
UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRSKO DELO 
 

 
RAZVOJNA ANALIZA PODJETJA  

LUKA KOPER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, maj 2007     VIKTOR OREL 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA 
 
Študent Viktor Orel izjavljam, da sem avtor tega magistrskega dela, ki sem ga 
napisal pod mentorstvom prof. dr. Danijela Pučka in skladno s 1. odstavkom 21. 
člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovolim objavo magistrskega dela na 
fakultetnih spletnih straneh. 
 
V Ljubljani, dne 24. 05. 2007 
 
 
      Podpis: ____________________________ 

 
 



KAZALO VSEBINE 
 
1 UVOD ................................................................................................................ 1 

1.1 PROBLEMATIKA IN NAMEN MAGISTRSKEGA DELA .............................. 1 
1.2 CILJI IN METODE DELA............................................................................. 2 
1.3 VSEBINA PROUČEVANJA IN VSEBINA NALOGE .................................... 3 

2 STRATEŠKO PLANIRANJE IN NAČINI ZA CELOVITO OCENJEVANJE 
PODJETJA............................................................................................................... 4 

2.1 OPREDELITEV PROCESA STRATEŠKEGA PLANIRANJA ...................... 4 
2.2 RAZLIČNI MODELI STRATEŠKEGA PLANIRANJA................................... 5 
2.3 IZDELAVA PLANSKIH PREDPOSTAVK .................................................... 8 

2.3.1 OCENJEVANJE OKOLJA PODJETJA.................................................... 9 
2.3.1.1 Ocenjevanje širšega okolja .............................................................. 9 
2.3.1.2 Ocenjevanje privlačnosti panoge ................................................... 11 
2.3.1.3 Analiza prodajnega trga ................................................................. 14 

2.3.2 PREGLED UGOTOVITEV ŽE IZDELANIH ANALIZ POSLOVANJA..... 14 
2.3.3 VIZIJA IN POSLANSTVO PODJETJA .................................................. 15 

2.4 NAČINI CELOVITEGA OCENJEVANJA PODJETJA................................ 16 
2.4.1 CELOVITA ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI TER POSLOVNIH 
PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI (SWOT)...................................................... 17 
2.4.2 PORTFELJSKA ANALIZA..................................................................... 20 
2.4.3 PORTERJEVA ANALIZA NA OSNOVI VERIGE VREDNOSTI ............. 23 

3 PREDSTAVITEV PODJETJA LUKA KOPER................................................. 26 

3.1 SPLOŠNO ................................................................................................ 26 
3.2 KRATKA ZGODOVINA PODJETJA LUKA KOPER................................... 26 
3.3 OPIS POSLOVANJA PODJETJA LUKA KOPER...................................... 29 
3.4 LASTNIŠKA STRUKTURA PODJETJA LUKA KOPER............................. 33 
3.5 VIZIJA IN POSLANSTVO PODJETJA LUKA KOPER............................... 36 

4 IZDELAVA PLANSKIH PREDPOSTAVK PODJETJA LUKA KOPER........... 38 

4.1 ANALIZA ŠIRŠEGA OKOLJA ................................................................... 38 
4.1.1 ANALIZA GOSPODARSKEGA PODOKOLJA ...................................... 38 
4.1.2 ANALIZA TEHNOLOŠKEGA PODOKOLJA.......................................... 43 
4.1.3 ANALIZA POLITIČNO-PRAVNEGA PODOKOLJA............................... 46 
4.1.4 ANALIZA NARAVNEGA PODOKOLJA................................................. 49 
4.1.5 ANALIZA KULTURNO-SOCIALNEGA PODOKOLJA ........................... 50 

4.2 ANALIZA PRISTANIŠKO-LOGISTIČNE PANOGE................................... 51 
4.2.1 STANJE IN RAZVOJ PANOGE V EVROPI .......................................... 52 

 
 



4.2.1.1 Evropska pristanišča kot ponudniki logističnih storitev................... 54 
4.2.1.2 Nova pristaniška grupiranja v evropskem pristaniškem sistemu.... 56 
4.2.1.3 Kontejnerizacija kot pomembna značilnost panoge ....................... 57 
4.2.1.4 Naraščajoči pomen dobrih odnosov med pristaniščem in lokalno 
skupnostjo .................................................................................................... 59 

4.2.2 OCENJEVANJE PRIVLAČNOSTI PANOGE ........................................ 60 
4.2.3 ANALIZA KONKURENCE..................................................................... 66 
4.2.4 PREDVIDEN MOŽEN OBSEG STORITEV LUKE KOPER V OBDOBJU 
2007 – 2015..................................................................................................... 71 

5 CELOVITA OCENA PODJETJA LUKA KOPER ............................................ 74 

5.1 OCENJEVANJE USPEŠNOSTI PODJETJA LUKA KOPER ..................... 74 
5.2 OCENA PREDNOSTI IN SLABOSTI PODJETJA PO POSAMEZNIH 

PODSTRUKTURAH ............................................................................................ 79 
5.2.1 Podstruktura storitve ............................................................................. 80 
5.2.2 Tehnološka in raziskovalno-razvojna podstruktura ............................... 85 
5.2.3 Tržna podstruktura................................................................................ 92 
5.2.4 Finančna podstruktura .......................................................................... 95 

5.2.4.1 Kazalniki plačilne sposobnosti ....................................................... 96 
5.2.4.2 Kazalniki obračanja........................................................................ 97 
5.2.4.3 Kazalniki strukture financiranja ...................................................... 98 

5.2.5 Kadrovska podstruktura ...................................................................... 101 
5.2.6 Organizacijska podstruktura................................................................ 108 

5.3 OCENA MOŽNOSTI IN NEVARNOSTI PO POSAMEZNIH 

PODSTRUKTURAH .......................................................................................... 112 
5.3.1 Podstruktura storitve ........................................................................... 112 
5.3.2 Tehnološka in raziskovalno-razvojna podstruktura ............................. 113 
5.3.3 Tržna podstruktura.............................................................................. 115 
5.3.4 Finančna podstruktura ........................................................................ 115 
5.3.5 Kadrovska podstruktura ...................................................................... 116 
5.3.6 Organizacijska podstruktura................................................................ 117 

5.4 ZBIRNA OCENA PREDNOSTI IN SLABOSTI TER PRILOŽNOSTI IN 

NEVARNOSTI PODJETJA................................................................................ 119 
5.5 SWOT MATRIKA PODJETJA LUKA KOPER.......................................... 124 

6 SKLEP........................................................................................................... 128 

7 LITERATURA IN VIRI ................................................................................... 130 

 
 

 
 



KAZALO TABEL 
 
Tabela 1: Prihodki iz poslovanja Luke Koper, d.d., za obdobje 1995-2005..............28 
Tabela 2: Dodana vrednost na zaposlenega v Luki Koper, d.d., po letih  

za obdobje 1995-2005..............................................................................29 
Tabela 3: Čisti dobiček Luke Koper, d.d., po letih za obdobje 1995-2005................29 
Tabela 4: Struktura lastništva Luke Koper ob koncu leta 1995................................34 
Tabela 5: Letne stopnje rasti BDP po področjih v svetu v letih  

2004 in 2005 ter napovedi za leti 2006 in 2007........................................39 
Tabela 6: Letne stopnje rasti BDP v letu 2004 in 2005 ter predpostavke  

glede gospodarske rasti v najpomembnejših zunanjetrgovinskih 
partnericah Slovenije v obdobju 2006-2008.............................................40 

Tabela 7: Pomladanska napoved glavnih makroekonomskih agregatov  
za Slovenijo in primerjava z jesensko napovedjo od leta 2006  
do leta 2008..............................................................................................42 

Tabela 8: Cene nafte Brent leta 2005 in napovedi za leto 2006 in 2007..................43 
Tabela 9: Glavni kontejnerski ladjarji v Antwerpnu in Rotterdamu v letu 2002.........53 
Tabela 10: Pretovor kontejnerjev po evropskih državah v letih 2003 in 2004..........58 
Tabela 11: Pretovor kontejnerjev v 20 največjih evropskih pristaniščih  

v letih 2003 in 2004................................................................................59 
Tabela 12: Ocenjevanje ovir za vstop novih podjetij v panogo.................................61 
Tabela 13: Dejavniki pogajalske moči dobaviteljev panogi.......................................62 
Tabela 14: Dejavniki pogajalske moči kupcev storitev panoge................................63 
Tabela 15: Dejavniki rivalstva konkurentov v panogi................................................65 
Tabela 16: Ocena privlačnosti panoge.....................................................................65 
Tabela 17: Pretovorjeno blago v pristaniščih evropskih držav za  

obdobje 1997-2003 (v mio tonah)..........................................................66 
Tabela 18: 20 največjih pristanišč glede na količino pretovorjenega blaga  

(v 1000 ton)............................................................................................68 
Tabela 19: Količina pretovorjenega blaga neposrednih konkurentov 

 za obdobje 2000-2005 (v 1000 ton)......................................................69 
Tabela 20: Največjih 20 pristanišč po pretovoru kontejnerjev (v 1000 TEU)............70 
Tabela 21: Pretovor kontejnerjev v jadranskih pristaniščih za obdobje  

2000-2005 (v TEU)................................................................................71 
Tabela 22: Projekcija ladijskega pretovora skozi koprsko pristanišče po  

blagovnih skupinah do leta 2015...........................................................72 
Tabela 23: Izkaz poslovnega izida skupine Luka Koper za obdobje  

2003-2005 (v 000 SIT)...........................................................................76 
Tabela 24: Bilanca stanja družbe Luka Koper za obdobje 2003-2005  

(v 000 SIT).............................................................................................77 

 
 



Tabela 25: Primerjava kazalnikov uspešnosti poslovanja med Luko  
Koper in slovenskim gospodarstvom za obdobje med 2003 in 2005.....79 

Tabela 26: Prispevek posameznih blagovnih skupin k ustvarjenim čistim  
prihodkom iz poslovanja in pokritju 1 v letu 2005 v Luki Koper.............81 

Tabela 27: Ocena prednosti in slabosti podstrukture storitve...................................85 
Tabela 28: Sredstva, namenjena za tehnološke naložbe, v Luki Koper  

v obdobju 2001-2005.............................................................................87 
Tabela 29: Ocena prednosti in slabosti tehnološke in raziskovalno  

razvojne podstrukture.............................................................................92 
Tabela 30: Ocena pretovora za leto 2006 in načrt za leto 2007 v  

Luki Koper po pomembnejših tržiščih....................................................93 
Tabela 31: Ocena prednosti in slabosti tržne podstrukture......................................95 
Tabela 32: Kazalniki plačilne sposobnosti Luke Koper, d.d., in panoge  

»Prekladanje« (I 63.110) za obdobje 2003-2005...................................96 
Tabela 33: Kazalniki obračanja za Luko Koper, d.d., in panogo  

»Prekladanje« (I 63.110) za obdobje 2003-2005...................................98 
Tabela 34: Kazalniki strukture financiranja za Luko Koper, d.d., in panogo 

»Prekladanje« (I 63.110) za obdobje 2003-2005...................................99 
Tabela 35: Ocena prednosti in slabosti finančne podstrukture...............................100 
Tabela 36: Gibljivi elementi plače v Luki Koper, d. d..............................................105 
Tabela 37: Ocena prednosti in slabosti kadrovske podstrukture............................107 
Tabela 38: Ocena prednosti in slabosti organizacijske podstrukture......................111 
Tabela 39: Ocena poslovnih priložnosti in nevarnosti podstrukture storitve  

podjetja Luka Koper, d. d.....................................................................112 
Tabela 40: Ocena poslovnih priložnosti in nevarnosti tehnološke in  

raziskovalno-razvojne podstrukture za podjetje Luka Koper...............114 
Tabela 41: Ocena poslovnih priložnosti in nevarnosti tržne podstrukture  

za podjetje Luka Koper........................................................................115 
Tabela 42: Ocena poslovnih priložnosti in nevarnosti z vidika finančne  

podstrukture za podjetje Luka Koper...................................................116 
Tabela 43: Ocena poslovnih priložnosti in nevarnosti z vidika kadrovske  

podstrukture za podjetje Luka Koper...................................................117 
Tabela 44: Ocena poslovnih priložnosti in nevarnosti z vidika organizacijske 

podstrukture za podjetje Luka Koper...................................................118 
Tabela 45: Profil prednosti in slabosti podjetja Luka Koper, d. d. ..........................119 
Tabela 46: Profil poslovnih možnosti in nevarnosti podjetja Luka Koper, d. d. ......122 

 
 



KAZALO SLIK 
 
Slika 1: Povezava faz v osnovnem modelu strateškega poslovodenja......................6 
Slika 2: Podroben model strateškega planiranja........................................................7 
Slika 3: Model procesa strateškega planiranja v podjetju...........................................8 
Slika 4: Okolje podjetja.............................................................................................11 
Slika 5: Porterjev model »petih sil«...........................................................................12 
Slika 6: Splošni model SWOT analize......................................................................18 
Slika 7: Profil prednosti in slabosti podjetja z vidika podstruktur in njihovega  

vpliva na poslovno uspešnost.....................................................................19 
Slika 8: SWOT matrika.............................................................................................20 
Slika 9: Portfeljska matrika »rast-tržni delež«...........................................................22 
Slika 10: Porterjeva veriga vrednosti........................................................................24 
Slika 11: Organizacijska shema Luke Koper, d. d. ..................................................31 
Slika 12: Ladijski pretovor v tonah v izbranih letih v obdobju 1960-2005.................32 
Slika 13: Pretovor glede na trge za obdobje 2000-2005...........................................32 
Slika 14: Struktura kapitala Luke Koper konec leta 1995.........................................33 
Slika 15: Število delničarjev Luke Koper, d. d., v obdobju 1997-2005......................34 
Slika 16: Lastniška struktura Luke Koper, d. d., na dan 31.12.2005........................35 
Slika 17: Gibanje tečaja delnice LKPG in borznega indeksa SBI20  

v obdobju 20.11.1996 do 22.9.2006.........................................................36 
Slika 18: Vizija, poslanstvo in strateške usmeritve Luke Koper, d. d. ......................37 
Slika 19: Kapaciteta kontejnerskih ladij glede na nosilnost v TEU...........................44 
Slika 20: Vpliv povečane produktivnosti na stroške ladijskega prevoza na TEU......45 
Slika 21: Povezava členov v transportni verigi preko informacijske mreže..............46 
Slika 22: Logistična usmerjenost in nastanek logističnih con...................................56 
Slika 23: Delež blagovnih skupin ladijskega pretovora v letu 2005..........................81 
Slika 24: Rast pretovora blagovnih skupin za obdobje med leti 2002 in 2005  

glede na pretovor v letu 2001...................................................................82 
Slika 25: Spreminjanje strukture blagovnih skupin ladijskega pretovora v  

Luki Koper v obdobju 2005-2015..............................................................83 
Slika 26: Število vagonov v koprskem pristanišču v obdobju 2002-2005.................86 
Slika 27: Inovacijska dejavnost v Luki Koper, d. d., v obdobju 2001-2005...............90 
Slika 28: Število zaposlenih na dan 31.12. in število novo zaposlenih v  

Luki Koper v obdobju 2000-2005............................................................102 
Slika 29: Izobrazbena struktura zaposlenih med leti 2000 in 2005 v Luki Koper....102 
Slika 30: Povprečno število ur funkcionalnega izobraževanja po ravneh  

zaposlenih v Luki Koper v letu 2004 in 2005..........................................104 
Slika 31: Koncept poslovodenja v smeri obvladovanja protislovnih zahtev  

zunanjega in notranjega okolja...............................................................109 

 
 



 
Slika 32: Ocene zadovoljstva zaposlenih s komunikacijo in informiranjem............110 
Slika 33: Strategija podjetja Luka Koper na osnovi SWOT matrike........................125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1 UVOD 

1.1 PROBLEMATIKA IN NAMEN MAGISTRSKEGA DELA 

»Kje se podjetje nahaja danes? Kje vidim podjetje jutri? Kako to doseči?« To so 
vprašanja, ki bi si jih moral nenehno zastavljati vsak uspešen poslovodja v podjetju. 
Ostra konkurenca, dinamično okolje, globalizacija in nenehno iskanje novih tržnih 
možnosti so pripeljali do tega, da za dolgoročni obstoj in uspešno poslovanje 
podjetja ni dovolj le dobro delati, ampak je potrebno mnogo več. Potrebno je 
neprestano slediti, kaj dela konkurenca, kako se obnaša trg, kako okolje vpliva na 
podjetje in obratno, nujno potrebno je biti inovativen in prilagodljiv. Na ta način se v 
podjetju identificirajo tisti skriti potenciali, ki mu omogočajo kasnejšo rast in razvoj. 
Hunger in Wheelen (1996, str. 2) poudarjata, da odločitve poslovodstva ne slonijo le 
na veljavnih pravilih, utečeni politiki podjetja ali na osnovi tekočih trendov 
poslovanja. Preživetje v negotovih razmerah mora postati glavni izziv poslovodij. 
 
Podjetje kot osnovna celica gospodarstva je nastalo zaradi maksimiziranja 
ekonomskih učinkov. Lastniki podjetja, ki pričakujejo glede na vložena finančna 
sredstva v podjetje maksimalni donos, ponavadi zaupajo vodenje podjetja 
poslovodjem, ki skušajo z ustreznim vodenjem, organizacijo, kontrolo in planiranjem 
opravičiti zaupanje lastnikov. Predvsem planiranje je v novejšem obdobju postalo 
ključna aktivnost, ki lahko pomeni konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji. 
 
Obstoj kratkoročnega in dolgoročnega planiranja v podjetjih zasledimo že zelo 
zgodaj, in sicer kmalu ob nastanku podjetja kot gospodarske tvorbe. Do prvih 
sprememb je začelo prihajati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi vedno 
ostrejše konkurence in predvsem zaradi začetka uporabe računalnika in razvoja 
informatike. Kasneje se pri planiranju poleg zgolj kvantitativnega pristopa, 
upoštevajo še različne zunanje spremenljivke, kar vodi do nastanka strateškega 
planiranja (Pučko, 1996, str. 16).  
 
Banič (2003, str. 65) opisuje razvoj sistema načrtovanja na podlagi štiri-
stopenjskega modela razvoja načrtovanja, ki ga pri svojem delu uporablja 
svetovalno podjetje »McKinsey«, in sicer s stopnjevanjem učinkovitosti 
načrtovalskih metod od najenostavnejše do najzahtevnejše oblike: finančno 
načrtovanje, načrtovanje na temelju napovedi, strateško načrtovanje in strateško 
poslovodenje. Višanje stopnje kompleksnosti je odziv na parametre zahtevnejšega 
podjetniškega okolja, v katerem delujejo podjetja oziroma odziv na večjo celovitost 
izdelkov in tehnologij, ki jih podjetja proizvajajo oziroma uporabljajo. 
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Strateško poslovodenje med drugim vsebuje, na podlagi izdelanih izhodišč, 
oblikovanje procesa strateškega planiranja. Najpogostejše orodje v fazi strateškega 
planiranja je celovito ocenjevanje podjetja na osnovi prednosti in slabosti, ki jih 
podjetje izkazuje ter poslovnih priložnosti in nevarnosti, ki vplivajo na delovanje 
podjetja. To je značilnost SWOT analize. Pri tem se lahko omejimo na posamezne 
strateške poslovne enote podjetja ali pa se usmerimo na celotno podjetje.  
 
S pomočjo SWOT analize lahko ugotovimo, katera je značilna sposobnost podjetja 
oziroma katera posebna znanja in viri so značilni za podjetje in na kakšen način jih 
lahko koristno uporabi. To za podjetje pomeni strateško prednost pred konkurenco 
(Hunger-Wheelen, 1996, str. 142). Kot zaključna faza procesa strateškega 
poslovodenja sledi uresničevanje in kontrola strategij, razvitih na osnovi SWOT 
analize. 
 
Predvsem pri iskanju slabosti podjetja je velikokrat problem premajhne 
samokritičnosti vodstva in zaposlenih. Morden (1999, str. 17) poudarja, da mora 
podjetje poznati svoje prednosti in slabosti ter se zavedati svojih pomanjkljivosti. 
Zato mora biti odprto in pripravljeno za  sprejemanje kritik. 
 
Namen mojega magistrskega dela je, da s pomočjo ustreznih orodij prikažem način, 
s katerim bo možno pravočasno zaznavanje razvojnih problemov v Luki Koper. S 
tem bom skušal prispevati k uspešnosti podjetja na dolgi rok. Pri celovitem 
ocenjevanju podjetja bom uporabil SWOT analizo, s pomočjo katere bom ugotavljal 
prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti za podjetje Luka Koper. Luka Koper 
se trenutno nahaja v zelo pomembni razvojni fazi, ko je potrebno s pravilno 
izbranimi strategijami podjetju zagotoviti nov zagon za nadaljnjo rast in razvoj. 
 
 
1.2 CILJI IN METODE DELA 

Cilj magistrskega dela je na podlagi ocene prednosti in slabosti podjetja Luka Koper 
ter poslovnih nevarnosti in priložnosti v ožjem in širšem okolju izdelati osnovo, ki bo 
zagotavljala oblikovanje strategije podjetja. Pri ocenjevanju se bom osredotočil na 
uspešnost delovanja posameznih podstruktur v podjetju in prispevek le-teh na 
poslovno uspešnost podjetja. Pri tem bom uporabil SWOT analizo kot najpogosteje 
uporabljan pristop za celovito ocenjevanje podjetij.  
Pri izdelavi magistrskega dela bom uporabil metode dela, ki temeljijo na 
proučevanju teoretične podlage s področja celovite analize poslovanja podjetja. 
Sledil bo poizkus aplikacije teoretičnih spoznanj na primeru konkretnega podjetja s 
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poudarkom na klasični izvedbi SWOT analize, ki bo temeljila na subjektivnem in 
točkovnem ocenjevanju predhodno določenih podstruktur podjetja. Pri izbiri 
metodološkega dela se bom posluževal strokovne literature domačih in tujih 
avtorjev, virov, prispevkov in člankov z najnovejšimi teoretičnimi spoznanji na 
področju strateškega poslovodenja. Poleg tega bom uporabil tudi znanje, ki sem ga 
pridobil med študijem na magistrskem programu. 
 
Pri analizi konkretnega podjetja bom poleg teoretičnih spoznanj v delo vključil tudi 
informacije, ki jih bom pridobil iz poslovnih poročil in druge razpoložljive 
dokumentacije podjetja, internetnih virov, razgovorov z zaposlenimi ter lastna znanja 
in izkušnje, pridobljene pri večletnem delu v podjetju.  
 
 
1.3 VSEBINA PROUČEVANJA IN VSEBINA NALOGE 

Magistrsko delo bom razdelil na šest poglavij. Uvodnemu delu sledi vsebinski del 
naloge, ki bo razdeljen na štiri poglavja. Drugo poglavje bo namenjeno strateškemu 
planiranju, kjer se bom posvetil izhodiščem za izvajanje strateškega planiranja v 
podjetjih. Posebno pozornost bom namenil celovitemu ocenjevanju podjetja kot 
osnovi za proces strateškega planiranja, in sicer analizi prednosti in slabosti ter 
priložnosti in nevarnosti. Teoretična izhodišča iz drugega poglavja bom uporabil v 
nadaljevanju na primeru konkretnega podjetja Luka Koper, d. d. Sledi poglavje, v 
katerem bom predstavil podjetje Luka Koper. V četrtem poglavju bom na podlagi 
teoretičnih spoznanj in konkretnih podatkov analiziral širše in ožje okolje podjetja 
Luka Koper. V petem poglavju bom podal celovito oceno podjetja po posameznih 
podstrukturah. Na koncu poglavja bom, v okviru procesa strateškega planiranja in 
na podlagi ugotovitev analize prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, razvil 
nekaj možnih strategij podjetja. S šestim poglavjem bom zaključil magistrsko delo, 
kjer bom navedel zaključne sklepe. 
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2 STRATEŠKO PLANIRANJE IN NAČINI ZA 
CELOVITO OCENJEVANJE PODJETJA 

2.1 OPREDELITEV PROCESA STRATEŠKEGA PLANIRANJA 

Začetki planiranja v gospodarskih družbah segajo v začetek 20. stoletja, ko se je 
razvil sistem predračunavanja (t. i. budžeting). Bistvo je bilo v tem, da se je na 
podlagi podatkov iz preteklega obdobja določalo parametre za naslednje leto. Pri 
tem se je kontroliralo odstopanja od predračunov in ugotavljalo vzroke za to. 
 
Naslednja stopnja v razvoju sistema planiranja je v 50. letih prejšnjega stoletja 
razvito dolgoročno planiranje. Bistvo je v napovedovanju rasti, osnova pa je, 
podobno kot pri računovodskem planiranju, predpostavka, da se bodo pretekli trendi 
nadaljevali tudi v prihodnosti. V proces planiranja so na podlagi izkušenj iz 
preteklosti vključeni načrtovana bodoča proizvodnja, stroški, tehnologija, itd. Naloga 
dolgoročnega načrtovanja je razvoj človeških virov in sredstev za doseganje 
planiranih rezultatov. Za razliko od računovodskega načrtovanja časovni okvir ni 
zelo omejen, ampak lahko sega do 2, 5 ali 10 let v prihodnost. 
 
Ob spoznanju, da zgolj preslikava preteklega dogajanja ne zadošča več za uspešno 
načrtovanje v podjetjih, se je v 60. in 70. letih pojavilo strateško planiranje. Tako 
postane naloga načrtovalcev tudi razumevanje poslovnega okolja, še posebej 
konkurentov in kupcev. Še vedno pa ostaja podobnost z računovodskim in 
dolgoročnim načinom načrtovanja, in sicer v tem, da tudi strateško planiranje bazira 
na periodičnem načrtovanju, večinoma na sistemu načrtovanja za več let (Aaker, 
1998, str. 9). 
 
Vendar je vedno hitrejši razvoj predvsem na tehnološkem področju in sploh v 
poslovnem okolju v zadnjih nekaj desetletjih pripeljal k temu, da zgolj načrtovanje 
vsakih nekaj let ne prinaša več prednosti pred drugimi podjetji, ampak lahko 
postane celo usodno za preživetje podjetja. Zato je bilo logično nadaljevanje v 
razvoju kontinuiranega sistema načrtovanja, ko se je podjetje sposobno tudi pred 
iztekom planskega obdobja prilagajati spremembam na trgu in pravočasno 
sprejemati strateške odločitve. Ta nov način načrtovanja omogoča v veliki meri 
strateško poslovodenje ali strateški menedžment.  
 
Pučko (2003, str. 102) pravi, da je strateško poslovodenje bolj filozofija kot eksaktna 
tehnika, ki temelji na dinamiki okolja podjetja. Gre za poslovno filozofijo v tem 
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smislu, da nam daje neko vizijo, kaj je in kaj naj bo poslovno področje podjetja. 
Podjetje lahko prav z raziskovanjem te dinamike okolja odkriva področja svoje 
poslovne rasti, zato je moč ugotoviti, da mora tako planiranje iskati tisti potencialni 
proizvodni program, ki mu bo omogočal rast. 
 
Kot strateško poslovodenje organizacijskih procesov bi lahko označili tisto 
upravljanje in poslovodenje podjetja, v katerem se dosledno izvaja dinamično 
strateško načrtovanje. Jasno je, da je zahtevnost takega načina poslovodenja zelo 
velika in terja ustrezno strokovnost »operaterjev« sistema in znanstveno utemeljene 
in dognane metode poslovodenja (Banič, 1999, str. 23). 
 
Da je strateško poslovodenje tako zelo pomembno nakazuje tudi Hunger (1996, str. 
4), ko pravi, da intuitivne strategije ne prinašajo trajne uspešnosti podjetja v 
naslednjih primerih: 

- ko postane podjetje veliko, 
- ko se poveča število organizacijskih nivojev in 
- ko se poslovno okolje bistveno spreminja. 

 
Tega se mora najprej zavedati najvišje poslovodstvo v podjetjih, ki je prisiljeno 
podpirati izvajanje strateškega poslovodenja in pri tem tudi tesno sodelovati. V 
nasprotnem primeru obstaja visoko tveganje, da se zaradi nepredvidenih poslovnih 
dogodkov zgodijo napake, ki lahko podjetje drago stanejo. 
Strateško poslovodenje je proces, ki vključuje vsaj tri faze: planiranje, uresničevanje 
in nadziranje uresničevanja planov. 
 
 
2.2 RAZLIČNI MODELI STRATEŠKEGA PLANIRANJA 

Za izvajanje procesa strateškega planiranja v podjetju lahko poslovodstvo izbira iz 
množice različnih modelov za strateško planiranje. Od lastnosti podjetja in 
poslovnega okolja je odvisno, kakšen model bo najprimernejši za določeno podjetje. 
 
Obvladovanje podjetja zahteva od upravljavcev in poslovodstva, da odmišljajo 
nebistvene sestavine sistema in da se osredotočajo na bistvene sestavine. Vse to 
govori za to, da si morajo zgraditi svoj model sistema, ki jim bo omogočal uspešno 
strateško planiranje (Pučko, 2003, str. 107). 
 
Pučko (2003, str. 107) tudi navaja, da naj bi bil ustrezen model strateškega 
planiranja uporaben za: 

- organizacijo procesa strateškega planiranja, 
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- postavljanje potrebnih zvez med deli in celotnim procesom strateškega 
poslovodenja v podjetju, 

- organizacijo podatkov v raziskovalen in analitičen sistem, 
- testiranje smiselnosti planskih ciljev glede na razpoložljive temeljne sestavine 

in konkurenčne cilje. 
Po mnenju Hunger-ja in Wheelen-a (1996, str. 7) proces strateškega poslovodenja 
vsebuje 4 osnovne faze (glej sliko 1): 

1. Opazovanje okolja, 
2. Oblikovanje strategije, 
3. Uresničevanje strategije, 
4. Ocenjevanje in kontrola. 

 
Slika 1: Povezava faz v osnovnem modelu strateškega poslovodenja. 

 
OBLIKOVANJE 

STRATEGIJ 
URESNIČEVANJE 

STRATEGIJ 
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KONTROLA Opazovan
j k lj

f

 
Vir: Hunger – Wheelen, 1996, str. 7. 
 
 
V konkretnem primeru vsebuje proces strateškega poslovodenja v okviru navedenih 
štirih osnovnih faz različne aktivnosti, kot so (Hunger in Wheelen, 1996, str. 10): 

- opazovanje okolja zajema opazovanje zunanjega okolja (možnosti in 
nevarnosti za podjetje) in notranjega okolja (prednosti in slabosti podjetja), 

- oblikovanje strategij zajema definiranje poslanstva podjetja, določanje 
dosegljivih ciljev, razvoj strategij in iz razvitih strategij izpeljava ustreznih 
politik, 

- proces uresničevanja strategij poteka preko razvoja programov, določanja 
sredstev za izvedbo programov in preko določanja postopkov, s katerimi 
se programi izvajajo, 

- v zadnjem koraku ocenjevanja in kontrole se kontrolirajo aktivnosti in 
rezultati poslovanja ter se primerjajo z želenimi vrednostmi. 

 
Po mnenju Davida (2001, str. 12) ima vsako podjetje svojo vizijo, poslanstvo, cilje in 
strategijo, tudi če to navzven ni posebej zapisano ali kako drugače predstavljeno. 
Logična posledica identifikacije teh elementov je proces strateškega planiranja. 
Proces strateškega planiranja je dinamičen in kontinuiran. Vsaka sprememba 

dfd  

 
OPAZOVANJE 

OKOLJA 
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katerekoli komponente v procesu strateškega planiranja povzroči spremembo v 
določeni ali vseh ostalih komponentah. Torej se proces strateškega planiranja nikoli 
ne zaključi. 
 
Na sliki 2 je prikazan podroben model strateškega planiranja, kot ga opisuje Higgins 
(1993, str. 6). Pri tem poudarja, da se koraki v procesu strateškega planiranja vedno 
ne izvajajo v takem vrstnem redu, kot jih prikazuje model. Prav tako ni nujno, da se 
v procesu izvedejo vsi koraki.  
 
Slika 2: Podroben model strateškega planiranja. 
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Vir: Higgins, 1993, str. 6. 
 
 
Na zelo shematičen način razvija model procesa strateškega planiranja Pučko 
(2003, str. 115), ki proces razdeli na (glej sliko 3): 

- izdelovanje predpostavk za strateško planiranje, 
- planiranje v ožjem pomenu besede, 
- fazo uresničevanja in kontrole uresničevanja strategij. 
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Slika 3: Model procesa strateškega planiranja v podjetju. 
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Vir: Pučko, 2003, str. 115. 
 
Za uspešno izvedbo procesa strateškega planiranja je koristno predhodno izdelati 
planske predpostavke. S tem se razsvetli celotno podjetje in njegovo okolje, kar 
pomeni preprostejše strateško planiranje za planerja v nadaljevanju.  
Kaj zajema izdelava planskih predpostavk, bom prikazal v nadaljevanju. 
 
 
2.3 IZDELAVA PLANSKIH PREDPOSTAVK 

Kot je razvidno iz modela procesa strateškega planiranja v podjetju (Pučko, 2003, 
str. 115), je prvi korak v procesu izdelava planskih predpostavk. Ta korak zajema 
ocenjevanje okolja podjetja, pregled ugotovitev v preteklosti že izdelanih analiz 
poslovanja podjetja in izdelavo vizije in poslanstva podjetja. 
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2.3.1 OCENJEVANJE OKOLJA PODJETJA 

Poznavanje obstoječih ter predvidevanje prihodnjih pojavov v okolju podjetja je 
ključnega pomena za opredeljevanje prave in uspešne politike podjetja. S 
povečevanjem turbulentnosti podjetniških okolij se povečuje tudi težavnost 
njihovega obvladovanja. Čedalje zahtevnejše postaja zato tudi planiranje (Belak, 
1999, str. 118). 
 
Da je lahko podjetje uspešno, mora organizacijsko slediti dogajanjem v zunanjem 
poslovnem okolju. Pri tem so vplivi iz okolja lahko neobvladljivi in jih mora podjetje 
upoštevati in se jim prilagajati, ali pa so vplivi za podjetje obvladljivi in ima podjetje 
na njih delni ali popoln vpliv, s katerim določa pogoje poslovanja konkurenčnim 
podjetjem.  
 
Za uspešnost poslovanja podjetja je ključnega pomena strateško prilagajanje temu, 
kar okolje podjetja zahteva in kar podjetje lahko nudi ter temu, kar podjetje potrebuje 
in lahko okolje nudi (Hunger in Wheelen, 1996, str. 83). 
 
V primeru, ko vodstvo podjetja ne želi slediti spremembam v okolju, se lahko 
enostavno zoperstavi vplivom tako, da počaka na boljše čase ali se preusmeri v 
varnejšo in manj dinamično tržno nišo. Po drugi strani pa se poslovodstvo lahko 
odloči za spremembo okolja (na primer z agresivnim oglaševanjem, lobiranjem) in s 
tem podjetje nadaljuje z nespremenjenim načinom poslovanja (Hunger in Wheelen, 
1996, str. 84).  
 
Skladno s Pučkovim modelom (Pučko, 2003, str. 115) se v nadaljevanju pri 
ocenjevanju okolja podjetja upošteva najširše okolje ter ožje ali ciljno okolje podjetja, 
ki vsebuje ocenjevanje privlačnosti panoge, v kateri deluje podjetje, in analizo trga 
podjetja, pa tudi predvidevanje razvoja povpraševanja po njem. 
 
2.3.1.1 Ocenjevanje širšega okolja 

Vsako podjetje je izpostavljeno vplivom iz širšega okolja. Ne glede na to ali so vplivi 
pozitivni ali negativni, mora biti podjetje pripravljeno za prilagajanje ali reagiranje na 
spremembe. Poslovodstvo v podjetju je prisiljeno spremljati vsa dogajanja v širšem 
okolju in na njih ustrezno reagirati. 
 
Pučko (2003, str. 119 – 121) deli širše okolje podjetja na 5 podokolij: 

1. politično-pravno, 
2. kulturno, 
3. tehnološko, 
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4. gospodarsko, 
5. naravno. 

Primer razčlenjenega širšega okolja podjetja je prikazan na sliki 4. 
 
Morden (1999, str. 72) imenuje proces analiziranja širšega okolja »PEST analiza«. 
Akronim za to analizo je sestavljen iz prvih črk štirih podokolij (angleško Political, 
Economic, Social, Technological). Torej so znotraj širšega okolja 4 osnovna 
podokolja, in sicer politično, gospodarsko, družbeno in tehnološko. 
 
Podobno tudi Hunger in Wheelen (1996, str. 85 – 90) delita širše okolje na 
ekonomske, tehnološke, politično-pravne in socialno-kulturne vplive ter jih definirata 
kot vplive, ki ne delujejo neposredno na podjetje na kratek rok, ampak vplivajo na 
dolgoročne poslovne odločitve.  
 
Spremljanje dogajanja v širši okolici je primarno naloga najvišjega poslovodstva v 
podjetju. To pa ne pomeni, da je pravočasno prepoznavanje trendov na posameznih 
področjih dovolj, v podjetju mora biti tudi jasno, kako bodo vplivali na samo podjetje. 
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Slika 4: Okolje podjetja. 
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Vir: Pučko, 2003, str. 9. 
 
 
 
2.3.1.2 Ocenjevanje privlačnosti panoge 

Poleg širšega okolja je za podjetje zelo pomembno tudi ožje oziroma panožno 
okolje. Panoga predstavlja v bistvu podjetja, ki tekmujejo med seboj. Naloga 
podjetja v izbrani panogi je pridobiti prednost pred konkurenti, to pa je možno le ob 
popolnem pregledu nad dogajanjem v ožjem poslovnem okolju in na podlagi 
pridobljenih podatkov s pravilnimi odločitvami ob pravem času. 
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Za vpogled v privlačnost panoge je najpogosteje uporabljen Porterjev model analize 
petih sil. Porter predlaga, da je privlačnost panoge funkcija petih skupin 
spremenljivk ali »petih sil«. Te so: 

- rivalstvo v panogi, 
- moč kupcev, 
- moč dobaviteljev, 
- grožnja vstopa novih podjetij na trg, 
- grožnja pojavljanja nadomestkov za izdelke ali storitve panoge. 

Pet skupin določljivk privlačnosti panoge prikazuje tudi slika 5. 
 
Slika 5: Porterjev model »petih sil«. 
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Vir: Morden, 1999, str. 55. 
 
