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UVOD 

Letalstvo je bilo za ljudi vedno nekaj izjemnega. Dostopnost vseh delov sveta in kratek čas 

potovanja do njih dajeta veliko več možnosti kvalitetnega preživljanja svojega časa in 

počitnic, hkrati pa vzpostavljata nove poslovne možnosti. V preteklosti so bili klasični letalski 

prevozniki edini, ki so kraljevali nebu, v današnjem času pa se ta trend vse bolj spreminja in v 

ospredje prihajajo nizkocenovni prevozniki. Preobrat se ni zgodil brez razloga, nizkocenovni 

leti so približali potovanja širši množici, saj želijo svojo storitev enačiti s katero koli drugo 

obliko transporta, predvsem po cenovni dostopnosti. Gre za spremembo miselnosti, kako 

ponuditi storitev vsem. 

  

Naloga je nastala z namenom, ugotoviti, kakšno vlogo imajo strategija podjetja in njegova 

vizija ter izbrani model poslovanja na uspešnost njegovega delovanja. Med seboj primerjam 

različne skupine ponudnikov letov, ki pa morda v svoji osnovi in zastavljenih ciljih niso tako 

zelo različni. Danes ponudnike letov delimo na klasične prevoznike (npr. Lufhansa, Air 

France) in nizkocenovne prevoznike (npr. EasyJet, Ryanair). Prav tako se kasneje ponudniki 

letov delijo na manjša (pokrivajo regionalni trg) in večja podjetja (pokrivajo globalni trg). 

Tako želim prikazati razvoj in značilnosti poslovanja izbranih letalskih prevoznikov ter 

izpostaviti povezave in razlike med njimi.  

 

Struktura naloge je razdeljena na pet delov. V prvem poglavju predstavim pomen strategije in 

vizije za uspeh podjetja. Podrobno opišem poslovno strategijo, vizijo in povezavo med njima. 

Prikažem tudi, kako poslovna strategija in vizija vplivata na uspešnost poslovanja podjetja. 

 

V drugem poglavju predstavim razvoj letalske industrije in opredelim dejavnike, ki so imeli 

na industrijo največji vpliv. To so bili deregulaciji v EU in ZDA, posledično pa nastanek 

nizkocenovnih prevoznikov, ter teroristični napad na ZDA 11. 9. 2001. 

 

V tretjem poglavju opredelim pomen klasičnih in nizkocenovnih prevoznikov, njihovo 

splošno opredelitev in način poslovanja, njihove začetke ter današnje stanje.   

 

V četrtem poglavju analiziram izbrane letalske prevoznike, in sicer iz vsake skupine 

podrobneje opišem po dva letalska prevoznika, njihov razvoj, poslovno strategijo, vizijo in 

cilje. Poleg tega je v analizo zajet slovenski nacionalni prevoznik, Adria Airways, in njemu 

primerljivo podjetje Croatia Airlines d.d., pri čemer obe podjetji spadata med manjše klasične 

letalske prevoznike. 

 

V zadnjem oz. petem poglavju s pomočjo kazalcev uspešnosti poslovanja izbranih letalskih 

prevoznikov predstavim njihovo poslovanje v obdobju zadnjih petih let, primerjam dosežene 

rezultate in ocenim uspešnost vsakega posebej. Končam s sklepnimi besedami in ključnimi 

spoznanji o dejavnikih, ki vplivajo na uspešnost poslovanja izbranih letalskih prevoznikov. 
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1 STRATEGIJA IN VIZIJA PODJETJA 

1.1 Definicija strategije 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je strategija opisana kot postopki in način vodenja 

vojaških operacij oz. kot postopki za dosego kakega cilja (Bajec, Jurančič, Klopčič, Legiša, 

Suhadolnik & Tomšič, 1994, str. 1320). Beseda strategija izhaja iz stare grščine in pomeni 

»generalovo umetnost« (gr. strategos). Vsako podjetje, ki si želi konkurenčne prednosti, bi se 

moralo vprašati, kaj je njihova strategija, kako jo oblikovati in uresničiti. 

Strategija je opredelitev osnovnih in dolgoročnih smotrov in ciljev podjetja ter smeri akcije pa 

tudi alokacije resursov, ki so potrebni za doseganje ciljev. Ni le navodilo za prihodnost, 

ampak tudi navodilo, kaj delamo danes, da bomo obstajali jutri močnejši. Kot sistematični 

postopek dejavnosti in nalog v okviru planiranja nam pove, kako usmeriti korporacijo v 

prihodnost, ter vodenje politike v podjetju (Pučko, 1999, 173). 

 

Strategija določa načine in metode uresničevanja vizije organizacije ob spoštovanju temeljnih 

skupnih vrednot in poslanstva. Njeno temeljno orodje so opredeljeni cilji, združeni v strateške 

načrte. Strategija nam tudi določa načine za uresničevanje vrednot in poslanstva, vse to 

zagotavlja približevanje viziji, posamezni cilji pa nam sporočajo informacije, ali smo na pravi 

poti (Musek Lešnik, 2003, str. 55–57).  

 

Johnson, Scholes & Whittington (2005, str. 10) z besedo strategija povezujejo predvsem 

naslednje značilnosti: 

 

 dolgoročno naravnanost organizacije, 

 namen aktivnosti organizacije, 

 pridobivanje prednosti pred tekmeci, 

 zaznavanje sprememb v okolju, 

 grajenje na virih in kompetencah, 

 vrednote in pričakovanja interesnih skupin. 

 

O vrstah strategij v strokovni literaturi največkrat zasledim delitev na tri skupine: 

 celovite strategije, 

 poslovne strategije, 

 funkcijske strategije. 

 

Celovita strategija se mora ukvarjati s planiranjem razvoja portfelja, problemov povezav in 

sinergij med strateškimi poslovnimi področji, z uravnoteženjem tveganj in dobička, z 

uravnoteženjem denarnih tokov ter z rezultati, ki naj bi jih podjetje dosegalo. Celovito 

strategijo razvijajo podjetja z določeno mero diverzifikacije, dočim podjetja s homogeno 

strukturo proizvoda/storitve razvijajo poslovno strategijo (Pučko, 1996a, str. 179). 
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Poslovna strategija pomeni strateško naravnanost določene strateške poslovne enote. 

Praviloma je izvedena iz celovite strategije ali pa mora biti z njo vsaj skladna. Proces 

oblikovanja je treba začeti na osnovi SWOT-analize in poslanstva enote (Jamšek, 2006, str. 

18). 

 

Funkcijske strategije so na ravni posamezne poslovne funkcije. Osredotočajo se na 

maksimiziranje učinkovitosti resursov podjetja in na povezovanje funkcijskih in nefunkcijskih 

dejavnosti, da bi podprli uresničevanje celovitih in poslovnih strategij podjetja (Čehovin, 

2006, str. 11). 

1.1.1 Oblikovanje strategije 

V večjih podjetjih oblikovanje strategije prevzame vodstveni kader oz. poslovodstvo. Samo 

oblikovanje strategije je namreč zahteven in kompleksen proces, ki se mu podjetja bolj ali 

manj posvečajo. Oblikovanje strategije podjetja se začne z opredelitvijo obstoječe strategije 

glede na vizijo, poslanstvo in razvojne programe podjetja. Po opredelitvi podjetje naredi 

oceno odstopov obstoječe strategije glede na zastavljene cilje. 

 

V primeru planskih vrzeli se morajo podjetja odločiti za novo strategijo. Ko podjetje oblikuje 

novo strategijo, upošteva izsledke teorije rasti in razvoja podjetja. Pri tem upošteva zunanje in 

notranje dejavnike rasti. Med zunanje dejavnike štejemo stanje in rast nacionalne ekonomije, 

rast in razvitost panoge, tržne priložnosti, iskanje poslovnih področij, trg delovne sile ipd. 

Notranji dejavniki rasti pa vključujejo stroške surovin in dela, kadre, konkurenčne prednosti 

ter slabosti ipd. Zgoraj našteti dejavniki spadajo v prvo fazo pri oblikovanju strategije.  

 

V drugi fazi oblikovanja strategije iščemo konkurenčne prednosti, ki bi nam zagotovile 

poslovni uspeh. Konkurenčna prednost se lahko kaže v diverzifikaciji izdelka in stroškovni 

učinkovitosti (Porter, 1980, str. 396). Na koncu sledi še najtežji del, in sicer razvijanje in 

izvedba strategije. 

 

Kaplan & Norton (2001, str. 23) preoblikovanje vizije vidita v modelu uravnoteženega 

sistema kazalnikov, ki so okvir za opisovanje in posredovanje strategije na dosleden in 

razumljiv način. Ključ uresničevanja vizije in z njo povezane strategije je v tem, da vsi v 

organizaciji jasno razumejo strateške planske cilje, da so viri sredstev usklajeni z njimi, da se 

postavljene cilje redno preizkuša in se jih po potrebi prilagaja dejanskemu stanju. Model 

opredeljuje cilje in dejavnosti, ki bodo podjetje razlikovali od konkurentov ter ustvarjali 

dolgoročno vrednost za stranke in lastnike.  

 

Strategija je lahko uspešna samo, če jo znamo povezati s ciljnimi vrednostmi in uskladiti s 

cilji podjetja ter s posamezniki.  
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1.1.2 Poslovna strategija 

Značilno za poslovno strategijo je, da vsebuje cilje glede proizvodov/storitev in trgov za 

določeno poslovno področje. Hkrati mora izhajati iz celovite strategije oz. mora biti z njo 

usklajena. Poslovne strategije se delijo na več načinov. Najbolj znana je delitev na osnovi 

(Pučko, 2003, 201–210): 

 

 portfeljske matrike,  

 generične poslovne strategije, 

 krivulje življenjskega cikla, 

 matrike rasti, 

 strategije razvijanja neodvisnosti ali sodelovanja in 

 strategije bojevanja. 

 

Portfeljska matrika opredeljuje vrsto poslovne strategije za posamezno strateško poslovno 

področje glede na to, v kateri kvadrant portfeljske matrike spadajo. Pomeni uspešnost 

ocenjevanja poslovnega področja, glede na življenjski cikel proizvoda in izkoriščanje 

prednosti krivulje izkušenj. 

 

Generična poslovna strategija, ki jo je razvil Porter, opredeljujejo poti za doseganje 

konkurenčne prednosti za posamezno strateško poslovno področje. Poti za konkurenčno 

prednost pa so lahko nižji stroški od konkurentov in diferenciacija proizvodov oz. storitev. Če 

združimo obe osnovi, dobimo tri temeljne generične strategije: strategijo vodenja v stroškovni 

učinkovitosti, strategijo diferenciacije proizvodov in strategijo razvijanja tržne niše. 

 

Najbolj razširjeni vzorec krivulje je v obliki razpotegnjene črke S, ki se deli v štiri stopnje 

(uvajanje, rast, zrelost in upadanje). Za vsako stopnjo moramo izbrati različno primerno 

poslovno strategijo, vendar ta vzorec ni edini. Različni avtorji navajajo še slog, modo, modne 

muhe, ciklično-reciklične vzorce ipd. (Kotler, 1996, 353–360). 

 

Za podjetje je zanimiva tudi matrika rasti, na podlagi katere lahko podjetje razširja svoje 

poslovanje preko razvoja storitve/izdelka, razvoja lastne ponudbe in prodajnih kanalov. Lahko 

izbere nova območja trženja ali pospeši prodajo na že obstoječih trgih.   

 

Pri strategiji razvijanja neodvisnosti ali sodelovanja se podjetje odloči, ali bo ohranilo 

poslovno samostojnost strateško poslovnega področja oz. se odloči za strateško sodelovanje z 

drugimi podjetji (skupna vlaganja, uvoz licence, dolgoročno sodelovanje ipd.). 

 

Strategija bojevanja velja predvsem za mala podjetja, ki iščejo strateško usmeritev v načelu 

udari in zbeži. Konkurenčnost pred večjimi podjetji jim prinaša predvsem boljše poznavanje 

domačega okolja. 
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Porter (1980, str. 34) je razvil koncept generičnih poslovnih strategij, ki slonijo na tezi, da 

strategija omogoča konkurenčno prednost za posamezno strateško poslovno področje, do 

česar je mogoče priti z nižjimi stroški od konkurentov, preko diferenciacije proizvoda oz. 

storitve ali s širino tržnega nastopa podjetja. Obstajajo tri temeljne generične strategije: 

 strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti, 

 strategija diferenciacije proizvodov/storitev in 

 strategija razvijanja tržne niše. 

1.2 Vizija 

Razmišljanje o identiteti in prihodnosti podjetja morda ni najpomembnejši med 

organizacijskimi procesi, vendar pa razprava o vrednotah, poslanstvu in viziji predstavlja 

pomemben okvir za razmišljanje o sedanjosti in usodi katerega koli podjetja (Musek, 2008b, 

str. 13). 

 

Vizija je projekcija podjetja v prihodnosti, ki ima motivacijsko moč, če je izzivalna, jasna, 

atraktivna, polna temeljnih vrednot, usmerjena na potrebe zaposlenih in strank, povzroča 

ustvarjalno motivacijsko napetost in sproža proces poenotenja zaposlenih s podjetjem, 

posebej če so njeni sooblikovalci in uresničevalci (Mayer, 1994, str. 18). Vizija mora biti 

razumljiva vsem v podjetju, kar pomeni, da je pomembna njena predstavitev. Jasna vizija 

predstavlja dodatno konkurenčno prednost, vendar je njen pravi namen dosežen, kadar služi 

za analiziranje, premišljevanje in oblikovanje podjetja (Hočevar, Jaklič & Zagoršek, 2003, str. 

74). 

 

Po Pučku (1999, str. 130) je vizija zaznavanje okolja, ki ga želi posameznik ali podjetje 

ustvariti na dolgi rok, in pogojev, od katerih bo odvisna njena uresničitev. Gre za opis nečesa, 

to je lahko organizacija, kultura podjetja, podjetje ali dejavnost, kar ima zasnovo v 

prihodnosti. Musek (2003, str. 53) vizijo vidi kot posplošen opis predvidene prihodnosti 

organizacije, idealizirano prihodnjo podobo o usmerjenosti podjetja v prihodnosti, ki izziva 

trenutni status quo.  

 

Ne glede na različne interpretacije pojma vizija, imajo vsi avtorji enako mnenje, da gre pri 

viziji za predstavo podjetja v prihodnosti, saj je v njihovih pojasnjevanjih jasno vidno, kje 

se bo organizacija nahajala v prihodnosti, oziroma vizijo opredeljujejo kot neki dolgoročen 

cilj, ki je za zaposlene privlačen in dosegljiv. Strokovnjaki so si enotni, da ustvarjanje vizije 

ustvarja strateško načrtovanje, to pa vodi k večji učinkovitosti. Pravilno osnovana vizija 

lahko pomaga k uspehu podjetja.  

1.2.1 Oblikovanje vizije 

Razvoj poslanstva in vizije organizacije upošteva interese številnih udeležencev. Ko 

govorimo o poslanstvu in viziji, moramo vedeti, da se med seboj razlikujeta. Poslanstvo nam 
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pove, kdo smo, kaj si želimo doseči, kdo so naši uporabniki in ciljna skupina, katerih 

problemov se lotevamo (na kakšen način in s katerimi metodami), na kakšen način si želimo 

rasti in razvoja. Gre za usmeritev podjetja. Pri viziji pa govorimo o opisu podjetja v prihodnje, 

in sicer po navadi za obdobje od treh do petih let. Namenjena je komuniciranju z lastniki in 

zaposlenimi. Paziti je treba, da ni predolga. Vizija je zaznava okolja, ki ga želi podjetje 

ustvariti na dolgi rok in lahko opisuje podjetje, dejavnost, kulturo, nove tehnologije ipd. 

Priporočljivo je, da vsi sodelujejo že od začetka ustvarjanja vizije, tako se pokažejo vsi zorni 

koti, ki jih bo treba upoštevati. Vizija močneje motivira ljudi, če se v njej prepoznajo.  

 

Stewart (1993, str. 91) v svojem modelu oblikovanja strateške vizije opisuje proces izdelave 

vizije kot serijo korakov: 

 

 Proces se mora začeti s prepoznavanjem zainteresiranih subjektov – udeležencev, ki so 

kakor koli povezani z organizacijo (komitenti oz. stranke družbe, lastniki, ravnatelji, 

zaposleni, neposredni pogodbeni partnerji ...). 

 Naslednji korak je opis okolja, v katerem naj bi podjetje delovalo oz. uresničevalo svojo 

vizijo. 

 Tretji korak je oblikovanje vizije v ožjem smislu; ključno pri tem koraku je, da delno 

zavestno odmislimo sedanjost in se usmerimo v prihodnost, kajti z vizijo opisujemo nekaj 

boljšega, nekaj želenega, drugačnega od sedanjosti. 

 V četrtem koraku primerjamo obstoječe stanje z vizijo in iz razlik oz. vrzeli izpeljemo 

strategije za njihovo odpravo. 

 Zadnji korak je usklajevanje vrednot, ki jih vsebuje vizija, in vrednost družbe, podjetja in 

posameznikov, ki vizijo oblikujejo. 

 

Da se neka vizija spremeni v načrt, je pomembno troje (Abell, 1995, str. 222): 

 

 jasna podrobna določitev začetne točke, 

 jasna podrobna določitev cilja, 

 jasno izražena določitev učinkovitih ukrepov za premikanje od začetne točke do cilja. 

1.2.2 Sestavine vizije 

Bistveni sestavini vizije sta osnovna zamisel in videnje – zamišljanje prihodnosti (Collins, 

1996, str. 67–78). Prva vsebuje ključne vrednote in temeljni namen ter zamisel o vsebinskem 

delu organizacije. Videnje prihodnosti pomeni vsebinsko vizionarske smotre organizacije. To 

pomeni udejanjenje vsebinske naravnanosti.  