 
Rivalstvo v panogi je odvisno od več faktorjev, in sicer: 

- od števila konkurentov v panogi (stopnja koncentracije) in razporeditve 
njihove relativne tržne moči, 

- od tega, ali se podjetje nahaja v mladi ali zreli panogi (zrela panoga pomeni 
omejeno možnost rasti in zato večje rivalstvo med konkurenti), 

- od stopnje, pri kateri je diferenciacija proizvoda učinkovita (težje kot je 
diferencirati proizvod, večje je rivalstvo), 

- od razmerja med fiksnimi stroški in celotnimi stroški (pri relativno visokih 
fiksnih stroških je konkurenčnost med podjetji večja), 

- od nivoja, ki preprečuje konkurentom izstop iz panoge (bolj kot so podjetja 
prisiljena ostati v panogi, večje je rivalstvo). 
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Pogajalska moč kupcev se kaže v: 
- stopnji relativnega števila kupcev glede na število ponudnikov (več kupcev, 

manjša pogajalska moč), 
- relativni velikosti obsega nakupov na trgu (večji obseg, večja moč) in od 

pomembnosti prodajalca za kupca (prodajalec bolj pomemben, manjša moč 
kupca), 

- razpoložljivosti substitutov za izdelke ali storitve panoge (več substitutov, 
večja moč kupca), 

- težavnosti ponudnikov, da lahko diferencirajo proizvod ali storitev (če je 
diferenciacija proizvoda ali storitve težja, je kupec v boljšem položaju), 

- relativnih stroških za zamenjavo dobavitelja (lažje kot je za kupca zamenjati 
dobavitelja, močnejši je), 

- stopnji občutljivosti kupcev na cene, 
- želji kupcev za dolgoročno sodelovanje z določenim ponudnikom. 

 
Pogajalska moč dobaviteljev je odvisna od: 

- sposobnosti za diferenciacije njihovega proizvoda ali storitve, 
- stopnje koncentracije dobaviteljev (manj jih je, večja je njihova moč), 
- pomembnosti proizvoda ali storitve za kupca, 
- razpoložljivosti enakovrednega substituta, ki ga ponujajo druge panoge, 
- stopnje povezanosti dobaviteljev med seboj. 

 
Nevarnost vstopa novih konkurentov je odvisna od možnosti za vstop v panogo, 
ki pa je odvisna od velikosti ovir, ki preprečujejo vstop novim podjetjem. Ovire, ki 
preprečujejo vstop v panogo, so lahko: 

- učinkovitost diferenciacije proizvodov in moč blagovnih znamk v panogi, 
- nedostopnost obstoječih prodajnih kanalov, 
- nesposobnost podjetja, ki vstopa, da razvije lastno kredibilnost, 
- znižanje cen obstoječih konkurentov v panogi, 
- cenovna prednost obstoječih podjetij, ki izvira iz ekonomije obsega, 
- velike naložbe, potrebne za vstop v panogo, 
- politika države, ki ščiti obstoječe konkurente v panogi. 

 
Nevarnost substitucije je odvisna od: 

- želje kupca po nadomestitvi proizvoda ali storitve panoge, torej da bo 
spremenil svoje potrošniške navade, 

- relativne cene alternativnega proizvoda, ki ga ponuja druga panoga, glede na 
proizvod analizirane panoge, 

- pripravljenost kupca, da bo sprejel substitut po višji ceni, 
- tveganja zaradi substitucije, 
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- stroškov same substitucije. 
Če je vseh pet sil močnih, pričakujemo, da bo dobičkonosnost panoge nizka, ne 
glede na to, kakšne izdelke ali storitve ponuja. Nasprotno pa šibke sile omogočajo 
višje cene in nadpovprečno dobičkonosnost panoge. Podjetja lahko vplivajo na 
omenjenih pet sil s svojimi strategijami (Bowman, 1994, str. 42). 
 
 
2.3.1.3 Analiza prodajnega trga 

Zelo pomemben del ocenjevanja ožjega okolja podjetja je poleg ocenjevanja 
privlačnosti panoge tudi analiza prodajnega trga, na katerem deluje podjetje.  
 
Razloga, zakaj je potrebno analizirati prodajni trg, sta dva (Aaker, 1998, str. 22 – 23, 
78 – 97): 

1. ugotoviti velikost trga in podtrgov za podjetje, 
2. spoznati dinamiko razvoja trga v prihodnje, kar pomeni poskušati 

predvideti spremembe: 
• potenciala trga, 
• glede trenda rasti trga in v kateri fazi življenjskega cikla so produkti, 
• dobičkonosnosti trga, 
• strukture stroškov, 
• distribucijskih poti, 
• glede trendov ponudbe na trgu, 
• ključnih faktorjev, ki pomenijo poslovno priložnost za podjetje. 

 
Na podlagi predvidevanj glede dogajanja na trgu in glede lastnosti samega trga si 
podjetje lažje določi svoje strateške cilje in strategije. 
 
 
2.3.2 PREGLED UGOTOVITEV ŽE IZDELANIH ANALIZ POSLOVANJA 

Rezultati v preteklosti že izdelanih analiz lahko služijo kot pomembna osnova za 
določanje prednosti in slabosti našega podjetja v primerjavi z drugimi. 
 
Celovita analiza poslovanja praviloma ocenjuje vse poslovne prvine in vse poslovne 
funkcije ter poslovni uspeh in poslovno uspešnost podjetja. S tem lahko veliko pove 
o količini in kakovosti virov, s katerimi podjetje razpolaga, pa tudi o poslovnem 
uspehu in uspešnosti, ki jo dosega. To pa so informacije, ki so nujne tudi v procesu 
strateške analize in odločanja. Bolj kakovostne analize tekočega poslovanja kot v 
podjetju opravljajo, lažje jim je tudi pri izvajanju strateških analiz (Pučko, 2003, str. 

 
14 



125), saj se lahko oprejo na številne že poznane ugotovitve v preteklosti izdelanih 
analiz poslovanja podjetja.  
 
 
2.3.3 VIZIJA IN POSLANSTVO PODJETJA 

Namen poslanstva podjetja je vsem, ki so povezani s strateškim odločanjem, 
nakazati široka »osnovna pravila«, ki si jih je podjetje postavilo za vodenje svojega 
poslovanja (Bowman, 1994, str. 120). Opredelitev poslanstva mora biti dokaj 
ohlapna in služi navajanju trajnejših namenov. V bistvu gre za interni dokument, ki 
mora biti strnjen in dovolj nedvoumen, če naj bi bil učinkovit. Dobra opredelitev 
poslanstva naj bi vsebovala naslednje: 

- izjavo o prepričanjih in vrednotah, 
- strateške skupine izdelkov ali storitev, ki jih bo podjetje prodajalo oziroma 

potrebe, ki jih bo podjetje zadovoljevalo, 
- trge, na katerih bo podjetje prisotno, 
- način, kako doseči te trge, 
- tehnologije, ki jih bo podjetje uporabljalo, 
- odnos do rasti in financiranja. 

Kjer opredelitev poslanstva ni uspešna, je za to ponavadi krivo dejstvo, da bodisi 
ljudi ne navdihuje (ker sestoji iz niza točk, ki se nanašajo na vse in zato na nič 
konkretnega) bodisi ne odraža smeri, v kateri resnično deluje poslovodstvo podjetja. 
 
Poslanstvo podjetja vključuje predvsem opredelitev bistva poslovanja podjetja in 
usmeritev njegovega razvoja. Z njim podjetje opredeli razloge za svoj obstoj in 
utemelji prihodnje poslovanje. Poleg tega je s poslanstvom določena identiteta 
podjetja, njegove vrednote in prihodnost poslovanja tako, da se podjetje loči od vseh 
drugih podjetij (Rozman, 1993, str. 93). 
 
Podobno meni tudi Higgins (1993, str. 65), ki pravi, da se podjetja glede na osnovno 
poslanstvo v grobem delijo najprej na profitna in neprofitna. Znotraj te delitve pa 
vsebuje poslanstvo vsakega posameznega podjetja specifične točke, s katerimi 
podjetje opredeljujejo kakovost svojih storitev oziroma proizvodov, geografsko 
lokacijo proizvodnih zmogljivosti, svojo filozofijo, javno podobo, itd. S tem se 
podjetje loči od množice podobnih podjetij. 
 
Za razliko od poslanstva podjetja, ki je dinamičen koncept in ki kaže temeljne smeri 
gibanja in obnašanja, je vizija podjetja statična zaželena slika podjetja v 
določenem trenutku v prihodnosti. 
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V viziji najvišje poslovodstvo podjetja definira in kvantificira osnovne smotre, proti 
katerim teži podjetje s pomočjo svojih podjetniških sposobnosti, s trudom in željo po 
njihovi dosegi (Morden, 1999, str. 112). 
 
Rozman (1993, str. 92) opisuje vizijo podjetja kot notranjo sliko mogočega in 
zaželenega stanja podjetja. Vizija mora dati lepšo sliko podjetja, kot je sedaj, biti 
mora realistična, verjetna, privlačna, vredna prizadevanja za spreminjanje podjetja. 
Vizija predstavlja usmeritve, obenem pa motivira.  
 
David (2001, str. 52) meni, da je v vsakem podjetju zelo pomembno, da se 
poslovodstvo in izvedbena struktura v podjetju strinja z osnovno vizijo, ki jo želijo 
dolgoročno doseči. Z vizijo skušamo odgovoriti na vprašanje: »Kaj želi podjetje 
postati?«, in sicer na kratek način, najpogosteje v enem stavku.  
 
Potrebo po oblikovanju vizije si podjetja ustvarjajo vsako zase. Nujno potrebno je, 
da si podjetja, ki se nahajajo v kriznem obdobju, oblikujejo ustrezno vizijo, podjetja, 
ki dosegajo zadovoljive poslovne rezultate, pa raje opredelijo le svoje poslanstvo. 
Ne glede na to, je naloga poslovodstva podjetja, da opredeli področje delovanja 
organizacije in določi temeljne cilje, ki so jasni in uresničljivi.  
 
 
2.4 NAČINI CELOVITEGA OCENJEVANJA PODJETJA 

Izdelavi planskih predpostavk v procesu strateškega poslovodenja sledi proces 
strateškega planiranja v ožjem smislu, v okviru katerega tudi iščemo in zaznavamo 
poslovne prednosti in slabosti podjetja, pa tudi poslovne priložnosti in nevarnosti. 
Pri tem gre za celovito ocenjevanje podjetja. Bistvo takšne celovite ocene je analiza 
preteklih in sedanjih podatkov in informacij ter podatkov in informacij, ki se nanašajo 
na možno prihodnost. Takšni celoviti oceni podjetja lahko rečemo tudi razvojna 
analiza podjetja. Prijemi tega celovitega ocenjevanja so seveda različni. Usmerjeni 
so lahko na podjetje kot celoto ali pa na posamezne strateške poslovne enote 
podjetja (Pučko, 2003, str. 129). 
 
Obstajajo vsaj trije načini celovitega ocenjevanja podjetja (Pučko, 2003, str. 129):  

- klasični način ali analiza prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in 
nevarnosti (SWOT analiza), 

- portfeljska analiza, 
- analiza na temelju verige vrednosti. 
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2.4.1 CELOVITA ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI TER POSLOVNIH 
PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI (SWOT) 

SWOT (gre za akronim naslednjih angleških besed: Strenghts – prednosti, 
Weaknesses – slabosti, Opportunities – priložnosti, Threats – nevarnosti) analiza je 
orodje pri procesu strateškega planiranja, s pomočjo katerega lahko strateški 
poslovodje skušajo najti povezavo med priložnostmi v zunanjem poslovnem okolju 
ter notranjimi prednostmi podjetja, medtem ko raziskujejo nevarnosti, ki podjetju 
pretijo iz okolja ter notranje slabosti. S pomočjo SWOT analize je torej možno 
poiskati veščine in vire v podjetju ter načine, kako jih koristno izrabiti. Z njihovo 
pomočjo lahko podjetje pridobi pomembno konkurenčno prednost pred ostalimi 
podjetji. 
 
SWOT analiza ima kot orodje za strateško analizo dolgo zgodovino. V literaturi se je 
začela pojavljati okrog leta 1972. Od takrat se uporablja za ugotavljanje, kakšna je 
povezava med strategijo podjetja in poslovnim okoljem ter za formiranje načinov, s 
katerimi podjetje lahko pridobi na osnovi svojih prednosti in priložnosti ter se zaščiti 
pred slabostmi in nevarnostmi. 
 
Dandanes je SWOT analiza, kljub temu da je nastala že pred nekaj desetletji, še 
vedno zelo priljubljeno orodje za celovito razvojno ocenjevanje podjetij. Se pa v 
zadnjem času pojavljajo kritike, da jo nekateri zaradi enostavnosti uporabljajo 
preveč površno in so zaradi tega njeni rezultati velikokrat neuporabni.  
 
Struktura SWOT analize je zahtevna, saj terja od raziskovalca oblikovanje celovite 
slike podjetja in njegovega podjetniškega okolja. Splošni model analize prednosti, 
slabosti, nevarnosti in priložnosti lahko prikažemo kot zaporedje analiz, ki na koncu 
sestavljajo zaokroženo podobo položaja podjetja (Banič, 1999, str. 55). Možni 
splošni model SWOT analize je prikazan na sliki 6. 
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Slika 6: Splošni model SWOT analize. 
 

Politično in zakonsko 
Ekonomsko 
Socialno 
Tehnološko 

Potencial in obseg trga 
Odziv potrošnikov 
Segmentacija trga 
Potencialne koristi 
Dobavitelji 
Nadomestni proizvodi 
Potencialni tekmeci 
Trend razvoja dobička 

Lastnosti izdelkov 
Strategije 
Namere 

Zmožnost: 
- novih zasnov 
- proizvodnje in virov 
- marketinga in podpore 
- financiranja 
- poslovodstva 

Opis strategije: 
Analiza doseganja ciljev v 
primerjavi z načrti 

PRILOŽNOSTI IN 
GROŽNJE 

PREDNOSTI IN 
POMANJKLJI-
VOSTI 

PODJETNIŠKO 
OKOLJE 

ZNANJA IN 
RESURSI 

ANALIZA 
TRENUTNE 
PODJETNIŠKE 
STRATEGIJE 

TEKMECI 

SPLOŠNO 
OKOLJE 

 
Vir: Banič, 1999, str. 56. 
 
 
Analizo SWOT lahko začnemo tudi z iskanjem odgovora na vprašanje (Pučko, 
2003, str. 129): 

- kateri poslovni rezultati podjetja (stopnja rentabilnosti, stopnja ekonomičnosti, 
stopnja pokritja, stopnja rasti prodaje, tržni delež podjetja itd.) so: 

o boljši ali slabši od planiranih velikosti v preteklosti, 
o boljši ali slabši od dosežkov konkurence. 

Dobljeni odgovori nas silijo naprej v iskanje posebno uspešnih ali neuspešnih 
podstruktur in procesov v podjetju, ki jih ocenjujemo glede na njihov prispevek k 
doseženi poslovni uspešnosti. 
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Ocenjevanje podstruktur je možno izvesti na različne načine: 

tja (primer je prikazan 

-  ocenjevanjem prednosti in slabosti posameznih podstruktur, kjer 

 
lika 7: Profil prednosti in slabosti podjetja z vidika podstruktur in njihovega vpliva 

 

a osnovi ugotovljenih prednosti in slabosti podjetja ter ob upoštevanju ugotovitev iz 

- s subjektivnim ocenjevanjem profila komponent podje
na sliki 7), 
s točkovnim
podstrukturo oziroma njene elemente ocenjujemo s točkovanjem in na 
podlagi tega dobimo skupno oceno za vsako podstrukturo. 

S
na poslovno uspešnost. 

 
Vir: Pučko, 2003, str. 134. 

Komponente 

Podstruktura 

 
Tehnološka 
podstruktura 
 
Tržna 
podstruktura 
 
Raziskovalno 
razvojna 
podstruktura 
 
Finančna 
podstruktura 
 
Kadrovska 
podstruktura 
 
Organizacijska 
podstruktura 
 
Podstruktura 
ekonomskega 
sodelovanja in 
povezovanja 
 
Druga 
podstruktura 
 

Prispevek k poslovni uspešnosti 

Majhen            Velik 

proizvoda 

 
 
N
analize okolja lahko ocenimo še poslovne možnosti in nevarnosti, ki jim bo podjetje 
izpostavljeno. Podobno kot pri ocenjevanju prednosti in slabosti podjetja lahko tudi 
tu ocenjevanje izvedemo globalno ali analitično. Enako lahko ocenjujemo vsako 
podstrukturo posebej in pri tem dobimo oceno, kakšna bo v prihodnosti stopnja 
poslovne nevarnosti oziroma možnosti, vezana na posamezno podstrukturo. 
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Po Hunger-ju in Wheelen-u (1996, str. 173) je naslednji korak izdelava SWOT 

lika 8: SWOT matrika.  

ir: Hunger-Wheelen, 1996, str. 173. 

.4.2 PORTFELJSKA ANALIZA 

Problemi poslovodij, kako razporediti resurse znotraj podjetja po posameznih 

ojem strateške poslovne enote (v nadaljevanju SPE) Pučko (2003, str. 143) 
razlaga kot organizacijsko izoblikovano enoto podjetja, ki je sorazmerno samostojna 

matrike. SWOT matrika prikazuje, kako lahko poslovodstvo izkoristi ugotovljene 
glavne priložnosti in grožnje v povezavi z ugotovljenimi prednostmi in slabostmi, in 
sicer s štirimi različnimi vrstami strategij. S pomočjo brainstorming-a lahko 
poslovodstvo na tej podlagi pride do možnih strategij (glej sliko 8). 
 
S
 

 
 

Prednosti (S) 
 
Naštej 5 – 10 glavnih 
prednosti podjetja. 
 

Slabosti (W) 
 
Naštej 5 – 10 glavnih 
slabosti podjetja. 
 

Priložnosti (O) 
 
Naštej 5 –10 
glavnih priložnosti 
iz okolja. 
 
 
 
 
 
Nevarnosti (T) 
 
Naštej 5 – 10 
glavnih nevarnosti 
iz okolja. 

    NOTRANJI 
    DEJAVNIKI 

 

V
 
 
2

strateško poslovnih enotah oziroma glede na različna strateška poslovna področja, 
so narekovali razvoj različnih metod, s katerimi si poslovodje lahko pomagajo. Tako 
je pred več kot tridesetimi leti nastala portfeljska analiza, ki jo je zasnovalo ameriško 
podjetje Boston Consulting Group.  
 
P

 
SO strategije 
 
Izdelaj strategije,  
ki upoštevajo prednosti  
z uporabo danih priložnosti. 

 
WO strategije 
 
Izdelaj strategije,  
ki zajemajo  
dane priložnosti z odpravo 
slabosti. 

 
ST strategije 
 
Izdelaj strategije,  
ki upoštevajo prednosti  
z izogibanjem nevarnostim. 

 
WT strategije 
 
Izdelaj strategije,  
ki minimizirajo slabosti  
z izogibanjem nevarnostim. 

    ZUNANJI 
    DEJAVNIKI 
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in ki je investicijski center z lastnim poslovodstvom, kar normalno zahteva 
samostojno enoto v smislu proizvajanja, prodaje, raziskovanja in razvijanja ter 
drugih poslovnih funkcij. 
 
Pojem strateškega področja (v nadaljevanju SPP) pa za razliko od SPE ne pomeni 
rganizacijskega pojma, ampak skupino proizvodov ali storitev v okviru poslovnega 

- privlačnosti trga, na katerem je SPE prisotna, 

Bis ačnih panogah in imajo manjši 
tržn d tem ko naj bi SPE, ki so prisotne v manj 

tega je podjetje Boston Consulting Group izdelalo portfeljsko matriko, ki 
a abscisi meri relativni tržni položaj (tržni delež) SPE, na ordinati pa stopnjo rasti 

ebuje štiri polja, ki ponazarjajo različne strateške poslovne skupine 
delkov: 

jo sorazmerno nizke stroške in dajejo dobre dobičke. Ker je njihov trg 
en ali pa le počasi raste, ne zahtevajo veliko investicij. 

- 
teški skupini 

tro raste. 
- 

jo majhen tržni delež, zato prinašajo slabe dobičke, hkrati 
na trgih, ki ne dajejo dovolj prostora za povečevanje tržnega deleža. 

- 

o
programa podjetja, ki ima značilnosti sorazmerno neodvisne poslovne dejavnosti z 
jasno opredeljenim sklopom konkurentov in lastnostjo, da omogoča ugotavljanje 
lastnega poslovnega uspeha. Strateško poslovno področje tvorijo v podjetju tisti 
proizvodi, ki so si po naravi podobni, ki potrebujejo enaka sredstva za proizvodnjo in 
prodajne poti ter so pod vplivom podobnih ekonomskih in konkurenčnih pogojev. 
 
Portfeljska analiza bazira na dveh kriterijih (Rao, 1998, str. 331): 

- relativnem tržnem položaju SPE. 
tvo analize je, da SPE, ki se nahajajo v bolj privl
i elež, pridobijo več resursov, med

privlačnih panogah z večjim tržnim deležem, pridobile toliko resursov, da obdržijo 
svoj tržni položaj. Poleg tega analiza vsebuje še priporočilo, da je potrebno 
zmanjšati vlaganje v tiste SPE, ki imajo manjši tržni delež v panogah, ki niso 
privlačne.  
 
Na podlagi 
n
trga za isto SPE. Matrika, imenovana tudi matrika »rast – tržni delež«, je prikazana 
na sliki 9. 
 
Matrika vs
iz

- krave 
Ima
stagnant
zvezde 
Zahtevajo velike investicije, saj povpraševanje po tej stra
izdelkov hi
psi 
SPE v tem polju ima
pa so 
vprašaji 
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Generirajo malo denarnih sredstev zaradi majhnega tržnega deleža, hkrati 

ava 

Poleg p, 

/virov, 

sti in odziva, 
odjetja, 

 

lika 9: Portfeljska matrika »rast – tržni delež«. 

imajo velike potrebe po novih investicijah zaradi hitre rasti njihovega trga. 
Na osnovi portfeljske analize lahko pridemo do ocene, ali je sest
posameznih poslovnih področij podjetja v ravnotežju. To pomeni, da nam 
SPE, ki spadajo v polje »krav«, prinašajo dovolj denarja za potrebne 
nadaljnje naložbe v tiste SPE, ki so sicer obetavne (»zvezde« in določeni 
»vprašaji«), a zaenkrat terjajo več vlaganj, kot pa dajejo denarnih donosov. 
najenostavnejše portfeljske matrike, ki jo je razvil Boston Consulting Grou

so se kasneje pojavljale še mnoge druge oblike portfelja (Banič, 1999, str. 42): 
- portfelj tržne privlačnosti/konkurenčne prednosti med tekmeci, 
- portfelj življenjskega ciklusa izdelka/konkurenčne sposobnosti, 
- portfelj kritičnega obsega, 
- portfelj področja poslovanja
- portfelj tveganja, 
- portfelj napovedljivo
- portfelj vstopnih ovir in položaja p
- portfelj investicijskih odločitev. 

 
S

 
Vir: Pučko, 2003, str. 146. 
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2.4.3 PORTERJEVA ANALIZA NA OSNOVI VERIGE VREDNOSTI 

M. E. Porter je v začetku osemdesetih let razvil alternativni prijem za celovito 
analizo prednosti in slabosti ter poslovnih možnosti in nevarnosti podjetja, ki se 
imenuje analiza na osnovi verige vrednosti. Pri tem je izhajal iz teze, da je v 
konkurenčnem gospodarstvu konkurenčna prednost podjetja osrednji dejavnik 
njegovega uspešnega poslovanja, rasti in razvoja. 
Predlagal je dve vrsti generičnih konkurenčnih strategij, s katerimi lahko podjetje 
poveča konkurenčnost v panogi, in sicer: 

- s strategijo nižjih stroškov, kar pomeni sposobnost podjetja ali poslovne 
enote, da konstruira, proizvaja in trži določen proizvod stroškovno bolj 
učinkovito kot konkurenti, 

- s strategijo diferenciacije, kar pomeni sposobnost podjetja, da ponudi kupcu 
neko dodano vrednosti v obliki kvalitete proizvoda, posebnih lastnosti ali po-
prodajne aktivnosti. 

 
Preden podjetje uporabi bodisi strategijo nižjih stroškov bodisi diferenciacije, mora 
določiti svoje področje poslovanja, in sicer (Hunger, Wheelen, 1996, str. 184): 

- mrežo proizvodov, ki jih bo proizvajalo, 
- prodajne poti, ki jih bo uporabljalo, 
- vrste oziroma tipe kupcev,  
- geografska področja, na katera bo prodajalo, 
- področje sorodnih panog, na katerih bo tudi prisotno. 

Z določitvijo naštetih parametrov lahko podjetje odkrije svoje prednosti. 
 
Konkurenčna prednost, ki si jo podjetje pridobi, je povezana z njegovo sposobnostjo 
ustvarjati neko posebno vrednost (korist) za svojega kupca, ki presega stroške 
ustvarjanja (pridobivanja) te vrednosti. Z analizo verige vrednosti (slika 10) dobimo 
odgovor na vprašanje, kje je izvor te posebne vrednosti. 
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Slika 10: Porterjeva veriga vrednosti. 
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Vir: Pučko, 2003, str. 157. 
 
Iz slike 10 je razvidno, da vrednostna veriga razdeli podjetje v njegove strateško 
pomembne aktivnosti za lažje razumevanje obnašanja stroškov in obstoječih ali 
potencialnih virov diferenciacije. Podjetje si pridobi konkurenčno prednost, ker te 
strateško pomembne aktivnosti izvaja ceneje ali bolje kot konkurenti. 
Vrednostne aktivnosti se delijo na: 

- temeljne aktivnosti 
To so tiste aktivnosti, ki so potrebne za fizično izdelavo izdelka ali storitve, 
njegov prenos do kupcev in po-prodajne storitve oziroma ki neposredno 
ustvarjajo vrednost za kupca. Vsaka od teh je lahko vir prednosti. 

- pomožne aktivnosti. 
 
Povezave med vrednostnimi verigami podjetja in kupca (Bowman, 1994, str. 77) so 
lahko pomembni viri zmanjševanja stroškov ali povečevanja diferenciacije. Če 
poslovanju kupca posvetimo večjo pozornost kot naši konkurenti, lahko s svojimi 
kupci vzpostavimo vezi, tako da bo za kupca predstavljalo določen strošek, če bo 
svoje poslovanje preusmeril od nas na kako drugo podjetje. 
 
Vrednostna veriga je lahko koristna tudi zato, ker nam pomaga razlikovati med 
tistimi stvarmi, ki jih delamo z namenom diferenciacije in tistimi značilnostmi našega 
izdelka oz. storitve, ki so drugačne. Vrednostna veriga nam pomaga analizirati 
kupčeve potrebe, zato lahko bolje presojamo, kaj kupec resnično ceni. Prav tako 
nam pomaga uvideti, kje imamo dejanske stroške diferenciacije. To nam je v pomoč 
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pri odločitvi, kje lahko oklestimo drage značilnosti, ki jih določene skupine kupcev ne 
dojemajo kot vrednosti. 
 
Porterjeva analiza na osnovi verige vrednosti ima pri celovitem ocenjevanju podjetja 
določene omejitve: 

- Zaradi drugačnega načina sistematiziranja podjetja in njegovega okolja od 
klasičnih metod, ki so obravnavane v prejšnjih poglavjih, zahteva ta pristop 
povsem drugačno informacijsko osnovo, kot je običajno na voljo v naših 
podjetjih. To pa otežuje njeno učinkovito uporabo. 

- Pri verigi vrednosti gre v bistvu za strateške poslovne enote. Delitev na te 
enote pa je možno napraviti na dva načina, in sicer na: 

o notranjega, ki išče skupne stroške in tehnologije, 
o zunanjega, ki išče podobnost nabavnih, proizvodnih, prodajnih in 

drugih pogojev določenih vrst proizvodov ali storitev. 
Vsak vidik lahko na drugačen način usmerja razčlenjevanje podjetja na 
strateške poslovne enote. 

- Analiza zahteva tudi opredelitev proizvoda oz. storitve, ki dejansko ustvarja 
kupcu korist. Ko to storimo, se srečamo s problemom razdeljevanja časovnih 
stroškov na proizvode. Še težje je spoznavati, kakšni so stroški in koristi 
vsake naše diskretne aktivnosti v očeh kupca. 
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA LUKA KOPER 

3.1 SPLOŠNO 

Luka Koper, d. d. (v nadaljevanju Luka Koper) izvaja pristaniško logistično dejavnost 
na območju koprskega pristanišča in je kot taka razvojni nosilec slovenske 
pristaniške dejavnosti ter med glavnimi generatorji storitev celotne transportno-
logistične panoge v naši državi. Gre za enega ključnih poslovnih subjektov 
nacionalnega gospodarstva, strateškega pomena, kar zahteva posebno pozornost 
ter jasno strategijo nadaljnjega dela in sožitja z okoljem, od katerega je njegovo 
poslovanje odvisno. 
 
 
3.2 KRATKA ZGODOVINA PODJETJA LUKA KOPER 

Po priključitvi cone B Svobodnega tržaškega ozemlja FLR Jugoslaviji je bilo 
potrebno zaradi slabega gospodarskega potenciala obalnih mest poiskati nove 
vsebine razvoja obalnega področja. Med drugim se je ponujala tudi možnost razvoja 
pristaniške dejavnosti. Tako se je porodila ideja o izgradnji mednarodnega 
pomorskega pristanišča. Leta 1957 je bil pripravljen investicijski program za 
izgradnjo prvih 135 metrov obale v te namene. 23. maja 1957 je bilo ustanovljeno 
prvo pretovorno in skladiščno podjetje Pristanišče Koper (Jakomin, 2004, str. 58).  
 
Prva ladja, ki je pristala v Pristanišču Koper konec leta 1958, je bila ladja Nova 
Gorica, last Splošne plovbe iz Pirana. Po prevzemu prve operativne obale 7. 
decembra 1958 je podjetje postalo javno, pristaniško infrastrukturo pa je v tistem 
obdobju gradilo s pomočjo komercialnih virov brez državne in lokalne podpore. 
Kasneje so se za sofinanciranje in lastno izgradnjo kapacitet v Luki Koper odločila 
nekatera podjetja, ki so trgovala preko slovenskega pristanišča. 
 
Leta 1961 se je podjetje Pristanišče Koper preimenovalo v Luko Koper. Konec leta 
1962 je Luka Koper razpolagala s 550 m operativne obale, 25.000 m2 zaprtih 
skladišč, 48.000 m2 odprtih skladišč in rezervoarji za 8.000 ton jedilnega olja 
(Jakomin, 2004, str. 62 – 65). V tem obdobju je Luka Koper pretežno delovala kot 
uvozno pristanišče za potrebe slovenskega in srbskega tržišča.  
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V letu 1963 je bila ustanovljena v okviru Luke prva carinska cona, s katero so se 
odprle možnosti tudi na področju trgovinske vloge Luke Koper (Jakomin, 2004, str. 
65). Leta 1967 je Koper dobil prvo železniško povezavo z notranjostjo, kar je odprlo 
nove perspektive razvoja. Med leti 1968 in 1977 je Luka Koper gradila večinoma s 
pomočjo najetih kreditov. Med večjimi investicijami so bili (Jakomin, 2004, str. 74 – 
86): 

- 1968 – terminal za naftne derivate, 
- 1971 – povečanje kapacitet za les, 
- 1976 – obala za kontejnerje, 
- 1980 – terminal za sipke tovore, 
- 1984 – terminal razsutih tovorov, 
- 1987 – silos za žita, 
- 1989 – terminal za olje in terminal za glinico. 
 

Konec 80. let v prejšnjem stoletju je Luka Koper postala izrazito tranzitno podjetje, 
največji delež prometa skozi Luko je takrat odpadel na Avstrijo. 
Do leta 1991 je bil promet Luke Koper v stalnem porastu, po letu 1991 pa je 
doživela 20 % padec zaradi razpada Jugoslavije. Ta upad je bil v letih 1992 in 1993 
odpravljen. 

 
Leta 1993 se je tudi v Luki Koper pričel proces lastninskega preoblikovanja. Izvršil 
se je prenos morskega akvatorija, obale in zemljišč v last države. V skladu z 
lastninskim programom je bilo izdanih 14.000.000 delnic. Proces preoblikovanja 
Luke Koper je bil zaključen 7. junija 1996, novembra je luška delnica prvič kotirala 
na Ljubljanski borzi (Jakomin, 2004, str. 101 – 103). 
 
V tem obdobju je rasla tudi ideja o nadgradnji pristaniške dejavnosti s storitvami 
logističnega upravljanja, ki bi jih začeli ponujati strankam v okviru osmih terminalov. 
Le-ti so v tem času prerasli v tržno-programsko in tehnično-tehnološko zaključene 
enote. Oblikovani so bili profitni centri. V skladu s poslovnimi cilji je Luka Koper,     
d. d. ustanovila tudi nekaj hčerinskih podjetij. 

 
Od leta 1996 se je nadaljevala investicijska dejavnost (Jakomin, 2004, str. 108): 

- 1997 – terminal za avtomobile z garažno hišo, 
- 1997 – živinski terminal, 
- 1998 – center za ravnanje z odpadki. 

Pravilna usmeritev podjetja se je pokazala leta 1997 s pridobitvijo certifikata 
kakovosti ISO 9002 in leta 2000 s pridobitvijo okoljskega standarda ISO 14001. 
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Leto 2000 je bilo pomembno zaradi pridobitve 30-letne koncesije za upravljanje 
kontejnerskega terminala v pristanišču v Trstu. Luka Koper je tam ustanovila 
mešano podjetje TICT s. r. l., ki pa ga je leta 2004 prodala. Prav tako je Luka Koper 
prevzela vodilno vlogo v pilotnem projektu slovenskega transportno-logističnega 
grozda, katerega osnovni cilj je bil promocija slovenske prevozne poti in 
povezovanje gospodarskih subjektov prometnega gospodarstva. Trenutno so 
najaktualnejša vprašanja za prihodnost in razvoj Luke Koper vprašanja prometne 
infrastrukture, izgradnja drugega železniškega tira Koper – Divača, urejanje 
koncesije med pristaniščem in državo ter pričetek izgradnje 3. pomola za 
kontejnerje. 

 
Nekateri osnovni kazalniki poslovanja Luke Koper v obdobju 1995 – 2005 so 
predstavljeni v tabeli 1, 2 in 3. 

 
Tabela 1: Prihodki iz poslovanja Luke Koper, d. d. za obdobje 1995 – 2005. 
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Vir: Letna poročila Luke Koper za leta 1995 – 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 



Tabela 2: Dodana vrednost na zaposlenega v Luki Koper, d. d. po letih za obdobje 
1995 – 2005. 
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Vir: Letna poročila Luke Koper za leta 1995 – 2005. 
 
Tabela 3: Čisti dobiček Luke Koper, d. d. po letih za obdobje 1995 – 2005. 
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Vir: Letna poročila Luke Koper za leta 1995 – 2005. 
 
 
3.3 OPIS POSLOVANJA PODJETJA LUKA KOPER 

Osnovna dejavnost Luke Koper se je dolga leta omejevala na izvajanje pretovornih 
in skladiščnih storitev ter nekaterih enostavnejših storitev na blagu. Trenutno 
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razpolaga z 9 specializiranimi in sodobno opremljenimi terminali, organiziranimi kot 
profitni center (PC), in sicer: 

- PC Terminal za avtomobile (pretovor novih in rabljeni osebnih avtomobilov,  
tovornih in drugih specialnih vozil, dekonzervacija in konzervacija vozil, 
izvajanje nultega servisa, vgradnja dodatne opreme v vozila, manjša 
popravila vozil), 

- PC Kontejnerski in Ro-Ro terminal (manipulacije vseh vrst kontejnerjev, 
polnjenje in praznjenje kontejnerjev, dezinfekcija in kemično čiščenje 
kontejnerjev, popravila kontejnerjev), 

- PC Evropski energetski terminal (pretovor in skladiščenje premoga in 
železove rude, sejanje, mešanje in drobljenje premoga), 

- PC Terminal za sipke tovore (pretovarjanje in skladiščenje rudnin, 
industrijskih mineralov in ostalih sipkih tovorov, uvrečevanje, kontrola in 
praznjenje kontejnerjev), 

- PC Terminal za tekoče tovore (pretovor in skladiščenje kemikalij, mineralnih 
in rastlinskih olj, filtriranje, mešanje, denaturiranje ter označevanje in 
polnjenje sodov in kubičnih kontejnerjev), 

- PC Terminal glinice (pretovarjanje in skladiščenje glinice), 
- PC Terminal za sadje (pretovarjanje in skladiščenje lahko pokvarljivega 

blaga, sortiranje, zorenje in paletiranje banan, tehtanje, prebiranje, pakiranje, 
etiketiranje), 

- PC Terminal za les (pretovarjanje in skladiščenje hlodovine, žaganega lesa in 
lesnih polizdelkov, sušenje, markiranje, zaščita lesa, vezanje paketov in 
čeljenje), 

- PC Generalni tovori (pretovarjanje in skladiščenje kave, sladkorja, riža, 
papirja, celuloze, magnezita, aluminija, profilov, pločevine, cevi, tirnic, bele 
tehnike, polnjenje in praznjenje kontejnerjev, sortiranje, pričvrščevanje, 
označevanje, etiketiranje, uvrečevanje, tehtanje, čiščenje, vzorkovanje, 
prepakiranje, vezanje, paletiranje, ovijanje blaga), 

- Terminal za žitarice in krmila (pretovarjanje in skladiščenje žit, stročnic, soje, 
fumigacija, separacija, mešanje in kontrola blaga), 

- Terminal za živino (pretovor živine, pranje in dezinfekcija tovornjakov). 
 
Skupino Luka Koper, d. d. tvorijo še nekatere odvisne družbe, in sicer (Letno 
poročilo Luke Koper 2005, str. 65): 

- Luka Koper INPO, d. o. o., (100 % lastniški delež), 
- Luka Koper Pristan, d. o. o., (100 % lastniški delež), 
- Luka Koper Beograd, d. o. o., (90 % lastniški delež) in 
- Adria Tow, d. o. o., (50 % lastniški delež). 
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Strokovno podporo pri delovanju upravi podjetja, profitnim centrom in odvisnim 
družbam nudijo strokovne službe. Na sliki 11 je razvidna organizacijska shema 
podjetja Luka Koper, d. d. 
 
Slika 11: Organizacijska shema Luke Koper, d. d. 
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* kratica VOZD pomeni varstvo okolja in zdravja pri delu. 
 