  

Izjava o viziji mora zajemati unikatnost organizacije. Za dosego tega si podjetja pomagajo z 

nekaterimi merili, ko opredeljujejo in postavljajo svojo vizijo, saj mora ta predstavljati stanje 

organizacije in njene cilje. Izjava mora biti ustrezna stvarnosti podjetja. Mora biti uresničljiva, 

cilji pa morajo biti dosegljivi, smiselni in izvedljivi. Kljub temu mora biti vseeno visoko 
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postavljena, da predstavlja izziv in motivacijo. Predvsem mora biti izjava o viziji konkretna, 

jasna, enostavna in jedrnata. Vsebovati mora časovno opredelitev, v kakšnem času želimo 

doseči vizijo. Pomembna je spremembam iz okolja.  

  

Vizija ima tudi sporočilno moč, zato mora biti zgovorno in domiselno oblikovana ter podana. 

Mora sovpadati z vrednotami in poslanstvom organizacije, saj vse skupaj tvorijo celoto 

politike podjetja. Pomembno je razlikovanje med poslanstvom in vizijo, pri čemer mora 

razlika biti jasno opredeljena (Musek, 2003, str. 273–275). 

1.3 Vpliv strategije in vizije na uspešnost poslovanja 

Uspeh vsake organizacije temelji na ustvarjalnosti, navdušenju in učinkovitem strokovnem 

delu njenih zaposlenih. Zato lahko vabljiva in privlačna vizija močno vpliva na njeno 

uspešnost. Številni strokovnjaki se strinjajo, da lahko že samo ustvarjanje vizije in z njo 

povezane strategije izboljšata učinkovitost. Ustvarjanje vizije in strategije ne le omogoči 

razvijati spretnosti za učinkovito odgovarjanje na najbolj zahtevne izzive, ampak jo tudi 

usposablja, da postane zmožna sama proaktivno vplivati na spremembe v okolju in tako 

povzročati okoliščine kakršne želi (Musek, 2003, str. 253). 

 

Odgovorov na vprašanje, zakaj so organizacije bolj učinkovite od tistih, ki ne razmišljajo o 

svojem poslanstvu, viziji in strategiji, je več (Musek, 2003, str. 27): 

 

 skupne sanje združujejo ljudi, hkrati pa privlačna podoba uresničljive želene prihodnosti 

deluje kot močan motiv, 

 opredeljene vrednote, vizija in poslanstvo koordinirajo delo različnih ljudi in skupin, 

 širok pristop k razpravljanju o pomembnih stvareh v organizaciji daje možnost vsem 

zaposlenim sodelovati pri sprejemanju odločitev, 

 opredeljeni temelji organizacije ustvarjajo dobro podlago za trenutno delo in načrtovanje 

prihodnjega, 

 razprava izzove obstoječe stanje, vrže rokavico trenutni situaciji in, kar je še posebej 

pomembno, če je to stanje neustrezno, če organizacija ni učinkovita ali če se ljudje v njej 

ne počutijo dobro, 

 opredeljeni temelji organizacije vzpostavijo tudi standarde vedenja in etičnega ravnanja, 

zato se vedenja in dejanja, ki odstopajo od teh, lažje opazna. 

 

Za uspešno razvijanje strategije podjetja potrebujejo jasno vizijo. Z uspešno strategijo pa 

lahko podjetje uresničuje svoje zastavljene cilje in povečuje svojo poslovno uspešnost. 

Uspešnost poslovanja je v času hitrega razvoja odvisna predvsem od kakovosti 

izdelka/storitve, konkurenca je vse močnejša in agresivnejša. Kupci izbirajo med široko 

ponudbo (Kotler, 1996, str. 36). 
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2 LETALSKA INDUSTRIJA  

2.1 Zgodovina in razvoj letalske industrije 

Že od nekdaj si je človek prizadeval osvojiti nebo. Ob opazovanju ptic na nebu so se porajale 

nove zamisli in ideje o letenju. Tako je Leonardo da Vinci že davnega leta 1488 skiciral letečo 

napravo in kasneje napravo podobno današnjemu helikopterju. 

Za prelomnico v razvoju letalstva štejemo leto 1903, ko sta brata Wright v Združenih državah 

Amerike prva poletela z bencinskim motorjem. Konstrukcija letala (Flyer) je bila seveda 

preprosta (les, žica, platno in motor), vendar jima je kljub temu uspel let preko 200 metrov, ki 

je trajal 12 sekund. Leta 1908 sta že letela 100 metrov visoko in 100 kilometrov daleč, njuni 

poleti pa so trajali več kot dve uri (Sitar, 1995, str. 178). V Evropi beležimo prvi večji uspeh 

leta 1909, ko je Francoz Louis Bleriot prvič preletel Rokavski preliv med Francijo in Anglijo. 

Prvi potnik je bil Američan, ki je za letalsko vozovnico plačal ogromno vsoto (Taylor, 1989, 

str. 9–14). Tudi Slovenci smo imeli svojega letalskega pionirja in letalca. To je bil Edvard 

Rusjan, ki je prvič poletel z dvokrilnim letalom lastne konstrukcije, imenovanim EDA1, v 

okolici Malih Rojc. Polet je bil dolg 60 metrov na višini 2 metrov. Kasneje je izdelal še več 

letal, imenovanih EDA, vse do leta 1911, ko je v Beogradu umrl v nesreči s svojim letalom.  

 

Nova doba v razvoju letal je nastopila po prvi svetovni vojni, ko so številna neuporabljena 

letala začeli predelovati v potniška z namenom prevoza potnikov in prtljage. Leta 1919 se je 

zgodil prvi čarterski let in vzpostavila se je prva redna linija Pariz–London. V tem času je 

Charles Lindberg kot prvi leta 1927 preletel Atlantski ocean (New York–Pariz) brez postanka, 

za kar je potreboval 33,5 ur. Za primerjavo, danes let na tej relaciji traja 8 ur. Zadnji tehtni 

dosežek v letalski industriji je bilo letalo Constellation, ki je za let Washington– Pariz 

potrebovalo manj kot 20 ur (Sitar, 1995, str. 203). Po drugi svetovni vojni se je zopet začel 

razvoj letal, in sicer med drugim lov na razvoj turbo reakcijskega pogona, s katerim bi 

povečali hitrost in še bolj zmanjšali čas letenja. 

 

Prva letalska povezava pri nas je bila Ljubljana–Zagreb–Beograd v letih 1933–1940. 

Prevoznik, ki je opravljal polete, se je imenoval Aeroput. Linija se je ukinila zaradi druge 

svetovne vojne, leta 1947 pa se je zopet odprla na relaciji Beograd–Ljubljana. Od leta 1986 

imamo Slovenci zopet svojega samostojnega prevoznika, ki uporablja oznako Adria Airways 

(Sitar, 1995, str. 203). 

Leta 1949 je prvič poletelo reakcijsko potniško letalo Comet. Razvili so ga Angleži, kar je v 

tistem času veljalo za presenečenje, saj so bili Američani vodilni v industriji. Kmalu so primat 

zopet prevzele Združene države Amerike, in sicer družba Boeing z letalom B707. Razvoj po 

letu 1960 je šel v smeri večjih in vedno hitrejših letal. Lep primer je letalo Boeing 747, ki je 

dolgo veljalo za največje potniško letalo. Prepeljalo je lahko do 500 potnikov. Primat je šele v 

letu 2006 prevzel francoski Airbus s tipom letala A380, ki je trenutno največje letalo na svetu. 
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2.2 Večje spremembe v industriji 

Državno reguliranje naj bi omogočalo in zagotavljalo zadovoljevanje širšega družbenega 

interesa in doseganje določene oblike pravičnosti, vendar pa se je v prvi polovici 

sedemdesetih let regulacija v letalski industriji začela kazati kot neoptimalna ureditev. Eden 

izmed ugovorov je bil, da so regulacijske komisije, ki so bile ustanovljene za zaščito 

potrošnikov, začele enačiti javni interes z interesom panoge, ki so jo regulirale, ter začele 

voditi nekakšen kartel prevoznikov. Empirični podatki so pokazali, da bi z deregulacijo lahko 

povečali učinkovitost letalskih prevoznikov (Bailey, Graham & Kaplan, 1985, str. 29–31). 

Dva najbolj pomembna razloga za opustitev regulacije sta bila (Anžin, 1999, str. 12): 

 regulacija zavira inovacije, s tem pa tehnološko učinkovitost, 

 regulacija spodbuja letalske prevoznike k opravljanju storitev v neoptimalnem obsegu. 

2.2.1 Deregulacija v ZDA in EU 

Deregulacija je zmanjševanje administrativnih, organizacijskih, upravnih in kvalifikacijskih 

omejitev v posamezni državi, torej tudi v prevozu. Je pogoj za uvajanje načel liberalizacije 

trgovine v posamezni državi (Zupančič, 1998, str. 144). 

 

Deregulacija v Evropi je potekala drugače kot v ZDA. Tam je prišlo do deregulacije v letih 

1977 (tovorni promet) in 1978 (potniški promet), ker regulacija ni dajala želenih rezultatov. 

Vzrok za to so bile najverjetneje letalske družbe, ki so svoje prevoze opravljale znotraj 

posameznih zveznih držav. Letalske družbe, ki niso prečkale meja in mednarodnih voda, so 

bile izvzete iz nadzora komisije za civilno letalstvo (angl. Civil aeronautics Board), tako da je 

bila ta nezmožna se spopasti s problemi v panogi. Potrebna je bila reforma. Mnogi so 

nasprotovali ukinitvi regulacije, še najbolj pa finančno šibkejše letalske družbe, ki so se bale 

vstopa konkurentov na svoje najbolj donosne proge. Na drugi strani so spremembo 

zagovarjali manjši prevozniki, ki so do tedaj poslovali le znotraj posameznih držav in bi jim 

deregulacija odprla nove trge ter omogočila širitev (Bailey, Graham & Kaplan, 1985, str. 34–

47). Deregulacija je prispevala k zniževanju cen letalskih vozovnic, večji raznolikosti storitev 

in ponudbe ter sami učinkovitosti letalskih družb.  

 

V Evropi je proces deregulacije potekal počasi in postopoma, za razliko od ZDA, kjer so 

naenkrat popolnoma sprostili regulacijo. Postopek liberalizacije zračnega trga v EU je potekal 

v treh fazah: 

 

 1. faza leta 1987 in prvi paket ukrepov, 

 2. faza leta 1990 in drugi paket ukrepov, 

 3. faza leta 1993 in zadnji paket ukrepov. 

 

Skupni imenovalec vseh paketov je bilo obravnavanje cen, dostopa na trg in zmogljivosti. Cilj 

je bil skupen notranji trg brez meja. 
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S prvim paketom, sprejetim leta 1987, so sprejeli večjo fleksibilnost in mehanizem za 

postopno liberalizacijo letalskega prometa. Zajemal je tudi določanje cen in zagotavljanje 

konkurence na trgu. Drugi paket ukrepov je še posebej pripomogel k odprtju evropskega 

letalskega trga. Letalske družbe so lahko same določale cene in izbira prog je postala bolj 

liberalna. Vseboval je tudi zavezo članic o popolni liberalizaciji do 1. januarja 1993 (Anžin, 

1999, str. 13). Tretji paket je začel veljati 1. januarja 1993, in sicer z namenom odpreti 

dvanajst takratnih nacionalnih trgov in omogočanje konkurence na odprtem in integriranem 

trgu. Letalske družbe imajo pravico leteti, kamor želijo, dokler je začetna in končna točka leta 

v njihovi matični državi. 

 

Naj tu omenimo še, da sta EU in ZDA leta 2007 dosegli dogovor oz. sporazum o Prostem 

nebu (angl. Open Sky). Glavna pridobitev sporazuma je, da lahko vse letalske družbe iz EU 

letijo v ZDA in obratno. Po pričakovanjih naj bi sprostitev v petih letih prinesla več kot 25 

milijonov dodatnih potnikov ter za več kot 12 milijard evrov dodatnih ugodnosti in kar 80 

tisoč novih delovnih mest (Stergar, 2008, str. 8).   

2.2.2 Nastanek in vstop nizkocenovnih prevoznikov na trg 

Zadnja faza deregulacije je privedla do nastanka t. i. nizkocenovnih prevoznikov. Glavni 

razlogi za nastanek so bili (Marolt, 2006, str. 17): 

 

 liberalizacija letalskega prometa in odprti trg, 

 ukinitev bilateralnih pogajanj o organizaciji letalskega prometa, 

 ukinitev monopola glavnih nacionalnih prevoznikov na domačih linijah, 

 težnje po privatizaciji letalskih družb, 

 možnost, da lahko vsak državljan EU ustanovi svojo letalsko družbo. 

 

Prvi nizkocenovni prevozniki so se pojavili v ZDA leta 1978 ob ukinitvi regulacije, vendar jih 

je večina kmalu končala s poslom ali so jih kupili konkurenti. Tisti, ki so se uspeli obdržati na 

trgu, pa so postali eni vodilnih letalskih družb. Temu primeru so sledili posamezniki v Evropi, 

ki so hoteli ustanoviti lastno letalsko družbo. Konkurenca v panogi je bila vse večja, vpliv 

ekonomske moči potnikov in njihova izbira drugih vrst prevoza pa sta naredili svoje. Treba je 

bilo izbrati ustrezno strategijo za pridobitev konkurenčne prednosti pred tekmeci in s tem 

izboljšati svoj položaj na trgu. Tega so se dobro zavedali nizkocenovni prevozniki, ki so ključ 

do uspeha našli v Porterjevem konkurenčnem modelu, ki pravi, da je konkurenčno prednost 

mogoče pridobiti s čim večjo raznolikostjo storitev ali s čim nižjimi stroški (Bohm, 2006, str. 

23–25). Seveda so se nizkocenovni prevozniki odločili za nižje stroške, hkrati pa tudi za nizke 

cene letalskih vozovnic. Najbolje so zadnjo fazo deregulacije izkoristili pri Ryanairu, in sicer 

za širitev v Evropo. Do zadnje faze regulacije so namreč leteli oz. pokrivali le domači trg. 
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2.2.3 Posledice terorističnega napada na ZDA 11. 9. 2001  

Teroristični napad na ZDA, 11. 9. 2011, je močno pretresel celotno svetovno gospodarstvo. 

Pokazala se je občutljivost letalske industrije na okolje. Problemi, ki so po 11. 9. 2001 

letalskim družbam odnesli dobrih 100 tisoč delovnih mest in povzročili več deset milijard 

dolarjev neposredne škode, so se postopoma kopičili skoraj četrt stoletja. Po napadu so bila 

najbolj na udaru gospodarstva, ki so bila odvisna od gospodarskih ciklov v ZDA (Krek, 2002, 

str. 12–13).  

 

Lahko rečemo, da je napad samo poglobil in pospešil krizo, ki se je po nekaterih ocenah 

začela že z deregulacijo 1978 z zniževanjem stroškov tradicionalnih prevoznikov in z 

vstopom nizkocenovnih prevoznikov na trg. Neto izguba ameriških letalskih družb v letu 

2001 je znašala ogromnih 7.3 milijarde ameriških dolarjev. Zaradi zaprtja ameriškega 

zračnega prostora so posredno utrpele veliko škodo tudi letalske družbe po svetu, ki so letele 

v ZDA. Število potnikov je v ZDA po napadu upadlo za 35 %, drugje po svetu pa za 20–25 % 

(Krautberger, 2001, str. 25).  

 

Kot odgovor na težave so nekatere ameriške letalske družbe znižale cene letalskih vozovnic, 

tudi do 50 %, vendar na račun pomoči države. Recesija v letalski industriji in med letalskimi 

družbami naj bi pripeljala do združevanj med vodilnimi družbami (Pavlin, 2001, str. 20). 

Primer tega se je že pokazal z združitvijo nizozemskega KLM in francoskega Air France. 

 

Težave po napadu 11. 9. 2001 so občutile tudi druge panoge v letalski industriji. Tako so 

izdelovalci letal začeli s spreminjanjem proizvodnih načrtov. Pričakovali so naročila za 

drugačne tipe letal, ki bi bila veliko bolj varna v primeru terorističnega napada. Tu mislimo 

predvsem na konstrukcijo letal in njihovo vzdrževanje. Tudi letališča so utrpela precejšnjo 

škodo zaradi zmanjšanja števila potnikov, poleg tega so morala veliko več vlagati v varnostno 

infrastrukturo. To je bil predvsem hud zalogaj za ameriška letališča, saj so bila pogosto v 

preteklosti manj dosledna pri varnostnih ukrepih (Krautberger, 2001, str. 25). 

3 LETALSKI PREVOZNIKI 

Danes poznamo dve vrsti letalskih prevoznikov, in sicer klasične ter nizkocenovne. Pri 

poslovanju obstaja kar nekaj razlik med njimi. Te se kažejo predvsem pri rezervaciji letalskih 

vozovnic in cenah, uporabi različnih velikosti letališč, produktivnosti posadk, oglaševanju, 

sami uporabi tipov letal ter opravljenih razdaljah. Obe vrsti letalskih prevoznikov imata svoje 

prednosti in slabosti. V tabeli 1 so prikazane prednosti in slabosti poceni ter tradicionalnih 

letalskih prevoznikov z vidika potnikov. 
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Tabela 1: Prednosti in slabosti poceni ter tradicionalnih prevoznikov z vidika potnikov 

POCENI PREVOZNIKI 

Prednosti Slabosti 

 

- cena 

- lažji nakup vozovnice preko interneta 

- spoznavanje neznanih krajev 

- krajše vkrcavanje 

- oddaljenost letališč od večjih mest  

- ni potniških razredov 

- ni rezervacije sedežev 

- ni povrnitve stroška vozovnice, če je let 

odpovedan ali prezaseden 

- ni prostora za delo z računalnikom 

- le direktni poleti (od točke do točke) brez 

povezav 

KLASIČNI PREVOZNIKI 

Prednosti Slabosti 

- delitev potniških razredov 

- vrnitev denarja ob odpovedi poletov 

- možnost povezanih poletov 

- leti na večja letališča 

- zagotovljen rezerviran sedež (običajno) 

- cena 

- daljše vkrcavanje 

Vir: R. Tkalec,Uživajte! Letalske družbe tare kriza, 2002, str. 76. 