Vir: Intranet Luka Koper, 1. 10. 1996. 
 
Podjetje upravlja tudi prosto ekonomsko cono, ki zajema celotno območje 
koprskega pristanišča ter skrbi za razvoj in vzdrževanje pristaniške infrastrukture. 
 
Letni pretovor blaga v Luki Koper že od njenega nastanka do danes skoraj 
kontinuirano narašča (slika 12). Poleg samih pretovorjenih količin je bilo v 
pristaniškem prostoru ustvarjenih veliko pomembnih infrastrukturnih pridobitev, ki so 
omogočile njegov razvoj ter poslovno rast. 
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Slika 12: Ladijski pretovor v tonah v izbranih letih v obdobju 1960 – 2005. 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004 2005

Leta

V 
to

na
h

 
Vir: Letno poročilo Luke Koper 2005, str. 19. 
 
Luka Koper je zelo pomembno tranzitno pristanišče za nekatere evropske trge. 
Postaja vse pomembnejše pristanišče za avstrijski trg, za Madžarsko pa celo 
najpomembnejše pristanišče. Prav tako ostaja Luka Koper vezana na večino 
zalednih tržišč. Približno tretjina blaga, ki potuje preko Luke Koper, pa je vezana na 
slovensko tržišče (glej sliko 13). 
 
Slika 13: Pretovor glede na trge za obdobje 2000 – 2005. 
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Vir: Letno poročilo Luke Koper 2005, str. 41. 
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Podjetje se razvija v kakovostnega ponudnika svojih storitev ob istočasni skrbi za 
varovanje okolja. To dokazujejo tudi slovenska in mednarodna priznanja, kot so: 
ISO 9001, ISO 14001, SIQ, EFQM. 
 
 
3.4 LASTNIŠKA STRUKTURA PODJETJA LUKA KOPER 

Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 so se na slovenskem prostoru pričele velike 
spremembe tudi v gospodarstvu. Proces lastninskega preoblikovanja je zajel tudi 
Luko Koper. V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah je bil dne 1. 
januarja 1993 od celotne vrednosti družbenega premoženja v podjetju ugotovljen 
kapital za lastninjenje v višini 15.774.689.000 SIT. Na osnovi tega izračuna je bil 
izveden prenos »javnega dobra« (morskega akvatorija, obale in zemljišč) v last 
države, in sicer v vrednosti 5,9 mlrd SIT (Jakomin, 2004, str. 100).  
 
V skladu s Programom lastninjenja je bilo izdanih 14.000.000 delnic z nominalno 
vrednostjo delnice 1.000 SIT. Razliko do vrednosti celotnega kapitala, ki je bil 
namenjen lastninjenju, so predstavljale rezerve. 
 
Leta 1995 je bilo v lasti Republike Slovenije 51 % delnic. Od tega je bilo 49 % 
prednostnih delnic z omejeno glasovalno pravico in 2 % navadnih delnic. Ostali 
delničarji so bili razni skladi, občina in mali delničarji (glej sliko 14 in tabelo 4). 
 
Slika 14: Struktura kapitala Luke Koper konec leta 1995. 
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Vir: Letno poročilo Luke Koper 1995, str. 11. 
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Tabela 4: Struktura lastništva Luke Koper ob koncu leta 1995. 
 
Razdelitev 
delnic 

Struktura 
kapitala v % 

Število 
delnic 

Nominalna vrednost 
v SIT 

Struktura lastnikov 
navadnih delnic v % 

Skladi skupaj 17,33 2.426.337 2.426.337.000 33,98 
Pokojninski 
sklad 

4,14 578.900 578.900.000  

Odškodninski 
sklad 

4,14 578.900 578.900.000  

Poobl. invest. 
družbe 

9,06 1.268.537 1.268.537.000  

Interna 
razdelitev 

7,48 1.047.061 1.047.061.000 14,66 

Notranji odkup 10,20 1.428.148 1.428.148.000 20,00 
Javna prodaja 6,34 887.454 887.454.000 12,43 
Občina 7,65 1.071.000 1.071.000.000 15,00 
Država-
navadne 

2,00 280.000 280.000.000 3,92 

Država-
prednostne 

49,00 6.860.000 6.860.000.000  

SKUPAJ 100,00 14.000.000 14.000.000.000 100,00 
 
Vir: Letno poročilo Luke Koper 1995, str. 11. 
 
 
Do danes se delež države ni spremenil in ostaja 51 %. Preostali najpomembnejši 
lastniki ostajajo več ali manj isti. Od leta 1996 do 2001 je bilo zaznati zmanjševanje 
števila delničarjev Luke Koper, nato pa spet večanje števila (slika 15). 
 
Slika 15: Število delničarjev Luke Koper, d. d. v obdobju 1997 – 2005. 
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Vir: Letna poročila Luke Koper za leta 1997 – 2005. 
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V zadnjih nekaj letih je opazna rast deleža tujih pravnih oseb in tujih bank kot 
lastnikov, ki pa še vedno ostaja pod 1 %. To je razvidno iz slike 16, kjer je prikazana 
lastniška struktura družbe ob koncu leta 2005. 
 
Slika 16: Lastniška struktura Luke Koper, d. d. na dan 31. 12. 2005. 
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Vir: Letno poročilo 2005, str. 53. 
 
 
Proces preoblikovanja Luke Koper je bil zaključen 7. junija 1996, ko je bila Luka 
Koper vpisana v sodni register kot delniška družba. Novembra istega leta je luška 
delnica prvič kotirala na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. 
 
Delnica Luke Koper z oznako LKPG kotira na Ljubljanski borzi od 20. novembra 
1996. Število delnic, s katerimi se trguje, ostaja nespremenjeno, in sicer 7.140.000. 
Od skupnih 14.000.000 izdanih delnic Luke Koper je 6.860.000 prednostnih 
participativnih delnic, ki so v celoti last Republike Slovenije, in se z njimi ne trguje na 
borzi [URL: http://www.luka-kp.si]. Delnica Luke Koper sestavlja skupaj z ostalimi 
19-imi delnicami večjih slovenskih podjetij slovenski borzni indeks SBI20. Vrednost 
delnice od prihoda na borzo konstantno raste. Trend naraščanja je približno enak 
kot pri slovenskem borznem indeksu SBI20, kar je razvidno iz slike 17.  
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Slika 17: Gibanje tečaja delnice LKPG in borznega indeksa SBI20 v obdobju 20. 11. 
1996 do 22. 9. 2006. 
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Vir: [URL:http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=1289&sid=12WE0ZkCeGhQ5E4F], 22. 9. 2006. 
 
 
 
3.5 VIZIJA IN POSLANSTVO PODJETJA LUKA KOPER 

Vizija Luke Koper, d. d. je postati vodilni pristaniški in logistični center za države 
srednje Evrope (glej sliko 18). V poslanstvu podjetja Luka Koper poudarja, da bo s 
pristaniškimi in logističnimi storitvami na najkrajši poti do osrčja Evrope ponujala 
možnosti čim lažjega vzpostavljanja gospodarskih povezav (Letno poročilo, 2005, 
str. 28). Dosedanje dosežke in uresničevanje svoje vizije bo Luka Koper nadgradila 
na temelju vrednot: 

- znanje, 
- podjetnost, 
- partnerstvo, 
- spoštovanje, 
- odgovornost. 

 

 
36 



Slika 18: Vizija, poslanstvo in strateške usmeritve Luke Koper, d. d.  

 

Vizija: Luka Koper vodilni 
pristaniški in logistični sistem za 

države srednje in vzhodne 
Evrope. 

Poslanstvo: S pristaniškimi in logističnimi 
storitvami na najkrajši poti do osrčja Evrope ponujati 
možnosti čim lažjega vzpostavljanja gospodarskih 

povezav.

Strateške usmeritve 

Prepoznaven 
koordinator 

logističnih storitev 

Učinkovit 
pristaniški sistem 
in distribucijsko 

središče 

Dolgoročno 
uspešen poslovni 

sistem 

 
Skrb za trajnostni 

razvoj 

V partnerskem 
odnosu obvladujemo 
člene v transportni 

verigi. 

Ustvarjamo dodano 
vrednost s tehnološko 
optimiziranimi procesi 

ter raznolikostjo 
blagovnih skupin. 

Razvijamo sodobno in 
usklajeno notranje 

poslovanje, ki 
izboljšuje donosnost 
ter zagotavlja rast 

vrednosti premoženja.

Ohranjamo ravnovesje 
pri odnosih s 

podjetniškim, naravnim 
in institucionalnim 

okoljem ter ostalimi 
interesnimi skupinami.

S pomočjo temeljnih vrednot: ZNANJE, PODJETNOST, PARTNERSTVO, 
SPOŠTOVANJE in ODGOVORNOST udejanjamo naše usmeritve s 

premišljenimi strategijami na ključnih poslovnih področjih. 

TRŽENJE IN 
RAZVOJ 

PONUDBE 

INFRASTRUK-
TURNI IN 

TEHNOLOŠKI 
RAZVOJ 

ORGANIZACIJA, 
NOTRANJI 

PROCESI IN 
RAZVOJ KADROV

UPRAVLJANJE S 
FINANČNIMI 
SREDSTVI 

INSTITUCIONALNO, 
NARAVNO IN 

DRUŽBENO OKOLJE

Vir: Poslovna strategija Luke Koper, d. d. do leta 2015, 2006, str. 9. 
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4 IZDELAVA PLANSKIH PREDPOSTAVK PODJETJA 
LUKA KOPER 

4.1 ANALIZA ŠIRŠEGA OKOLJA 

Preden podjetje izoblikuje svojo strategijo, mora najprej analizirati svoje širše okolje 
in ugotoviti možne priložnosti in nevarnosti, ki so na vidiku. Analizo širšega okolja 
sestavlja spremljanje, vrednotenje in posredovanje informacij iz širšega okolja k 
odgovornim ljudem znotraj podjetja. Analiza predstavlja za poslovodstvo podjetja 
orodje, s katerim se zmanjšuje število nepredvidljivih strateških dogodkov in se 
zagotavlja dolgoročno zdravo poslovanje podjetja. Raziskave so pokazale, da  
obstaja pozitivna korelacija med kakovostjo analize okolja in dobičkom podjetij 
(Hunger, Wheelen, 1996, str. 85). 
 
V nadaljevanju bom analiziral pet delov širšega okolja Luke Koper, in sicer 
gospodarsko, tehnološko, politično-pravno, naravno in kulturno-socialno podokolje. 
 
 
4.1.1 ANALIZA GOSPODARSKEGA PODOKOLJA 

Rast svetovnega gospodarstva in menjave sta se v letu 2005 realno upočasnila 
manj, kot se je predvidevalo. Obeti za svetovno gospodarstvo tudi za obdobje 2006 
– 2008 ostajajo ugodni, pod predpostavko, da ne bo prišlo do nenadnih korekcij 
globalnih plačilnobilančnih neravnovesij in zviševanja cen nafte nad trenutne 
vrednosti. 
 
UMAR navaja, da se v letu 2006 pričakuje pospešitev gospodarske rasti v EU in na 
Japonskem, v ZDA pa rahlo upočasnitev, medtem ko naj bi se v preostalih azijskih 
državah nadaljevala visoka gospodarska rast. Podatki glede gospodarskih gibanj po 
področjih v svetu so prikazani v tabeli 5. 
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Tabela 5: Letne stopnje rasti BDP po področjih v svetu v letih 2004 in 2005 ter 
napovedi za leti 2006 in 2007. 

 
Gospodarska rast (realna rast v %) 2004 2005 2006 2007 

Svet 5,3 4,9 5,1 4,9 
Evro področje 2,1 1,3 2,4 2,0 
Države G7 3,0 2,4 2,9 2,5 
Novo industrializirane azijske države 5,9 4,5 4,9 4,4 
EU 2,4 1,8 2,8 2,4 
Srednja in vzhodna Evropa 6,5 5,4 5,3 5,0 
Azijske države v razvoju 8,8 9,0 8,7 8,6 
Azijskih 4 5,8 5,1 5,0 5,6 
Bližnji vzhod 5,5 5,7 5,8 5,4 
 
Vir: IMF, World Economic Outlook Database, september 2006. 
 
Gospodarska rast v evrskem območju se je v letu 2005, predvsem zaradi šibkejše 
prve polovice leta, v primerjavi z letom 2004 upočasnila na 1,3 % (v EU 1,6 %). 
Napovedi za leto 2006 predvidevajo večjo pospešitev gospodarske rasti, medtem ko 
se za leti 2007 – 2008 pričakuje rahla umiritev rasti, a ne tako občutna kot v letu 
2005. V okviru domačega povpraševanja bo h gospodarski rasti evrskega območja 
največ prispevala rast investicijske potrošnje. Pri rasti zasebne potrošnje se 
občutnejši pospešek pričakuje ob koncu leta 2006, kar pa odraža predvsem 
pričakovano povečano rast potrošnje gospodinjstev v Nemčiji, kjer je za začetek leta 
2007 napovedan dvig stopnje davka na dodano vrednost. Izvoz bo ob pričakovani 
nadaljnji hitri rasti svetovne trgovine v letu 2006 pomembno prispeval h gospodarski 
aktivnosti, vendar bo neto prispevek menjave s tujino negativen, saj bo zaradi 
krepitve domačega povpraševanja hitreje rasel tudi uvoz. V letu 2007 bo 
gospodarska rast evrskega območja po napovedih UMAR-ja predvidoma nekoliko 
nižja kot v letu 2006 (1,8 %), zlasti zaradi pričakovane nižje rasti v Nemčiji (1,0 %), v 
letu 2008 pa se bo predvidoma ponovno nekoliko okrepila (1,9 %). 
 
Ključni dejavnik rasti v državah nekdanje Jugoslavije še naprej ostaja naraščajoča 
zasebna potrošnja. Pomemben dejavnik gospodarske aktivnosti pa je tudi zunanja 
trgovina. Za leto 2006 in 2007 UMAR pričakuje, kljub občasni politični 
nestanovitnosti, še naprej ugodno gospodarsko konjunkturo.  
 
Po gospodarski rasti v ZDA v letu 2005, ki je znašala 3,5 %, se bo v prihodnjih letih 
le-ta postopoma znižala na 3,1 %. Gospodarska rast je v zadnjih treh letih temeljila 
na krepitvi bruto investicij v osnovna sredstva in na rasti zasebne potrošnje. Zaradi 
ugodnih gibanj na trgu dela in visokega indeksa zaupanja potrošnikov se za začetek 
leta 2006 predvideva ponovna pospešitev rasti zasebne potrošnje, ki bo tako ostala 
odločilen vir krepitve gospodarske aktivnosti. 
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Podatke o gospodarski rasti v najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnericah 
Slovenije podaja tabela 6. 
 
Tabela 6: Letne stopnje rasti BDP v letu 2004 in 2005 ter predpostavke glede 

gospodarske rasti v najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnericah 
Slovenije v obdobju 2006 – 2008. 

 
2006 2007 2008 Država 

oz. 
območje 

2004 2005 
Jesenska 
napoved 

(sept. 2005) 

Pomladanska 
napoved 

(marec 2006) 

Jesenska 
napoved 

(sept. 2005) 

Pomladanska 
napoved 

(marec 2006) 

Pomladanska 
napoved 

(marec 2006) 

Evro 
območje 

2,0 1,3 1,7 2,0 2,0 1,8 1,9 

Nemčija 1,6 0,9 1,3 1,6 1,5 1,0 1,5 
Italija 1,1 0,0 1,0 1,3 1,4 1,3 1,5 
Avstrija 2,4 1,9 2,1 2,2 2,2 2,0 2,2 
Francija 2,3 1,4 1,8 1,9 2,2 2,0 2,1 
V. Britanja 3,1 1,8 2,2 2,2 2,2 2,4 2,3 
Češka 4,7 6,0 4,2 4,5 3,7 4,2 4,3 
Madžarska 4,6 4,1 3,7 4,2 3,9 4,0 4,0 
Poljska 5,3 3,2 4,0 4,0 4,0 4,2 4,5 
Hrvaška 3,8 4,3 3,0 3,7 3,7 3,8 3,8 
BiH 6,0 6,5 6,0 6,0 5,4 6,0 5,4 
Srbija 9,3 6,3 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 
Makedonija 4,1 3,6 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 
ZDA 4,2 3,5 3,3 3,2 3,3 3,0 3,1 
Rusija 7,2 6,4 5,0 6,0 5,0 6,0 5,0 
 
Vir: Pomladansko poročilo 2006, str. 27. 
 
Gospodarska rast v Sloveniji je v letu 2005 znašala 3,9 % in je v glavnem temeljila 
na visoki rasti izvoza in umirjeni rasti uvoza. Realno rast BDP v letu 2005 pa je v 
glavnem zniževalo realno zmanjšanje bruto investicij, zlasti investicij v stroje in 
opremo. Napoved gospodarske rasti za leto 2006 znaša 4,2 %, kar je predvsem 
posledica pričakovane višje rasti bruto investicij, visoke rasti stanovanjske gradnje in 
pospešene gradnje avtocest. Za leto 2007 UMAR predvideva rast okrog 4 %, saj je 
pričakovana tudi rahla konjunkturna upočasnitev v mednarodnem okolju, kar bo 
povzročilo nekoliko manjšo rast izvoza. V letu 2008 se bo rast BDP ohranila na 
podobni ravni kot v letu 2007 (glej tabelo 7). 
 
Prispevek menjave s tujino je bil v letu 2005 h gospodarski rasti visoko pozitiven. 
Rast izvoznih tokov je bila v letu 2005 hitrejša od rasti uvoznih tokov. Po dveh letih 
negativnega prispevka (-2,0 in -0,4 odstotne točke), je bil v letu 2005 prispevek neto 
izvoza h gospodarski rasti pozitiven in je znašal 2,3 odstotne točke. Rast izvoza je 
bila večinoma posledica rasti izvoza v države EU. V letu 2007 se zaradi pričakovane 
rahle konjunkturne upočasnitve v mednarodnem okolju pričakuje zmanjšanje realne 
rasti izvoza. Podobno bo tudi v letu 2008 (Pomladno poročilo 2006, str. 51). Tabela 

 
40 



7 kaže glavne makroekonomske agregate za Slovenijo za leto 2005 ter napovedi za 
obdobje 2006 – 2008. 
 
Predpostavke glede cen nafte po UMAR-ju kažejo na ohranjanje nad 60 USD za 
sodček. Po močni rasti cen nafte v poletnih mesecih 2005, ko so cene za sodček 
nafte Brent dosegle okoli 68 USD, so bile cene nafte v zadnjem četrtletju 2005 nižje 
(56,9 USD/sodček) in tako tudi v celem letu 2005, ko je povprečna cena znašala 
54,4 USD, kar pa je vseeno več kot 40-odstotno zvišanje v primerjavi z letom 2004. 
Cena nafte v začetku 2006 se je gibala okoli 64 USD/sodček. Cene nafte bodo po 
oceni mednarodnih analitikov še naprej ostale na visoki ravni, zaradi nadaljnje hitre 
rasti povpraševanja, predvsem v hitro rastočih azijskih gospodarstvih, kar zmanjšuje 
že tako majhne proste zmogljivosti in povečuje nestabilnost cen (glej tudi tabelo 8).  
 
Napovedi razmerja med evrom in dolarjem za leto 2006 so znašale 1,20 USD za 
1 EUR (Umar, Pomladansko poročilo 2006, str. 28). Leta 2005 je bilo v povprečju 
razmerje med valutama na ravni 1,244 USD za 1 EUR (v letu 2004 je bilo 1,242). 
Na začetku leta 2007 pa je to razmerje dejansko višje in znaša 1,330. 
 
Tveganje za gibanja v mednarodnem okolju je morebitno občutno povečanje cen 
nafte, saj se ob tesnem razmerju med ponudbo in povpraševanjem hitro in močno 
odzivajo na vse politične nestabilnosti v nekaterih večjih državah proizvajalkah. 
Poleg tega še naprej ostajajo prisotna svetovna plačilnobilančna neravnotežja, ki so 
nevarna za svetovni finančni sistem. Izključena pa ni tudi možnost morebitnih novih 
geopolitičnih napetosti, ki bi imela za posledico višje cene vseh surovin. 
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Tabela 7: Pomladanska napoved glavnih makroekonomskih agregatov za Slovenijo 
in primerjava z jesensko napovedjo od leta 2006 do leta 2008. 

 
Realne stopnje rasti v % (kjer ni drugače navedeno). 

2006 2007 2008  
Kazalec 

2005 
Jesenska 
napoved  

(sept. 2005) 

Pomladanska 
napoved 

(marec 2006) 

Jesenska 
napoved  

(sept. 2005) 

Pomladanska 
napoved 

(marec 2006) 

Pomladanska 
napoved 

(marec 2006) 
BDP-realne stopnje 
rasti v % 

3,9 4,0 4,2 4,0 4,0 3,9 

BDP v mio SIT 
(tekoče cene) 

6.557.698 7.074.000 6.963.900 7.522.000 7.426.200 7.901.800 
 

INFLACIJA (XII/XII 
predhodnega leta, v 
%) 

2,3 2,3 2,0 2,3 2,1 2,2 

INFLACIJA (I-XII/I-
XII povprečje leta, v 
%) 

2,5 2,5 2,1 2,4 2,1 2,1 

deflator BDP, v % 1,0 2,3 1,9 2,2 2,6 2,4 
 

TEČAJ USD (BS) 192,7 190,7 199,6 190,7 199,7 199,7 
TEČAJ EVRO (BS) 239,6 239,6 239,6 239,6 - - 
razmerje 
EVRO/USD 

1,244 1,26 1,20 1,26 1,20 1,20 
 

ZAPOSLENOST po 
SNA, rast v % 

0,7 0,5 0,8 0,5 0,6 0,8 

STOPNJA 
REGISTRIRANE 
BREZPOSELNOSTI 
(%) 

10,2 9,6 9,8 9,2 9,6 9,3 

STOPNJA 
BREZPOSELNOSTI 
ILO (%) 

6,5 5,8 6,6 5,6 6,7 6,7 

PRODUKTIVNOST 
(BDP na zaposle-
nega), rast v % 

3,1 3,5 3,4 3,5 3,3 3,1 

BRUTO PLAČA NA 
ZAPOSLENEGA 

2,2 2,6 2,4 2,8 2,6 2,8 
 

IZVOZ 
PROIZVODOV IN 
STORITEV 

9,2 7,8 8,2 8,1 7,9 8,0 

- izvoz proizvodov 8,7 8,1 8,5 8,4 8,2 8,3 
- izvoz storitev 11,6 6,5 6,8 6,5 6,7 6,8 
UVOZ PROIZVO-
DOV IN STORITEV 

5,3 6,5 7,6 7,3 7,4 7,5 

- uvoz proizvodov 5,1 6,6 7,6 7,3 7,4 7,5 
- uvoz storitev 6,8 6,2 7,0 7,1 7,1 7,5 
SALDO tekočega 
računa plačilne 
bilance (v mio EUR) 

-301 -195 -480 48 -390 -300 

- delež v BDP v % -1,1 -0,7 -1,7 0,2 -1,3 -0,9 
 

INVESTICIJE V 
OSNOVNA 
SREDSTVA 

3,7 4,5 6,0 5,0 5,0 4,0 

- delež v BDP v % 24,8 24,7 25,5 24,9 25,8 25,9 
ZASEBNA 
POTROŠNJA 

3,3 3,1 3,3 3,1 3,3 3,6 

- delež v BDP v % 55,4 54,9 55,0 54,5 54,3 53,9 
DRŽAVNA 
POTROŠNJA 

3,0 2,4 2,7 2,6 2,8 2,4 

- delež v BDP v % 19,6 19,4 19,6 19,3 19,4 19,3 
Vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2006, str. 16. 
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Tabela 8: Cene nafte Brent leta 2005 in napovedi za leto 2006 in 2007. 
 

2006 2007  2005 
Jesenska 
napoved 

(sept. 2005) 

Pomladanska 
napoved 

(marec 2006) 

Jesenska 
napoved 

(sept. 2005) 

Pomladanska 
napoved 

(marec 2006) 

Povprečna cena za 
sodček (v USD) 

54,4 68,0 63,5 66,0 61,5 

 
Vir: Pomladansko poročilo 2006, str. 27. 
 
 
4.1.2 ANALIZA TEHNOLOŠKEGA PODOKOLJA 

Tehnološke spremembe in napredek se lahko zelo močno odražajo pri načinu, kako 
lahko podjetje uspešno konkurira na trgu. V preteklosti so se velike spremembe na 
tehnološkem področju pričele dogajati s pojavom elektronike, kot je to bilo v 40. letih 
z izumom tranzistorja, leta 1958 uvedbo integriranih vezij in leta 1978 s 
mikroprocesorjem, ki je dandanes postal nepogrešljiv v osebnih računalnikih, 
komunikacijskih napravah itd. (Haberberg, 2001, str. 137). 
 
Tudi na področju pristaniške in logistične dejavnosti so spremembe v tehnološkem 
okolju precej dinamične. Trenutno je najbolj aktualna rast v kontejnerizaciji 
mednarodnega transporta, prav tako se pristaniška dejavnost sooča s 
pomembnostjo moderne informacijske tehnologije. 
 
Preko 60 % svetovnih generalnih tovorov je prepeljanih v kontejnerjih. V industrijsko 
razvitejših državah je ta delež celo 80 % (The evolution of ports in a competitive 
world, str. 21). Od leta 1950, ko je izplula prva ladja s 58 kontejnerji, pa do danes, 
ko je svetovna kapaciteta ladij več kot 6 milijonov TEU (enota za 20 ft kontejner), 
smo bili priča nenehnemu razvoja te vrste transporta. Ker so zahteve po cenejši 
obliki transporta s kontejnerji vse večje, je prisoten pojav vedno večjih kontejnerskih 
ladij (glej sliko 19). V bližnji prihodnosti se pričakujejo ladje s kapaciteto do 12.000 
TEU, ki naj bi plule na relaciji Evropa-Daljni vzhod. To bo seveda zahtevalo 
investiranje za prilagoditev trenutnih tehnoloških kapacitet pristanišč novim 
zahtevam. 
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Slika 19: Kapaciteta kontejnerskih ladij glede na nosilnost v TEU. 
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Vir: The evolution of ports in a competitive world, str. 23. 
 
S pojavom kontejnerizacije je prišlo do pomembnega zmanjšanja časa, ki ga ladja 
porabi v pristanišču, v primerjavi z ladjami z generalnimi tovori. Hkrati se je 
drastično zmanjšalo število potrebne delovne sile pri pretovarjanju, povečala se je 
produktivnost luških privezov in povečala tehnična opremljenost dela pri opravljanju 
pristaniških storitev.  
Ker je pretovor kontejnerjev zelo odvisen od produktivnosti pristanišča, so potrebne 
nenehne izboljšave in investiranja, kar povzroči dvig cen prevoza kontejnerjev z 
ladjami. To povzroča povečevanje velikosti ladij in s tem večje zahteve v pristaniščih 
(večja produktivnost, večja globina morja itd.). Vpliv povečanja produktivnosti pri 
pretovarjanju kontejnerjev na stroške ladijskih prevozov je prikazan na sliki 20. 
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Slika 20: Vpliv povečane produktivnosti na stroške ladijskega prevoza na TEU. 
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Opomba: TA-Trans Atlantic, TP-Trans Pacific, E-A-Europe-Far East. 
 
Vir: The evolution of ports in a competitive world, str. 27.     
      
 
Prav tako zelo pomemben tehnološki faktor za pristanišča je razvoj informacijske 
tehnologije, ki se uporablja za podporo procesov v pristaniščih, še posebej pri 
pretovoru kontejnerjev. S pomočjo informacijskih sistemov se elektronsko 
povezujejo uprave pristanišč, pristaniški terminali, vozila, carinske službe, ladijski 
agenti in drugi (primer uporabe informacijske tehnologije v transportni panogi je 
prikazan na sliki 21). Sodobna tehnologija omogoča: 

- hitro izmenjavo podatkov med uporabniki pristanišča, 
- zmanjšanje časa potrebnega za transport blaga, 
- večjo zanesljivost pri zbiranju in pošiljanju podatkov, 
- zmanjšanje števila zaposlenih, 
- takojšnje informacije o ladjah, tovornjakih, vagonih, kontejnerjih in blagu, 
- izboljšanje planiranja in koordinacije pri privezovanju ladij, pri uporabi 

pristaniških naprav,  pri uporabi skladiščnega prostora itd. 
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Slika 21: Povezava členov v transportni verigi preko informacijske mreže. 

 

PRISTANIŠKO 
INFORMACIJSKO 

OMREŽJE 

NADZOR:
- vhod v pristanišče 
- dostop do terminalov 
- lociranje opreme 

NAČRTOVANJE: 
- vzdrževanje 
- projektiranje 

TEHNIKA: 
- dokumentiranje opreme 
- potrebe vzdrževanja in 

razvoja 

VARNOST: 
- avtorizacija dostopov 
- nadzor vhodov/izhodov v 

objekte 

VARSTVO PRI DELU: 
- merjenje onesnaževanja 
- protipožarna zaščita 
- nadzor pretovarjanja 
- nadzor navigacije 

UPRAVA: 
- obračun storitev 
- finančno poslovanje 
- kadrovske zadeve 
- elektronsko plačevanje 

INFORMIRANJE:
- statistike poslovanja 
- pristaniške tarife 
- pristaniška regulativa 
- obvestila uporabnikom 

MULTIMODALNOST: 
- elektronska naročila 
- razpoložljivost opreme 
- sledenje blaga 
 

SPREJEM BLAGA: 
- potrdilo o razkladanju 
- carinska dokumentacija 
- dovoljenje za vplutje 
- podatki o posadki 

SPREJEM BLAGA: 
- povpraševanje špediterja 
- potrdilo o sprejemu blaga 
- potrdilo o razkladanju 

RAZPORED: 
- prihodi ladij 
- zasedenost privezov 
- potrebe vlačilcev in pilotov 
- oskrba ladij 

 
Vir: The evolution of ports in a competitive world, str. 28. 
 
 
4.1.3 ANALIZA POLITIČNO-PRAVNEGA PODOKOLJA 

Državne, lokalne ali tuje oblasti ter pravna določila imajo lahko zelo velik vpliv na 
poslovanje podjetja, saj lahko predstavljajo tako ključno priložnost kot tudi nevarnost 
za podjetje. To še posebej velja za podjetja, ki so pri svojem poslovanju močno 
odvisna od sodelovanja s politično oblastjo ali od direktne podpore države.  
David (2001, str. 85) omenja napovedovanje političnih in pravnih neznank, ki jih 
opravlja vrsta velikih svetovnih podjetij. Zaradi vedno večje globalne medsebojne 
odvisnosti med gospodarstvi, trgi in podjetji je napovedovanje političnih in pravnih 
spremenljivk še toliko bolj potrebno. Politično napovedovanje je lahko zelo kritično in 
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kompleksno za multinacionalke, ki so zelo odvisne od drugih držav, kjer imajo svoje 
podružnice, naravne vire, stranke itd. 
 
Luka Koper posluje predvsem s podjetji iz tujine. Prav zaradi tega ima svoja 
predstavništva na najpomembnejših destinacijah, kot so Argentina, Avstrija, Belgija, 
Češka, Indija, Madžarska, Nemčija, Slovaška in Srbija [URL: http://www.luka-kp.si]. 
Predstavništva služijo za boljše poznavanje političnih in pravnih razmer v teh 
državah, pomembna so pri vzdrževanju obstoječih poslov ter iskanju novih tržnih 
priložnosti, promociji podjetja v tujini itd.  
 
Ena najvplivnejših sprememb političnega okolja v zadnjih letih je predstavljal gotovo 
vstop Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004. Pred tem je Evropska unija s 
političnimi ukrepi in predpisi ščitila svoje tržišče in je do takrat zagotavljala prednost 
pristaniščem svojih članic. Z vstopom Slovenije v EU je bila takšna diskriminacija 
Luke Koper odpravljena. Konkurenčnost Luke Koper se je povečala, predvsem 
zaradi poenostavljenih postopkov, krajših tranzitnih časov, odpravljenih 
preferencialnih sporazumov ter zaradi pocenitve storitev na področju logistike.  
 
Pred vstopom Slovenije v EU je bilo pomembno usklajevanje nacionalne pomorske 
zakonodaje z mednarodno. Zato je bil dne 23. marca 2001 sprejet Pomorski 
zakonik, ki je bil usklajen s pravnim redom EU. S sprejetjem tega zakona je 
Slovenija na svojem področju uredila suverenost, jurisdikcijo in nadzor Republike 
Slovenije na morju, varnost plovbe po teritorialnem morju in notranjih morskih 
vodah, varstvo morja pred onesnaženjem s plovili in pravni režim pristanišč, 
stvarno-pravna razmerja ter pogodbena in druga obligacijska razmerja, ki se 
nanašajo na plovila, vpis plovil, omejitve ladjarjeve odgovornosti, skupno havarijo, 
izvršbo in zavarovanje na plovilih ter kolizijska pravila in prekrške (Ministrstvo za 
promet, 2001). 
 
Septembra 2001 je Evropska komisija opredelila cilje Evropske unije na področju 
prometa s sprejetjem Bele knjige EU z naslovom »Evropska prometna politika do 
2010: čas odločitev«. Siloviti znanstveni, tehnološki in družbeni napredek ter vse 
hitrejši globalizacijski procesi zahtevajo usklajeno upravljanje prometa in strategijo 
razvoja prometnega sistema s sinergijskimi učinki na gospodarski, družbeni in 
trajnostni razvoj. Na te izzive odgovarja Bela knjiga z opredelitvijo ciljev Evropske 
unije na področju prometa, katerih bistvo je: 

- izboljšati varnost v cestnem prometu, 
- postaviti varnost na prvo mesto pri vseh načinih prevoza, 
- preprečevati zastoje in preusmeriti prometne tokove na železnico ter notranje 

plovne poti, 
- vzpostavitev pomorskih avtocest, 
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- reševati zasičenost letalskih linij z vzpostavitvijo enotnega evropskega 
zračnega prostora, 

- zavzemati se za pravice potnikov, 
- zagotoviti visoko kakovost prometnih storitev, 
- zgraditi večje evropske infrastrukturne projekte, 
- obvladovati učinke globalizacije, 
- odpreti mednarodni trg železniškega tovora in s tem zagotoviti konkurenčnost 

storitev. 
Bela knjiga omenja tudi program »Marco Polo«, s katerim želi Evropska komisija 
vzpostaviti storitev intermodalnega prevoza. To pomeni preusmeritev tovornega 
prometa s cest na druge, okolju prijaznejše, načine prevoza. Prizadevanja gredo 
predvsem v smeri izkoriščanja prednosti priobalne plovbe. Pri tem so zastavljeni trije 
cilji (Bela knjiga, 2001, str. 32): 

- podpora ukrepom, ki jih predlagajo udeleženci logističnega trga, s posebnim 
poudarkom na uvajanju novih storitev, ki bi bile na dolgi rok komercialno 
uspešne in ki bi prevoz množično preusmerile s cest na druge poti, ne da bi 
to nujno zahtevalo tehnološke inovacije, 

- izboljšanje delovanja verige vseh vrst kombinacij prevoza, 
- inovativnost pri sodelovanju in širitev najboljših praks na ves sektor. 

Po vključitvi v EU je Slovenija ovrednotila svojo strategijo razvoja prometnega 
sistema, in sicer v juliju 2004 s prometno politiko in v maju 2006 z Resolucijo o 
prometni politiki Republike Slovenije. Pri tem je bilo vodilo uresničevanje ciljev iz 
Bele knjige. 
 
Luka Koper je še posebej odvisna od vplivov političnega okolja, saj je 51 % lastnik 
podjetja država. Poleg tega je del pristaniške infrastrukture v lasti države (morski 
akvatorij, obale, zemljišča). Pogodbeno razmerje z Republiko Slovenijo je od leta 
2000 urejeno z najemno pogodbo za operativne obale in zemljišča v lasti Republike 
Slovenije. V skladu s to pogodbo znašajo stroški najema 20 SIT na tono 
pretovorjenega blaga brez pretovorjenih naftnih derivatov. Ker še ni bila sklenjena 
koncesijska pogodba za upravljanje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške 
infrastrukture v koprskem tovornem pristanišču, Luka Koper še vedno uporablja 
operativne obale in zemljišča v lasti RS na osnovi najemne pogodbe iz leta 2000. 
Luka Koper je oblikovala službo za pristaniško infrastrukturo, ki zagotavlja redno 
vzdrževanje objektov, ki služijo varnosti plovbe in varnemu privezu ter nemotenemu 
izvajanju pristaniških dejavnosti (objekti javnega dobra v lasti države). 
Aktivnosti za sklenitev Koncesijske pogodbe za upravljanje, vodenje, razvoj in redno 
vzdrževanje pristaniške infrastrukture ter za rabo morskega dobra v koprskem 
pristanišču se odvijajo na podlagi 997. člena Pomorskega zakonika in Uredbe o 
podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške 
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infrastrukture. Pred podpisom koncesijske pogodbe gre še za celovito ureditev 
razmerij med Republiko Slovenijo in Luko Koper, d. d. od lastninskega 
preoblikovanja družbe dalje.  
 
Vlada Republike Slovenije bo v prihodnosti odločila glede načina bodoče 
organiziranosti na področju tovornega pristanišča v Kopru. Model rešitve, ki ga 
predvideva koalicijska pogodba (str. 66), se nanaša na ustanovitev pristaniške 
uprave, na katero bi država prenesla pristaniško infrastrukturo, in ločitev izvajalske 
dejavnosti pretovora.  
 
Od prometne politike Republike Slovenije je odvisna cestna in železniška povezava 
koprskega pristanišča z zaledjem. Predvsem je nujna posodobitev obstoječega tira 
Koper – Divača in povečanje kapacitet železniške povezave na tej relaciji.  
 
 
4.1.4 ANALIZA NARAVNEGA PODOKOLJA 

Glede na vrsto dejavnosti, ki jo podjetje izvaja, lahko bolj ali manj vpliva na okolje in 
lokalno skupnost, v kateri deluje. Čeprav je temeljni cilj vsakega podjetja 
učinkovitost in donosnost, pa se skrbi za vpliv na naravno in družbeno okolje ni 
mogoče izogniti. 
 
Sistem ravnanja z okoljem je urejen sistem in naj bi bil sestavni del vsakega 
poslovnega sistema. Pri tem je potrebno skrbeti za racionalno rabo energije ter za 
čim manjše onesnaževanje zraka, vode in tal. Pri okoljskem načrtovanju se najprej 
prepozna, kako dejavnosti vplivajo na okolje, nato pa se vplive postopoma 
zmanjšuje in odpravlja. Med osnovne vplive na okolje spadajo: 

- poraba pitne vode in nastajanje odpadne vode, 
- poraba naravnih virov, kot so pogonsko gorivo, papir itd., 
- emisije v ozračje (prah, emisije hrupa, nastajanje odpadkov in ravnanje z 

odpadnimi snovmi). 
Pri merjenju in vrednotenju vplivov na okolje se upoštevajo veljavne zakonske 
zahteve, ki predpisujejo največje dovoljene vrednosti posameznih vplivov. 
Na zmanjšanje vplivov na okolje lahko podjetje deluje že pri trženju, nabavi 
proizvodov in storitev ter pri investicijah v tehnologijo.  
 
Pristanišča in logistični centri so zaradi dobrih infrastrukturnih povezav in različnih 
potreb pri izvajanju svoje dejavnosti večinoma locirana v bližini naselij. Pri tem je 
nujno potrebno najti sožitje med podjetjem in prebivalci, ki živijo v bližnji ali daljni 
okolici pristanišča. Del poslovne politike podjetja mora predstavljati sodelovanje z 
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lokalnimi skupnostmi in javnostmi na področju okoljske politike. Javnost mora dobiti 
informacije o vseh pomembnih vidikih posegov v okolje. Pomembno je tudi 
pridobivanje mnenja o zadovoljstvu javnosti glede ravnanja z okoljem in vplivov, ki 
jih ima podjetje na lokalno skupnost.  
 
Luka Koper se v zadnjih letih sooča z velikim odporom proti širitvi svoje dejavnosti s 
strani lokalne skupnosti, predvsem prebivalcev Krajevne skupnosti Ankaran. 
Največje nasprotovanje se nanaša na terminal za pretovor premoga in železove 
rude in na gradnjo novega kontejnerskega terminala na 3. pomolu. Pri pretovarjanju 
in skladiščenju premoga in železove rude gre za emisije prašnih delcev, ki vplivajo 
na okolico. Problem širitve dejavnosti Luke Koper pa je prostorska omejenost 
pristanišča, na eni strani z Ankaranom in mestno občino Koper, na drugi strani pa s 
Škocjanskim zatokom, ki velja za zaščiteno območje.  
 
 
4.1.5 ANALIZA KULTURNO-SOCIALNEGA PODOKOLJA 

Velikost povpraševanja po proizvodih in storitvah ni odvisna le od kupne moči, 
ampak vse pogosteje tudi od okusa in preferenc kupcev. Pojavijo se socialni trendi, 
ki lahko trajajo le nekaj let in so dokaj slabo opazni, ali pa pustijo globlji pečat v 
načinu življenja in navad. Primer takega trenda je »Generacija X« iz začetka 90. let  
prejšnjega stoletja z vsemi svojimi značilnostmi.  
 
Socialne in kulturne spremembe vplivajo praktično na vsako organizacijo, tako na 
manjšo kot na veliko, profitno ali neprofitno. Naloga podjetij pa je prepoznati 
priložnosti, ki se ponujajo s socialnimi in kulturnimi spremembami v okolju ter 
zavarovati se pred grozečimi nevarnostmi iz okolja. 
 
Za evropsko populacijo, in sicer za populacijo v državah EU25 se pričakuje rast 
števila prebivalcev do leta 2025. To pomeni rast od 456,8 mio iz leta 2004 na 470,1 
mio prebivalcev leta 2025 (povečanje za 2,8 %). Vzrok naraščanja števila 
prebivalcev bo v največji meri zaradi imigracije od drugod, medtem ko bo naravni 
prirastek prebivalcev negativen. Po letu 2025 število priseljencev ne bo več 
pokrivalo negativnega naravnega prirastka, tako da se do leta 2050 pričakuje 
upadanje števila prebivalcev, in sicer na 449,8 mio. Za obdobje 2004 – 2050 to 
pomeni upad števila prebivalcev za 1,5 %, kar vsebuje 0,4 % prirastek v 15 starih 
članicah EU in 11,7 % upad števila ljudi v 10 novih članicah EU (Eurostat, 2005). 
Delež aktivnega prebivalstva (med 15-im in 64-im letom starosti) naj bi strmo upadel 
v državah EU25, in sicer od 67,2 % v letu 2004 na 56,7 % v letu 2050. Po drugi 
strani se bo delež starejših ljudi (nad 65-im letom starosti) v tem obdobju skoraj 
podvojil, in sicer iz 16,4 % v letu 2004 na 29,9 % v letu 2050 (Eurostat, 2005). 
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4.2 ANALIZA PRISTANIŠKO-LOGISTIČNE PANOGE 

S pojavom globalizacije, ki je z razmahom informacijskih tehnologij postala glavna 
tema, s katero se dandanes soočajo podjetja, se pred transportno-logistično panogo 
pojavljajo izjemno zahtevne naloge. Poenostavljeno se globalizacijo lahko definira 
kot proces povezovanja ljudi, narodov, regij, držav in civilizacij. Odvija se na 
različnih področjih, v različnih časih, z različno hitrostjo, vsekakor pa s tendenco, da 
zajame cel svet (Razvojne dileme Luke Koper, 2005, str. 13). Svetovno 
gospodarstvo se razvija skozi naslednje globalizacijske procese: 

- pospeševanje mednarodnih blagovnih tokov in kapitala, 
- pospeševanje integracije svetovnega gospodarstva skozi integracijo 

proizvodnje, distribucije in transporta oziroma zagotavljanje globalnih 
logističnih procesov, 

- pospeševanje procesov standardizacije in homogenizacije gospodarstva 
celega sveta, z neprekinjenim zviševanjem kvalitete proizvodov, storitev in 
zaščite okolja. 

 
Globalizacijski procesi so postali faktor pospešenega razvoja in modernizacije: 

- prometne infrastrukture vseh prometnih panog, 
- transportnih in manipulacijskih sredstev vseh prometnih panog, 
- integralnih in multimodalnih prometnih tehnologij, 
- prometnih in transportno-logističnih storitev. 

 
Na podlagi zahtev globalizacije je transportno-logistična panoga s svojimi storitvami 
pred izjemno zahtevnimi nalogami, kot so: 

- dostava vsakega blaga v zahtevani kvaliteti in kvantiteti ter pravem času na 
pravo mesto, 

- minimalni ciklus naročila, 
- maksimalna zanesljivost z minimalnimi skupnimi stroški. 

 
Na koncu preteklega stoletja je prišlo v gospodarstvu do velikih sprememb, in sicer 
do izrednega povečanja blagovnih in potniških tokov prek meja posameznih držav in 
tudi kontinentov v t. i. svetovnem gospodarstvu. Premagovanje prostora in časa v 
teh procesih je postalo eno od najpomembnejših. V razvitih državah so s ciljem 
zmanjševanja stroškov proizvodnje vzpostavili neprekinjene logistične verige z 
uravnavanjem premeščanja proizvodov od mesta nabave do mesta končne porabe. 
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4.2.1 STANJE IN RAZVOJ PANOGE V EVROPI 

Globalizacija in širitev na nove trge ter velika potrošnja povzročajo nenehen razvoj 
logističnih modelov. Zaradi vedno večjih zahtev kupcev po večji fleksibilnosti, 
zanesljivosti in točnosti je za panogo postala inovacijska dejavnost velik vir 
konkurenčne prednosti. Podjetja tekmujejo med seboj za primarno vlogo pri ponudbi 
novih proizvodov in tehnologij. Kot posledica vedno hujše konkurenčnosti se 
povprečna življenjska doba proizvodov krajša. Prav tako se povečuje povpraševanje 
po proizvodih, narejenih po naročilu kupca, ki morajo biti dostavljeni čim hitreje, 
točneje in za najnižjo možno ceno. To pa zahteva odlično transportno verigo s 
kvalitetnimi storitvami in nizko ceno. 
 
Mednarodne transportne verige so postale zelo kompleksne. Z nadaljnjim večanjem 
globalizacije obstaja trend rasti logistične panoge. V Evropi se pričakuje njena letna 
rast okrog 6,5 % (Factual report on the European port sector, 2004 – 2005, str. 17). 
Proizvajalci iščejo celotne globalne logistične storitve za transport svojih izdelkov, 
ne več zgolj transport po morju. Na to je večina igralcev v transportni verigi 
odgovorila s tem, da ponuja novo celovito storitev, s katero prispeva k dodani 
vrednosti blaga.  
 
Ponujanje celovitih storitev pa je prineslo: 
a)  Izvajanje logističnih storitev s strani zunanjih specializiranih izvajalcev 

Zaradi izboljšanja kvalitete ponujenih storitev v celotni logistični verigi se 
logistična podjetja odločajo za sodelovanje z logističnimi partnerji. Veliko podjetij 
je na primer spoznalo, da nimajo potrebnega znanja pri skladiščenju in 
transportiranju blaga in da to ni njihova osnovna dejavnost. Zato so se bili 
prisiljeni povezati z zunanjim specializiranim ponudnikom teh storitev.  

 
b)  Poudarek na logističnih verigah 

Vertikalna integracija vseh igralcev v logistični verigi je prerasla tradicionalno 
delitev dela znotraj logistične verige. Tako je nastalo okolje, v katerem si 
evropska pristanišča ne konkurirajo med seboj le kot individualni ponudniki 
pristaniških storitev, ampak kot ponudniki znotraj logistične verige. Posledica 
tega je, da predstavljajo pristanišča za stranke, ki se poslužujejo logističnih 
storitev, podsistem v celotni transportni verigi. Kriterij izbire določenega 
pristanišča je predvsem odvisen od ponudbe celotne verige, v kateri predstavlja 
pristanišče le en člen. Pri izbiri odloča predvsem kvaliteta in zanesljivost celotne 
transportne verige, pristanišče, ki se v tej verigi pojavi, lahko le prispeva k 
minimiziranju skupnih stroškov transporta od proizvajalca do kupca. 
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c)  Soočanje evropskih pristanišč z velikimi uporabniki pristaniških storitev 
Evropska pristanišča se zaradi logistične integracije v transportni panogi soočajo 
z vedno večjimi strankami z veliko pogajalsko močjo glede na ponudnike 
pristaniških storitev in kopenskih prevozov. Medtem ko se je medsebojno 
sodelovanje med ponudniki v logistično-transportni verigi povečalo, to ne velja za 
dolgoročno sodelovanje med strankami in pristanišči. Pristanišča se neprestano 
soočajo s tveganjem, da lahko izgubijo pomembno stranko. Vzrok največkrat ni v 
pomanjkljivi pristaniški infrastrukturi ali v nekvalitetnih pristaniških operacijah, 
ampak v tem, da stranka izbere drugo transportno verigo ali pa sklene 
sodelovanje z drugim špediterjem. To pa lahko za pristanišče pomeni izgubo tudi 
do 10 ali celo 20 % celotnega prometa. V tabeli 9 je prikazan primer 
pomembnosti kontejnerskih ladjarskih družb v primerjavi s celotnim pretovorom 
kontejnerjev v pristaniščih Antwerpen in Rotterdam. 
 
Tabela 9: Glavni kontejnerski ladjarji v Antwerpnu in Rotterdamu v letu 2002. 
 

 
Pristanišče 

Ladijska 
družba 

V milijon 
TEU* 

% od 
skupnega 
prometa 

MSC 1,551 32,5 
CP ships 0,374 7,8 
P&O Nedlloyd 0,322 6,7 
CMA-CGM 0,155 3,2 
Maersk-
Sealand 

0,130 2,7 

Drugi 2,530 53,0 

 
 
 
ANTWERPEN 

SKUPAJ 4,777 100,0 
Grand Alliance 1,01 15,5 
Maersk-
Sealand 

0,604 9,3 

New World 
Alliance 

0,553 8,5 

Hanjin 0,331 5,1 
Evergreen 0,205 3,1 
Drugi 3,812 58,5 

 
 
 
ROTTERDAM 

SKUPAJ 6,515 100,0 
* 1 TEU je kapaciteta kontejnerja dolžine 6,1 m (20 ft).  
 
Vir: Factual report on the European port sector, 2004 – 2005, str. 42. 
 
Da lahko pristanišče privabi nove ladjarje ali obdrži obstoječe, se mora 
predstavljati kot učinkovito multimodalno pristanišče in kot distribucijski center z 
dobro transportno in komunikacijsko infrastrukturo. Strategija pristanišča, ki 
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bazira le na ponujanju pristaniške infrastrukture, ne zagotavlja potrebnih pogojev 
za pridobitev novih strank. Uspeh pristanišč bo odvisen od uspešnosti integracije 
v celotno logistično mrežo. Z drugimi besedami, uspešnost pristanišča ni odvisna 
le od notranjih prednosti in slabosti, ampak tudi od sposobnosti izkoriščanja 
sinergij z ostalimi členi in igralci znotraj logistične mreže.  

 
4.2.1.1 Evropska pristanišča kot ponudniki logističnih storitev 

Pristanišče se zaradi svoje lege in infrastrukturnih povezav z zaledjem lahko razvije 
iz centra za pretovarjanje v funkcijski kompleks znotraj logističnega sistema. To 
pomeni, da so možnosti razvoja logističnih aktivnosti: 

- na območju samega pristanišča, 
- v logističnih parkih, kjer se izvajajo tudi ostale logistične aktivnosti, 
- v primeru pogodbenega razmerja z določeno družbo na lokaciji te družbe. 

Z izgradnjo distribucijskih centrov v samih pristaniščih, lahko pristanišče izvaja 
naslednje logistične aktivnosti: 

- logistične aktivnosti, katerih rezultat je zmanjšanje velikosti transportiranega 
blaga, 

- logistične aktivnosti, ki vključujejo večje količine razsutega blaga, ki je 
primerno za cestni ali železniški transport, 

- logistične aktivnosti v povezavi s podjetji, ki so locirana na pristaniškem 
območju, 

- logistične aktivnosti, ki se nanašajo na blago, ki potrebuje skladiščne 
površine (ustvarjanje potrebnih zalog zaradi sezonsko odvisne dobave ali 
neredne dobave), 

- logistične aktivnosti, ki so odvisne od lokalnega pomorskega transporta. 
Druga možnost razvoja logističnih aktivnosti za pristanišče je izvedba logističnih 
parkov znotraj pristaniškega območja ali v bližini. Delovanje velikega števila 
logističnih podjetij v logističnem parku ponuja več prednosti. Obstaja pet osnovnih 
tipov logističnih parkov, in sicer: 

- tradicionalni logistični park na območju pristanišča:  
Običajno je povezan s kontejnerskim terminalom v pristanišču. 

- kontejnersko usmerjen logistični park: 
Najpogostejši tip s številnimi skladišči v bližini kontejnerskega terminala in 
ostalih pristaniških zmogljivosti. 

- specializiran  pristaniški logistični park: 
Lahko je namenjen skladiščenju tekočih tovorov v kombinaciji z uvozno-
izvoznimi podjetji, informacijskimi, finančnimi in svetovalnimi podjetji. 

- periferni pristaniški logistični parki: 
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Locirani so izven pristaniškega območja zaradi prezasedenosti pristaniških 
površin, cene zemljišča ali delovne sile.  

- virtualni pristaniški logistični parki: 
Oddaljeni tudi do nekaj sto kilometrov od pristanišča. Vezani so na eno ali 
več pristanišč (najpogosteje gre za blago v kontejnerjih). 

 
Logistična podjetja se pogosto nahajajo v bližini, saj je za njih pomemben dostop do 
določenih faktorjev, kot so bližina trga, razpoložljivost intermodalnega transporta, 
bližina ponudnikov podpornih storitev. Poleg tega lokacijska koncentracija logističnih 
podjetij pospeši sinergijski učinek med podjetji in povzroči povečanje ekonomije 
obsega. Poledica je večja privlačnost lokacije predvsem za distribucijske družbe. 
Večinoma se logistična podjetja locirajo okrog pristanišč ali kopenskih luk ter vzdolž 
linije med pristanišči in kopenskimi lukami. Tako nastanejo t. i. logistični pool-i 
(logistične cone), ki so sestavljeni iz številnih logističnih območij, kar je shematsko 
prikazano na sliki 22. 
 
Trend proti geografski koncentraciji distribucijskih centrov je večinoma del tržnih 
procesov. Lahko pa ga pospešujejo tudi nacionalne, regionalne in/ali lokalne oblasti 
neposredno s finančnimi vzpodbudami. Nastanek logističnih con predstavlja veliko 
priložnost za medsebojno sodelovanje med pristanišči in kopenskimi terminali.  
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Slika 22: Logistična usmerjenost in nastanek logističnih con. 
 

MORJE 

Pristanišče 

Logistični center 

Logistično 
območje 

Logistična cona 

 
Vir: Factual report on the European port sector, 2004 – 2005, str. 45. 
 
 
4.2.1.2 Nova pristaniška grupiranja v evropskem pristaniškem sistemu 

Grupiranje evropskih pristanišč poteka v dve smeri: 
a)  Spremembe sistema evropskih kontejnerskih sistemov: 

Vedno večje kontejnerske ladje in nove transportne linije so povzročile močan 
konkurenčni boj med pristanišči v Evropi. To je bil razlog za drugačno grupiranje 
v sistemu kontejnerskih pristanišč. Pristanišča, ki so precej oddaljena med seboj, 
so postala neposredni medsebojni konkurenti. Primer je konkurenca med 
pristanišči na območju med Hamburgom in Le Havre ter pristanišči v Veliki 
Britaniji (to še posebej velja za prekladalni promet). Prav tako narašča 
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konkurenčnost med sredozemskim pristaniškim sistemom in območjem med 
Hamburgom in Le Havre, saj ležita oba sistema na ugodni geografski poziciji za 
oskrbo industrijsko razvite osrednje Evrope.  
 
Zaradi vedno večjih kontejnerskih ladij se pojavljajo zahteve po večjih globinah 

če in je torej 

 
)  Sprememba vloge manjših pristanišč: 

jo potrebe lokalnega zaledja. Večkrat je 

rbovalnih povezav z večjimi kontejnerskimi pristanišči 

o rskih terminalov, za 

o  za stranke in 

 

.2.1.3 Kontejnerizacija kot pomembna značilnost panoge 

Kontejnerizacija je postala nujnost za pristanišča, ki jo narekuje močna rast 

morja v pristaniščih. S takimi ladjami se oskrbujejo prekladalna pristanišča (hub-
i), iz katerih se z manjšimi ladjami oskrbuje srednje velika pristanišča. Za lokacijo 
»hub« pristanišča ni nujno, da so najugodnejša velika pristanišča, konkurenčno 
prednost imajo lahko srednje velika pristanišča, ki so prilagojena novim 
zahtevam ladjarjev. Primer na novo razvitih »hub« pristanišč v južni Evropi so 
srednje velika pristanišča Gioia Tauro, Taranto, Cagliari in Marsaxlokk. V severni 
Evropi se bodo uspešna pristanišča, kot so Antwerpen in Hamburg, v bližnji 
prihodnosti soočila z novo zgrajenimi pristanišči v Wilhelmshaven-u (Nemčija), v 
Flushing-u (Nizozemska) in številnimi pristanišči v Veliki Britaniji.  
V kolikor pristanišče nima pogojev, da postane »hub« pristaniš
sekundarno pristanišče, sprejema manjše oskrbovalne ladje (»feeder« ladje). 
Konkurenca oskrbovalnih pristanišč je lahko tudi kopenski transport. Obstajajo 
alternative med pomorskim in kopenskim transportom, še posebno pri transportu 
blaga med Nemčijo, Italijo in Španijo ter na območju Velike Britanije. 

b
Manjša pristanišča navadno oskrbuje
količina pretovorjenega blaga odvisna od potreb bližnje industrijske dejavnosti. 
Manjša pristanišča so pogosto visoko specializirana za določene vrste blaga. 
Glede na naraščajoče trende v pretovoru kontejnerjev se tudi manjša pristanišča 
na to prilagajajo, in sicer: 

o z razvojem osk
(preko železniškega ali pomorskega transporta), 
z razvojem večjih ali srednje velikih kontejne
pridobitev čim večjega števila direktnih ladijskih linij, 
s poudarkom na specializaciji pristanišča, skrbjo
razvojem know-how-a ter dodatnimi logističnimi storitvami. 

 
4

kontejnerskega transporta. V tabeli 10 in 11 so prikazani podatki o pretovorjeni 
količini kontejnerjev v evropskih državah in največjih pristaniščih. To za pristanišča 
pomeni velika investicijska vlaganja v nove kapacitete kontejnerskih terminalov. 
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Večje kapacitete terminalov pa pomenijo povečanje povpraševanja po kontejnerjih, 
kar v mnogih primerih postavi pristanišča v podrejeni položaj nasproti ladjarjem.  
 
Tabela 10: Pretovor kontejnerjev po evropskih državah v letih 2003 in 2004. 
 

Država 2003 (v TEU) 2004 (v TEU) 

Belgija 5.793.790 6.528.000 
Bolgarija 170.734 158.000 
Ciper 255.000 305.000 
Danska 521.934 524.000 
Estonija 103.064 160.000 
Finska 1.118.495 1.280.000 
Francija 3.415.682 3.584.000 
Grčija 960.240 1.866.000 
Irska 869.523 925.000 
Italija 7.824.888 7.261.000 
Latvija 264.251 91.000 
Nemčija 9.554.043 10.708.000 
Nizozemska 7.224.244 8.354.000 
Norveška 511.155 502.000 
Poljska 330.470 195.000 
Portugalska 1.004.366 907.000 
Slovenija 194.447 152.000 
Španija 8.622.397 7.178.000 
Švedska 1.034.665 1.031.000 
Velika Britanija 7.391.557 7.894.000 
 
Vir: [URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu] 
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Tabela 11: Pretovor kontejnerjev v 20 največjih evropskih pristaniščih v letih 2003 in 
2004. 

 
Pristanišče 2003 (v TEU) 2004 (v TEU) 

Rotterdam (Nizozemska) 7.117.729 8.242.000 
Hamburg (Nemčija) 6.126.274 7.004.000 
Antwerpen (Belgija) 5.445.436 6.064.000 
Bremen/Bremerhaven (Nemčija) 3.190.675 3.469.000 
Gioia Tauro (Italija) 3.094.002 3.261.000 
Felixstowe (V. Britanija) 2.481.569 2.717.000 
Algericas (Španija) 2.024.168 970.000 
Le Havre (Francija) 2.014.611 2.158.000 
Valencia (Španija) 2.012.312 2.129.000 
Barcelona (Španija) 1.765.448 2.084.000 
Piraeus (Grčija) 1.605.135 1.551.000 
Genova (Italija) 1.590.915 1.629.000 
Southampton (V. Britanija) 1.375.008 1.435.000 
Las Palmas, Gran Canaria (Španija) 966.084 1.111.000 
London (V. Britanija) 911.000 966.000 
La Spezia (Italija) 835.728 1.040.000 
Marseille (Francija) 835.242 920.000 
Goteborg (Švedska) 598.211 736.000 
Liverpool (V. Britanija) 564.927 601.000 
Taranto (Italija) 564.285 ... 
Medway (V. Britanija) ... 672.000 
 
Vir: [URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu] 
 
 
4.2.1.4 Naraščajoči pomen dobrih odnosov med pristaniščem in lokalno 

skupnostjo 

Zaradi razvoja logistične panoge se pristanišča razvijajo iz lokalnih pristaniških 
sistemov v velike mednarodne sisteme. Zaradi tega imajo korist tudi ostali igralci v 
logističnem sistemu. Obstajajo pa tudi negativne eksternalije, ki vplivajo na lokalno 
skupnost. To lahko povzroči razne konflikte, ki vplivajo na razvoj pristanišča. 
Negativni vplivi pristanišča so lahko preobremenitev cestnega omrežja, uporaba 
zemljišč, onesnaževanje itd. Upravitelji pristanišč so prisiljeni vlagati veliko sredstev 
predvsem za zmanjšanje onesnaževanja, da lahko pridobijo podporo lokalne 
skupnosti za nadaljnji razvoj pristanišča. Boljša podpora lokalne skupnosti pa 
večkrat igra pomembno vlogo pri pridobivanju novih strank in potencialnih 
investitorjev. 
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4.2.2 OCENJEVANJE PRIVLAČNOSTI PANOGE 

Pri ocenjevanju privlačnosti panoge se najpogosteje uporablja Porterjev model, ki 
ga imenujemo »Model petih konkurenčnih sil«. Porter pri tem trdi, da konkurenčnost 
v panogi izvira iz osnovne gospodarske strukture in se oblikuje preko vedenja 
konkurentov v panogi (Hollensen, 2003, str. 73). Privlačnost panoge je po 
Porterjevem modelu odvisna od petih konkurenčnih sil, ki določajo, kakšno 
potencialno donosnost nudi panoga, pri čemer je ta merjena z dolgoročnim 
donosom na vloženi kapital. 
 
Luka Koper, d. d. kot pristaniški in logistični sistem spada po Standardni klasifikaciji 
dejavnosti v področje I-Promet, skladiščenje in zveze oziroma s svojo osnovno 
dejavnostjo v podskupino 63.110-Prekladanje. Panoga, kot ožje okolje podjetja, 
predstavlja za Luko Koper trg, na katerem delujejo tudi neposredna konkurenčna 
podjetja oziroma pristanišča in logistični centri. To so predvsem italijanska in 
hrvaška pristanišča v severnem in srednjem Jadranu.  
 
V nadaljevanju bom opredelil pomembnost vseh petih konkurenčnih sil za navedeno 
panogo in na koncu ocenil, v kolikšni meri je panoga privlačna za podjetja, ki v 
panogi sodelujejo. 
 
Nevarnost vstopa novih konkurentov 
 
Nevarnost vstopa novincev v panogo se kaže v ovirah, ki se lahko pojavijo v 
različnih oblikah. Za potencialne konkurente, ki vstopajo v panogo, sta največji oviri 
potreben začetni kapital in zagotovitev usposobljenih kadrov. Podjetje bi moralo 
zgraditi celotno infrastrukturo, postaviti tehnološko opremo in zgraditi potrebne 
zgradbe (skladišča, pisarne). Pri tem ima lahko težave s pridobivanjem investitorjev, 
saj je tveganje glede uspešnosti poslovanja v začetku dokaj visoko. Poleg tega 
zahteva pristaniška panoga ljudi s specifičnim znanjem, kar predstavlja še posebno 
velik problem na slovenskem trgu. Za uspešen razvoj in vstop v globalna logistična 
omrežja je pomembna ekonomija obsega. Pri tem se lahko potencialni konkurent 
sooča z geografskimi omejitvami, ki mu preprečujejo širjenje.  
 
Nekoliko manj pomembna, vendar lahko še vedno odločilna sta dejavnika blagovne 
znamke in zakonskih ovir. Z vstopom Slovenije v EU so se nekatere zakonske ovire 
zmanjšale, še vedno pa ostaja ta dejavnik pomemben, saj je v veliki večini primerov 
lastnik infrastrukture država, ki lahko s protekcionizmom ali podobnimi oblikami 
zaščite domačih podjetij posega v razmere v panogi.  
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Celovita ocena privlačnosti panoge z vidika vstopa novih konkurentov v panogo je 
predstavljena v tabeli 12. 
 
Tabela 12: Ocenjevanje ovir za vstop novih podjetij v panogo. 
 

Pomembnost dejavnika Dejavnik 
Nizka Srednja Visoka 

Obrazložitev 

Ekonomija 
obsega 

   
 

X 

Ekonomija obsega je bistvenega pomena. 
Z večjo ekonomijo obsega se veča 
koncentracija blagovnih tokov in ustvarja 
se močan logistični center, ki lahko 
uspešno konkurira. 

Blagovna 
znamka 

  
 
 

X 

 Podjetje, ki ima tradicijo in je dlje časa 
prisotno na trgu, ima prednost pred 
podjetjem, ki na novo začenja z 
dejavnostjo. V panogi je zelo pomembna 
zanesljivost, učinkovitost, točnost, za 
dokaz katerih je potreben čas. 

Velik obseg 
naložb 

   
 
 

X 

Potreben najem infrastrukture (obala, 
zemljišča) in vlaganje velikih finančnih 
sredstev za nakup opreme (dvigala, stroji, 
transportni sistemi) ter izgradnjo skladišč. 
Skratka podjetje v panogo lahko vstopi le z 
velikimi vložki. 

Pristop k 
prodajnim 
kanalom 

   
X 

Potrebno trženje že v fazi načrtovanja 
vstopa v panogo. Sicer pa je pridobitev 
prodajnih poti dolgotrajen proces. 

Prednost 
obstoječih 
konkurentov 

   
 
 

X 

Obstoječa podjetja v panogi imajo 
prednost pred novimi potencialnimi podjetji 
v panogi z: know-how-om (izkušnje, 
osvojeno znanje), utečenimi prodajnimi 
potmi, prepoznavnostjo v svetu (zelo 
pomembno pri pridobivanju novih kupcev 
in zadržanju obstoječih), zgrajeno cestno 
in železniško infrastrukturo.  

Zakonodajne 
ovire 

  
 

X 

 Navadno je osnovna infrastruktura (obala, 
zemljišča) last države. Za opravljanje 
dejavnosti država podeljuje koncesijo za 
upravljanje z infrastrukturo. Pri tem 
načeloma izbira najboljšega ponudnika, 
lahko pa tudi določa svoje kriterije. 

Skupna 
ocena 

0 2 4 Ovire za vstop v panogo so dokaj 
visoke. Nova podjetja potrebujejo visok 
začetni kapital, potrebujejo tudi več 
časa za ustvarjanje potrebnega znanja, 
lastne blagovne znamke in pridobitev 
kupcev. 
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Pogajalska moč dobaviteljev 
 
Pogajalska moč nekaterih dobaviteljev je zelo visoka (železnice, ladjarji), ostali 
dobavitelji pa imajo precej nižjo pogajalsko moč. Glede ponudbe železniških storitev 
se bo v bodoče trg v državah EU liberaliziral, kar pomeni, da bo tudi na tem 
področju konkurenčnost večja in pogajalska moč dobaviteljev se bo znižala. 
 
Podrobnejše ocenjevanje privlačnosti panoge z vidika pogajalske moči dobaviteljev 
je predstavljeno v tabeli 13. 
 
Tabela 13: Dejavniki pogajalske moči dobaviteljev panogi. 
 

Pomembnost dejavnika Dejavnik 
Nizka Srednja Visoka 

Obrazložitev 

Koncentracija 
dobaviteljev 

  
 

X 

 Na nekaterih področjih se dobavitelji 
pojavljajo v monopolističnem položaju 
(železniški prevozi), medtem ko je na 
ostalih področjih število ponudnikov veliko 
(špedicija, vzdrževanje opreme, gradbene 
storitve, potrošni material, ponudba fizične 
delovne sile). 

Pomen obsega 
dobav za 
dobavitelja 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 

 Za nekatere dobavitelje je dobava za Luko 
Koper ključnega pomena (železniški 
prevozi, dobavitelji špedicijskih, prevoznih 
storitev, ladijski agentje, dobavitelji fizične 
delovne sile, podjetja, ki delujejo na 
območju pristanišča in predstavljajo 
dobavitelja zgolj Luki Koper), za nekatere 
druge dobavitelje je Luka pomemben 
poslovni partner (gradbena podjetja, 
dobavitelji potrošnega materiala, storitev 
vzdrževanja). 

Odsotnost 
nadomestnih 
inputov 

 
X 

  
 

Večina storitev in proizvodov ima 
substitute, izjema so storitve železniških 
prevozov. 

Stroški 
spreminjanja 
dobaviteljev 

 
X 

  
 

Večinoma so stroški zamenjave dobavitelja 
relativno nizki.  

Skupna ocena 2 2 0 Pogajalska moč dobaviteljev je dokaj 
nizka. Izjema je le za dobavitelja storitev 
železniških prevozov, ki ima zaradi 
monopolističnega položaja zelo veliko 
pogajalsko moč. 
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Pogajalska moč kupcev 
 
Pogajalska moč kupcev je relativno velika, saj je ponudba v prekladalni panogi zelo 
velika. Poleg pristanišč v severnem Jadranu ima Luka Koper veliko konkurenco tudi 
v severnoevropskih lukah. Kupci lahko prosto izbirajo ponudnika, cenovne razlike so 
majhne, večkrat odločajo faktorji, ki niso neposredno odvisni od pristanišča 
(infrastrukturne povezave, cene železniških storitev, kopenskih prevozov, 
zanesljivost logistične verige, v kateri se nahaja določeno pristanišče itd.).  
Večina kupcev ima zaradi zagotavljanja zanesljivosti transporta hkrati več 
alternativnih poti, preko katerih pelje blago. Zato je Luka Koper konstantno soočena 
s konkurenčnimi pristanišči, preko katerih kupec prav tako pošilja svoje blago. 
 
V tabeli 14 je prikazano analitično ocenjevanje pogajalske moči kupcev. 
 
Tabela 14: Dejavniki pogajalske moči kupcev storitev panoge. 
 

Pomembnost dejavnika Dejavnik 
Nizka Srednja Visoka 

Obrazložitev 

Relativni 
stroški kupca 
ob zamenjavi 
dobavitelja 

  
 

X 

 Stroški kupca zaradi zamenjave dobavitelja 
večinoma niso tako visoki, da se kupec za 
to ne bi odločal. Sprememba dobavitelja 
predstavlja za kupca predvsem drugo 
logistično pot. 

Sposobnost 
integriranja 
nazaj 

 
 

X 

  Zaenkrat je sposobnost kupca, da bi prevzel 
pristanišče, razmeroma majhna zaradi 
večinskega deleža, ki ga ima država. Ob 
morebitni prodaji državnega deleža bi se ta 
verjetnost povečala. 

Pomen 
nabavne 
cene za 
kupca 

   
 

X 

Kupci se soočajo z veliko konkurenco na 
svojem trgu (predvsem avtomobilska, 
živilska industrija). Zato je cena pristaniške 
storitve, čeprav predstavlja majhen delež v 
strukturi stroškov kupcev, zelo pomembna.  

Blagovna 
znamka 

   
 

X 

Kupec, katerega blagovna znamka je 
svetovno znana, je lahko dobra referenca 
za konkurente v panogi. Zato imajo takšni 
kupci visoko pogajalsko moč. 

Obseg 
nakupov 

   
 

X 

Kupci, ki predstavljajo pomembno stranko, 
imajo višjo pogajalsko moč. Izguba takih 
kupcev bi za podjetje v panogi pomenila 
občuten izpad prihodka 

Skupna 
ocena 

1 1 3 Pogajalska moč kupcev je relativno visoka. 
Velika konkurenčnost v prekladalni panogi 
pomeni vedno težji boj za nove kupce. Pri 
tem pa je velikokrat, zaradi razmeroma 
enostavne zamenjave dobavitelja znotraj 
panoge, težko obdržati tudi obstoječe kupce. 
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Nevarnost substitucije 
 
Substitutov za storitve prekladalne panoge ni, zato ji s te strani ne grozi nobena 
resna nevarnost. 
 
 
Rivalstvo konkurentov v panogi 
 
Konkurenca na trgu je vedno močnejša. Zaradi velike strateške podpore držav, v 
katerih se konkurenčna pristanišča nahajajo, je tekmovanje na področju razvoja in 
širitve kapacitet zelo intenzivno.  
 
V tabeli 15 je prikazano analitično ocenjevanje panoge z vidika rivalstva 
konkurentov v panogi. 
 
Glede na izdelane ocene pomembnosti vseh petih konkurenčnih sil je v tabeli 16 
izoblikovana ocena privlačnosti panoge za konkurente, ki se nahajajo v panogi, ki 
kaže na skupno srednjo privlačnost te panoge. 
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Tabela 15: Dejavniki rivalstva konkurentov v panogi. 
 

Pomembnost dejavnika Dejavnik 
Nizka Srednja Visoka 

Obrazložitev 

Stopnja rasti 
panoge 

 
X 

  
 
 

Panoga je v porastu predvsem zaradi 
širitve EU, rasti povpraševanja na 
Daljnem vzhodu. To se najbolj pozna pri 
pretovoru kontejnerjev. 

Presežne 
zmogljivosti v 
panogi 

   
 
 

X 

Pristanišča so zaradi hitrih sprememb na 
trgu prisiljena predvideti rast v panogi in 
vnaprej investirati v povečanje 
zmogljivosti. Zaradi tega velikokrat 
nastanejo presežne zmogljivosti. 

Blagovna 
znamka  

  
 

X 

 Glede na to, da kupec pristaniških 
storitev pogosto postavi na prvo mesto 
zahtevo po hitrosti, zanesljivosti in 
varnosti pri pretovarjanju blaga, so 
pogosto zelo pomembne reference in 
pristanišča. 

Stopnja 
koncentracije 
ponudnikov 

   
 
 

X 

Direktna konkurenca Luki Koper so 
pristanišča na severnem delu Jadrana. 
Prav tako so za trge srednje Evrope 
konkurenčna pristanišča v severni 
Evropi. Torej je koncentracija 
ponudnikov velika. Večina konkurentov 
ima veliko podporo države. 

Pomen 
panoge za 
konkurente 

   
X 

Zaradi nezmožnosti opravljanja 
katerekoli druge dejavnosti je pomen 
panoge za konkurente zelo pomemben. 

Ovire za 
izstop iz 
panoge 

  
 

X 

 Ovira za izstop iz panoge je lahko 
dolgoročna koncesijska pogodba z 
lastnikom infrastrukture. Drugače večjih 
ovir za izstop ni. Opremo in zgradbe je 
možno prodati. 

Skupna 
ocena 

1 2 3 Rivalstvo konkurentov v panogi je 
precej veliko.  

 
 
Tabela 16: Ocena privlačnosti panoge. 
 

Privlačnost panoge Določljivke 

Nizka Srednja Visoka 

Ovire za vstop novih konkurentov    
Pogajalska moč dobaviteljev     
Pogajalska moč kupcev    
Nevarnost substitucije    
Rivalstvo med konkurenti v panogi    
Skupna ocena    
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4.2.3 ANALIZA KONKURENCE 

Luka Koper se kot upravljavec edinega slovenskega tovornega pristanišča sooča s 
konkurenco na mednarodnih trgih. Na eni strani si deli trg z jadranskimi pristanišči 
(predvsem s pristanišči severnega in srednjega Jadrana), na drugi strani pa skupaj 
z južnoevropskimi pristanišči konkurira velikim severnoevropskim pristaniščem.  
 