V nadaljevanju naloge bolj podrobno predstavim klasične in nizkocenovne prevoznike ter 

njihovo poslovanje. Kasneje pa podrobneje predstavim najbolj znane prevoznike iz vsake 

skupine in na koncu še primerjam strategije ter uspešnost poslovanja izbranih letalskih 

prevoznikov.  

3.1 Klasični letalski prevozniki 

Za klasične letalske prevoznike uporabljamo še druge izraze, npr. nacionalni ali tradicionalni 

prevozniki. Pri taki obliki prevoza je potnik v pooblaščeni turistični agenciji rezerviral 

letalsko vozovnico, v njeno ceno sta bila všteta tudi obrok in pijača na letalu. Najbolj znana 

klasična prevoznika v Evropi sta Lufthansa in Air France, slovenski nacionalni prevoznik pa 

je Adria Airways d.d. 

3.1.1 Poslovanje klasičnih letalskih prevoznikov 

Letala so razdeljena na tri razrede: prvi razred (angl. First Class), poslovni razred (angl. 

Business Class) in ekonomski razred (angl. Economy Class). Prva dva razreda sta namenjena 

zahtevnim potnikom, ki jim je cena nepomembna, saj gre za višji cenovni razred, kjer pa je 

več udobja. Razlike so v obrokih, postrežbi, obliki sedežev in razdalji med sedeži. Ekonomski 

razred je namenjen klasičnim turistom, cene so nižje, vendar tudi ni posebnega udobja in višje 

kakovosti. 
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Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in naročnik prevoza. 

S pogodbo o prevozu potnikov prevzame prevoznik obveznost, da bo prepeljal potnika v       

skladu z voznim redom oziroma v določenem času od odhodnega kraja do namembnega kraja, 

potnik pa se zaveže, da bo plačal dogovorjeno prevoznino, medtem ko s pogodbo, ki jo 

skleneta prevoznik in naročnik prevoza, prevzame prevoznik obveznost, da bo prepeljal enega 

ali več potnikov, ki jih določi naročnik prevoza (Kovač, 2007, str. 141).  

Letalske vozovnice so izpisane računalniško, kot določajo predpisi IATA, saj gre za 

standardizirani dokument. Neizkoriščena vozovnica v večini primerov pomeni stran vržen 

denar. Višina cene vozovnice je tako povezana tudi s fleksibilnostjo potovanja, kjer se pri 

dražjih vozovnicah lahko spreminjata datum in ura poleta, tudi destinacija, pri odpovedi leta 

pa se potniku ponudi prvi možni let oz. povrnitev vrednosti vozovnice. 

V Sloveniji se uporablja enotni rezervacijski sistem Amadeus. Program je v uporabi po vsej 

Evropi in omogoča nakup letalske vozovnice kadar koli. Agencije, ki uporabljajo omenjeni 

program, morajo biti članice IATA, njihovi uslužbenci pa morajo biti za delo s programom 

ustrezno usposobljeni. 

 

Ob rezervaciji leta je mogoče izbrati tudi določen sedež, npr. ob oknu – izbor je naveden na 

vstopnem kuponu (angl. boarding pass). Ob letu potnika skozi več letališč do cilja lahko ta 

svojo vozovnico prijavi na let na prvem letališču in ta velja vse do konca potovanja, s tem si 

prihrani dolgotrajno čakanje v vrstah na tujih letališčih. Včasih so se kabine na letih delile na 

kadilske in nekadilske, vendar v Evropi tega ni že od leta 2002.  

 

Nekatere klasične letalske družbe ponujajo programe zvestobe svojim uporabnikom. Po 

določenem številu preletenih milj z družbo ali njenimi članicami so uporabniku na voljo 

določene ugodnosti, včasih celo brezplačni leti, vendar so te ugodnosti lahko zelo omejene in 

ne omogočajo izrabe pridobljenih točk. 

 

Slabost klasičnih letalskih prevoznikov je predvsem visoka cena, ki odvrača potnike. Letalske 

vozovnice še vedno prodajajo na klasičen način, pri čemer zaračunavajo provizijo. 

Pooblaščene agencije ponujajo cenejše lete, vendar le ob posebnih datumih, ki jih velja 

izkoristiti, če bi tudi drugače takrat opravili polet. Datum potovanja ima pri ceni veliko vlogo, 

saj se poleti mnogo držav deli na obdobje visoke in nizke sezone. Prav tako je čas vkrcavanja 

daljši, predvsem na daljših letih, za katere se pred vzletom še vedno pripravljajo obroki, kar 

vzame dodaten čas.     

3.2 Nizkocenovni letalski prevozniki 

Prvi nizkocenovni letalski prevoznik na svetu je bila družba Pacific Southwest Airlines, 

kasneje samo Southwest, ustanovljena leta 1949 v Kaliforniji (zvezni državi, kjer 

konkurenca zračnega prometa ni bila regulirana). Njen ustanovitelj Kenny Friedkin je 
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potnikom želel ponuditi alternativo cestnemu in železniškemu transportu, ki pa bo tudi 

cenovno ugodna. Drugje v ZDA je bil zračni promet omejen z različnimi zakoni in akti. Ti so 

določali proge in cene prevozov. Z nakupom letal DC-3 je tako začel z razvojem omrežja 

letov. Prva proga je bila iz San Diega prek Burbanka do Oaklanda. 

Osnovna ideja družbe se je prenesla tudi na vse druge nizkocenovne letalske prevoznike. 

Koncept poslovanja je bil izjemen, letala so bila v zraku, kar se da največ časa, čas med 

pristankom in vzletom pa je bil skrajšan na minimum. Za zmanjšanje stroškov so tudi 

piloti pomagali pri pripravi letala, prav tako je sodelovalo celotno kabinsko osebje.  

(Calder, 2003, str. 15–32). 

Prvo letalo nove družbe Southwest je poletelo leta 1971. Družba je kupila 4 letala Boeing 

737 z 20% popustom, kar je pomenilo velik uspeh in enkratno naložbo, saj je imel Southwest 

konec leta 2005 kar 445 teh letal (Southwest Airlines Co., 2007). Začela se je preprosta oblika 

uravnavanja donosnosti, kar je glavna značilnost tovrstnih prevoznikov. Pomeni 

zaračunavanje višje cene na dnevnih letih (ko je trg to dopuščal) in polovične cene zvečer 

ter ob koncih tedna. 

 

Za preboj nizkocenovnega letalstva v   Evropi je zaslužen Freddie Laker, izkušen letalec, 

ustanovitelj družbe Laker Airways (1965). Z nakupom letala Boeing 707 je omogočil 

čezatlantske lete. Mednarodna zveza za zračni promet (TATA) pa ni dovoljevala 

nobenih popustov na redne in čarterske linije, razen v primeru večjih skupin ljudi, ki 

so imele enake namere oz. interes. Z vključevanjem ljudi v različna društva so jim bili 

zagotovljeni popusti pri nakupu letalskih vozovnic. Leta 1970 je Velika Britanija 

opazila pretkanost družbe in ji naložila plačilo visoke kazni.  

Takrat je Freddie Laker preko novoustanovljene družbe Skytrain ponudil redno letalsko linijo 

med ZDA in Veliko Britanijo. Sedem let sodnih bitk je preteklo, preden je septembra 1977 

lahko poletelo prvo letalo DC-10 proti New Yorku, Freddi Laker je imel na svoji strani tako 

medije kot ljudi. Prvi polet je bil čisti uspeh, letalo je bilo dobro zasedeno. Tako je ob koncu 

prvega leta poletov družba Skytrain beležila dobiček v višini 3 milijonov britanskih funtov, 

povečalo se je tudi število potnikov med Veliko Britanijo in ZDA (za 30 %). Družba je 

cvetela v nadaljnjih petih letih, ko so povečali svojo floto, vendar so druge družbe začele z 

zniževanjem cen, česar Skytrain ni zmogel, hudo pa ga je prizadela tudi prizemljitev vseh 

letal DC-10 na svetu. Vzrok je bil niz letalskih nesreč tega letala. Potniki so se odločali za 

konkurenčna letala Boeing 747, ki so jih na istih progah uporabljale konkurenčne družbe 

British Airways, TWA ... Dodatno oslabitev je družbi prinesla svetovna gospodarska kriza 

leta 1980, končni udarec pa so ji leta 1982 zadale zavrnitve bank. Te niso dale dodatnega 

denarja, ki bi Skytrainu omogočal delovanje do naslednje poletne sezone. Poletne sezone so 

namreč prinašale največ dobička, zlasti s čezoceanskimi leti (Calder, 2003, str. 68-75). 
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Najbolj pomembno dejanje, ki je pripomoglo k razvoju nizkocenovnih prevoznikov, je bila 

deregularizacija v letalskem prometu. Najprej se je začela v Združenih državah Amerike, 

sledila je Evropa. Deregularizacija je odprla pot konkurenci. Domače linije niso bile več v 

domeni le glavnih nacionalnih letalskih družb, ki so z monopolom določale cene poletov. 

Letalske družbe so dobile neomejeno pravico letenja na vseh progah znotraj EU. Družbe v 

državni lasti so se začele privatizirati. Prišlo je do propada nekaterih nizkocenovnih 

prevoznikov, vendar obstajajo tudi taki, ki so po rasti, moči in finančnih rezultatih močno 

presegli druge tradicionalne prevoznike.  

Te uspešne družbe so obstajale že v prejšnjem stoletju, njihov razvoj se je začel v Združenih 

državah Amerike. Med vodilne v Evropi pa danes sodita irski nizkocenovni prevoznik 

Ryanair in britanski EasyJet. 

3.2.1 Poslovanje nizkocenovnih letalskih prevoznikov 

Z ustanovitvijo nizkocenovnih letalskih prevoznikov se je predvsem uveljavil lahek dostop do 

storitev. Njihov slogan je: »Enostavno, lahko dostopno in poceni.« Nizkocenovni prevozniki 

obstajajo že desetletja, prva nizkocenovna letalska družba je bila SWA s sedežem v Dallasu v 

ZDA. S pojavom novih letalskih prevoznikov se je uvedla tudi nova politika letenja, hkrati pa 

še cenejše letalske vozovnice, pristajanje le na sekundarnih letališčih, prodaja enosmernih 

vozovnic, niso se vključevali v noben centralni rezervacijski sistem, uporabljali so le Boinge 

737, kar je znižalo stroške vzdrževanja in šolanja pilotov, stevardese niso ponujale hrane in 

pijače med leti, namesto vozovnic so imeli plastične kupone, opravljajo se le hitri (15-

minutni) postanki, tako se dnevno opravi več letov (Klančnik, 2003, str. 5).  

Način dela SWA so prevzeli tudi drugi evropski nizkocenovni prevozniki. Ryanair pa je dodal 

še svoj pečat, in sicer destinacija, kamor leti, mora tudi sama prispevati k promociji letalske 

linije. 

Zaradi povečanega števila različnih nizkocenovnih prevoznikov jim grozi, da jih bo uničila 

medsebojna konkurenca. Predvsem gre za preveliko ponudbo in premalo potnikov. To lahko 

vodi do propada poceni letalskih prevoznikov, od katerih bodo obstali samo največji.  

Ključ uspeha nizkocenovnih letalskih prevoznikov je v uspešni organizaciji in učinkoviti 

promociji, ki poteka izključno preko elektronskih medijev, kar je stroške zmanjšalo na 

najnižjo raven. Razvila se je rezervacija poletov preko spleta, potnik ob rezervaciji natisne 

potrdilo o vplačilu in rezervaciji. Za prijavo na letališču nimajo posebnega osebja, izbirajo pa 

tudi cenovno ugodna letališča, ki so navadno malo umaknjena iz centra mesta, nakup hrane na 

letu samem je možen z doplačilom, brezplačne hrane in pijače ne ponujajo. Tudi prtljaga na 

letih je sicer zavarovana, a za nižje zavarovalne vsote od klasičnih prevoznikov. 
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Pri oblikovanju strategije se organizacija odloča, kaj bo in česa ne bo delala oz. sprejela. 

Namen strategije je pozicioniranje podjetja/ponudnika storitev na trgu. Strategija 

nizkocenovnih prevoznikov, kot smo jih prikazali, temelji v ponudbi cenovno ugodnih letov 

od točke A do točke B. Seveda pri tovrstnem letu ne gre za posebno udobje in kakovost pri 

prijavi na let, odhodu in prihodu z letala. Po pristanku letala si morate tudi sami zagotoviti 

prevoz do mesta. Če je za potnika najpomembneje priti do cilja za čim manjši denar, potem je 

to prava izbira. Eden izmed predstavljenih nizkocenovnih letalskih prevoznikov – Ryanair – v 

svojem marketinškem gradivu jasno sporoča zahtevnejšim potnikom, naj z njimi ne letijo. 

Ryanair se močno zaveda svojega položaja in ga ves čas poudarja. Prihranek denarja je na 

prvem mestu. Seveda bi svojim potnikom lahko ponudil dodatne storitve za doplačilo, vendar 

tega preprosto ne želi storiti. Potnikom ne ponuja dodatnih luksuznih storitev kot klasični 

letalski prevozniki, saj želijo okrepiti svoj strateški položaj, s katerim jasno sporočajo 

potnikom in javnosti, da ne želijo zavajati ljudi z dodatnimi ponudbami, ki bi jih zmedle 

(Kocič, 2005).  

4 PREDSTAVITEV POSLOVANJA, STRATEGIJE IN VIZIJE 

LETALSKIH PREVOZNIKOV 

Za lažje razumevanje in predstavo sem za predstavitev izbral dva večja klasična letalska 

prevoznika in dva večja nizkocenovna prevoznika, saj sem nato najlažje potegnil vzporednice 

in primerjal razlike med njimi, ki so morda vplivale na njihovo uspešnost poslovanja. Izvedel 

sem tudi primerjavo med našim nacionalnim letalskim prevoznikom Adrio Airways in njej 

primerljivo Croatio Airlines. 

Tu bi rad poudaril še razlike med večjima klasičnima prevoznikoma (Lufthansa in Air France) 

in manjšima klasičnima prevoznikoma (Adria Airways in Croatia Airlines). Prva večja razlika 

se kaže v tem, da sta oba večja prevoznika v privatni lasti, medtem ko sta oba manjša v 

večinski lasti države in sta zato nacionalna prevoznika. Očitna je tudi razlika v floti letal, saj 

imata večja prevoznika dvajsetkrat več letal in večjih letal od obeh manjših. Pomembna 

razlika je tudi v ponudbi destinacij. Lufthansa in Air France ponujata tudi mednarodne lete, 

Adria Airways in Croatia Airlines pa samo lete po Evropi. Razlika se kaže tudi v ponudbi 

razredov potovanja. Oba večja prevoznika ponujata tri razrede (First, Business in Economy), 

oba manjša prevoznika pa dva razreda (Bussines in Economy). To je predvsem zaradi 

velikosti letal v floti in z njimi povezanih destinacij. 

4.1 Adria Airways 

Družba Adria Airways je bila ustanovljena leta 1961 z namenom opravljanja čarterskih letov. 

V 80. letih prejšnjega stoletja je začela z leti na rednih progah in postala članica IATA. Mreža 

storitev povezuje Ljubljano z več kot 40 destinacijami, poleg rednih linij opravlja tudi 
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sezonske čarterske lete (Grčija, Španija, Tunizija). Tedensko opravijo okoli 140 poletov. Ob 

vsem tem opravljajo tudi storitve v tovornem prometu.  

V začetku leta 1998 je Adria Airways svojo floto posodobila z dvema letaloma Canadair 

Regional Jet CRJ 200 LR ter konec leta 1998 s tretjim CRJ. V letu 2000 so dokupili četrto 

letalo Canadair Regional Jet 200 LR. Sedanja flota 14 letal obsega 2 letali Airbus A320, 2 

letali Airbus A319, 4 letala Canadair Regional Jet CRJ900 in 6 letal Canadair Regional Jet 

CRJ200. V letu 2010 so prepeljali 1.170.000 potnikov, v prvi polovici leta 2011 pa 529.000 

potnikov (Zgodovina Adria Airways d.d., b.l.). 

Od decembra 2004 je Adria Airways članica največjega globalnega združenja letalskih 

prevoznikov Star Alliance. Združenje Star Alliance je bilo ustanovljeno leta 1997 kot prvo 

resnično svetovno letalsko združenje, ki potnikom zagotavlja svetovne povezave in udobno 

potovanje. V letih 2003 in 2006, 2007 in 2008 ga je za najboljše svetovno združenje letalskih 

prevoznikov izbrala revija Business Traveller Magazine, v letih 2003 in 2005, 2007 in 2009 

pa organizacija Skytrax.  

Vizija podjetja je ostati uspešen tradicionalni mrežni evropski letalski prevoznik z moderno 

floto, ki se razvija in raste, dosega višji nivo kakovosti storitev v zadovoljstvo odjemalcev. 

Vizija je tudi ohranjanje vrednosti blagovne znamke.  

Ključni strateški cilji v letih 2009–2014 so doseganje praga rentabilnosti z obstoječimi 

zmogljivostmi in dejavnostmi, širitev z letalstvom povezanih in nepovezanih dejavnosti, 

prilagoditev organizacijske strukture, nove investicije in zagotavljanje virov financiranja. 