V pristaniščih skupine evropskih držav EU-25 je bilo v letu 2003 skupno 
pretovorjeno 3.393 mio ton blaga. Od tega je bilo 63 % blaga raztovorjenega.  
Največji delež raztovorjenega blaga glede na skupno pretovorjeno blago ima Malta, 
in sicer 88 %, v Latviji in Estoniji pa je prevladujoč delež natovorjenega blaga, in 
sicer 93 % in 90 %. Največji delež v letu 2003 pretovorjenega blaga ima Velika 
Britanija, in sicer 16 % skupnega pretovora v državah EU-25 , sledijo Italija s 14 %, 
Nizozemska z 12 % in Španija z 10 %.  
 
Podatki skupno pretovorjenega blaga po državah se nahajajo v tabeli 17. 
 
Tabela 17: Pretovorjeno blago v pristaniščih evropskih držav za obdobje 1997 – 

2003 (v mio tonah). 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Država 
Prih. 
blaga 

Odh. 
blaga 

Prih. 
blaga 

Odh. 
blaga 

Prih. 
blaga 

Odh. 
blaga 

Prih.
blaga 

Odh.
blaga 

Prih.
blaga 

Odh.
blaga 

Prih.
blaga 

Odh.
blaga 

Prih.
blaga 

Odh.
blaga 

Belgija 100,0 61,6 110,9 60,1 102,5 63,1 110,9 68,4 107,0 67,2 104,6 69,2 103,9 77,2 
Danska 71,6 52,4 59,2 45,8 54,4 42,8 52,9 43,7 51,7 42,3 50,4 43,9 56,9 47,0 
Nemčija 140,5 72,9 144,9 72,5 143,1 78,5 152,2 90,3 156,5 89,6 153,9 92,4 159,2 95,6 
Estonija n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 3,8 36,6 3,7 41,0 4,7 42,4 
Grčija 59,5 41,8 66,2 44,3 67,4 45,2 75,3 52,5 73,0 49,2 88,5 59,2 94,3 68,2 
Španija 184,9 85,7 198,0 82,2 213,0 82,7 171,6 63,3 229,4 85,7 241,0 85,0 249,6 94,1 
Francija 222,3 82,8 234,7 84,3 227,4 87,7 238,6 87,2 231,8 86,4 232,8 86,2 237,3 92,9 
 25,6 10,8 28,7 11,3 30,7 12,2 31,7 13,6 32,6 13,2 32,2 12,7 33,2 12,9 
Italija 321,7 137,5 335,2 140,4 327,8 135,1 315,2 131,5 318,4 126,4 322,8 135,1 334,8 142,2 
Ciper n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 5,6 1,6 5,7 1,6 
Latvija n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 2,5 54,3 3,3 48,7 3,8 50,9 
Litva n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 3,5 17,5 3,8 20,6 4,1 26,1 
Malta n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 3,0 0,4 
Nizozemska 313,2 89,0 320,0 85,4 304,2 91,5 315,9 90,0 317,3 88,5 318,1 95,2 318,5 91,8 
Poljska n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 14,7 31,5 14,9 33,2 15,2 35,8 
Portugalska 40,7 14,0 43,4 14,2 45,4 13,4 43,8 12,6 43,8 12,4 42,8 12,8 42,8 14,7 
Slovenija n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 6,7 2,5 6,7 2,6 7,7 3,1 
Finska 39,1 36,2 39,0 37,5 38,1 39,3 41,1 39,6 50,7 45,4 51,5 47,6 57,4 47,1 
Švedska 79,0 70,9 85,2 70,5 83,4 73,0 86,8 72,5 82,9 69,9 84,1 70,5 88,6 72,9 
V. Britanija 294,9 263,5 306,0 262,4 306,9 258,6 316,3 256,7 328,9 237,5 320,8 237,5 323,8 231,9 
Skupaj 1893 1019 1971 1011 1944 1023 1952 1022 2055 1156 2081 1195 2144 1249 
EU-15 1893 1019 1971 1011 1944 1023 1952 1022 2024 1014 2043 1047 2100 1088 
Bolgarija n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 11,9 8,3 11,6 8,8 12,7 8,7 
Romunija n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 14,5 13,1 15,4 17,3 18,7 17,3 
Islandija n.p. n.p. 2,9 1,9 3,1 1,9 3,2 1,9 3,1 1,8 3,0 1,8 3,2 1,8 
Norveška n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 65,4 124,6 62,8 124,0 

 
Vir: Eurostat, Maritime transport of goods and passengers 1997 – 2003, str. 2. 
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Kot je razvidno iz tabele 17, je bila rast skupnega pretovora v letu 2003 glede na 
leto 2002 3,5 %. Še posebej visoko rast v letu 2003 so zabeležile Litva, Slovenija, 
Danska in Grčija, in sicer več kot 10 %. 
 
Tabela 18 prikazuje 20 največjih pristanišč v državah EU-25. Iz podatkov je 
razvidno, da sta pristanišči Rotterdam in Antwerpen vodilni od leta 1997 pa do 2003. 
Delež pretovorjenega blaga v Rotterdamu obsega 22 % od skupne pretovorjene 
količine v dvajsetih največjih pristaniščih in 9 % skupnega pretovora v državah EU-
25 v letu 2003. Rotterdam je tudi največje evropsko pristanišče za pretovor 
kontejnerjev. Igra zelo pomembno vlogo pri izvozu blaga na druge kontinente, kot 
na primer v ZDA in na Daljni vzhod. Za norveško pristanišče Bergen, ki je na petem 
mestu v letih 2002 in 2003, predstavlja večji delež pretovora izvoz nafte. 
 
V bližini koprskega pristanišča je prisotnih sedem italijanskih in eno hrvaško 
pristanišče, ki za Luko Koper predstavljajo neposredno konkurenco. V tabeli 19 so 
prikazani podatki glede skupne količine pretovorjenega blaga za obdobje 2000 – 
2005. Iz tabele je razvidno, da je rast pretovora v italijanskih pristaniščih v obdobju 
2000 – 2005 zelo počasna, za nekatera je v letu 2005 celo negativna v primerjavi z 
letom 2004. Rast prometa v pristanišču v Kopru in na Reki je v obdobju 2000 – 2005 
konstanta. 
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Tabela 18: 20 največjih pristanišč glede na količino pretovorjenega blaga (v 1000 
ton). 

 
 1997 2001 2002 2003 Rast 

2003/ 
2002 
(%) 

Rast 
2003/ 
1997 
(%) 

1 Rotterdam(NIZ)  
303.427 

Rotterdam(NIZ)   
296.620 

Rotterdam(NIZ)   
302.744 

Rotterdam(NIZ)   
307.353 

1,5 1,3 

2 Antwerpen (BE) 
104.592 

Antwerpen (BE) 
114.777 

Antwerpen (BE) 
113.937 

Antwerpen (BE) 
126.098 

10,7 20,6 

3 Marseille (FR) 
92.936 

Marseille (FR) 
89.518 

Marseille (FR) 
89.244 

Hamburg (NEM) 
93.562 

7,9 34,5 

4 Hamburg (NEM) 
69.583 

Hamburg (NEM) 
82.948 

Hamburg (NEM) 
86.724 

Marseille (FR) 
92.418 

3,6 -0,6 

5 Le Havre (FR) 
58.207 

Le Havre (FR) 
65.356 

Bergen (NOR) 
85.344 

Bergen (NOR) 
76.406 

-10,5 - 

6 London (VB) 
55.692 

Grimbsy&Immingham 
(VB) 
54.831 

Le Havre (FR) 
63.754 

Le Havre (FR) 
67.382 

5,7 15,8 

7 Tees&Hartlepool 
(VB) 
51.249 

Tees&Hartlepool (VB) 
50.842 

Grimbsy&Immingham 
(VB) 
55.723 

Grimbsy&Immingham 
(VB) 
55.931 

0,4 16,5 

8 Grimbsy&Immingham 
(VB) 
47.991 

London (VB) 
50.654 

London (VB) 
51.185 

Tees&Hartlepool (VB) 
53.842 

6,7 5,1 

9 Trieste (IT) 
46.664 

Amsterdam (NIZ) 
48.073 

Tees&Hartlepool (VB) 
50.447 

London (VB) 
51.028 

-0,3 -8,4 

10 Genova (IT) 
43.633 

Trieste (IT) 
44.712 

Amsterdam (NIZ) 
48.460 

Algericas (ŠP) 
48.264 

14,3 41,0 

11 Forth (VB) 
43.102 

Genova (IT) 
43.134 

Genova (IT) 
44.408 

Genova (IT) 
46.949 

5,7 7,6 

12 Amsterdam (NIZ) 
36.942 

Dunkerque (FR) 
41.909 

Dunkerque (FR) 
44.301 

Dunkerque (FR) 
45.768 

3,3 25,7 

13 Taranto (IT) 
36.720 

Forth (VB) 
41.607 

Trieste (IT) 
43.717 

Bremen%Bremerhaven 
(NEM) 
42.492 

5,0 - 

14 Wilhelmshaven 
(NEM) 
36.443 

Algericas (ŠP) 
41.134 

Algericas (ŠP) 
42.242 

Trieste (IT) 
41.566 

-4,9 -10,9 

15 Dunkerque (FR) 
36.406 

Wilhelmshaven (NEM) 
40.850 

Forth (VB) 
42.202 

Amsterdam (NIZ) 
40.757 

-15,9 10,3 

16 Milford Haven (VB) 
34.518 

Bremen%Bremerhaven 
(NEM) 
40.066 

Bremen%Bremerhaven 
(NEM) 
40.452 

Wilhelmshaven (NEM) 
39.427 

1,6 8,2 

17 Algericas (ŠP) 
34.224 

Ventspils (LV) 
37.937 

Wilhelmshaven (NEM) 
38.798 

Forth (VB) 
38.752 

-4,2 -10,1 

18 Southampton (VB) 
33.053 

Southampton (VB) 
35.689 

Talinn (EST) 
36.480 

Talinn (EST) 
36.984 

1,4 - 

19 Sullom Voe (VB) 
32.082 

Milford Haven (VB) 
33.792 

Milford Haven (VB) 
34.542 

Southampton (VB) 
35.773 

4,7 8,2 

20 Goteborg (ŠVE) 
31.291 

Taranto (IT) 
33.625 

Southampton (VB) 
34.156 

Taranto (IT) 
33.625 

8,8 -3,9 

 
Vir: Eurostat, Maritime transport of goods and passengers 1997 – 2003, str. 4. 
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Tabela 19: Količina pretovorjenega blaga neposrednih konkurentov za obdobje 
2000 – 2005 (v 1000 ton). 

 
Pristanišča 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Rast 

2004-
2005 (v 

%) 

Rast 
2000-

2005 (v 
%) 

Genova (IT) 50.147 49.507 50.983 52.923 55.048 54.411 -1,6 8,5 
Venezia (IT) 28.176 28.809 29.548 30.126 29.756 n.p. -1,24 5,61

Ravenna (IT) n. p. 23.812 23.932 24.911 25.429 23.879 -6,1 0,32

La Spezia 
(IT) 

16.521 15.848 18.203 19.793 18.435 17.162 -6,9 3,9 

Trieste (IT) n. p. 44.712 43.717 41.566 46.906 47.718 1,7 6,72

Monfalcone 
(IT) 

n. p. n. p. 3.271 3.792 3.987 3.838 -3,7 17,33

Ancona (IT) 11.152 13.717 12.514 9.575 9.098 9.210 1,2 -17,4 
Rijeka (HR) 6.940 7.950 7.890 9.830 11.572 11.864 2,5 71,0 
Koper (SLO) 9.322 9.354 9.431 11.036 12.403 13.066 5,3 40,2 
1 Podatek velja za obdobje 2000 – 2004. 
2 Podatek velja za obdobje 2001 – 2005. 
3 Podatek velja za obdobje 2002 – 2005. 
4 Podatek velja za obdobje 2003 – 2004. 
 
Vir: Interni podatki pristaniških uprav. 
 
Še večja prednost severnoevropskih pristanišč je razvidna pri pretovoru 
kontejnerjev. V tabeli 20 je prikazano, da sta vodilni pristanišči v Evropi po pretovoru 
kontejnerjev Rotterdam in Hamburg, medtem ko sta kar precej za njima Antwerpen 
in Bremen&Bremerhaven. Prvo med jadranskimi pristanišči je pristanišče na jugu 
Italije Gioia Tauro, ki sicer dosega manj kot polovico pretovora Rotterdama. 
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Tabela 20: Največjih 20 pristanišč po pretovoru kontejnerjev (v 1000 TEU). 
 

2002 2003 Rast 2002-2003 R
a 
n 
g 

Pristanišče Skupaj Prazni Pristanišče Skupaj Prazni Skupaj 
(%) 

Prazni 
(%) 

1 Rotterdam (NIZ) 6.505 1.055 Rotterdam (NIZ) 7.118 1.272 9,4 20,6 
2 Hamburg (NEM) 5.376 710 Hamburg (NEM) 6.126 855 14,0 20,4 
3 Antwerpen (BEL) 3.153 159 Antwerpen (BEL) 4.012 169 27,2 6,3 
4 Bremen&Bremerha

ven (NEM) 
3.032 481 Bremen&Bremerhav

en (NEM) 
3.191 487 5,2 1,2 

5 Gioa Tauro (IT) 2.883 459 Gioa Tauro (IT) 3.094 527 7,3 14,8 
6 Felixstowe (VB) 2.682 659 Felixstowe (VB) 2.482 630 -7,5 -4,,4 
7 Valencia (ŠPA) 1.826 545 Algericas (ŠPA) 2.024 0 16,9 0,0 
8 Le Havre (FR) 1.754 283 Le Havre (FR) 2.015 366 14,9 29,3 
9 Algericas (ŠPA) 1.732 0 Valencia (ŠPA) 2.012 564 10,2 3,5 

10 Genova (IT) 1.499 376 Barcelona (ŠPA) 1.765 554 57,3 114,7 
11 Piraeus (GR) 1.395 249 Piraeus (GR) 1.606 270 15,1 8,4 
12 Southampton (VB) 1.275 309 Genova (IT) 1.591 394 6,1 4,8 
13 Barcelona (ŠPA) 1.122 258 Southampton (VB) 1.375 478 7,8 54,7 
14 London (VB) 875 228 Las Palmas, Gran 

Canaria (ŠPA) 
966 288 33,1 25,2 

15 Marseille (FR) 811 176 London (VB) 895 288 2,3 26,3 
16 La Spezia (IT) 780 104 La Spezia (IT) 836 86 7,2 -17,3 
17 Las Palmas, Gran 

Canaria (ŠPA) 
726 230 Marseille (FR) 835 166 3,0 -5,7 

18 Goteborg (ŠVE) 725 198 Goteborg (ŠVE) 634 132 -12,6 -33,3 
19 Medway (VB) 528 122 Liverpool (VB) 565 109 15,8 38,0 
20 Liverpool (VB) 488 79 Taranto (IT) 564 45 6,8 -63,1 
 
Vir: Eurostat, Maritime transport of goods and passengers 1997 – 2003, str. 5. 
 
 
Podobno kot v večjih evropskih pristaniščih s kontejnerji je tudi v koprskem 
pristanišču v zadnjih letih zaznati porast pretovora kontejnerjev. To velja tudi za 
večino bližnjih pristanišč, ki predstavljajo za Luko Koper neposredno konkurenco. 
Tabela 21 prikazuje pretovor kontejnerjev v osmih neposredno konkurenčnih 
pristaniščih za obdobje 2000 – 2005. 
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Tabela 21: Pretovor kontejnerjev v neposredno konkurenčnih pristaniščih Luki 
Koper za obdobje 2000 – 2005 (v TEU). 

 
Pristani-

šče 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Rast 

2004-
2005 
(v %) 

Rast 
2000-
2005 
(v %) 

Genova 
(IT) 

1.500.632 1.526.526 1.531.254 1.605.946 1.628.594 1.624.964 -0,2 8,3 

Venezia 
(IT) 

218.023 245.548 262.337 283.667 290.898 n.p. 2,53 33,41

Ravenna 
(IT) 

n. p. 158.353 160.613 160.360 169.467 168.588 -0,5 6,52

La 
Spezia 
(IT) 

909.962 974.646 975.005 1.006.641 1.040.438 1.024.455 -1,5 12,6 

Trieste 
(IT) 

189.860 199.170 181.513 n.p. 174.729 198.319 13,5 4,5 

Ancona 
(IT) 

83.934 90.030 94.315 84.841 85.969 85.441 -0,6 1,8 

Rijeka 
(HR) 

9.070 14.020 16.500 28.800 60.864 76.258 25,3 840,8 

Koper 
(SLO) 

90.000 93.187 114.863 126.237 153.347 179.745 17,2 99,7 

1 Podatek velja za obdobje 2000 – 2004. 
2 Podatek velja za obdobje 2001 – 2005. 
3 Podatek velja za obdobje 2003 – 2004. 
 
Vir: Interni podatki pristaniških uprav. 
 
 
4.2.4 PREDVIDEN MOŽEN OBSEG STORITEV LUKE KOPER V OBDOBJU 

2007 – 2015 

 
Podjetje Luka Koper mora v prihodnosti nadgrajevati raven kakovosti storitev 
pretovora, skladiščenja, distribucije in dodatnih storitev na blagu. Z obsegom in 
predvsem z izboljševanjem strukture v korist donosnejših storitev mora kljubovati 
konkurenčnim pritiskom. Poleg tega se mora nenehno zavedati potencialnih 
obremenilnih učinkov svojih dejavnosti na okolje in delovati v smeri njihovega 
minimiziranja. Ključnega pomena je tudi učinkovito gospodarjenje z omejenim 
prostorom na območju koprskega pristanišča (Poslovna strategija Luke Koper, d. d. 
do leta 2015, str. 10). 
 
V Luki Koper se zaradi potrebe po minimiziranju vplivov na okolje predvideva 
nekoliko spremenjeno strukturo prometa oziroma razmerja med posameznimi 
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blagovnimi skupinami. Kako se bo spreminjal pretovor posameznih blagovnih skupin 
v obdobju do leta 2015 je prikazano v tabeli 22. 
 
 
Tabela 22: Projekcija ladijskega pretovora skozi koprsko pristanišče po blagovnih 

skupinah do leta 2015. 
 
Tovori v tonah realizirano 

2005 
načrt 2006 2010 2015 

Blago v razsutem 
stanju 

9.732.804 9.626.000 9.930.000 8.450.000 

Premog in železova 
ruda 

6.115.644 6.056.000 6.000.000 3.900.000 

Tekoči tovori 2.030.570 2.000.000 2.100.000 2.300.000 
Glinica 439.599 420.000 430.000 450.000 
Minerali 725.914 660.000 800.000 1.000.000 
Žitarice in krmila 421.077 490.000 600.000 800.000 

Generalno blago 1.087.303 1.084.000 1.345.000 1.500.000 
Kontejnerji in Ro-Ro 1.803.027 

(179.745 TEU) 
1.980.000 

(188.000 TEU) 
3.100.000 

(300.000 TEU) 
7.250.000 

(700.000 TEU) 
Avtomobili 442.968 

(329.588 kosov)
455.000 

(350.000 kosov) 
625.000 

(500.000 kosov) 
800.000 

(650.000 kosov) 
Skupaj 13.066.102 13.145.000 15.000.000 18.000.000 
 
Vir: Poslovna strategija Luke Koper, d. d. do leta 2015, str. 17. 
 
 
Kot je razvidno iz tabele 22, predviden obseg ladijskega prometa nakazuje 
spremembo v strukturi pretovorjenega blaga, predvsem v smeri zmanjševanja 
tovorov v razsutem stanju ter povečevanja tovorov v kontejnerjih in avtomobilov. 
 
Glede usmerjenosti Luke Koper na trge bo družba čim popolneje pokrivala 
predvsem tržišča svojega naravnega zaledja in okrepila aktivnosti na novo rastočih 
trgih, ki se šele odpirajo in iščejo za svoje vključevanje v mednarodno blagovno 
menjavo optimalne transportne poti. 
 
Pri usmeritvi v zaledna tržišča bo družba: 

- izkoriščala priložnosti enakovrednega statusa, ki si ga je koprsko pristanišče 
pridobilo ob vstopu Slovenije v EU na tržiščih dosedanjih članic EU (Avstrija, 
severna Italija, južna Nemčija), 

- pospešila sodelovanje na hitro rastočih tržiščih novih članic EU (Češka, 
Slovaška, Madžarska, Poljska), 

- posebno pozornost posvečala razvijajočim se državam izven EU (Hrvaška, 
Bosna, Srbija, Črna Gora, Ukrajina, Romunija, Bolgarija). 
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Aktivnosti pa bodo potekale tudi na čezmorskih območjih: 
- Sredozemlje (Grčija, Turčija, Malta, Ciper) in Črno morje, 
- Daljni vzhod in Indija kot območji naraščajočega gospodarskega pomena in 

hitro rastočega obsega blagovnih tokov (izboljšanje prepoznavnosti južne 
transportne poti preko Sueza v Evropo), 

- Bližnji vzhod in Perzijski zaliv. 
 
Luka Koper bo v bodoče skušala razviti kopenski logistični terminal, preko katerega 
bo pokrivala potrebe na trgih sosednjih držav in Slovenije.  
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5 CELOVITA OCENA PODJETJA LUKA KOPER 

5.1 OCENJEVANJE USPEŠNOSTI PODJETJA LUKA KOPER 

Celovito oceno podjetja Luka Koper je potrebno začeti z oceno uspešnosti 
poslovanja podjetja v preteklih letih. V nadaljevanju bom zato ocenil poslovanje 
Luke Koper v obdobju 2003 – 2005. 
 
V letu 2003 je Luka Koper, d. d. ustvarila 14,5 milijarde tolarjev poslovnih prihodkov, 
kar je bilo 11,9 % več kot v predhodnem letu. Vzroki za rast so bili v povečani 
prodaji tako na domačem kot na tujih trgih. Na tujih trgih, kjer je bilo ustvarjenih štiri 
petine prihodkov, je bila zabeležena 10 % rast glede na leto prej. Na domačem trgu 
je bila rast 7 %. Na rast poslovanja je vplivalo tudi gibanje deviznih tečajev USD in 
EUR. V teh valutah je obračunanih več kot 82 % prihodkov iz poslovanja. V letu 
2003 je družba zabeležila čisti poslovni izid v višini 3,88 milijarde tolarjev, kar je 
znašalo 13,5 % manj kot leto poprej. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 1,98 
milijarde tolarjev (Letno poročilo 2003, str. 22). Donosnost lastniškega kapitala v letu 
2003 je znašala 6,9 %. Dosežena dodana vrednost na zaposlenega je dosegala 
13,029 milijona tolarjev na zaposlenega (Letno poročilo 2003, str. 26).  
 
Leto 2003 je bilo za delnico Luke Koper, d. d. zelo pozitivno, saj se je od začetka 
leta podražila za 60,25 %. Prvi dan trgovanja v letu 2003 je bil njen enotni tečaj 
4.503,91 tolarjev, na zadnji dan trgovanja pa 7.217,57 tolarjev. Doseženi promet 
trgovanja je v letu 2003 dosegel 4,465 milijarde tolarjev. Bruto dividenda za 
navadno delnico je znašala 245 tolarjev, za prednostno pa 65,86 tolarjev (Letno 
poročilo 2003, str. 41 – 43). 
 
Tudi v letu 2004 se je nadaljeval trend rasti poslovnih prihodkov iz prejšnjih let. Tako 
je bilo v letu 2004 ustvarjenih za 16,7 milijarde tolarjev poslovnih prihodkov, kar je 
bilo 15 % več kot v letu 2003. Spodbudna je bila rast na tujih trgih, kjer so bili 
doseženi prihodki za 18 % višji od leta poprej, medtem ko je rast na domačem trgu 
znašala 2 %. Dobiček po obdavčitvi je znašal 4,2 milijarde tolarjev, od tega 1,5 
milijarde poslovnega izida iz poslovanja. Le-ta je bil nižji za 26 % kot v letu 2003, in 
sicer predvsem zaradi povečanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
(Letno poročilo 2004, str. 25).  
 
Donosnost lastniškega kapitala je bila v letu 2004 višja glede na leto 2003 in je 
znašala 7.07 %. Dosežena dodana vrednost na zaposlenega je znašala 14 milijonov 
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tolarjev dodane vrednosti na zaposlenega, kar je predstavljalo 8 % rast v primerjavi 
s prejšnjim letom (Letno poročilo 2004, str. 29). 
 
Delnica Luke Koper, d. d. se je v letu 2004 podražila za 11,7 %, in sicer od 
enotnega tečaja na prvi dan trgovanja, ki je znašal 7.201,00 tolarjev, do tečaja na 
koncu leta 2004, in sicer 8.047,33 tolarjev. Doseženi letni promet je znašal 7,908 
milijarde tolarjev in je bil v primerjavi z letom prej za 77 % večji. Bruto dividenda za 
navadno delnico je znašala 245 tolarjev, za prednostno pa 65,86 tolarjev (Letno 
poročilo 2004, str. 45). 
 
Leto 2005 je bilo glede poslovnih prihodkov zopet rekordno za Luko Koper, d. d. 
Ustvarjenih je bilo 20,69 milijarde tolarjev poslovnih prihodkov, kar je predstavljalo 
24 % rast v primerjavi z letom 2004. K višjim poslovnim prihodkom je največ 
pripomogel rekordni ladijski pretovor, izboljšana struktura storitev z večanjem deleža 
pretovora kontejnerjev in avtomobilov, prodaja nekaterih osnovnih sredstev Mestni 
občini Koper za potrebe izgradnje severne obvoznice ter povečanje logističnih 
poslov. Čisti poslovni izid je v letu 2005 znašal 4,189 milijarde tolarjev, kar je bilo na 
ravni prejšnjega leta. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 3,896 milijarde tolarjev, 
kar je znašalo 167 % več kot leto prej. Donosnost lastniškega kapitala je bila v letu 
2005 nekoliko nižja in je znašala 6,77 %. Dodana vrednost na zaposlenega je 
dosegla 16,5 milijona tolarjev in je bila za 18 % višja kot leto poprej (Letno poročilo 
2005, str. 29 – 31).  
 
Promet z delnico Luke Koper, d. d. je na Ljubljanski borzi v letu 2005 dosegel 
vrednost 5,2 milijarde tolarjev. Prvi dan trgovanja v letu je bil enotni tečaj 8.055,65 
tolarjev, zadnji dan pa 7.107,66 tolarjev. Bruto dividenda za navadne delnice je 
znašala 260 tolarjev, za prednostne delnice pa 65,86 tolarjev (Letno poročilo 2005, 
str. 53). 
 
Podrobnejši kazalniki poslovanja družbe v obdobju 2003 – 2005 v obliki izkaza 
poslovnega izida in bilance stanja za to obdobje so prikazani v tabeli 23 in 24. 

 
75 



Tabela 23: Izkaz poslovnega izida skupine Luka Koper za obdobje 2003 – 2005  
(v 000 SIT). 

 
 2003 2004 2005 
Poslovni prihodki 15.617.085 18.127.305 22.192.886 
Prihodki od prodaje storitev na domačem trgu 2.293.214 2.480.326 2.836.029 
Prihodki od prodaje storitev na tujem trgu 12.511.353 14.722.813 17.651.029 
Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu 394 4.065 3.572 
Prihodki od porabe in odprave rezervacij 52.321 36.339 36.317 
Prihodki od najemnin 594.027 578.677 708.059 
Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 101.260 173.842 335.454 
Drugi poslovni prihodki 0 122.369 0 
Prevrednotevalni poslovni prihodki 64.286 8.650 622.086 
Usredstveni lastni proizvodi 230 224 0 
Stroški poslovanja 13.639.164 16.487.439 17.799.903 
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 2.761 3.461 2.401 
Stroški materiala 855.906 972.946 1.183.270 
Stroški storitev 4.112.326 5.463.871 6.246.531 
Odpisi vrednosti 2.466.295 3.268.177 3.429.237 
Dolgoročne rezervacije 0 116.300 0 
Stroški dela 5.182.560 5.437.576 5.689.439 
Drugi stroški 1.019.316 1.111.743 1.249.025 
Drugi stroški storitev 0 113.365 0 
Poslovni izid iz poslovanja 1.977.921 1.639.866 4.392.983 
Finančni prihodki 3.155.743 5.343.581 2.259.335 
Prihodki od obresti 1.112.672 649.038 480.316 
Finančni prihodki iz naslova pridruženih družb 0 881.115 239.279 
Prihodki od dividend in drugih deležev v dobičku 557.469 768.806 838.152 
Prihodki od prevrednotenja terjatev zaradi ohranitve 
vrednosti 

764.878 354.015 251.749 

Prihodki v zvezi z danimi posojili 6.123 3.239 0 
Zmanjšanje dolgoročnih rezervacij 0 103.060 0 
Prihodki od prodaje finančnih naložb 655.635 2.513.322 353.951 
Drugi finančni prihodki 24.872 26.691 16.399 
Prevrednotevalni finančni prihodki zaradi okrepitve 34.094 44.295 79.489 
Finančni odhodki 1.175.463 870.952 830.402 
Odhodki za obresti 168.044 390.882 237.593 
Odhodki od prevrednotenja dolgov zaradi ohranitve 
vrednosti 

426.375 251.627 295.599 

Drugi finančni odhodki 38.716 21.365 2.540 
Prevrednotevalni finančni odhodki zaradi oslabitve 542.328 207.078 294.670 
Poslovni izid 3.958.201 6.112.495 5.821.916 
Davek od dobička 213.060 703.338 1.079.005 
Odloženi davki 261.877 -9.533 72.176 
Čisti poslovni izid poslovnega leta 4.007.018 5.399.624 4.815.087 
Čisti dobiček manjšinskih lastnikov 43.128 95.462 72.177 
Čisti dobiček večinskih lastnikov 3.963.890 5.304.162 4.742.482 
Osnovni čisti dobiček na delnico n.p. 0,67960 0,60094 
Popravljeni čisti dobiček na delnico n.p. 0,37887 0,33875 
 
Vir: Letna poročila Luke Koper, d. d., 2003 – 2005. 
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Tabela 24: Bilanca stanja družbe Luka Koper za obdobje 2003 – 2005 (v 000 SIT). 
 
 2003 2004 2005 

Sredstva 68.857.281 74.164.428 74.927.437 
A. Stalna sredstva 59.641.018 61.025.583 61.632.172 

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 707.822 610.630 334.182 
2. Dolgoročne premoženjske pravice 707.822 610.630 334.182 
II. Opredmetena osnovna sredstva 31.300.578 34.638.392 35.564.135 
1. Zemljišča in zgradbe 25.411.254 26.976.007 28.514.067 
a. Zemljišča 73.946 425.739 425.739 
b. Zgradbe 25.337.308 26.550.268 28.088.328 
2. Naprave in stroji 4.695.751 5.209.306 6.284.679 
3. Osnovna sredstva, ki se pridobivajo 1.193.573 2.453.079 765.390 
III. Dolgoročne finančne naložbe 27.632.617 25.776.560 25.733.855 
1. Deleži podjetij v Skupini 1.159.001 1.370.610 1.651.522 
2. Deleži v pridruženih podjetjih 1.368.153 12.790.111 13.814.976 
3. Drugi dolgoročni deleži 18.022.025 9.051.842 8.187.041 
4. Druge dolgoročne finančne terjatve 7.088.438 2.563.997 2.080.316 

B. Gibljiva sredstva 9.203.691 13.118.087 13.282.274 
I. Zaloge 6.778 0 0 
lI. Poslovne terjatve 4.076.913 4.634.273 4.391.416 
A. Dolgoročne poslovne terjatve 71.189 2.609 2.804 
1. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 71.189 2.609 2.804 
B. Kratkoročne poslovne terjatve 4.005.724 4.631.664 4.308.620 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do podjetij v Skupini 77.694 4.910 9.342 
2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 3.928.030 4.626.754 4.299.278 
III. Kratkoročne finančne naložbe 5.029.250 8.253.206 8.562.660 
1. Kratkoročne finančne naložbe podjetij v Skupini 818 0 0 
Kratkoročne finančne naložbe v pridruženih podjetjih 670.358 0 0 
Kratkoročne finančne naložbe do drugih 4.358.074 8.253.206 8.562.660 
IV. Dobroimetje pri bankah 90.751 230.608 328.198 

C. Aktivne časovne razmejitve 12.571 20.759 12.991 
D. Zunajbilančna sredstva 4.217.710 3.440.541 1.807.966 

    
Obveznosti do virov sredstev 68.857.281 74.164.428 74.927.437 
A. Kapital 57.610.289 60.604.558 63.115.568 

I. Vpoklicani kapital 14.000.000 14.000.000 14.000.000 
1. Osnovni kapital 14.000.000 14.000.000 14.000.000 
II. Kapitalske rezerve 0 0 0 
III. Rezerve iz dobička 18.584.796 20.274.496 22.167.891 
1. Zakonske rezerve 4.496.872 4.496.872 4.496.872 
2. Rezerve za lastne deleže 0 0 0 
3. Statutarne rezerve 0 0 0 
3. Druge rezerve iz dobička 14.087.924 15.777.624 17.671.019 
IV. Preneseni čisti poslovni izid 1.352.037 1.494.761 1.585.557 
V. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1.942.724 2.090.796 2.094.490 
VII. Prevrednotovalni popravki kapitala 21.730.733 22.744.504 23.267.630 
1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 21.462.806 21.462.806 21.462.806 
2. Posebni prevrednotovalni popravek kapitala 267.927 1.281.698 1.804.824 

B. Rezervacije 275.752 320.532 406.081 
1. Druge rezervacije 275.752 320.532 406.081 

C. Finančne in poslovne obveznosti 10.751.180 13.006.985 11.185.041 
a. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 774.194 3.577.692 7.950.635 
1. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 512.731 3.557.223 7.939.185 
2. Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 261.464 20.469 11.450 
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(Nadaljevanje tabele 24.) 
 2003 2004 2005 
b. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 9.976.986 9.429.293 3.234.406 
1. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 5.871.275 3.909.451 137.112 
2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 2.543.687 1.878.442 1.031.150 
3. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 17.676 261.015 877 
4. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do podjetij 

v Skupini 
860.375 1.094.820 86.448 

5. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do 
pridruženih podjetij 

0 268.895 245.722 

6. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti do drugih 683.973 2.016.670 1.733.097 
Č. Pasivne časovne razmejitve 220.060 232.354 220.747 
D. Zunajbilančne obveznosti 4.217.710 3.440.541 1.807.966 

 
Vir: Letna poročila Luke Koper, d. d., 2003 – 2005. 
 
Nivo uspešnosti poslovanja, ki ga je Luka Koper dosegla v obdobju od leta 2003 do 
leta 2005, bom primerjal s povprečjem v slovenskem gospodarstvu v istem obdobju. 
Pri tem se bom osredotočil na najpomembnejše kazalnike uspešnosti poslovanja, in 
sicer na: čisto donosnost kapitala, čisto donosnost sredstev, produktivnost, 
koeficient gospodarnosti poslovanja in na čisto dobičkonosnost prihodkov. Iz tabele 
25, v kateri je predstavljena primerjava kazalnikov uspešnosti poslovanja Luke 
Koper in slovenskega gospodarstva, je razvidno, da Luka Koper dosega 
nadpovprečne vrednosti kazalnikov, razen pri kazalniku produktivnosti. V primeru 
produktivnosti je povprečje celotnega gospodarstva višje od produktivnosti Luke 
Koper predvsem zaradi visoke produktivnosti storitvenih dejavnosti in trgovine v 
slovenskem gospodarstvu (UMAR, 2006, str. 87). Vendar je rast produktivnosti Luke 
Koper hitrejša kot v slovenskem gospodarstvu, zato se je v letu 2005 skoraj 
izenačila s povprečno ravnjo. Zelo očitno je odstopanje kazalnika čiste donosnosti 
prihodkov, kjer je za Luko Koper značilno zelo visoko razmerje med dobičkom in 
prihodkom. Prav tako je koeficient gospodarnosti poslovanja v Luki Koper precej 
višji od povprečja v gospodarstvu, še posebej v letu 2005, kar je posledica precej 
povečanega ladijskega pretovora. Na podlagi primerjave kazalnikov uspešnosti 
poslovanja, prikazanih v tabeli 25, lahko zaključim, da je bilo poslovanje Luke Koper 
v obdobju med leti 2003 in 2005 uspešno. 
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Tabela 25: Primerjava kazalnikov uspešnosti poslovanja med Luko Koper in 
slovenskim gospodarstvom za obdobje med 2003 in 2005. 

 
2003 2004 2005  

Kazalniki LK d. d. Slo. 
gospod. 

LK d. d. Slo. 
gospod. 

LK d. d. Panoga  
I 63.110 

Čista donosnost kapitala (v %) 
(Čisti poslovni izid/Povprečni kapital) 

6,86 4,8 7,07 5,6 6,77 5,8 

Čista donosnost sredstev (v %) 
(Čisti poslovni izid/Povprečna sredstva) 

5,94 2,3 5,85 2,6 5,62 2,5 

Produktivnost (v 000 SIT) 
(Čisti prihodki od prodaje in drugi poslovni 
prihodki/Št. zaposlenih) 

21.300 25.904 25.983 28.592 30.166 30.393 

Koeficient gospodarnosti 
poslovanja 
(Poslovni prihodki/Poslovni odhodki) 

1,16 1,035 1,10 1,04 1,23 1,04 

Čista donosnost prihodkov (v %) 
(Čisti poslovni izid/Prihodki) 

21,84 2,51 19,80 2,92 18,51 3,0 

 
Vir: GVIN [URL:http//www1.gvin.com/Financni podatki], 2006 in UMAR, 2006. 
 
 
5.2 OCENA PREDNOSTI IN SLABOSTI PODJETJA PO 

POSAMEZNIH PODSTRUKTURAH 

Pri analizi poslovanja podjetja in za izdelavo SWOT analize je potrebno dosledno 
izvesti ocenjevanje njegovih materialnih in nematerialnih podstruktur. V materialne 
podstrukture so vključene: 

- podstruktura proizvoda oziroma storitve, 
- tehnološka podstruktura, 
- tržna podstruktura, 
- razvojno-raziskovalna podstruktura. 

 
Med nematerialne podstrukture spadajo: 

- finančna podstruktura, 
- kadrovska podstruktura, 
- organizacijska podstruktura. 

 
V nadaljevanju bom ocenil prednosti in slabosti vsake od naštetih podstruktur v 
podjetju Luka Koper, d. d. 
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5.2.1 Podstruktura storitve 

Luka Koper izvaja pristaniške in logistične storitve v koprskem pristanišču. Poleg 
osnovne dejavnosti, ki zajema pretovarjanje in skladiščenje, se v podjetju odvija še 
vrsta dodatnih in podpornih storitev, s katerimi se povečuje vrednost blaga in 
prilagaja glede na različne želje strank in značilnosti tovora. 
 