Osnovni cilj poslovanja je maksimiranje donosa lastniškega kapitala na enoto.  

Glede na sedanjo strategijo in vstop v Star Alliance so si začrtali poslovni model mrežnega 

prevoznika, ki se povezuje s partnerskimi letalskimi prevozniki in ponuja svojim potnikom 

globalno mrežo letov, s čimer izbrani model ponuja konkurenčno prednost. 

Poslovna strategija za obdobje 2009–2014 (Adria Airways d.d., 2009) obsega: 

 

 prenovo, ki zahteva poznavanje in razumevanje sprememb v okolju, visoko motiviran in 

odziven vrhnji menedžment, odločenost za premagovanje zastarelih miselnih vzorcev, 

sposobnost realiziranja novih ciljev na vseh nivojih ter sposobno vodstvo, ki v 

izpolnjevanju ciljev vključi vse zaposlene, 

 rast, katere osnovni cilji so: povečanje tržnega deleža, večanje in optimiziranje kapacitet 

ter razvoj podjetja kot celote, 

 racionalizacijo, ki zahteva izrazito usmerjanje v osnovno dejavnost, pri čemer so 

podporni procesi manj pomembni; zahteva močan finančni nadzor in omejuje porabo 

finančnih sredstev na vseh področjih. 
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4.2 Croatia Airlines 

Croatia Airlines je hrvaški nacionalni prevoznik, ustanovljen leta 1989 pod imenom Zagal 

(Zagreb Airlines). Leteti so začeli z enim samim letalom (Cessna 402), s katerim so opravljali 

tovorne storitve za UPS. Leta 1990 se je družba preimenovala v Croatia Airlines, leto kasneje 

so podpisali sporazum z Adrio Airways, ki jim je omogočil zakup letala McDonnell Douglas 

MD-82 ter začetek letenja na domači liniji Zagreb–Split. Zaradi vojne na Hrvaškem so bili 

kmalu prisiljeni ukiniti linijo (Wikipedia, the free encyclopedia, b.l.). 

Leta 1992 se začenja pravi razvoj družbe, ko so od nemške družbe Lufthansa pridobili tri 

letala tipa Boeing 737. Takrat so postali tudi člani Mednarodnega združenja letalskih 

prevoznikov (IATA). Prvi mednarodni let je bil na relaciji Zagreb–Frankfurt. Naslednje leto 

so dokupili še štiri nova letala, in sicer dve letali tipa ATR 42 ter dve letali tipa Boeing 737. 

Istega leta so odprli svoja predstavništva v več evropskih mestih in kupili potovalno agencijo 

Obzor ter začeli prodajati turistične pakete za skupine in posameznike. Poseben mejnik pa je 

bilo leto 1994, ko so prepeljali svojega milijontega potnika (Povijest Croatia Airlines d.d., 

b.l.). 

Od leta 1998 so tudi člani Evropskega združenja letalskih prevoznikov (AEA – The 

Association of European Airlines), hkrati pa so začeli menjati svojo floto letal s tipi Airbus. 

Kasneje so se pridružili še združenju letalskih prevoznikov Star Alliance ter ukinili floto letal 

za krajše polete (ATR). Na letni ravni prepeljejo okoli 1 milijona potnikov, od začetka 

delovanja do danes so jih prepeljali že več kot 20 milijonov (Povijest Croatia Airlines d.d., 

b.l.). 

Vizija podjetja je: "S sodobno floto in stalnimi izboljšavami storitev na letalih ponuditi 

potnikom več kot samo udoben let." Njihova poslovna strategija je graditi vozlišče na 

zagrebškem letališču in se osredotočiti na transferne potnike iz jugovzhodnih držav v ostala 

evropska središča, in sicer z namenom postati vodilni regionalni letalski prevoznik (Misija i 

vizija Croatia Airlines d.d., b.l.). Družba je osredotočena na vzdrževanje svojih že obstoječih 

linij skozi vse leto, saj se s tem ščiti proti sezonskem nihanju povpraševanja, letno pa 

zmanjšujejo izredni in čarterski letalski promet. Takšno poslovanje je rezultat 

problematičnosti v gospodarskem razvoju turizma, ki ne podpira turizma čez vse leto, kar 

dodatno prispeva k razvoju nacionalnega prevoznika.  

Pri svojem poslovanju daje družba velik pomen varnosti, zadovoljstvu zaposlenih in potnikov, 

etičnemu poslovanju, svojim partnerjem ter odgovornosti do zaščite okolja. Croatia Airlines 

je danes evropski letalski prevoznik s sodobno floto in kakovostnimi storitvami. Hkrati 

nenehno prispeva k razvoju turizma in gospodarstva ter pri tem deluje na načelih poslovne 

etike. Veliko da na svoj ugled, zato pri tem sodelujejo vsi zaposleni. Za kakovost skrbijo tudi 

z rednimi raziskavami in anketami potnikov. 
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V naslednjem obdobju si želi družba utrditi položaj vodilnega prevoznika v regiji ter v 

sodelovanju s partnerji Star Alliance razširiti mrežo destinacij v Evropi in regiji. Prav tako 

nenehno delajo na novih proizvodih in storitvah, ki bi olajšali organizacijo potovanja 

potnikom, s čimer bi dosegli njihovo zadovoljstvo.  

Po dvajsetih letih bo zopet zaživela včasih zelo priljubljena povezava Beograd–Split. Med 

turistično sezono, od 1. junija do 28. septembra, bodo turisti iz Srbije zopet lahko poleteli in 

letovali na jadranski obali. Cena povratne vozovnice se bo začela pri 126 €, cena enosmerne 

pa pri 94 €. 

4.3 Air France 

Letalska družba Air France je bila ustanovljena leta 1933. Leta 2003 se je združila z 

nizozemsko letalsko družbo KLM, tako da je danes ime matične družbe Air France-KLM. 

Hčerinski podjetji sta Air France in KLM, ki pa obe še vedno poslujeta pod svojim imenom. 

Sedež družbe je v Parizu na letališču Charles De Gaulle, ki je prav tako njeno matično 

letališče. Slogan družbe je: »Naredimo nebo najlepše mesto na Zemlji.« Družba je danes 

glavni nacionalni prevoznik Francije in eden največjih letalskih prevoznikov na svetu. Je tudi 

ustanoviteljica združenja letalskih prevoznikov pod imenom SkyTeam, v katero spadajo 

prevozniki, kot so: Czech Airlines, Aeroflot, Delta Airlines, Aeromexico, Korean Air itd. 

Ponujajo 32 destinacij po Franciji ter 152 destinacij v 91 državah po vsem svetu (če 

upoštevamo tudi tovorni promet).   

 

Leta 2004 so bili največji prevoznik v Evropi, ko so pokrivali kar 25,5 % celotnega 

evropskega trga, hkrati so bili vodilni glede na poslovne prihodke. To pomeni, da so prepeljali 

43,3 milijonov potnikov in ustvarili za 12,53 mrd. € poslovnih prihodkov. Zanimivo je, da 

večino evropskega trga še danes pokrivajo s hčerinskimi družbami, ki so: Brit Air, City Jet in 

Regional. Slednji pokriva slovenski trg, in sicer na relaciji Ljubljana– Pariz. 

 

V svoji floti imajo danes 286 letal vseh razredov in velikosti, večinoma so to letala Airbus in 

Boeing. Pohvalijo pa se lahko tudi z 12 letali tipa Airbus A380 z največjo kapaciteto 826 

sedežev, ki velja za največje letalo do danes. Leta 1976 so bili prvi, ki so v svojo ponudbo 

vključili letenje s Concordi (5 letal), ki so letela z nadzvočno hitrostjo. S tem so občutno 

skrajšali čas letenja preko ocena v Ameriko (približno tri ure do New Yorka). Prva destinacija 

s temi letali je bila Pariz–Rio de Janeiro. Sprva se je kazala ta poteza kot odlična, kasneje pa 

so jih ukinili zaradi pomanjkanja povpraševanja. Glavni vzrok za to je bila visoka cena 

letalskih vozovnic ter nesreča enega od teh letal v Parizu leta 2005. 

 

Na letalih družba Air France ponuja več razredov potovanja, ki se med seboj razlikujejo po 

udobju, storitvah in ponudbi na letalu (hrana, LCD-ekrani, sedeži ipd.) Razredi se imenujejo 

La Premiere (prvi razred), Premium Affaires (poslovni razred), Premium Voyager (višji 
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ekonomski razred) ter Voyager (ekonomski razred). Cene vozovnic se razlikujejo, pri čemer 

je za vozovnico prvega razreda (najvišji razred) treba odšteti največ. 