Paleto storitev, ki jih izvaja Luka Koper, sestavljajo: 

- pretovarjanje: 
o generalni tovori, 
o kontejnerji, 
o vozila, 
o sipki in razsuti tovori, 
o tekoči tovori, 

- skladiščenje, 
- dodatne storitve na blagu, 
- dajanje v najem: 

o skladišča, 
o poslovni prostor, 
o proizvodni prostor, 
o zemljišče, 

- špediterske storitve. 
 
Luka Koper nudi, razvija in se uveljavlja kot ponudnik celovitih logističnih storitev. 
Poslovnim partnerjem nudi celoten servis od izvora do ponora blaga in vse 
informacije v zvezi s tem. K temu prispeva tudi status »evropske mejne kontrolne 
točke«. S pridobitvijo tega statusa je koprsko pristanišče postalo »one stop shop«, 
kjer je možno opraviti vse formalnosti na enem mestu, od potrebnih kontrol do 
celotnega postopka uvoza blaga za katerokoli državo EU. 
 
Poslovni prihodki so v obdobju januar – avgust 2006 znašali 15,35 milijarde SIT, kar 
pomeni 11 % višje prihodke od načrtovanih in 14 % višje prihodke od tistih v letu 
2005 za enako obdobje. Profitni centri skupaj so v prvih osmih mesecih 2006 
ustvarili 13,28 milijard SIT prihodkov, kar je 12 % več od načrtovanega. Največji del 
prihodkov, ki jih ustvarjajo profitni centri, predstavljajo prekladalne storitve (28 %) in 
ladijski prihodki (46 %). V skupnih poslovnih prihodkih so zajeti še prihodki od 
dodatnih storitev, skladiščenja, najemnin in špediterskih storitev (Interni podatki 
Službe za kontroling).  
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Iz tabele 26 je razvidno, da je v letu 2005 k pokritju 1 (=čisti prihodki od prodaje-
neposredni stroški) največ prispevala storitev pretovora vozil. Sledijo generalni 
tovori in kontejnerji. 
 
Tabela 26: Prispevek posameznih blagovnih skupin k ustvarjenim čistim prihodkom 

iz poslovanja in pokritju 1 v letu 2005 v Luki Koper. 
 

Blagovna skupina Delež prihodka (v %) Pokritje 1 

Vozila 20,5 % 37,3 % 
Generalni tovori 28,2 % 21,1 % 
Kontejnerji 17,1 % 19,9 % 
Suhi razsuti tovori 31,2 % 15,7 % 
Tekoči tovori 3,0 % 6,0 % 
Skupaj 100 % 100 % 
 
Vir: Interni podatki Službe za kontroling. 
 
V strukturi blagovnih skupin ladijskega pretovora predstavljajo okrog tri četrtine 
pretovorjenega blaga sipki in razsuti tovori. Sledijo kontejnerji, generalno blago, 
avtomobili in tekoči tovori. Deleži posameznih blagovnih skupin, pretovorjenih v letu 
2005, so prikazani na sliki 23. 
 
Slika 23: Delež blagovnih skupin ladijskega pretovora v letu 2005*. 

Sipki in razsuti tovori
59%Kontejnerji

14%

Generalni tovori
8%

Vozila
3%

Tekoči tovori **
16%

 
*  Deleži so izračunani na temelju teže pretovorjenega blaga. 
** V pretovoru tekočih tovorov je vsebovan tudi pretovor nafte. 
 
Vir: Letno poročilo 2005 Luke Koper, d. d. 
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V zadnjih nekaj letih je največja rast pretovorjenih količin prisotna pri pretovoru 
avtomobilov in kontejnerjev, manjša rast velja za tekoče in suhe razsute tovore, 
medtem ko pri generalnih in tekočih tovorih trenda rasti ni oziroma je minimalen. 
Podatki glede rasti pretovora posameznih skupin blaga za obdobje med leti 2002 in 
2005 v primerjavi z letom 2001 so prikazani na sliki 24. 
 
Slika 24: Rast pretovora blagovnih skupin za obdobje med leti 2002 in 2005 glede 

na pretovor v letu 2001. 
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Vir: Letno poročilo 2005, str. 42 – 43. 
 
Iz slik 24 in 25 lahko sklepamo, da je pretovarjanje vozil in kontejnerjev glede na 
fazo v njihovem življenjskem ciklu v fazi rasti. Pretovor suhih in razsutih tovorov 
sicer nekoliko narašča, vendar bo po napovedih iz slike 24 kmalu prešel v fazo 
upadanja. Blagovni skupini generalni in tekoči tovori, ki predstavljata »klasično« 
blago v strukturi pretovora, se nahajata v fazi zrelosti in se zanju v prihodnosti ne 
predvideva pomembnejša rast. 
 
V prihodnje se bo struktura blagovnih skupin spreminjala. Do leta 2015 se 
predvideva, da se bo delež razsutega blaga postopno zmanjševal. Hkrati bo Luka 
Koper skrbela za okoljevarstveno ustrezne tehnološke rešitve. Možnost za rast 
obstaja pri tekočih tovorih (to velja za vse tekoče tovore razen za nafto). Na 
področju generalnih tovorov se bosta v naslednjem obdobju intenzivno razvijali 
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funkciji distribucijskega središča in pripadajočih storitev za plemenitenje blaga. 
Skladno z vse močnejšim trendom kontejnerizacije blaga se tudi v Luki Koper 
predvideva občutno povečanje deleža pretovora kontejnerjev. Prav tako se tudi pri 
pretovoru vozil predvideva povečanje deleža glede na ostale vrste blaga. Trend 
spreminjanja strukture blagovnih skupin je prikazan na sliki 25. 
 
Slika 25: Spreminjanje strukture blagovnih skupin ladijskega pretovora v Luki Koper 

v obdobju 2005 – 2015. 
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Vir: Poslovna strategija Luke Koper, d. d. do leta 2015, str. 19. 
 
 
Koprsko pristanišče zaradi prostorske omejenosti ne more graditi svojega razvoja 
na kvantitativni osnovi ampak na kvalitativni. Zato je Luka Koper že leta 1994 
sprejela odločitev o vzpostavitvi sistema kakovosti po ISO 9002, ki ga je leta 1998 
nadgradila s sistemom ISO 9001 (Gradivo za evropsko nagrado po modelu EFQM, 
2006, str. 35). Politika kakovosti je postala sestavni del poslovne politike, kar 
pomeni stalno in sistematično izboljševanje kakovosti dela, neželenih vplivov na 
okolje in varnega ter urejenega delovnega okolja. V letu 2001 se je sistem kakovosti 
razvil v sistem vodenja, katerega osnovna naloga je podpora viziji poslanstvu in 
razvojnim usmeritvam Luke Koper z uresničevanjem ciljev iz poslovnega načrta. V 
letu 2000 je bil sistem kakovosti nadgrajen še z okoljskim certifikatom ISO 14001, 
kar odraža odgovoren odnos pristanišča do ožjega in širšega okolja. Certifikat 
kakovosti ISO 9001 je bil v letu 2003 zaradi prenove standardov nadgrajen v 
certifikat ISO 9001:2000. Glede na to, da se Luka Koper pri opravljanju svojih 
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storitev srečuje tudi z živili, je bil leta 2004 uveden sistem HACCP za ravnanje z 
živili in pridobljen NON GMO certifikat za ločeno pretovarjanje in skladiščenje 
gensko nespremenjene soje. Leta 2005 se je Luka Koper včlanila v evropsko 
fundacijo za poslovno odličnost (EFQM) in julija 2005 prejela evropsko priznanje za 
poslovno odličnost [URL: http://www.luka-kp.si]. Gre za najbolj prestižno evropsko 
priznanje, ki ga fundacija EFQM, s sedežem v Bruslju, podeljuje podjetjem za dobro 
organiziranost in vodenje.  
Luka Koper je z razvojem kakovosti razvila sistem vodenja, ki je procesno naravnan 
in vključuje: 

- sistem vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001, 
- sistem ravnanja z okoljem v skladu z ISO 14001, 
- zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 
- zagotavljanje ustreznosti živil po sistemu HACCP, 
- varovanje informacij po zahtevah ISO 17799 in 
- model poslovne odličnosti. 

 
V tabeli 27 je na podlagi navedenega, izdelana skupna ocena prednosti in slabosti 
podstrukture storitve, ki je glede na ocene posameznih komponent dobra. 
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Tabela 27: Ocena prednosti in slabosti podstrukture storitve. 
 

Ocena  
Komponente zelo 

dobro 
dobro srednje slabo zelo 

slabo 

 
Opomba 

Diverzificiranost 
programa 

 
 
 

X 

    Pretovarjanje vseh 
najpomembnejših vrst blaga – 
ni odvisnosti od tržnih nihanj pri 
določeni vrsti blaga. Poleg tega 
nudi še vrsto dodatnih storitev 
na blagu, logističnih storitev, 
»one stop shop« (vse potrebne 
storitve na enem mestu). 

Letna stopnja rasti 
prodaje 

 X    Prodaja storitev narašča nad 
povprečjem v panogi. 

Pokritje 
pretovarjanja 
blagovnih skupin 

  
X 

   Storitev pretovarjanja po 
blagovnih skupinah prinaša 
zadostno pokritje. 

Opredelitev 
storitve 
pretovarjanja 
blagovnih skupin 
glede na njihov 
življenjski cikel 

  
 

X 

   V fazi rasti sta blagovni skupini, 
ki sta trenutno v svetu najbolj 
donosni, in sicer vozila in 
kontejnerji.  

Struktura 
blagovnih skupin 

    
 

X 

 Trenutno prevladujejo 
»umazani« tovori, kot so sipki in 
razsuti tovori. Trend je v 
zmanjševanju le-teh in 
povečanju predvsem 
kontejnerjev. 

Kakovost storitev  
 

X 

    Vpeljan je celovit sistem 
kakovosti. S tem se zmanjšuje 
število napak, reklamacij s 
strani kupcev, povečuje se 
hitrost opravljanja storitev. 

Ekologija   
X 

   Vpeljan sistem ravnanja z 
okoljem po standardu ISO 
14001.  

Skupna ocena 2 4 1 1  DOBRO 
 
 
5.2.2 Tehnološka in raziskovalno-razvojna podstruktura 

Koprsko pristanišče je geografsko in prometno vpeto v osrčje Evrope z razvito 
prometno infrastrukturo in navezavo na prekomorske prometne poti. Zaledje 
pristanišča je razsežno območje z velikim ekonomskim potencialom in hitro 
razvijajočimi se gospodarstvi. Poleg tega večina držav, ki gravitirajo na koprsko 
pristanišče, nima lastnega dostopa do morja. V primerjavi s severnoevropskimi 
pristanišči je ladijska pot iz Kopra do držav Sredozemlja in vseh tistih, ki ležijo 
naprej od Sueza, krajša za več kot 2000 navtičnih milj.  
 

 
85 



Preko slovenskega ozemlja potekata panevropska koridorja št. V in X, na katere je 
navezano tudi koprsko pristanišče. S postopno realizacijo slovenskega 
nacionalnega programa gradnje avtocest se je cestna povezava pristanišča z 
zaledjem občutno izboljšala. Tako sedaj iz Kopra do zalednih tržišč vodijo sodobne 
avtoceste, in sicer v smeri Ljubljane, Šentilja in predora Karavanke (Avstrija), v 
smeri Dolga vas (Madžarska), Fernetiči in Trst (Italija). Poleg cestnih povezav so za 
koprsko pristanišče zelo pomembne tudi železniške povezave, saj se približno 70 % 
blaga, ki je namenjeno v pristanišče oziroma iz pristanišča, prevaža z železnico. 
Dnevno se v pristanišče pripelje in odpelje preko 400 vagonov. Iz slike 26 je 
razvidno, da se število vagonov iz leto v leto povečuje. Ozko grlo lahko kmalu 
nastane enotirna proga med Koprom in Divačo, ki je bila zgrajena pred 39 leti in ne 
zadošča več sedanjemu prometu koprskega pristanišča. Zato je zastavljen projekt 
novega, drugega tira na tej relaciji, ki bo zagotovil nemoten promet in nadaljnjo rast 
pristanišča. 
 
Slika 26: Število vagonov v koprskem pristanišču v obdobju 2002 – 2005. 
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Vir: Letno poročilo Luke Koper, d. d. 2005, str. 40. 
 
 
Koprsko pristanišče je večnamensko pristanišče, ki je opremljeno in usposobljeno 
za pretovor in skladiščenje vseh vrst blaga. Za kvalitetno in hitro opravljanje storitev 
je opremljeno z (Interni podatki Razvojno investicijske službe): 

- 18-imi dvigali, 
- 30-imi hektari pokritih skladišč, 
- 95-imi hektari odprtih skladiščnih površin, 
- 25-imi ladijskimi privezi na 3.134 metrih obale, 
- okrog 35 km železniških tirov znotraj pristanišča. 
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V letu 2005 je bilo v tehnološke naložbe namenjenih in zanje porabljenih 4,3 
milijarde SIT sredstev. V tabeli 28 je prikazano, da je bila naložbena politika Luke 
Koper v zadnjih letih zelo intenzivna in je dosegala tudi preko 30 % letnih poslovnih 
prihodkov družbe. Najpomembnejše naložbe v zadnjem obdobju so bile: 

- v izgradnjo 200 m obale in pripadajočih skladišč za pretovor kosovnega blaga 
in lesa v letu 2001, 

- novo mostno dvigalo na terminalu za razsute tovore v letu 2003, 
- podaljšanje obale na terminalu za razsute tovore v letu 2004, 
- novo dvigalo za kontejnerje v letu 2005, 
- izgradnja protiprašnih zaščitnih zaves na terminalu za razsute tovore v 

obdobju 2004 – 2005. 
 
 
Tabela 28: Sredstva, namenjena za tehnološke naložbe v Luki Koper v obdobju 

2001 – 2005. 
 

Kazalec 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
(načrt)

Naložbe v opremo in 
tehnološke izboljšave (v mlrd 
SIT) 

3,499 3,558 4,932 6,200 4,300 6,500 

Delež tehnoloških naložb v 
primerjavi s celotnim poslovnim 
prihodkov (v %) 

27,2 27,4 34,0 37,1 20,8 31,3 

 
Vir: Letna poročila Luke Koper, d. d. za leta od 2001 – 2005. 
 
Zaradi vplivov na okolje, ki jih Luka Koper povzroča s svojo dejavnostjo, je eden 
glavnih ciljev konstantno zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Luka Koper je 
vzpostavila sistem ravnanja z okoljem, v katerega so vključeni vsi zaposleni in v 
okviru katerega si je zadala cilj, do leta 2010 zmanjšati emisije za 50 %. To je tudi v 
skladu s Kjotskim protokolom, ki je obvezujoč za vse članice EU. 
Da bi bil cilj lahko dosežen, se v ta namen izvajajo določene aktivnosti, in sicer: 

- redni monitoring izpustov snovi ter hrupa v zrak, ki se redno opravlja s 
pomočjo in kontrolo pristojnih strokovnih institucij: 
Na podlagi meritev je bilo ugotovljeno, da je stopnja letne povprečne 
koncentracije inhalabilnega prahu (med aprilom in oktobrom 2005 je znašala 
23,1 mikrograma na kubični meter) pod zakonsko določeno maksimalno 
koncentracijo, ki znaša 40 mikrogramov na kubični meter (Letno poročilo, 
2005, str. 61). Prav tako pretovorna dejavnost glede na meritve, ki se redno 
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opravljajo od leta 1998, ne povzroča prekoračitve dovoljene dnevne in nočne 
ravni hrupa.  

- spremljanje in zmanjševanje porabe tehnoloških virov: 
Z uvajanjem modernih tehnologij in z rednim spremljanjem porabe pitne 
vode, električne energije in pogonskega goriva si Luka Koper prizadeva, da bi 
zmanjšala njihovo porabo na pretovorjeno tono blaga. Poraba pitne vode se 
je od leta 2000, ko je znašala preko 20 litrov na pretovorjeno tono blaga, v 
letu 2005 zmanjšala na 14 litrov na tono blaga (Letno poročilo 2000, 2005). Z 
postopnim prehajanjem iz dieselskega goriva na ekološko sprejemljivejši 
električni pogon pretovorne mehanizacije se v zadnjih letih občutno 
zmanjšuje tudi poraba pogonskega goriva. 

- načrtno gospodarjenje z odpadki: 
V letu 1998 je Luka Koper preko hčerinskega podjetja Luka Koper Inpo,       
d. o. o. zgradila kompostarno, s katero reciklira večino zbranih odpadkov, ki 
nastajajo pri poslovanju. V letu 2005 je količina ločeno zbranih in recikliranih 
odpadkov dosegla 70 % vseh odpadkov, ki nastanejo v Luki Koper (Letno 
poročilo 2005, str. 63). 

- komuniciranje z okoliškimi prebivalci: 
Del aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, je 
tudi sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in javnostmi na področju okoljske 
politike. Javnosti se posredujejo informacije o vseh pomembnih okoljskih 
vidikih preko časopisov Notice in Luški glasnik, preko spletne strani Luke 
Koper in v sredstvih javnega obveščanja. Prav tako podjetje organizira 
interaktivne delavnice, objavlja strokovne članke na temo trajnostnega 
razvoja ter pridobiva mnenja o zadovoljstvu javnosti glede ravnanja z 
okoljem. Podatke o vplivih na okolje, kot so izpusti v zrak iz kurilnih naprav, 
monitoring odpadnih vod, spremljanje izpustov snovi v zrak in evidenca 
ravnanja z odpadki, se redno pošilja Ministrstvu za okolje in prostor RS. 

- nove naložbe in tehnične izboljšave, s katerimi se zagotavlja čim manjše 
negativne vplive na okolje. 

 
 
Podjetje, ki se s svojim delovanjem vključuje v verigo logističnih storitev, nujno 
potrebuje visoko razvit sistem informacijskih tehnologij. Luka Koper je bila zato že 
leta 1996 soustanoviteljica družbe Atnet-Napredne tehnologije, d. o. o. Ustanovljena 
družba je zagotavljala storitev in programsko opremo za zanesljivo, hitro in varno 
računalniško izmenjavo podatkov med pristaniščem in ostalimi udeleženci logistične 
dejavnosti ter storitev elektronskega poslovanja. Do leta 2003 je za vzdrževanje in 
razvoj informacijskega sistema skrbela interna informacijska služba, v kateri je bilo 
zaposlenih okoli 15 ljudi. Zaradi zmanjšanja stroškov, učinkovitejše podpore vsem 
poslovnim procesom in večje zanesljivosti je Luka Koper v letu 2003 sklenila 
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pogodbo z družbo Actual d. o. o., na katero je prenesla informacijsko dejavnost 
(outsourcing). Cilj je obdržati stroške informacijske podpore pod ravnijo 4 % 
prihodkov podjetja.  
 
Za informacijsko podporo kontejnerskega terminala je Luka Koper pričela leta 2002 
z uvajanjem programske opreme COSMOS. S tem se je izboljšala optimizacija 
premikov kontejnerjev in učinkovito spremljanje vseh operativnih postopkov na 
kontejnerskem terminalu. Za pomembno informacijsko podporo poslovanju podjetja 
je poslovodstvo Luke Koper poskrbelo že konec 90. let, ko se je odločilo za projekt 
nabave programskega paketa SAP, ki je bil nadgrajen za področje kontrolinga, 
kadrovsko področje in obračun plač ter področje nabave in vzdrževanja. 
 
Z vzpodbujanjem inovativne dejavnosti v podjetju ter z nenehnim iskanjem izboljšav 
in kakovostnih sprememb delovnih procesov lahko podjetje prihrani precej sredstev, 
povečuje varnost pri delu in izboljšuje učinke pri tekočem poslovanju. Prve inovacije 
so zaposleni v pristanišču prijavljali že v osemdesetih letih. Danes je inovativnost 
vgrajena v nagrajevanje zaposlenih, vrednote in poslovno kulturo družbe. Slika 27 
prikazuje naglo rast inovacijskih predlogov s strani zaposlenih. V zadnjih letih 
podjetje že presega 4 predloge na 10 zaposlenih. Večinoma so predlagane 
inovacije za izboljšanje tehnoloških procesov.  
 
Dobavitelji so nepogrešljivi partnerji v prizadevanjih za povečevanje tržnih deležev 
(Gradivo za poslovno odličnost po modelu EFQM za leto 2006, str. 27). Luka Koper 
razvija dolgoročno poslovno sodelovanje z dobro ocenjenimi dobavitelji, torej s 
takimi, ki vzdržujejo stalno visoko raven kakovosti svojih proizvodov in storitev. 
Posebno skrb namenja razvoju odnosov z dobavitelji ključnih storitev in proizvodov, 
kamor sodijo informacijska podpora, ključni tehnološki sklopi, zunanji izvajalci 
pristaniških in transportnih storitev. Dolgoročni cilj je postopno povečevanje deleža 
dobaviteljev, ki imajo svoje poslovanje usklajeno z zahtevami standardov sistema 
kakovosti.  
Za graditev poslovnih partnerskih odnosov z dobavitelji in za ustvarjanje ter 
doseganje čim večje vrednosti s strateškimi dobavitelji se enkrat letno opravijo 
razgovori, na katerih se jih seznani s poslovnimi načrti, cilji in pričakovanji Luke 
Koper. Pri tem se skuša skupaj z dobavitelji najti optimalne rešitve glede 
sodelovanja in skupnega nastopa v ustvarjanju in doseganju čim večje dodane 
vrednosti. Dobavitelji so razdeljeni v naslednje skupine: 

- dobavitelji luško-transportnih storitev (delovna sila), 
- dobavitelji tehničnih proizvodov in storitev, 
- dobavitelji za naložbe. 
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Slika 27: Inovacijska dejavnost v Luki Koper, d. d. v obdobju 2001 – 2005. 

0

50

100

150

200

250

300

350

2001 2002 2003 2004 2005

Št
. i

no
va

ci
js

ki
h 

pr
ed

lo
go

v

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2001 2002 2003 2004 2005

Št
. i

no
va

ci
js

ki
 p

re
dl

og
ov

 n
a 

10
 z

ap
os

le
ni

h

 
Vir: Interni podatki Službe za kakovost. 
 
 
Od leta 1997 so strateški dobavitelji enkrat letno ocenjeni in rangirani skladno s 
ključnimi parametri (kakovost, cena, roki, plačilni pogoji, reševanje reklamacij, 
okoljska osveščenost). Pri izboru dobaviteljev imajo prednost dobavitelji višjega 
ranga. 
Leta 2000 se je v Luki Koper pripravil tudi program nagrajevanja najboljših 
dobaviteljev. Enkrat letno se podelijo priznanja najboljšim iz vsake skupine 
dobaviteljev.  
 

 
90 



Podjetje podpira delovanje organiziranih skupin in posameznikov, ki izvajajo 
projekte ali dejavnosti s pozitivnim vplivom na razvoj lokalnega okolja. Zato sodeluje 
s številnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami, kot so (Kadrovsko 
poročilo in poročilo o izobraževanju za leto 2005, str. 15): 

- sodelovanje z Regionalnim razvojnim centrom v evropskem projektu 
Eurostiba, 

- Univerza na Primorskem, s katero sodeluje že od njene ustanovitve, 
- IEDC Bled School of Management, 
- Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 
- Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za gospodarstvo in Gospodarska zbornica 

Slovenije. 
 
Glede na navedene delne ocene posameznih komponent tehnološke in 
raziskovalno-razvojne podstrukture je v tabeli 29 podana skupna ocena tehnološke 
in raziskovalno-razvojne podstrukture, ki opozarja na srednje dobro raven teh dveh 
podstruktur. 
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Tabela 29: Ocena prednosti in slabosti tehnološke in raziskovalno razvojne 
podstrukture. 

 
Ocena  

Komponente zelo 
dobro 

dobro srednje slabo zelo 
slabo 

 
Opomba 

Lokacija 
pristanišča 

 
X 

    Koprsko pristanišča ima zelo 
ugodno geografsko lego 
predvsem za države srednje 
Evrope. 

Infrastrukturna 
povezava 
pristanišča 

   
 
 
 
 

 
 
 

X 

 Cestna povezava zaenkrat 
zadostuje trenutnim potrebam, 
železniška povezava je 
pomanjkljiva (enotirna 
povezava Koper – Divača). 
Premajhna tirna kapaciteta 
lahko zelo vpliva na nadaljnji 
razvoj pristanišča. 

Raven 
opremljenosti z 
opremo 

  
 
 

 
 
 

X 

 
 
 

 Opremljenost s pristaniškimi 
pretovornimi napravami, 
skladišči in infrastrukturo je na 
zadovoljivi ravni. Potrebno bo 
precej investiranja v nove 
tehnologije (pretovor 
kontejnerjev, ekološko prijazne 
tehnologije). 

Razvitost 
informacijske 
tehnologije 

 
 
 
 

 
 

X 

   Informacijska tehnologija 
večinoma zadostuje potrebam, 
z outsourcing-om se zagotavlja 
celovito vzdrževanje in razvoj 
sistemov.  

Razvitost 
inovativne 
dejavnosti 

   
 

X 

  Naraščanje inovacijskih 
predlogov s strani zaposlenih. 
Manjka natančnejše 
vrednotenje pozitivnih učinkov 
realiziranih inovacij v praksi. 

Odnosi z 
dobavitelji 

  
 

X 

   Partnerski odnosi z dobavitelji 
so za družbo velikega pomena. 
Pri izbiri dobavitelja igra 
pomembno vlogo rezultat 
letnega ocenjevanja 
dobaviteljev.  

Sodelovanje z 
znanstvenimi 
institucijami 

   
X 

  Podjetje sodeluje z nekaterimi 
institucijami. 

Skupna ocena 1 2 3 1  SREDNJE DOBRO 
 
 
5.2.3 Tržna podstruktura 

Luka Koper je v letu 2006 pretovorila skupno nekaj več kot 13 milijonov ton blaga. 
Še vedno je najpomembnejši trg za koprsko pristanišče Slovenija, ki mu tesno 
sledita tržišči v Avstriji in Italiji. Ocena pretovora po pomembnejših tržiščih za leto 
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2006 in načrt za leto 2007 so predstavljeni v tabeli 30. Potrebno je poudariti, da je 
za Avstrijo najpomembnejše tovorno pristanišče prav koprsko. Naslednji tuji trg po 
deležu pretovora je italijanski trg, kjer predstavlja večji del pretovora preko 
koprskega pristanišča pretovor premoga. Vse pomembnejši trg postaja tudi 
Madžarska. Ostala tržišča predstavljajo v celotnem pretovoru Luke Koper le manjši 
delež. Za Srbijo je značilna še vedno precejšnja nestabilnost, prav tako predstavljajo 
Luki Koper za ta trg veliko konkurenco pristanišča v srednjem in južnem Jadranu. 
Velik potencial predstavlja tudi nemški trg, predvsem Bavarska, vendar se Luka 
Koper tudi tukaj srečuje s hudo konkurenco severnoevropskih pristanišč. 
 
Tabela 30: Ocena pretovora za leto 2006 in načrt za leto 2007 v Luki Koper po 

pomembnejših tržiščih. 
 

TRŽIŠČE 
Ocena 

pretovora v letu 
2006 (v tonah) 

Ocena deleža 
pretovora po tržiščih 

v letu 2006 (v %) 

Načrt pretovora 
za leto 2007 (v 

tonah) 

Delež pretovora 
po tržiščih v 

letu 2006 (v %) 

Načrt 2007/ 
ocena 2006 

Slovenija 3.869.000 28,5 4.035.727 29,1 104 
Italija 3.476.000 25,6 2.954.600 21,3 85 
Avstrija 3.650.000 26,9 4.108.117 29,6 113 
Slovaška 391.000 2,9 438.873 3,2 112 
Madžarska 1.050.000 7,7 1.112.067 8,0 106 
Češka 220.500 1,6 266.350 1,9 121 
Srbija 150.000 1,1 160.167 1,2 107 
Nemčija 233.500 1,7 289.333 2,1 124 
SKUPAJ  13.582.262 100 13.858.000 100 102 
 
Vir: Poslovni načrt Službe trženja in logistike 2007. 
 
Kot je razvidno iz tabele 30, se v letu 2007 pričakuje največje povečanje tržnih 
deležev na slovenskem tržišču, v Avstriji in Nemčiji. Avstrija naj bi tako postala 
najpomembnejši trg za Luko Koper, kjer je namen utrditi vodilni položaj predvsem s 
povečanjem pretovora kontejnerjev, naftnih derivatov, generalnih tovorov in soje. Za 
razliko od ostalih tržišč se na italijanskem trgu predvideva upad tržnega deleža. To 
gre predvsem na račun predvidenega zmanjšanja pretovora premoga, ki predstavlja 
večino pretovorjenega blaga za Italijo. 
 
Glede na politične in ekonomske razmere na ciljnih trgih koprskega pristanišča so 
potencialni trgi za Luko Koper naslednji: 

- Egipt, Izrael in Ciper pri pretovarjanju sadja in zelenjave, 
- Romunija in Bolgarija zaradi vstopa v EU v letu 2007, 
- države Daljnega vzhoda. 
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Za pospeševanje prodaje storitev, ki jih ponuja koprsko pristanišče, je znotraj 
organizacijske strukture Luke Koper zadolžena Služba za trženje in logistiko. Služba 
za trženje in logistiko v sodelovanju s predstavništvi, ki jih ima Luka Koper na 
najpomembnejših trgih (glej poglavje 3.1.3 Analiza politično-pravnega podokolja), 
izvaja tržne aktivnosti na obstoječih in novih trgih. Pri tem jim nudijo še dodatno 
strokovno pomoč vodje posameznih profitnih centrov. Poleg zaposlenih v Luki 
Koper posredno opravljajo prodajne aktivnosti tudi ladjarji, špediterji in agentje, ki pri 
iskanju novih logističnih poslov propagirajo koprsko pristanišče kot člen v logistični 
verigi. 
 
Za promocijo koprskega pristanišča je poskrbljeno na različnih ravneh. Promocijo 
izvaja neposredno Luka Koper, in sicer preko: 

- specializiranih sejmov za posamezne blagovne skupine (na primer 
Fruitlogistica za promocijo pretovarjanja sadja in zelenjave, Coaltrans za 
promocijo pretovora razsutih tovorov), 

- javnih sredstev obveščanja (strokovne revije, internet), 
- posebnih promocijskih dogodkov na najpomembnejših trgih, in sicer v Pragi, 

Bratislavi, na Dunaju in v Münchnu, 
- predstavništev. 

Poleg tega so za promocijo transportne poti preko Kopra zelo pomembne izkušnje 
in zadovoljstvo ladjarjev, ki sodelujejo s koprskim pristaniščem in strank, ki poslujejo 
z Luko Koper.  
 
Vsako podjetje teži k temu, da so stranke oziroma kupci čim bolj zadovoljni s 
ponujenimi storitvami ali proizvodi. Zato je koristno spremljati zadovoljstvo strank in 
na podlagi rezultatov primerno ukrepati. Luka Koper je imela izdelan sistem 
spremljanja zadovoljstva svojih strank, in sicer s pomočjo vnaprej pripravljenega 
vprašalnika. Vendar pa tak način ni prinesel pričakovanih rezultatov, saj je bil odziv 
strank zelo majhen in zato rezultati niso bili uporabni. V teku je postopek izdelave 
novega, enostavnejšega vprašalnika ter ugotavljanje zadovoljstva strank 
neposredno pri srečanjih s stranko. 
 
Določanje cen storitev v koprskem pristanišču se izvaja na podlagi cenika, ki je 
objavljen na internetni strani podjetja [URL:http://www.luka-kp.si]. Pri tem se 
spremljajo cene konkurenčnih pristanišč. Končna cena se pogosto nekoliko razlikuje 
od objavljenih cen v ceniku in je odvisna od količine blaga, odnosov s stranko, 
specifičnih lastnosti blaga itd. Določena je s pogodbo, ki se sklene s stranko.  
 
V tabeli 31 je na podlagi navedenega izdelana skupna ocena prednosti in slabosti 
tržne podstrukture, ki je glede na ocene posameznih komponent dobra. 
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Tabela 31: Ocena prednosti in slabosti tržne podstrukture. 
 

Ocena  
Komponente zelo 

dobro 
dobro srednje slabo zelo 

slabo 

 
Opomba 

Tržni deleži na 
najpomembnejših 
trgih 

 
 

  
 

X 

  Za podjetje sta 
najpomembnejša trga slovenski 
in avstrijski trg. Zelo nizki tržni 
deleži na nekaterih trgih z zelo 
velikim potencialom, kot je na 
primer južna Nemčija. 

Dinamika tržnih 
deležev 

  
 

X 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Predvideno povečanje tržnih 
deležev na vseh pomembnejših 
trgih, razen v Italiji. Prav tako se 
predvideva vstop na Daljni 
vzhod ter na romunski in 
bolgarski trg. 

Prodajne poti   
 

X 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Uspešno sodelovanje med 
Službo trženja, predstavništvi v 
tujini in profitnimi centri v Luki 
Koper. 

Promocija  
 
 
 

 
 
 
 

X 

   Promocija se izvaja na različne 
načine. Predvsem je 
pomembna promocija 
transportne poti preko Kopra v 
državah, kjer je koprsko 
pristanišče neznano (Daljni 
vzhod, Ciper, Egipt) in kjer 
prevladujejo transportne poti 
preko severnoevropskih 
pristanišč (Nemčija, Češka). 

Zadovoljstvo 
strank 

   
 

  
 

X 

Zadovoljstvo strank se ocenjuje 
s pomočjo letnih anket. Zaradi 
neustreznega načina izvedbe 
anketiranja prihaja do 
skromnega odziva strank. 

Politika cen   
X 

   Cene se določajo na osnovi cen 
v konkurenčnih pristaniščih ter 
na podlagi specifičnih lastnosti 
stranke in blaga.  

Skupna ocena 0 4 1 0 1 DOBRO 
 
 
5.2.4 Finančna podstruktura 

Finančno podstrukturo bom ocenjeval z vidika plačilne sposobnosti, obračanja 
sredstev in z vidika strukture financiranja sredstev.  
Vidik plačilne sposobnosti bom skušal prikazati s pomočjo naslednjih kazalnikov: 

- razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami in kratkoročnimi poslovnimi 
obveznostmi, 

- kratkoročni koeficient likvidnosti, 
- pospešeni koeficient likvidnosti. 
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Učinkovitost podjetja glede obračanja sredstev bom ocenil s pomočjo: 
- kazalnika obračanja kratkoročnih poslovnih terjatev, 
- kazalnika obračanja kratkoročnih poslovnih obveznosti, 
- kazalnika obračanja obratnih sredstev. 

Strukturo financiranja pa bom ocenil s pomočjo: 
- stopnje samofinanciranja (oziroma zadolženosti), 
- finančnega vzvoda. 

 
 
5.2.4.1 Kazalniki plačilne sposobnosti 

Podjetje mora poslovati tako, da je v vsakem trenutku sposobno pravočasno 
izpolnjevati zapadle obveznosti ter da je trajno sposobno izpolniti vse svoje 
obveznosti. Plačilna sposobnost podjetja torej označuje sposobnost podjetja, da 
pravočasno izpolni oziroma poravna zapadle obveznosti. V tabeli 32 so prikazani 
kazalniki plačilne sposobnosti podjetja Luka Koper, d. d. v primerjavi s panogo. 
 
Tabela 32: Kazalniki plačilne sposobnosti Luke Koper, d. d. in panoge 

»Prekladanje« (I 63.110) za obdobje 2003 – 2005. 
 

2003 2004 2005 Kazalnik 
Luka 
Koper

Panoga 
I63.110 

Luka 
Koper

Panoga 
I63.110 

Luka 
Koper 

Panoga 
I63.110 

1. Razmerje med kratkoročnimi 
poslovnimi terjatvami in kratkoročnimi 
obveznostmi 

 
0,40 

 
0,37 

 
0,49 

 
0,32 

 
1,36 

 
0,74 

2. Kratkoročni koeficient likvidnosti 
(gibljiva sredstva-dolgoročne poslovne 
terjatve)/(kratkoročne obveznosti) 

 
0,92 

 
0,75 

 
1,39 

 
0,93 

 
4,11 

 
2,01 

3. Pospešeni koeficient likvidnosti 
(gibljiva sredstva-dolgoročne poslovne 
terjatve-zaloge)/(kratkoročne obveznosti)  

 
0,51 

 
0,74 

 
0,90 

 
0,93 

 
2,75 

 
2,00 

 
Vir: GVIN [URL:http//www1.gvin.com/Financni podatki], 2006. 
 
Iz podatkov v tabeli 32 je razvidno, da so kazalniki plačilne sposobnosti Luke Koper, 
d. d. nad vrednostmi v panogi. Poleg tega so se kazalniki plačilne sposobnosti v letu 
2005 precej izboljšali. Razlog je predvsem v zapiranju obveznosti Luke Koper do 
bank in do odvisnih družb ter prestrukturiranje iz kratkoročnih obveznosti v 
dolgoročne. 
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5.2.4.2 Kazalniki obračanja 

Kazalniki obračanja kažejo hitrost obračanja posameznih vrst sredstev, in sicer iz 
sredstev v denar in spet nazaj v sredstva. Podjetje, ki hitreje obrača sredstva, ima 
manj vezanih denarnih sredstev ter s tem hitreje povečuje dobiček.  
V tabeli 33 bom prikazal naslednje kazalnike obračanja: 

- Obračanje kratkoročnih poslovnih terjatev, ki prikazuje število obratov 
terjatev do kupcev v denarna sredstva v letu dni. S tem ocenimo sposobnost 
poslovodstva pri izterjavi terjatev in obenem plačilno sposobnost kupcev. 

- S pomočjo kratkoročnega kazalnika obračanja poslovnih terjatev lahko 
dobimo tudi število dni vezave terjatev do kupcev oziroma število dni, v 
katerih kupci v povprečju poravnajo svoje obveznosti. To je predstavljeno v 
dnevih vezave kratkoročnih poslovnih terjatev. 

- Koeficient obračanja kratkoročnih poslovnih obveznosti pove, kako hitro 
podjetje poravna svoje obveznosti. Ugodno je, če je vrednost koeficienta 
obračanja terjatev do kupcev višja od koeficienta obračanja obveznosti do 
dobaviteljev.  

- Z dnevi vezave kratkoročnih poslovnih obveznosti bom v tabeli prikazal 
število dni, v katerih podjetje v povprečju poravna svoje obveznosti do 
dobaviteljev. 

- Iz koeficienta obračanja obratnih sredstev lahko razberemo število 
obratov obratnih sredstev v letu dni. Obratna sredstva so tista sredstva, ki 
med poslovnim procesom spreminjajo svojo obliko in prehajajo iz ene 
pojavne oblike v drugo (lahko so v obliki materiala, pravic ali denarja). 

 
Tako v primeru Luke Koper kot v panogi postajajo kazalniki obračanja v obdobju 
2003 – 2005 vse bolj ugodni. Tako dnevi vezave kratkoročnih poslovnih terjatev kot 
tudi obveznosti se konstantno zmanjšujejo, kar pomeni, da so Luka Koper in njeni 
dobavitelji dobri plačniki. Luka Koper ima nekoliko višje koeficiente obračanja 
kratkoročnih poslovnih terjatev in obveznosti od povprečja v panogi. Iz tega lahko 
sklepamo, da je podjetje v dobrem finančnem položaju in da se je sposobno držati 
plačilnega roka, ki znaša za večino dobaviteljev podjetja 45 dni. Še posebno izstopa 
visok koeficient obračanja kratkoročnih poslovnih obveznosti v letu 2005 v primerjavi 
s prejšnjim obdobjem. Razlog je predvsem v dvigu stroškov storitev in logistične 
dejavnosti ter v znižanju obveznosti za stavbno zemljišče v letu 2005. Prav tako 
družba posluje s finančno stabilnimi kupci, ki v razmeroma kratkem obdobju 
poravnavajo svoje obveznosti do Luke Koper. Tudi koeficient obračanja obratnih 
sredstev je nad povprečjem v panogi, kar pomeni, da se obratna sredstva v Luki 
Koper hitreje obračajo, kot to velja za panogo. Neugodno za družbo pa je, da je 
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koeficient obračanja kratkoročnih poslovnih terjatev manjši od koeficienta obračanja 
kratkoročnih poslovnih obveznosti.  
 
 
Tabela 33: Kazalniki obračanja za Luko Koper, d. d. in panogo »Prekladanje« (I 

63.110) za obdobje 2003 – 2005. 
 

2003 2004 2005 Kazalnik 
Luka 
Koper

Panoga 
I63.110 

Luka 
Koper

Panoga 
I63.110 

Luka 
Koper 

Panoga 
I63.110 

1. Obračanje kratkoročnih poslovnih 
terjatev  
(čisti prihodki od prodaje + drugi poslovni 
prihodki in subvencije)/0,5*(poslovne 
terjatve na koncu leta + poslovne terjatve 
na začetku leta) 

 
 

3,78 

 
 

4,10 

 
 

3,84 

 
 

4,76 

 
 

4,59 

 
 

5,64 

2. Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih 
terjatev 
(365/koeficient obračanja kratkoročnih 
poslovnih terjatev) 

 
96,56 

 
89,02 

 
95,05 

 
76,68 

 
79,52 

 
64,72 

 

3. Koeficient obračanja kratkoročnih 
poslovnih obveznosti 
(stroški blaga, materiala in storitev + stroški 
dela + drugi poslovni 
odhodki)/0,5*(kratkoročne poslovne 
obveznosti do dobaviteljev na koncu leta + 
kratkoročne poslovne obveznosti do 
dobaviteljev na začetku leta) 

 
 
 

5,19 

 
 
 

4,56 

 
 
 

5,53 

 
 
 

4,85 

 
 
 

9,35 

 
 
 

7,48 

4. Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih 
obveznosti 
(365/koeficient obračanja kratkoročnih 
poslovnih obveznosti) 

 
70,33 

 
80,04 

 
66,00 

 
75,26 

 
39,04 

 
48,80 

5. Koeficient obračanja obratnih 
sredstev 
(prihodki od prodaje)/(obratna sredstva) 

2,55 2,37 2,71 n.p. 2,84 n.p. 

6. Dnevi vezave obratnih sredstev 
(365/koeficient obračanja obratnih sredstev)

143 154 135 n.p. 129 n.p. 

 
Vir: GVIN [URL:http//www1.gvin.com/Financni podatki], 2006. 
 
 
5.2.4.3 Kazalniki strukture financiranja 

Kazalniki strukture financiranja pokažejo, kako so sredstva družbe financirana, in 
sicer dolžniško ali lastniško. V tabeli 34 bom prikazal naslednje kazalnike: 

- Delež kapitala v financiranju, s katerim se pokaže, v kolikšni meri uporablja 
družba za financiranje lastna sredstva. 

- Delež dolga v financiranju, ki odraža razmerje, v kolikšni meri uporablja 
družba izposojena finančna sredstva. 
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- Finančni vzvod, ki pove razmerje med dolgovi in kapitalom. Večji je 
kazalnik, bolj podjetje izkorišča finančni vzvod.  

 
 
Tabela 34: Kazalniki strukture financiranja za Luko Koper, d. d. in panogo 

»Prekladanje« (I 63.110) za obdobje 2003 – 2005. 
 

2003 2004 2005 Kazalnik 
Luka 
Koper

Panoga 
I63.110 

Luka 
Koper

Panoga 
I63.110 

Luka 
Koper 

Panoga 
I63.110 

1. Delež kapitala v financiranju (v %) 
100*kapital/(obveznosti do virov sredstev) 

83,67 65,01 81,72 64,05 84,24 66,47 

2. Delež dolga v financiranju (v %) 
100*(finančne in poslovne 
obveznosti)/(obveznosti do virov sredstev) 

 
15,61 

 
34,35 

 
17,54 

 
35,36 

 
14,93 

 
32,88 

3. Finančni vzvod (v %) 
100*(finančne poslovne obveznosti)/kapital 

18,66 52,84 21,46 55,20 17,72 49,47 

 
Vir: GVIN [URL:http//www1.gvin.com/Financni podatki], 2006. 
 
 
Iz tabele 34 lahko razberemo, da je delež kapitala v obveznosti do virov sredstev v 
Luki Koper višji kot v primerljivi panogi. Je nad 80 %, kar pomeni majhno 
zadolževanje podjetja. V primeru nizke obrestne mere za kredite pa visok delež 
kapitala pomeni neracionalno financiranje, saj je financiranje z lastnimi sredstvi v 
tem primeru dražje. Tudi finančni vzvod Luka Koper zelo slabo izkorišča v celotnem 
proučevanem obdobju. 
 
Skupna ocena prednosti in slabosti finančne podstrukture za podjetje Luka Koper,  
d. d. je podana na temelju navedenih delnih ocen v tabeli 35. Na podlagi ocen 
posameznih kazalnikov je skupna ocena finančne podstrukture DOBRO. 
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Tabela 35: Ocena prednosti in slabosti finančne podstrukture. 
 

Ocena  
Komponente zelo 

dobro 
dobro srednje slabo zelo 

slabo 

 
Opomba 

Kazalniki plačilne 
sposobnosti 

 
 

     

Razmerje med 
kratkoročnimi 
poslovnimi 
terjatvami in 
kratkoročnimi 
obveznostmi 

   
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Vrednost kazalnika družbe je 
nad vrednostjo kazalnika v 
panogi. V zadnjem letu je 
vrednost nad 1. 

Kratkoročni 
koeficient 
likvidnosti 

  
 

X 

  
 
 

 Vrednost kazalnika družbe je 
večja kot vrednost kazalnika 
panoge. Vrednost raste in v letu 
2005 dosega visoko stopnjo 
likvidnosti. 

Pospešeni 
koeficient 
likvidnosti 

  
X 

   Vrednost kazalnika družbe je v 
začetnem obdobju nižja od 
vrednosti kazalnika panoge, v 
zadnjem letu pa precej zraste.  

Kazalniki 
obračanja 

      

Obračanje 
kratkoročnih 
poslovnih terjatev  

   
 

X 

  Poslovne terjatve družbe se 
počasneje obračajo, kot je to 
povprečje v panogi. Vendar se 
kazalnik obračanja terjatev 
povečuje. 

Koeficient 
obračanja 
kratkoročnih 
poslovnih 
obveznosti 

   
 
 

X 

  Koeficient obračanja poslovnih 
obveznosti je v podjetju višji kot 
v panogi. To pomeni 
doslednejše spoštovanje 
plačilnega roka oziroma krajši 
plačilni rok kot v panogi. 

Kazalniki 
strukture 
financiranja 

      

Delež kapitala v 
financiranju 

 
X 

    Delež lastnih sredstev v 
financiranju je izredno visok in 
je nad povprečjem panoge. 

Delež dolga v 
financiranju 

X     Delež dolga v financiranju je 
izredno nizek in je pod 
povprečjem panoge. 

Finančni vzvod   
X 

   Razmerje med finančnimi 
poslovnimi obveznostmi in 
kapitalom je precej pod 
povprečjem panoge. To je 
lahko pozitivno, ker je podjetje 
manj zadolženo in tako lažje in 
ceneje pridobiva kredite. Po 
drugi strani pa lahko to pomeni 
neracionalno financiranje, če je 
strošek kredita relativno nizek. 

Skupna ocena 2 3 3 0 0 DOBRO 
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5.2.5 Kadrovska podstruktura 

Na ekonomsko uspešnost podjetja vpliva tudi učinkovito in uspešno izvajanje 
kadrovskih dejavnosti. Ravnanje s človeškimi viri je izhodišče za povečanje 
produktivnosti dela, kakovosti dela, večanje ustvarjalnosti zaposlenih, pa tudi za 
obvladovanje stroškov in zadovoljevanje kupcev. Za podjetje je človek lahko vir 
konkurenčne prednosti. 
 
Kadri so imeli v Luki Koper že od njene ustanovitve leta 1957 vseskozi pomembno 
mesto. Že takrat je bila Luka Koper delovno intenzivno podjetje, saj je bilo veliko 
dela potrebno opravljati ročno. Danes je večina procesov avtomatiziranih, vendar je 
poudarek na kadrovskem področju še večji, saj je primerno zaposlovanje in 
vzgajanje ustreznih kadrov eden od ključnih pogojev za uspešno poslovanje.  
 
Zadnji dan v letu 2005 je bilo v Luki Koper 679 zaposlenih delavcev. V tem letu je 
bilo zaposlenih 53 novih ljudi, delovno razmerje pa je prenehalo 24 zaposlenim. 
Število zaposlenih je od leta 2003 dalje v porastu, kar je prikazano na sliki 28. 
Razlog za večje število novih zaposlitev je, da je v letu 2003 stopil v veljavo nov 
Zakon o delovnih razmerjih, ki je povečal potrebe po delovni sili.  
 
Iz slike 29 lahko razberemo, da se izobrazbena struktura iz leta v leto izboljšuje. 
Povečuje se delež zaposlenih s VII. stopnjo izobrazbe, zmanjšuje pa delež 
nekvalificiranih delavcev. Povprečna starost zaposlenih je bila v letu 2005 41,4 leta, 
povprečna delovna doba pa 19,8 leta. Povprečna starost se od leta 2000 zmanjšuje, 
v letu 2000 je znašala 42,8 leta. 
 
Vendar pa ima zaposlovanje mladih, izobraženih kadrov lahko tudi negativne 
posledice, saj so takšni kadri praviloma bolj motivirani za kasnejše napredovanje. 
Pri tem nastane težava, ko je število primernih delovnih mest, potrebnih za 
napredovanje, premajhno. To lahko privede do odliva že usposobljenih kadrov iz 
podjetja. 
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Slika 28: Število zaposlenih na dan 31. 12. in število novo zaposlenih v Luki Koper 
v obdobju 2000 – 2005. 
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Vir: Interni podatki Kadrovsko-organizacijske službe. 
 
 
Slika 29: Izobrazbena struktura zaposlenih med leti 2000 in 2005 v Luki Koper. 
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Upravo Luke Koper, d. d. sestavljajo štirje člani, in sicer predsednik uprave, 
namestnik predsednika uprave, član uprave in član uprave – delavski direktor. 
Predsednik uprave je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, namestnik 
predsednika uprave je univerzitetni diplomirani ekonomist, eden od obeh članov 
uprave je magister ekonomskih znanosti, drugi pa univerzitetni diplomirani inženir 
strojništva. Član uprave in delavski direktor sta bila zaposlena v Luki Koper, d. d. že 
pred imenovanjem v upravo podjetja. Štiričlanska uprava je bila postavljena konec 
leta 2005, pred tem je podjetje upravljala enočlanska uprava. Sedanja, štiričlanska 
uprava je organizirana tako, da je vsak član odgovoren za določeno področje v 
podjetju, in sicer: 

- predsednik uprave odgovarja za stike z javnostjo, pravne, kadrovsko-
organizacijske in razvojno-investicijske zadeve ter za sistem varovanja, 

- namestnik predsednika uprave je zadolžen za trženje in sistem notranje 
logistike, 

- član uprave odgovarja za računovodstvo, finance, kakovost in kontroling v 
podjetju in 

- član uprave-delavski direktor skrbi za tehniko in nabavo ter varovanje okolja 
in zdravja pri delu. 

S tako razdelitvijo so jasno razmejene odgovornosti vsakega člana uprave.  
 
Podjetje Luka Koper ima na nekaterih področjih težave s pomanjkljivo ponudbo 
določenih strokovnih profilov na trgu dela. Glede na specifične potrebe po določenih 
vrstah kadrov, kot so strokovnjaki iz pomorstva, logistike, upravljavci luških strojev, 
ima izobraževanje zaposlenih toliko večji pomen za podjetje.  
 
Načrtovanje in izvedba razvoja zaposlenih potekata v povezavi z letnimi in 
dolgoročnimi cilji ter načrti družbe. Razvoj zaposlenih pomeni zagotavljanje ustrezne 
vrste in kakovosti kadrov v procesih usposabljanja in izobraževanja, pridobivanja 
delovnih izkušenj, spretnosti in motiviranja zaposlenih. Zaradi zagotavljanja 
ustrezne vrste in kvalitete kadrov preko vpeljave usmerjenih izobraževalnih 
programov je bila vložena pobuda za pripravo nacionalne poklicne kvalifikacije 
upravljavec različnih skupin dvigal. Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih profilov 
kadrov na trgu dela preko nacionalnega izobraževalnega sistema, saj danes ni 
ponudbe takega kadra. Z namenom ciljno usmerjenega razvoja izvajalskih kadrov 
se je podjetje skupaj z Regionalnim razvojnim centrom Koper v letu 2005 vključilo v 
evropski projekt Eurostiba (Kadrovsko poročilo 2005, str. 9). Cilj projekta je razviti 
model profesionalnega usposabljanja za zaposlene v lukah in narediti mednarodno 
primerjavo.  
 
Že nekaj let zapored so bili v eno od oblik izobraževanja vključeni vsi zaposleni v 
delniški družbi. Za funkcionalno usposabljanje zaposlenih je bilo v letu 2005 
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namenjenih 20.300 ur oziroma povprečno 30 ur izobraževanja na zaposlenega. V 
letu 2004 je bilo to povprečje 29 ur na zaposlenega. V letu 2005 je bilo 
izobraževanju namenjenih 45 milijonov tolarjev. Iz slike 30 je razvidno manjše 
število ur, namenjenih usposabljanju vodilnih kadrov in intenzivnejše usposabljanje 
srednje in nižje vodstvenih kadrov. Razlog je izvedba programov razvijanja veščin 
vodenja in komunikacije za vodilne kadre v letu 2004. Večji obseg izobraževanja pri 
izvajalskih kadrih je posledica vpeljanega sistema inštruktorstva, ki omogoča 
uvajanje v delo novo zaposlenih ter ob notranjih premikih kadrov.  
 
Slika 30: Povprečno število ur funkcionalnega izobraževanja po ravneh zaposlenih 

v Luki Koper v letu 2004 in 2005. 
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Vir: Kadrovsko poročilo Luke Koper, d. d. za leto 2005, str. 10. 
 
 
Največji delež usposabljanja se namenja strokovnemu usposabljanju in usposobitvi 
za delo z namenom boljšega in učinkovitejšega opravljanja dela, sledi usposabljanje 
za izboljšanje komunikacije v tujem jeziku ter izboljšanje vodenja in komunikacije. 
V letu 2005 je bilo sklenjenih 17 novih pogodb o izobraževanju. Tako se je v letu 
2005 število zaposlenih, vključenih v šolanje in študij ob delu, povečalo na 52, kar 
znaša 7,6 % zaposlenih v Luki Koper, d. d. V letu 2004 je to število znašalo 41 
(Kadrovsko poročilo Luke Koper, d. d. za leto 2005, str. 11). 
 
V okviru individualnega razvoja kadrov se kot orodje ciljnega vodenja in 
individualnega pristopa k načrtovanju dela in razvoja zaposlenih uporablja letne 
razgovore. Izvajajo se enkrat letno, in sicer na vseh ravneh kadrovske strukture. 
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Analizo opravi kadrovsko organizacijska služba, ki tudi koordinira nadaljnje 
aktivnosti v zvezi z rezultati analize. Zaradi spremljanja učinkov upravljanja z 
zaposlenimi se letno izvaja anketiranje zadovoljstva zaposlenih. Načrtovanje 
individualnega razvoja poteka tudi v sklopu procesa identifikacije in razvoja kadrov, 
ki naj bi v daljšem ali krajšem obdobju zasedli višje vodstvene pozicije v družbi. Iz 
vrst teh kadrov je bilo v letu 2005 predlaganih in v postopku identificiranih sedem 
zaposlenih.  
 
Za doseganje uspešnosti, zadovoljstva zaposlenih in spodbujanja uresničevanja 
vrednot družbe ima podjetje Luka Koper opredeljenih več materialnih in 
nematerialnih motivacijskih elementov. Sistem materialnega nagrajevanja velik 
delež rednega plačila za opravljanje dela nameni gibljivemu delu v odvisnosti od 
doseganja pričakovanih rezultatov. Gibljivi elementi plače v podjetju so prikazani v 
tabeli 36. Luka Koper nudi zaposlenim tudi druge dodatke, ki so vezani na delovno 
mesto, ki ga posameznik zaseda, posebnosti delovnega časa in delovno dobo. Na 
voljo so različne ugodnosti in nagrade, in sicer jubilejne, ob upokojitvi, za predloge 
izboljšav ter finančni prispevek pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju, v katerega je vključenih 92 % zaposlenih. Zaposleni redno prejemajo 
regres za letni dopust, 13. plačo in polletno nagrado za uspešnost. Med drugim je 
zaposlenim na voljo možnost najetja stanovanjskega kredita ali pridobitve socialne 
pomoči. 
 
Tabela 36: Gibljivi elementi plače v Luki Koper, d. d. 
 

Dodatek Časovna 
perioda 

Pogoji in kriteriji Dodatek na 
osnovno 

plačo (v %) 

OSEBNA DELOVNA 
USPEŠNOST 

mesečno - obseg dela 
- kakovost dela 
- odnos do dela, sodelavcev in 

podjetja 

Od 0 % do  
30 % 

SKUPINSKA 
DELOVNA 
USPEŠNOST-
Gospodarnost 

kvartalno - profitni centri: stroški/pretovorjene 
količine blaga 

- strokovne službe: 
planirano/doseženo 

Glede na 
ugotovljeno 
vrednost 
kazalca 

DODATNA 
USPOSOBLJENOST-
Napredovanje na 
delovnem mestu 

kvartalno - funkcionalna znanja 
- uspešnost delavca 
- inovativnost, samostojnost, 

interdisciplinarnost 

Od 0 % do  
24 % 

 
Vir: Gradivo za poslovno odličnost po modelu EFQM za leto 2006, str. 22. 
 

 
105 



Kot nematerialne nagrade, spodbude in ugodnosti podjetje zaposlenim letno 
podeljuje pohvale, priznanja in nagrade »inovator leta«, »vodja leta«, »vzorni 
delavec leta«, »tim za kakovost leta«.  
 
Za oddih in rekreacijo ponuja podjetje možnost uporabe počitniških kapacitet v 
apartmajih Luka Koper v Čezsoči, Kranjski Gori in na Pokljuki. Letno se organizira 
piknik ob obletnici ustanovitve Luke Koper, družba namenja v poslovnem načrtu 
fond za spodbujanje zadovoljstva zaposlenih. Zaposlenim je omogočena redna 
rekreacija z organiziranimi športnimi aktivnostmi.  
 
V tabeli 37 je podana ocena kadrovske podstrukture na osnovi navedenih delnih 
ocen posameznih komponent. Rezultat je ocena dobro. 
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Tabela 37: Ocena prednosti in slabosti kadrovske podstrukture. 
 

Ocena  
Komponente zelo 

dobro 
dobro srednje slabo zelo 

slabo 

 
Opomba 

Število zaposlenih   
 
 

X 

   Število zaposlenih je v zadnjih 
letih doseglo optimalni nivo. 
Sorazmerno povečevanju 
obsega dela in ob upoštevanju 
Zakona o delovnih razmerjih se 
je število zaposlenih v letih 
2003 – 2005 nekoliko povečalo. 

Izobrazbena 
struktura 

  
 

X 

 
 
 

 

  Zaznati je trend rasti deleža 
visoko izobraženega kadra in 
padanje deleža nekvalificiranih 
delavcev.  

Kadrovanje 
zaposlenih 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

X 
 

 Pomanjkanje usposobljenega 
kadra za določena specifična 
delovna mesta. Reševanje 
problema z usposabljanjem na 
delovnem mestu.  

Kakovost 
poslovodstva 

 X    Poslovodstvo podjetja ima 
jasno razdeljene odgovornosti 
za posamezna področja. 
Najvišje poslovodstvo 
sestavljajo štirje člani, kar je 
pozitivno zaradi boljše 
kakovosti odločitev, slaba stran 
tega pa je počasnejše 
odločanje.  

Izobraževanje 
zaposlenih 

 
 

X 
 

    Zelo dobro razvit sistem 
internega usposabljanja in 
izobraževanja izven podjetja. 
Velik delež zaposlenih vključen 
v šolanje ob delu. 

Razvoj vodilnih 
kadrov 

 X    Identificira in spremlja se 
potencialne kadre. 

Nagrajevanje 
zaposlenih 

   
 

X 

  Obstaja več načinov 
materialnega in nematerialnega 
nagrajevanja. Potrebne 
izboljšave glede pravičnejšega 
nagrajevanja. 

Motivacija 
zaposlenih 

  
X 

   V podjetju obstaja pozitivno 
delovno vzdušje. Spremlja se z 
letnimi razgovori, anketami 
zadovoljstva zaposlenih. 

Oddih, rekreacija   
X 

   Podjetje dobro skrbi za športno 
rekreacijo in oddih z lastnimi 
objekti. 

Skupna ocena 1 6 1 1  DOBRO 
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5.2.6 Organizacijska podstruktura 

Uprava družbe Luka Koper, d. d. se nahaja v upravni stavbi pred vhodom v 
pristanišče. V isti stavbi se nahajajo tudi vse podporne službe, ki s svojim 
delovanjem podpirajo poslovanje profitnih centrov. Poslovodstva profitnih centrov so 
dislocirana od upravne stavbe in se nahajajo na posameznih terminalih znotraj 
območja pristanišča.  
 
Skozi čas se je v Luki Koper oblikoval enovit koncept poslovodenja, katerega 
temeljna značilnost in cilj sta vzpostavitev ravnovesja med notranjim in zunanjim 
okoljem. Pri tem je zelo pomembno doseganje ustrezne fleksibilnosti in odzivnosti 
na različne zahteve okolja. Koncept, ki je prikazan na sliki 31, je bil oblikovan v letu 
2003. 
 
Glede na poudarek na izobraževanju iz področja veščin vodenja v zadnjih letih je 
koncept vodenja v podjetju na dokaj visoki ravni. To dokazujejo rezultati letnih anket 
zadovoljstva zaposlenih, ki so iz leta v leto boljši. V letu 2004 je znašala ocena 
zadovoljstva zaposlenih z vodenjem 3,9. To je za 0,7 boljše kot leta 2000, ko je 
ocena znašala 3,2 in nad slovenskim povprečjem, ki je v letu 2004 znašalo 3,3 
(Organizacijska klima v Sloveniji, Poročilo za leto 2004, str. 13). 
 
Proces planiranja v podjetju poteka na osnovi izhodišč za pripravo poslovnega 
načrta, ki jih odobri uprava družbe in ki vsebujejo okvirne usmeritve za vsa področja 
planiranja. Sledi izdelava planskih ciljev za različna področja, in sicer: 

- plan trženja Luke Koper, 
- plan naložb in investicijskega vzdrževanja, 
- plan kadrov in izobraževanja, 
- finančni plan. 

Uresničevanje planiranih ciljev se redno spremlja na sejah uprave in na sestankih 
sveta za kakovost. V primeru, da so odstopanja pri enem ali več planiranih ciljih, se 
izvedejo primerni korektivni ukrepi.  
 
V podjetju je posebnega pomena zavest vsakega zaposlenega, da je s svojim 
delom neposredno vključen v doseganje rezultatov celotnega podjetja. V ta namen 
je v podjetju uveljavljena partnerska kultura. Skladno z zahtevami delovnega mesta 
je za korektnost, obseg in kvaliteto opravljenega dela odgovoren vsak zaposleni. 
Vključevanje zaposlenih se zagotavlja z uvajanjem sodobnih stilov poslovodenja 
(participativno poslovodenje, transformacijsko poslovodenje), ki zagotavljajo 
prenašanje odgovornosti in nudijo vso potrebno podporo zaposlenim, da svoje 
odgovornosti tudi uspešno izpolnjujejo. Koncept poslovodenja skuša zagotoviti 
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ustrezno stopnjo direktivnosti, usmerjanja zaposlenih in njihove participacije. 
Pomemben prispevek k vključevanju zaposlenih nudijo letni razgovori, delovni 
sestanki in ostale poti vertikalne komunikacije navzgor, timsko, skupinsko in 
projektno delo.  
 
Slika 31: Koncept poslovodenja v smeri obvladovanja protislovnih zahtev zunanjega 

in notranjega okolja. 
 

 

NOTRANJE OKOLJE        ZUNANJE OKOLJE 

Doseganje fleksibilnosti

Doseganje stabilnosti 

STABILNOST, RED 
Zagotavljanje notranje stabilnosti 

podjetja, spremljanje in nadzorovanje 
delovanja, zagotavljanje informiranosti, 

koordiniranosti, notranje strukture, pravil 
in postopkov. 

POSLOVNI REZULTATI 
Determiniranost, 

zagotavljanje jasnosti 
usmeritev in ciljev, poudarek 
na dosežkih, produktivnosti. 

IZBOLJŠAVE, RAST IN RAZVOJ
Zagotavljanje notranje 

inovativnosti, ki preprečuje 
stagnacijo, uvajanje sprememb, 
razvojna orientacija, pridobivanje 

zunanje podpore in poslov 
podjetju. 

LJUDJE IN ODNOSI 
Skrb za zaposlene, zagotavljanje 
pripadnosti, zavzetosti za delo, 

participacije, zaupanja in odprtosti. 

 
Vir: Gradivo za poslovno odličnost po modelu EFQM za leto 2006, str. 4. 
 
Pomen komunikacije v družbi potrjuje v letu 1999 pričet in v letu 2002 zaključen 
projekt interne komunikacije, katerega rezultat so opredeljena temeljna načela 
komunikacije, priročnik za zaposlene, formalno oblikovan pristop k notranji 
komunikaciji in splošno izboljšanje komunikacijske klime. To dokazujejo rezultati 
spremljanja zadovoljstva zaposlenih s komunikacijo in informiranjem, ki kažejo 
počasno, vendar konstantno rast (slika 32). Vertikalno komuniciranje določa 
organizacijska struktura, uveljavljeno orodje za prenos sporočil navzdol in navzgor 
pa je predvsem komunikacija med vodjem in sodelavci. Horizontalno komuniciranje 
poteka med delavci različnih organizacijskih enot preko mesečnih sestankov 
koordinacije, razvojno-tržne konference, različnih oblik usposabljanja, sestankov 
Sveta kakovosti, Sveta delavcev in sestankov s Sindikati ter projektnega dela. 
Obstaja tudi neosebna oblika komunikacije, preko katere so zaposleni informirani o 
ciljih in politiki družbe, in sicer preko internega časopisa Luški glasnik, Kratkih vesti, 
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internih biltenov, priročnikov za zaposlene in vodje, intraneta, elektronske pošte in 
oglasne deske.  
 
Slika 32: Ocene zadovoljstva zaposlenih s komunikacijo in informiranjem. 
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*Opomba: Točkovna skala za merjenje zadovoljstva ima pet stopenj. Pet točk pomeni najvišjo 
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Vir: Interni podatki Kadrovske službe. 
 
Zaposleni v Luki Koper percepirajo podjetje kot uspešno in v okolju ugledno 
podjetje. Percepcije ugleda družbe so tudi v primerjavi z zaposlenimi slovenskih 
organizacij različnih dejavnosti in zaposlenimi slovenskih organizacij storitvene 
dejavnosti bolj pozitivne. V letu 2004 je bila s strani zaposlenih v Luki Koper podana 
ocena 4,5, slovensko povprečje je bilo 3,7, povprečje storitvenih slovenskih podjetij 
pa 3,8 (Organizacijska klima v Sloveniji, Poročilo za leto 2004, str. 13). 
 
Za doseganje uspešnosti, zadovoljstva zaposlenih, njihovega vključevanja in 
prevzemanja odgovornosti ter tako spodbujanja uresničevanja ciljev in vrednot 
družbe ima Luka Koper opredeljenih več materialnih in nematerialnih motivacijskih 
elementov.  
 
Sistem nagrajevanja je v podjetju zelo kompleksno zastavljen. Težava je v 
konkretnem izvajanju nagrajevanja zaposlenih, saj se pri nagrajevanju večinoma ne 
upoštevajo objektivni kriteriji. 
 
V tabeli 38 je na temelju navedenih delnih ocen narejena skupna ocena  
organizacijske podstrukture. Rezultat je ocena srednje/dobro za to podstrukturo. 
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Tabela 38: Ocena prednosti in slabosti organizacijske podstrukture. 
 

Ocena  
Komponente zelo 

dobro 
dobro srednje slabo zelo 

slabo 

 
Opomba 

Jasnost 
organizacijske 
strukture 

  
X 

   Organizacijska struktura je 
jasno določena.  

Lokacija uprave 
podjetja 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

X 

 Uprava podjetja se nahaja 
izven območja pristanišča, 
medtem ko je poslovodstvo 
profitnih centrov znotraj 
pristanišča. To pomeni oviro pri 
neposredni komunikaciji. 

Koncept 
poslovodenja 

  
X 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Koncept poslovodenja je dobro 
zastavljen.  

Sistem planiranja 
in kontrole 

  
 

X 

 
 
 

  Sistem planiranja je dobro 
zastavljen, vendar je predvsem 
v fazi usklajevanja planov 
različnih poslovnih enot pri 
pripravi plana podjetja preveč 
dolgotrajen. Kontroliranje 
zastavljenih ciljev se izvaja s 
pomočjo merljivih kazalnikov 
poslovanja, katerih doseganje 
spremlja služba za kontroling. 

Vključevanje 
zaposlenih 

 
 
 
 

  
 

X 

  Uveljavlja se partnersko 
razmerje do zaposlenih. Ta 
oblika vključevanja zaposlenih 
za doseganje poslovnih 
rezultatov je manj očitna pri 
nižjih strukturah.  

Sistemi 
komuniciranja 

  
X 

   Obstaja veliko načinov 
komunikacije v podjetju. 
Zadovoljstvo z možnostmi 
komunikacije se povečuje. 

Sistem 
nagrajevanja 

   
 

X 

  Podjetje ponuja veliko možnosti 
za motivacijo zaposlenih. 
Vendar nagrajevanje pogosto ni 
neposredno odvisno od 
kvalitete dela in lastnosti 
delavca.  

Ugled v javnosti   
X 

   Luka Koper je ugledno podjetje. 
Zaposleni so ponosni, da delajo 
v takem podjetju. 

Skupna ocena 0 5 2 1 0 DOBRO 
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5.3 OCENA MOŽNOSTI IN NEVARNOSTI PO POSAMEZNIH 
PODSTRUKTURAH 

Na osnovi predhodno ocenjenih prednosti in slabosti podjetja, z upoštevanjem 
obstoječega gospodarskega potenciala, sposobnosti in slabosti podjetja ter glede na 
napovedi gospodarskega, konkurenčnega, tehnološkega in političnega razvoja v 
okolju podjetja bom v nadaljevanju podal ocene možnosti in nevarnosti podjetja 
Luka Koper, d. d. po posameznih podstrukturah. 
 
 
5.3.1 Podstruktura storitve 

V tabeli 39 je podana ocena poslovnih priložnosti in nevarnosti podjetja Luka Koper, 
d. d. z vidika podstrukture storitve. 
 
 
Tabela 39: Ocena poslovnih priložnosti in nevarnosti podstrukture storitve podjetja 

Luka Koper, d. d. 
 

Ocena elementov podstrukture storitev Strateške implikacije 

Luka Koper nudi svojim strankam poleg 
storitev pretovarjanja in skladiščenja še celo 
paleto dodatnih storitev na blagu. 

Potrebno je obdržati konkurenčno prednost, 
ki jo ima pristanišče, in sicer ponudbo 
dodatnih storitev na blagu, ki se opravijo, 
medtem ko blago stoji v pristanišču. 
Izpolniti je potrebno vsako strankino željo. 

V svetu se uveljavljajo »one stop« pristanišča, 
kjer je možno na enem mestu opraviti vse 
formalnosti. Koprsko pristanišče deluje v tej 
smeri, vendar je Luka Koper odvisna od drugih 
logističnih izvajalcev. 

Smiselno je vzpostaviti partnerske odnose 
z zunanjimi izvajalci logističnih storitev, 
sodelovati z državo in državnimi 
institucijami ter zagotoviti, da je kvaliteta 
vseh storitev v logistični verigi na 
primernem nivoju. Kjer je število 
ponudnikov omejeno, zagotoviti 
konkurenčne razmere pri ponudnikih 
storitev ter s tem izboljšati kvaliteto. 

V zadnjih letih je zaznati konstantno rast 
pretovora kontejnerjev. V koprskem pristanišču 
je rast nadpovprečna. Zato prihaja do 
pomanjkanja pretovornih in skladiščnih 
zmogljivosti za to vrsto blaga. 

Ker se bo rast verjetno nadaljevala, je 
potrebno čim prej pričeti z aktivnostmi 
povečevanja zmogljivosti in kapacitet za 
pretovor kontejnerjev. Hkrati je potrebno 
zagotoviti ustrezno železniško 
infrastrukturo, da je možno zagotoviti 
ustrezne kopenske povezave. 
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(Nadaljevanje tabele 39) 

Ocena elementov podstrukture storitev Strateške implikacije 

V Luki Koper deluje 9 specializiranih 
terminalov, ki pretovarjajo različne vrste blaga. 
Zaradi omejene možnosti širitve pristanišča se 
že pojavljajo težave s pomanjkanjem 
skladiščnih površin. 

Izkoriščenost prostora, ki ga ima pristanišče 
na razpolago, mora biti maksimalna. Zato je 
potrebno povečevati nosilnost tal, 
optimizirati način skladiščenja blaga, 
nadomeščati manj donosne vrste blaga z 
bolj donosnimi, ustvarjati nove 
manipulativne površine, kjer je to možno. 
Le na ta način bo možno dosegati rast 
pretovora tudi v bodoče. To je lahko tudi 
velika konkurenčna prednost pred bližnjimi 
pristanišči (Trst, Reka), kjer obstajajo 
geografske omejitve glede širjenja 
pristanišč. 

Pristanišče je poznano kot fleksibilno, 
kakovostno in zanesljivo. 

Obdržati oziroma še izboljšati nivo 
kakovosti in zanesljivosti. Prednost 
pristanišča pred konkurenco je obratovanje 
24 ur/dan in 365 dni/leto. Hkrati je potrebno 
zagotavljati, da tudi ostali ponudniki 
logističnih storitev v verigi nudijo primerno 
kakovost svojih storitev. 
Izboljšati sodelovanje med terminali na 
področju potreb po delovni sili, skladiščnih 
in pretovornih zmogljivosti. S tem zagotoviti 
še večjo fleksibilnost. 

Na področju ekologije so predpisi in smernice 
vedno strožje.  

Z ustrezno tehnologijo in odnosom do 
okolja zmanjšati negativne učinke 
dejavnosti pristanišča na okolje na 
minimum. Poleg tega slediti strategiji 
zmanjševanja ekološko manj prijaznih 
tovorov na račun povečanja deleža 
kontejnerjev in avtomobilov. 

 
 
5.3.2 Tehnološka in raziskovalno-razvojna podstruktura 

Področje razvoja in tehnologije je za pristanišča še posebej pomembno. Tabela 40 
navaja nekatere priložnosti in nevarnosti na tem področju za podjetje Luka Koper. 
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Tabela 40: Ocena poslovnih priložnosti in nevarnosti tehnološke in raziskovalno-
razvojne podstrukture za podjetje Luka Koper. 

 

Ocena elementov tehnološke in 
raziskovalno-razvojne podstrukture 

Strateške implikacije 

Tehnologija, ki jo podjetje uporablja za 
pretovarjanje, transport in skladiščenje blaga, 
je večinoma sodobna in primerljiva z ostalimi 
pristanišči.  

Potrebno je redno obnavljanje zastarele ali 
iztrošene tehnološke opreme z novo. 
Zaradi omejenega prostora, s katerim 
razpolaga pristanišče, predvsem na 
področju tehnologije skladiščnih površin in 
objektov, je potrebno uvajanje novih 
tehnoloških rešitev. S tem zagotoviti večjo 
izkoriščenost razpoložljivega prostora. 

Vedno strožje naravovarstvene zahteve 
narekujejo uporabo okolju prijazne tehnologije. 

Ob nabavi tehnoloških sredstev upoštevati 
ekološko komponento. Poleg tega 
vzpodbujati inovativne predloge zaposlenih, 
ki pripomorejo k zmanjšanju 
onesnaževanja. 

Pretekle investicije v nove tehnološke 
zmogljivosti so se večkrat kmalu pokazale za 
nezadostne zaradi hitre rasti prometa.  

Pri investiranju je potrebno dobro proučiti, 
kakšno rast prometa se lahko pričakuje v 
prihodnje in kakšne bodo potrebe po 
tehnoloških kapacitetah. Vsakršno 
naknadno povečevanje zmogljivosti zaradi 
pomanjkanja kapacitet predstavlja večji 
strošek. 

Informacijska podpora se izvaja s strani 
zunanjega podjetja. 

Pred nekaj leti je podjetje ljudi iz lastne 
službe za informatiko prezaposlilo v 
zunanje podjetje, ki sedaj nudi vse storitve 
na področju informacijskih tehnologij. Ob 
nekaterih prednostih je glavna slabost ta, 
da ponudnik informacijskih storitev 
večinoma ne pozna podrobno operativnega 
dela v Luki Koper. To otežuje uvajanje 
novih informacijskih sistemov v poslovne 
procese podjetja.  

Šibka točka pristanišča je železniška povezava 
z zaledjem. Cestna infrastruktura z izgradnjo 
avtoceste zaenkrat zadostuje potrebam. 

Zaradi enotirne železniške povezave med 
Koprom in Divačo se že sedaj pojavljajo 
težave s propustnostjo ob konicah. Zato je 
nujno čim prej pričeti z izgradnjo dodatnih 
tirnih kapacitet, s katerimi bo možno 
zadostiti naraščajočemu prometu 
pristanišča. Glede na to, da je obstoječi tir 
edina vez s pristaniščem, je smiselno 
razmišljati o rešitvi alternativne železniške 
poti. Tako bo poslovanje pristanišča 
neodvisno od nepredvidljivih dogodkov in 
morebitnih naravnih nesreč. 

Trenutno kapacitete skoraj ne zadostujejo 
naraščajočemu prometu s kontejnerji. 

Čim prej pričeti s širitvijo kapacitet oziroma 
izgradnjo novega, modernega 
kontejnerskega terminala.  
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5.3.3 Tržna podstruktura 

V času po vstopu Slovenije v Evropsko unijo ter ob pospešeni gospodarski rasti tako 
bivših komunističnih držav kot tudi držav Daljnega vzhoda je tržna aktivnost podjetja 
zelo pomembna. Tabela 41 prikazuje priložnosti in nevarnosti za podjetje Luka 
Koper na področju tržne podstrukture. 
 
Tabela 41: Ocena poslovnih priložnosti in nevarnosti tržne podstrukture za podjetje 

Luka Koper. 
 

Ocena elementov tržne podstrukture Strateške implikacije 

Vstop Slovenije v EU je pristanišču omogočil 
enakopraven tržni položaj z ostalimi evropskimi 
pristanišči. 

Maksimalno izkoristiti prednost, ki jo daje 
status »evropske luke« za trženje storitev v 
države EU. Izkoristiti tudi prednost nižjih 
stroškov dela v primerjavi z italijanskimi in 
severnoevropskimi pristanišči. 

V zadnjih letih je zaznati pospešeno 
gospodarsko rast držav, ki se oskrbujejo v 
koprskem pristanišču. 

Predvideti gibanja trgov in se pravočasno 
pripraviti na trend gospodarske rasti. 
Povečati prisotnost na tržiščih Daljnega 
vzhoda, saj je geografska lega velika 
prednost pred severnoevropskimi 
pristanišči. Razmišljati o predstavništvih na 
ključnih, razvijajočih se trgih. 

Bistvenega pomena za okrepitev skupnega 
tržnega položaja južne transportne poti v 
Evropo je sodelovanje s sosednjimi pristanišči. 

Izboljšati sodelovanje s sosednjimi 
pristanišči in na določenih področjih skupno 
nastopiti na globalnem trgu.  

Proizvajalci iščejo najcenejšo transportno pot 
za svoje  proizvode. Zato obstaja nevarnost 
uveljavljanja konkurenčnih transportnih poti. 

Izpostavljati prednosti, ki jih nudi logistična 
transportna pot preko koprskega 
pristanišča. Nuditi celotno logistično 
podporo na enem mestu. 

Pritiski na zniževanje cen s strani kupcev ter 
poviševanje cen pri dobaviteljih. 

Optimizacija poslovanja podjetja, 
zniževanje stroškov na področjih, kjer 
podjetje ni konkurenčno. Investiranje v 
moderno tehnologijo za pretovarjanje 
blaga. 

Luka Koper je relativno majhno pristanišče za 
globalne oblikovalce transportnih poti. 

V tem primeru je pomembna vloga 
ladjarjev. Ustvarjati partnerski odnos z 
ladjarji in uvajati redne pomorske linije.  

 
 
5.3.4 Finančna podstruktura 

V tabeli 42 je podana ocena poslovnih možnosti in nevarnosti, vezanih na finančno 
podstrukturo podjetja Luka Koper. 
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Tabela 42: Ocena poslovnih priložnosti in nevarnosti z vidika finančne podstrukture 
za podjetje Luka Koper. 

 

Ocena elementov finančne podstrukture Strateške implikacije 

Hitrost obračanja obratnih sredstev Luke Koper 
je višja od povprečja v panogi. 

Dodatno zmanjšati terjatve do kupcev. Pri 
tem je potrebno omejiti poslovanje s kupci, 
ki so slabi plačniki ali sploh ne plačujejo. 

Vrednost kazalnikov obračanja se v obdobju 
2003 – 2005 povečuje, kar pomeni da so vse 
bolj ugodni tako v primeru terjatev kot tudi 
obveznosti. 

Posebno pozornost je potrebno nameniti 
spremljanju plačilnih sposobnosti kupcev, 
saj velja, da je vrednost kazalnika 
obračanja terjatev za Luko Koper višja od 
povprečja v panogi. To je še posebej 
pomembno, ker podjetje posluje preko 
posrednikov in nima veliko neposrednih 
stikov s kupci. Na strani obveznosti do 
dobaviteljev so kazalniki obračanja 
obveznosti razmeroma visoki, kar pove, da 
je podjetje reden plačnik. V primeru 
povečanja dni vezave kratkoročnih 
poslovnih terjatev, razmišljati o podaljšanju 
plačilnega roka dobaviteljem. 

Likvidnost podjetja je na zadovoljivi ravni in 
presega povprečje v panogi. 

Potrebno je nadaljevati z obstoječo politiko 
uravnavanja likvidnosti. Glede na 
zmanjšanje kratkoročnih obveznosti bi bilo 
smiselno naložiti presežna likvidna sredstva 
v donosnejše naložbene oblike. 

Delež dolgov v financiranju je izredno nizek. Glede na to, da so obrestne mere v 
zadnjem času zelo nizke, bi bilo potrebno 
razmisliti glede uporabe cenejših dolžniških 
virov. 

 
 
5.3.5 Kadrovska podstruktura 

Tabela 43 prikazuje oceno poslovnih priložnosti in nevarnosti kadrovske 
podstrukture za obravnavano podjetje. 
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Tabela 43: Ocena poslovnih priložnosti in nevarnosti z vidika kadrovske 
podstrukture za podjetje Luka Koper. 

 

Ocena elementov kadrovske podstrukture Strateške implikacije 

Možnosti usposabljanja in izobraževanja so 
velike. Zaposlenim se omogoča različne oblike 
strokovnih in drugih oblik usposabljanj interno 
v podjetju in šolanja ter študija ob delu. 

Obdržati nivo sredstev, ki se letno namenja 
izobraževanju zaposlenih. Vzpodbujati 
zaposlene k razvoju na področjih, ki jih 
potrebujejo pri opravljanju svojega dela. 
Potrebno je vpeljati sistem, s katerim 
podjetje kontrolira in preverja znanja 
zaposlenih, pridobljena na usposabljanjih. 
S tem se dodatno motivira zaposlene in 
zagotovi maksimalne rezultate 
izobraževanja. 

Podjetje se sooča s pomanjkanjem ustreznih 
kadrov na specifičnih področjih. 

Ker je Luka Koper edino pristanišče v 
državi, je ponudba nekaterih specifičnih 
kadrov (upravljavci pristaniških naprav, 
strokovnjaki na pomorskem področju itd.) 
zelo omejena. Ustrezne kadre je potrebno 
pridobiti s štipendiranjem in s tesnejšim 
sodelovanjem z izobraževalnimi 
ustanovami.  

Sistem nagrajevanja je dobro zgrajen, vendar 
ne upošteva dejanskih rezultatov dela in 
doprinosa zaposlenih k uspešnosti poslovanja. 

Nagrajevanje po obstoječem sistemu se ne 
izvaja tako, da bi vzpodbujalo večjo 
kvaliteto dela, samostojnost pri delu ter 
nadpovprečno inovativnost. Potrebno je 
motivirati vodje procesov, da kritično 
ocenjujejo sodelavce, kar bo prispevalo k 
pravičnejšemu nagrajevanju. Rezultat bo 
kvalitetnejše in boljše opravljeno delo. 

Liberalizacija trga delovne sile med novimi in 
starimi članicami EU bo povzročila odhod 
najboljših kadrov v tujino. 

Pripraviti se na možnost prostega prehoda 
delovne sile med državami EU. To velja še 
posebej za Luko Koper, ki se nahaja tik ob 
državni meji. Ugotoviti prednosti, ki jih ima 
lahko delavec v drugih državah in zagotoviti 
enake ali boljše možnosti doma. 

Z vstopom Slovenije v EU obstaja priložnost 
zaposlovanja delovne sile iz novih članic EU. 
Za Luko Koper je to priložnost še posebno za 
tiste kadre, ki jih na domačem trgu delovne sile 
primanjkuje. 

Povezati se s ponudniki delovne sile v 
novih članicah EU.  

 
 
5.3.6 Organizacijska podstruktura 

Iz tabele 44 je razvidna ocena poslovnih možnosti in nevarnosti z vidika 
organizacijske podstrukture v Luki Koper. 
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Tabela 44: Ocena poslovnih priložnosti in nevarnosti z vidika organizacijske 
podstrukture za podjetje Luka Koper. 

 

Ocena elementov organizacijske 
podstrukture 

Strateške implikacije 

V koprskem pristanišču izvaja 
pristaniško dejavnost podjetje Luka 
Koper, d. d., ki je edini koncesionar 
v pristanišču. 

Večina evropskih pristanišč je organiziranih na način, da 
koncesijo za opravljanje storitev podeljuje pristaniška 
uprava, ki je večinoma v lasti države ali lokalnih oblasti 
in je lastnik infrastrukture, zemljišč, lahko tudi tehnološke 
opreme in skladišč. To je pogojeno z izgradnjo 
pristanišč, ki je bila v večini primerov financirana s strani 
države. Prednost koprskega pristanišča je, da Luka 
Koper opravlja funkcijo koncesionarja in hkrati vzdržuje 
in investira v infrastrukturo. To pomeni večjo fleksibilnost 
in odzivnost na povečanje povpraševanja po storitvah. 
Tudi organizacijska struktura ima v tem primeru 
enostavnejšo obliko z manj nivoji. Potrebno je urediti 
odnos Luke Koper z državo, vendar obdržati 
konkurenčno prednost, ki jo ima Luka Koper pred 
konkurenčnimi pristanišči. 

Razmerje med državo in Luko 
Koper ni urejeno s koncesijsko 
pogodbo, ki naj bi urejala 
upravljanje, razvoj in vzdrževanje 
pristaniške infrastrukture. 

Potrebno je urediti obveznosti in odgovornosti tako 
koncesionarja, kot države v zvezi s pristaniško 
infrastrukturo v koprskem pristanišču. Trenutno deluje v 
Luki Koper služba za pristaniško infrastrukturo, ki skrbi 
za vzdrževanje in razvoj infrastrukture. S koncesijsko 
pogodbo bo potrebno postaviti organizacijo tako, da bo 
razvoj infrastrukture sledil razvoju in potrebam 
koncesionarja. 

Strokovne službe v podjetju izvajajo 
podporne storitve za potrebe 
terminalov (profitnih centrov) Luke 
Koper. Sodelovanje na nekaterih 
področjih ni zadovoljivo. 

Organizacijska struktura Luke Koper predvideva 
izvajanje podpornih storitev (računovodstvo, finance, 
pravo, investicije itd) z lastnimi viri, razen na področju 
informatike. S strani nekaterih služb so storitve na 
nižjem nivoju, kot bi to moralo biti (pomanjkanje 
zaposlenih, neustrezen odnos do uporabnikov njihovih 
storitev). Potrebno izboljšati konkurenčnost internih 
služb v primerjavi z zunanjimi ponudniki enakih storitev 
in dodatno zaposlovati, kjer je to potrebno (področje 
tehnike, investicij, razvoja, trženja). Ob morebitni 
privatizaciji terminalov bodo v prihodnje zaposleni v 
strokovnih službah soočeni s tržno ponudbo storitev. 

Profitni centri so tržno in tehnološko 
zaključene enote, ki se ocenjujejo 
na podlagi doseženih finančnih 
učinkov (prihodki, dobiček). 
Odgovoren za poslovanje je vodja 
profitnega centra, ki pa na 
nekaterih področjih, ki vplivajo na 
poslovanje profitnega centra, nima 
avtonomije. 

Zaradi različnega blaga, ki se pretovarja po terminalih, 
ima vsak profitni center pri poslovanju specifične 
lastnosti. Ker se uporabljajo enotna pravila na nivoju 
podjetja za vse profitne centre, prihaja do neskladij. Zato 
bi bilo potrebno nekatere zadeve določiti na nivoju 
posameznega profitnega centra, kot je na primer delovni 
čas, dodatki za delo v težkih razmerah. Prav tako bi bilo 
potrebno jasno določiti izvajanje aktivnosti na področju 
trženja, ki naj bo ali na strani profitnega centra ali službe 
trženja.  
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5.4 ZBIRNA OCENA PREDNOSTI IN SLABOSTI TER 

PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI PODJETJA 

Po opravljenih ocenah prednosti in slabosti posameznih podstruktur sledi še končna 
ocena prednosti in slabosti podjetja. Kot je razvidno iz tabele 45, daje najnižji 
prispevek k poslovni uspešnosti tehnološka in raziskovalno-razvojna podstruktura. 
Razlog je predvsem v slabi infrastrukturni povezavi pristanišča s kopenskim 
zaledjem. Na zadovoljivem nivoju so kadrovska, organizacijska, tržna in finančna 
podstruktura ter podstruktura storitve. Slednja je še posebno pomembna prednost 
Luke Koper, saj ji zagotavlja pomembno prednost na konkurenčnem trgu. 
 
 
Tabela 45: Profil prednosti in slabosti podjetja Luka Koper d. d. 
 
 
Podstruktura 
 

Prispevek k poslovni uspešnosti 
Velik                                                                         Majhen 
Zelo dobro     Dobro      Srednje       Slabo     Zelo slabo  

 
PODSTRUKTURA 
STORITVE 
 
TEHNOLOŠKA IN 
RAZISKOVALNO-
RAZVOJNA 
PODSTRUKTURA 
 
TRŽNA 
PODSTRUKTURA 
 
FINANČNA 
PODSTRUKTURA 
 
KADROVSKA 
PODSTRUKTURA 
 
ORGANIZACIJSKA 
PODSTRUKTURA 
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V nadaljevanju bom navedel nekatere glavne prednosti in slabosti Luke Koper. 
Poglavitne prednosti lahko povzamem v naslednjih točkah: 

- Diverzificiranost programa podjetja 
Luka Koper opravlja na območju koprskega pristanišča pretovarjanje in 
skladiščenje vseh vrst blaga preko specializiranih terminalov. To omogoča 
podjetju večjo stabilnost poslovanja in manjšo občutljivost na različne 
zunanje vplive, kot so: ekonomska kriza na zalednih trgih, slaba letina pri 
pridelavi žita itd.  

- Kakovost storitev 
Za zagotavljanje kakovosti pri opravljanju svojih storitev je podjetje že leta 
1994 vpeljalo sistem kakovosti po standardu ISO 9002. Od takrat si še 
posebno prizadeva nenehno izboljševati kakovost opravljenih storitev in 
podpornih funkcij. 

- Lokacija pristanišča 
Geografska lokacija koprskega pristanišča predstavlja, predvsem za države 
Bližnjega in Daljnega vzhoda, veliko prednost pred severnoevropskimi 
pristanišči. Zaradi skrajne severne lege na Jadranu, kjer se skupaj s tržaškim 
pristaniščem zajeda najbolj globoko v celino, je pomembna tudi bližina trgov 
vzhodne in srednje Evrope. 

- Finančna stabilnost podjetja 
Luka Koper je poznana kot finančno stabilno podjetje z nizko stopnjo 
tveganja za lastnike, upnike, dobavitelje in kupce. Likvidnost podjetja je 
vseskozi zagotovljena, tako da nima ne kratkoročnih ne dolgoročnih težav s 
poravnavanjem svojih obveznosti. Tudi na področju financiranja je stanje 
ugodno, saj je stopnja zadolženosti podjetja zelo nizka. 

- Izobraženost in usposabljanje kadrov 
Po letu 1995 je pričelo podjetje v večji meri z zaposlovanjem bolj izobražene 
delovne sile. Zato se je povprečna stopnja izobrazbe v podjetju povečevala in 
je danes na dokaj visoki ravni. Poleg novih zaposlitev ima podjetje dobro 
razvit sistem internega usposabljanja in izobraževanja ob delu v zunanjih 
inštitucijah. 

 
Kot glavne slabosti bom navedel: 

- Struktura blagovnih skupin 
Trenutno je v strukturi blagovnih skupin Luke Koper več kot polovica razsutih 
in sipkih tovorov, ki v splošnem veljajo kot okoljsko neprijazen tovor. Z 
ustrezno tržno aktivnostjo se skuša omenjeno blago nadomestiti z 
»kvalitetnejšim« tovorom, in sicer z avtomobili in kontejnerji. V ta namen 
potekajo velike investicije v izgradnjo infrastrukture za pretovor in 
skladiščenje avtomobilov in kontejnerjev. 
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- Infrastrukturna povezava pristanišča 
Koprsko pristanišče je povezano v smeri kopnega z enotirno železniško 
povezavo in avtocesto. Predvsem na področju železniške povezave je 
situacija kritična, saj obstoječe zmogljivosti ne zadoščajo več potrebam 
pristanišča. Že dlje časa se načrtuje izgradnja drugega železniškega tira, 
vendar se začetek gradnje vse bolj pomika v prihodnost. Pomanjkljiva 
železniška infrastruktura lahko tako kmalu postane glavna ovira pri 
nadaljnjem razvoju in rasti pristanišča. 

- Pomanjkanje kadra s specifičnimi znanji 
Opravljanje pristaniških storitev zahteva nekatera specifična znanja, kot so 
upravljanje s pristaniškimi prekladalnimi napravami, znanja iz področja 
logistike in pomorskih ved. Ker je koprsko pristanišče edino v Sloveniji, je 
pomanjkanje takega kadra še bolj občutno. Za reševanje problema bo 
potrebno iskati ustrezen kader v tujini, vendar se zaenkrat zadeva rešuje z 
dodatnim strokovnim usposabljanjem znotraj podjetja. 

- Neprepoznavnost na določenih ciljnih tržiščih 
Tako Slovenija kot podjetje Luka Koper sta na nekaterih pomembnih in 
razvijajočih se tržiščih razmeroma neprepoznavni. To velja predvsem za 
področje Daljnega vzhoda (Malezija, Koreja, Tajska, Kitajska). Pri tem so, 
kljub večji oddaljenosti, manjši fleksibilnosti in visoki preobremenjenosti, v 
prednosti velika severnoevropska pristanišča.  

- Omejene možnosti širitve pristaniških zmogljivosti 
Pristanišče je omejeno na eni strani z Ankaranom in okolico, na drugi strani 
pa s starim mestnim jedrom Kopra in z zaščitenim Škocjanskim zatokom. Že 
sedaj je razpoložljiva površina pristanišča skoraj v celoti zasedena. Pri večini 
blagovnih skupin se že pojavlja prostorska stiska in pomanjkanje skladiščnih 
površin. Za rešitev tega problema bo potrebno nadomeščati pretovor manj 
donosnega blaga z bolj donosnim. Prav tako teče projekt nakupa in 
vzpostavitve logističnega distribucijskega centra v Sežani, kar bo nekoliko 
razbremenilo zmogljivosti koprskega pristanišča. 

 
 
Poleg prednosti in slabosti podjetja je potrebno navesti še glavne poslovne možnosti 
in nevarnosti. V tabeli 46 je na osnovi analitičnega ocenjevanje priložnosti in 
nevarnosti podan profil poslovnih priložnosti in nevarnosti podjetja. Kot lahko 
razberemo iz tabele, se najpomembnejše poslovne možnosti za podjetje pojavljajo 
na področju tehnološke in raziskovalno-razvojne podstrukture. Na drugi strani pa 
obstajajo določene nevarnosti za podjetje iz področja organizacijske podstrukture.  
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Tabela 46: Profil poslovnih možnosti in nevarnosti podjetja Luka Koper, d. d. 
 
 
Podstruktura 
 

Prispevek k prihodnji poslovni uspešnosti 
Možnosti                                                            Nevarnosti 
 2                  1                    0                    -1                    -2    

 
PODSTRUKTURA 
STORITVE 
 
TEHNOLOŠKA IN 
RAZISKOVALNO-
RAZVOJNA 
PODSTRUKTURA 
 
TRŽNA 
PODSTRUKTURA 
 
FINANČNA 
PODSTRUKTURA 
 
KADROVSKA 
PODSTRUKTURA 
 
ORGANIZACIJSKA 
PODSTRUKTURA 
 

 

 
 
V nadaljevanju bom navedel najpomembnejše možnosti in nevarnosti, ki lahko 
vplivajo na poslovno uspešnost podjetja. 
Kot glavne poslovne priložnosti lahko navedem: 

- Sodelovanje s sosednjimi pristanišči 
Kljub temu da veljajo sosednja pristanišča v severnem Jadranu za 
konkurenco koprskemu pristanišču, lahko s skupnim nastopom na globalnem 
logističnem trgu dosežejo veliko več kot individualno. Skupni nastop pomeni 
dopolnjevanje storitev, ki jih lahko pristanišča ponudijo na trgu, večje 
pretovorne in skladiščne kapacitete ter večjo prepoznavnost v boju z 
največjimi evropskimi pristanišči.  

- Razvoj blagovno-distribucijskih aktivnosti v obliki terminalov na 
kopnem 
Tako kot se praktično vsako pristanišče sooča s pomanjkanjem skladiščnega 
prostora, to velja tudi za koprsko pristanišče. Ena od rešitev tega problema je 
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v izgradnji kopenskega terminala v zaledju pristanišča. V ta namen je Luka 
Koper konec leta 2006 objavila namero o nakupu že obstoječega blagovno-
distribucijskega terminala v Sežani. Prednost tega terminala je v lokaciji, saj 
je zelo dobro cestno in železniško povezan s koprskim in tržaškim 
pristaniščem ter sosednjimi trgi, možno ga je prostorsko povečati glede na 
potrebe pa tudi cena zemljišč je v tem delu precej nižja, kot to velja za 
področje koprskega pristanišča. Luka Koper ima priložnost v bodoče 
upravljati z več podobnimi kopenskimi terminalu na evropskem območju. 

- Ugodni ekonomski in gospodarski kazalniki na zalednih trgih 
Tako stare države EU, kot tudi pridružene članice, doživljajo v zadnjem času 
nadpovprečno gospodarsko rast. To se seveda odraža tudi v obsegu 
pretovorjenega blaga v pristaniščih. To je priložnost tudi za koprsko 
pristanišče, ki lahko s hitrim odzivom in investiranjem v povečanje 
zmogljivosti predvsem na področju pretovora kontejnerjev in avtomobilov, 
pritegne veliko blagovnih tokov. Poleg gospodarske rasti v EU je pozitivna 
tudi rast trgov na Daljnem vzhodu.  

- Pomanjkanje pristaniških zmogljivosti v severnoevropskih pristaniščih 
Zaradi visoke rasti obsega pretovorjenega blaga in zasičenosti 
severnoevropskih pristanišč je v zadnjih nekaj letih zaznati v veliki meri 
preusmerjanje blagovnih tokov na ostala pristanišča v Evropi. To velja tudi za 
koprsko pristanišče, ki se mu na ta račun precej povečuje pretovor 
kontejnerjev, avtomobilov in lesa. V tej situaciji velja izkoristiti majhnost in 
večjo fleksibilnost koprskega pristanišča pred večjimi evropskimi pristanišči in 
se s pravočasnimi ukrepi in investicijami pripraviti na nove poslovne 
priložnosti. 

 
V prihodnosti lahko podjetju pretijo tudi nevarnosti, ki so lahko: 

- Nove okoljevarstvene zahteve 
Pristanišče v Kopru je zaradi bližine urbanega naselja še posebej pod 
vplivom strogih okoljevarstvenih zahtev, ki jih izraža okolica. Izvajanje 
dejavnosti pristanišča, predvsem terminala za razsute tovore, je v veliki meri 
odvisno od ekoloških ukrepov, ki se izvajajo v podjetju. Letne ekološke 
investicije Luke Koper znašajo tudi do 10 % celotnega prihodka podjetja. To 
pomeni, da se zaradi vedno višjih investicij v ekološke rešitve zmanjšuje 
investiranje na področju osnovne dejavnosti podjetja, kar lahko privede do 
zmanjšanja konkurenčne prednosti pristanišča. 

- Pritiski na zniževanje cen storitev 
Skladno s cenovnimi pritiski, s katerimi se soočajo proizvajalci blaga na trgu,  
se izvajajo pritiski tudi na cene transporta, saj to za njih predstavlja strošek. 
Logistična podjetja iščejo transportno pot, ki bo lastnikom blaga zagotavljala 
minimalne stroške transporta ob čim večji kakovosti in hitrosti storitve. Eden 
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od členov v transportni verigi so tudi pristanišča, na katera se prav tako 
izvajajo pritiski na zniževanje cen, saj je možnosti za izbiro ustreznega 
pristanišča praviloma več.  

- Poslabšanje makroekonomskih in političnih razmer v svetu 
Vsako znižanje gospodarske rasti na zalednih trgih podjetja se hitro odrazi v 
zmanjšanju obsega dela. To še posebno velja za pretovor avtomobilov, saj se 
ljudje ob slabših makroekonomskih razmerah najprej odpovedo večjim 
investicijam, kot je nakup avtomobila. Kasneje lahko sledi še zmanjšanje 
pretovora ostalih blagovnih skupin. 

- Konkurenca sosednjih pristanišč 
Sosednja pristanišča predstavljajo za Luko Koper, poleg priložnosti za 
sodelovanje in skupni nastop na trgu, tudi neposredno konkurenco. V bližnji 
prihodnosti se obetajo velike investicije v izgradnjo moderne infrastrukture in 
širitev dejavnosti tako v hrvaških pristaniščih, kot tudi v pristanišču v Trstu, 
kjer je zelo prisotna pomoč države. Največja pozornost sosednjih pristanišč je 
namenjena širitvi zmogljivosti obstoječih kontejnerskih terminalov, kar lahko 
resno ogrozi obseg prometa v Luki Koper. Pri tem bo odločilna hitrost 
izgradnje dodatnih zmogljivosti.  

- Pomanjkljiva cestna in železniška infrastruktura 
Skladno s povečevanjem pretovora v Luki Koper se povečuje tudi transport 
blaga iz pristanišča na zaledne trge in obratno. To povzroča vedno večjo 
obremenitev tako cestne, kot tudi železniške infrastrukture. Najbolj očiten 
problem je pomanjkljiva železniška povezava med Koprom in Divačo, saj 
obstaja le en tir, ki poleg tega omogoča relativno nizke hitrosti prevoza. Z 
današnjim trendom rasti v pristanišču bodo obstoječe železniške zmogljivosti 
kmalu premajhne. Glede na to, da je za izgradnjo dodatnega tira potrebno 
precej časa, lahko to resno ogrozi poslovanje in rast podjetja. 
 
 

5.5 SWOT MATRIKA PODJETJA LUKA KOPER 

Na podlagi ugotovljenih prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti lahko 
izdelamo SWOT matriko za podjetje Luka Koper. Pri tem lahko na podlagi 
ugotovljenih priložnosti in nevarnosti, z upoštevanjem prednosti in slabosti, izdelamo 
nekaj možnih strategij za podjetje. SWOT matrika je prikazana na sliki 33. 
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Slika 33: Strategija podjetja Luka Koper na osnovi SWOT matrike. 
 

 
 

Prednosti (S): 
- diverzificiranost programa podjetja, 
- kakovost storitev, 
- geografska lega pristanišča, 
- finančna stabilnost podjetja, 
- izobraženost in usposabljanje 

kadrov. 

    NOTRANJI 
    DEJAVNIKI 

Slabosti (W): 
- struktura blagovnih skupin, 
- infrastrukturna povezava 

pristanišča, 
- pomanjkanje kadra s specifičnimi 

znanji, 
- neprepoznavnost na določenih 

ciljnih tržiščih, 
- omejene prostorske možnosti. 

Priložnosti (O): 
- sodelovanje s sosednjimi 

pristanišči, 
- razvoj kopenskih 

logističnih terminalov, 
- ugodni ekonomski 

kazalniki na zalednih 
trgih, 

- pomanjkanje zmogljivosti 
v severnoevropskih. 
pristaniščih. 

SO strategije 
 

- strategija obdelave trga, 
- strategija razvoja tehnološke 

podstrukture. 
 

WO strategije 
 

- strategija razvoja 
podstrukture storitve 
(nadomeščanje manj 
donosnih blagovnih skupin z 
bolj donosnimi). 
 

ST strategije 
 

- strategija razvoja tehnološke 
podstrukture (infrastruktura, 
uvajanje okolju prijaznih 
tehnologij). 

WT strategije 
 

- strategija razvoja tržne 
podstrukture, 

- strategija razvoja tehnološke 
podstrukture. 
 

Nevarnosti (T): 
- nove okoljevarstvene 

zahteve, 
- pritiski na zniževanje cen, 
- poslabšanje 

makroekonomskih in 
političnih razmer v svetu, 

- konkurenca sosednjih 
pristanišč, 

- pomanjkljiva cestna in 
železniška povezava. 

    ZUNANJI 
    DEJAVNIKI 

 
Kratka razlaga navedenih strategij v SWOT matriki: 
 

- SO strategije: 
o Strategija obdelave trga: 

Koprsko pristanišče trenutno beleži pozitivne trende pri svojem 
poslovanju. Predvsem zaradi nadpovprečne gospodarske rasti v 
bližnjem in daljnem okolju v zadnjih nekaj letih ter zaradi vedno 
intenzivnejše mednarodne trgovinske menjave, je povpraševanje po 
pristaniških storitvah večinoma nad razpoložljivimi kapacitetami. Za 
koprsko pristanišče to lahko predstavlja priložnost, ki jo je pametno 
izkoristiti. S svojimi prednostmi, ki jih ima Luka Koper, in z 
agresivnejšo tržno politiko ter analizo aktualnih tržnih razmer, je 
potrebno preusmeriti blagovne tokove iz konkurenčnih pristanišč v 
Koper.  

o Strategija razvoja tehnološke podstrukture: 
Rast povpraševanja po dodatnih pristaniških zmogljivostih zahteva 
izboljšanje tehnološke opremljenosti pristanišč. Luka Koper mora 
prepoznati področja oziroma tiste blagovne skupine, ki lahko tudi v 
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prihodnje omogočajo ustrezno rast in donosnost. To velja predvsem za 
pretovor kontejnerjev, avtomobilov in generalnih tovorov. Zelo 
pomembna je tudi hitra odzivnost podjetja na tržne trende, da se s 
pravočasnim razvojem tehnološke podstrukture lahko hitro odzove na 
potrebe trga. 

 
- WO strategija: 

o Strategija razvoja podstrukture storitve: 
Zaradi konstantnega naraščanja obsega dela preko koprskega 
pristanišča nastaja problem pomanjkanja razpoložljivih kapacitet in 
skladiščnih površin. Zaradi omejenega prostora, na katerem se 
pristanišče nahaja, je ena od rešitev te slabosti tudi v nadomeščanju 
manj donosnih blagovnih skupin z bolj donosnimi. Luka Koper mora 
sprejeti strategijo povečevanja pretovora kontejnerjev, avtomobilov, 
tekočih tovorov, po drugi strani pa zmanjševati opravljanje pretovora 
blagovnih skupin, ki so za družbo manj donosne. Priložnost je možno 
iskati tudi v strateškem povezovanju s sosednjimi pristanišči ali s 
kopenskimi logističnimi centri. S skupnim nastopom bi Luka Koper 
postala pomembnejši igralec na trgu, prav tako bi se lahko določene 
blagovne skupine preselile na primernejše lokacije. 

 
- ST strategija: 

o Strategija razvoja tehnološke podstrukture: 
Ob danih prednostih, ki jih ima Luka Koper, obstajajo nekatere 
nevarnosti, katere lahko v bodoče ovirajo ali celo zmanjšajo rast 
družbe. Tu velja izpostaviti predvsem nezadostno železniško 
infrastrukturo, ki je poglavitnega pomena pri povezovanju pristanišča z 
zaledjem. Na tem področju je nujno tesno sodelovanje Luke Koper z 
državo in iskanje zainteresiranih domačih ter tujih investitorjev, ki bi bili 
pripravljeni sodelovati pri gradnji dodatnih železniških kapacitet. Zelo 
pomembna nevarnost, ki lahko pomembno vpliva na poslovne 
rezultate družbe, je tudi potreba po uvajanju okolju prijaznih tehnologij. 
Zaradi vedno večjega pritiska javnosti in vedno strožjih zakonskih 
zahtev, mora Luka Koper pravočasno spoznati, da je potrebno 
posvečati še večjo pozornost glede zmanjševanja vplivov na okolje. Na 
tem področju je družba že veliko naredila, vendar bo potrebno stanje 
še izboljšati. 

 
- WT strategije: 

o Strategija razvoja tržne podstrukture: 
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Glede na močno konkurenco, s katero se sooča Luka Koper, in obstoj 
nevarnosti poslabšanja gospodarskih razmer v svetu, je potrebno 
razvijati tržne aktivnosti predvsem na trgih, kjer družba še ni prisotna. 
S tem bi se zmanjšala občutljivost družbe na morebitne negativne 
vplive iz posameznega tržnega okolja. 

o Strategija razvoja tehnološke podstrukture: 
Pri razvoju infrastrukture med koprskim pristaniščem in glavnimi tržišči 
je potrebno poudariti vlogo države, ki je pri tem zelo pomembna. Luka 
Koper mora predstaviti potrebe, ki izvirajo iz njenega trenutnega in 
bodočega poslovanja. Dodatno nevarnost predstavljajo bližnja 
pristanišča, katera imajo zelo veliko podporo s strani države pri 
financiranju pristaniške infrastrukture in izgradnji cestnih in železniških 
povezav. To velja predvsem za italijanska pristanišča in kopenske 
distribucijske centre v severni Italiji. 
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6 SKLEP 

Vodenje podjetja danes ne pomeni več samo ukvarjanja s trenutnimi poslovnimi 
problemi in reševanje le-teh. Uspeh sodobnega poslovodenja je predvsem v 
pravočasnem prepoznavanju morebitnih nevarnosti, ki lahko ogrozijo poslovanje 
podjetja. Veliko konkurenčno prednost lahko prispeva tudi prepoznavanje 
priložnosti, ki se podjetju ponujajo, in hiter odziv nanje. Pri tem so odločilne 
sposobnosti poslovodstva, da v pravem trenutku prepoznajo najustreznejšo 
priložnost in jo kar najbolje izkoristijo podjetju v prid.  
 
V pomoč pri ugotavljanju vseh vplivov okolja na podjetje in stanja v podjetju samem 
imamo na voljo različne analitične metode. Najpogosteje uporabljena je analiza 
prednosti in slabosti ter poslovnih priložnosti in nevarnosti podjetja ali SWOT 
analiza. Na primeru podjetja Luke Koper sem s pomočjo SWOT analize ugotovil, da 
ima podjetje kljub določenim prednostim in nadpovprečni rasti v zadnjih letih, še 
precej prostora za dodatno rast in razvoj. Predvsem je podjetje znano kot 
dolgoročno stabilno podjetje s kakovostnimi storitvami, ki opravlja svojo dejavnost 
na področju koprskega pristanišča in predstavlja s svojo ugodno geografsko lego 
eno najzanimivejših logističnih destinacij v južni Evropi. Vendar je Luka Koper 
trenutno v situaciji, ko bo kmalu prišlo do zasičenosti lastnih kapacitet, ki jih ima na 
razpolago ter cestne in železniške infrastrukture, preko katere je pristanišče 
povezano s celino. 
 
Luka Koper v tem trenutku doživlja razvojno prelomnico, ko se mora soočiti s svojimi 
slabostmi in za njih poiskati ustrezne rešitve. To konkretno pomeni, maksimalno 
izkoristiti ugodne gospodarske trende, ki vladajo v Evropi in v svetu ter s širitvijo 
lastnih zmogljivosti preusmeriti čim več blagovnih tokov k sebi. Širitev bi morala 
potekati istočasno tako znotraj koprskega pristanišča, kot tudi izven. Začetki v tej 
smeri so bili že v letu 2000 z najemom kontejnerskega terminala v pristanišču v 
Trstu, nadaljujejo se z nakupom logistično-distribucijskega terminala v Sežani. 
Vključevanje kopenskih logistično-distribucijskih terminalov v sistem Luke Koper je 
zelo pomembno tudi zaradi celovitejše ponudbe storitev Luke Koper kot 
pristaniškega in logističnega sistema.  
 
Ob tem ne gre zanemariti razvoja tržne, tehnološke in kadrovske podstrukture ter 
podstrukture storitve. Luka Koper se v zadnjem času usmerja predvsem na trge 
Bližnjega vzhoda in priključenih članic EU. Tudi v bodoče bo potrebno z usmerjenimi 
tržnimi aktivnosti povečevati prepoznavnost transportnih poti preko koprskega 
pristanišča na teh trgih, saj so napovedi o nadaljnji gospodarski rasti zelo ugodne. 
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Če na koncu strnem glavne prednosti Luke Koper, so to predvsem nivo kakovosti 
storitev, ki jih podjetje opravlja, izobraženost, znanje in izkušenost zaposlenih ter 
stabilnost podjetja ter ugled v ožjem in širšem okolju. Slabosti podjetja pa 
predstavljajo neugodna struktura blagovnih skupin, omejitve za prostorsko širitev na 
območju koprskega pristanišča in relativno majhna prepoznavnost na nekaterih 
ključnih trgih. 
 
Glede na to, da se Luka Koper vse bolj zaveda svojih pomanjkljivosti in pozna 
nevarnosti iz domačega in tujega okolja, bo lahko z ustreznimi strateškimi 
odločitvami uresničila svojo vizijo postati vodilni pristaniški in logistični sistem za 
države srednje Evrope. Pri tem ji bodo v veliko pomoč lastni potenciali in prednosti. 
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