 

Vizija podjetja je postaviti nove standarde v smislu družbene odgovornosti in si prizadevati, 

da ostanejo vodilni v letalski industriji z mobilizacijo vseh sredstev skupine in zaposlenih, s 

pristopom "korak za korakom". Leta 2011 je družba spremenila svojo strategijo, ki je bila 

pred tem osredotočena na dve vozlišči (Pariz in Amsterdam), ki sta služili kot povezava 

transfernim potnikom iz drugih, večinoma manjših in bolj odročnih letališč ter mest. Svojo 

strategijo sedaj usmerja v pokrivanje regionalnega trga, in sicer zaradi vse večje širitve 

nizkocenovnih prevoznikov. Z novo strategijo si želijo povečati število potnikov in prevzeti 

del regionalnega trga, ki ga pokrivajo nizkocenovni prevozniki. Ponujali bodo enosmerne lete 

po Franciji, Skandinaviji, v Vzhodno Evropo, Severno Afriko in Mediteran, cene pa se bodo 

gibale od 50 € naprej. Ne glede na ceno, ki je primerljiva s cenami nizkocenovnih 

prevoznikov, pa bodo storitve in kvaliteta ostale iste kot na vseh drugih njihovih letih. 

 

Strategija temelji na znižanju operativnih stroškov za 1 %. Hkrati bodo uporabljali samo en 

tip letal (Airbus A320). Pomemben del strategije je tudi premestitev posadk iz Pariza, saj 

bodo nastanjene lokalno. Povečati si želijo tudi naloge zaposlenih, ki bodo prevzeli dela, ki so 

bila prej v domeni zunanjih izvajalcev. Vse to naj bi ustvarilo prihranek dodatnih 400–500 

mio. €. 

V letu 2011, po 37 letih odsotnosti, je Air France ponovno odprl letalsko povezavo s 

Kambodžo, in sicer s tremi leti tedensko v poletni sezoni. Generalni direktor Air France, 

Pierre-Henri Gourgeon, s ponosom poudarja, da je to del strategije razvoja na relacijah v 

Aziji, kjer Air France povečuje kapacitete. S tremi tedenskimi povezavami so se okrepile 

gospodarske in kulturne vezi s to živahno regijo, poleg tega pa je tudi bolje zadoščeno 

turističnim potrebam. Na relaciji so leteli z letali Airbus A340-300, ki so jih od 9. maja 2011 

zamenjali z Boeing letali B777-200. 

V poslovnem letu 2010-11 je družba prepeljala okoli 48 milijonov potnikov, kar je 1,1 

odstotka več kot v letu poprej, zasedenost kabine pa se je okrepila za eno odstotno točko na 

81,6 odstotka. V prvi polovici leta 2011 so sicer poslovanje Air France nekoliko oklestili 

izredni dogodki, kot so potres na Japonskem ter zaostrovanje politične krize na Bližnjem 

vzhodu in v Afriki.  

Letalska družba se sicer pripravlja na spremembo obdobja trajanja posameznega poslovnega 

leta. Tako bo tekoče poslovno leto trajalo le devet mesecev, z januarjem 2012 pa bo Air 

France poslovno leto uskladil s koledarskim, so še napovedali. 

4.4 Lufthansa 

Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG) je največji nemški letalski prevoznik. Ime podjetja 

izhaja iz besed »Luft« (nemški izraz za zrak) in »Hansa« (severnonemška srednjeveška 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Letalo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zrak
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hansa
http://sl.wikipedia.org/wiki/Srednji_vek
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trgovska organizacija). Sedež podjetja je v Kölnu, matično letališče pa je Mednarodno 

letališče Frankfurt v Frankfurtu na Majni. Drugo matično letališče je v Münchnu, tretje pa je 

po prevzemu podjetja SWISS postalo Züriško letališče. Lufthansa upravlja več kot 400 letal 

in zaposluje okrog 100.000 ljudi po vsem svetu. Lufthansa je ustanovitvena članica družbe 

Star Alliance, največje letalske družbe na svetu.  

Predsednik uprave, Wolfgang Mayrhuber, ob svetovni krizi in predstavitvi poslovnih 

rezultatov pojasnjuje: "Izkoristili smo tržne priložnosti, zmanjšali kapacitete in izboljšali 

kakovost naših proizvodov. Velika prilagodljivost, inovativnost in solidna finančna podlaga 

so pomembna moč našega koncerna."  

Vizija podjetja se glasi: "Na trdnih temeljih in vedno en korak pred ostalimi. To je prava 

kombinacija, ki zagotavlja nadaljnji uspeh. Zračni promet je in ostaja rastoči trg, na katerem 

se želimo razvijati finančno in kakovostno, v zahtevnem okolju. Ostali bomo zvesti svoji 

kakovosti tudi v prihodnje z odlično blagovno znamko, močno skupino letalskih prevoznikov 

in storitev družbe s trajnostnim ustvarjanjem vrednosti ter veliko inovativnosti." (Lufthansa, 

2011).  

V središču pozornosti strategije Lufthanse sta dobičkonosna rast in dosleden razvoj popolnih 

storitev v potniškem prometu. "Potniški promet je osrednja dejavnost Lufthanse," je poudaril 

Mayrhuber. "Rast v potniškem prometu bo vplivala na rast celotnega koncerna. Lufthansa 

upošteva strategije posameznih delov koncerna in njihov pomen za potniški promet." Na ta 

način Lufthansa vodi aktivni portfolio-menedžment, usmerjen na njene ključne dejavnosti. V 

svojo strategijo so vključili modernizacijo flote ter izboljšanje kvalitete svoje mreže, 

okrepitev položaja na ključnih trgih z novimi partnerji, osredotočenost na srednje in 

dolgoročni vidik ter zavzemanje za trajnostni razvoj podjetja. 

Vsa področja koncerna morajo prispevati k akcijskemu načrtu. Zagotoviti je treba delovna 

mesta, ustvariti pogoje za prihodnje poslovanje in paziti na konkurenčnost.  

Lufthansa še naprej uspešno izvaja svojo politiko združevanja, kar kažejo tudi rezultati 

sodelovanja z novimi partnerji: South African Airways, TAP Air Portugal, Air India. S 

stalnim razvojem vrhunskih proizvodov postavlja Lufthansa merila v panogi. Od decembra 

2009 dalje je potnikom prvega razreda v Frankfurtu na razpolago obnovljen salon in lasten 

terminal z direktnim prevozom do letala.  

Njihovo poslovanje predvideva 12.700 letov tedensko v 177 destinacij v 73 držav sveta ter 

100 milijonov potnikov letno, kar je 10% povečanje. 

Medtem ko Lufthansa leti globalno, razmišlja lokalno in potnikom omogoča najvišji nivo 

kakovosti storitev na posameznih trgih. Nov klicni center v Brnu je najnovejši kazalnik 

usmerjenosti Lufthanse na kakovost storitev za potnike, ki prihajajo iz Srednje in Vzhodne 

Evrope ter letijo na vse strani sveta.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mednarodno_letali%C5%A1%C4%8De_Frankfurt&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mednarodno_letali%C5%A1%C4%8De_Frankfurt&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_na_Majni
http://sl.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
http://sl.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrich
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Star_Alliance&action=edit&redlink=1
http://www.finance.si/leksikon/30010/Wolfgang-Mayrhuber
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4.5 Ryanair 

Družbo Ryanair je leta 1985 ustanovila irska družina Ryan. Do konca leta 1985 so prepeljali 

5.000 potnikov. Naslednje leto je Ryanair dobil dovoljenje za vzpostavitev proge London–

Dublin, s tem je postal izzivalec dveh klasičnih letalskih prevoznikov. Ryanairove cene ob 

vzpostavitvi proge so bile za več kot polovico nižje, kar je povzročilo velik padec cen tudi 

drugih letalskih prevoznikov. V štirih letih se je število potnikov povečalo na 644.000, 

zaposlenih je bilo 477 oseb (About us, b.l.).  

 

Vizija podjetja je zelo preprosta, in sicer si želijo ostati vodilni nizkocenovni prevoznik v 

Evropi. Strategija družbe temelji na nizkih stroških in osnovni ponudbi. Zajema visoko 

izkoriščenost letal, minimalno število zaposlenih in zniževanje stroškov s prodajo vozovnic 

izključno preko interneta. Nizke stroške ohranjajo tudi s pridobivanjem popustov in koncesij 

od letalskih ponudnikov (Boeing) in letališč. V uporabi imajo samo en tip letal, kar pomeni 

poceni in enostavno vzdrževanje ter nizke stroške uvajanja novega osebja. Prihodke 

povečujejo tudi s prodajo najema avtomobilov, potovalnih zavarovanj, s prodajo na krovu in z 

zaračunavanjem viška prtljage. Vse to skupaj predstavlja okoli 15–20 % celotnih tekočih 

prihodkov. To pomeni, da je strategija uspešno zmanjševanje stroškov, hkrati pa visoka 

učinkovitost, tako da lahko nudijo osnovno storitev, po kateri je veliko povpraševanje.  

 

Vodenje družbe je po njenem skorajšnjem propadu zaradi dolgov prevzel Michael O'Leary in 

napravil rekonstrukcijo. Michael O'Leary je pred tem odpotoval v Dallas na sedež družbe 

Southwest, kjer so mu Herb Kelleher in njegovi sodelavci do potankosti predstavili njihov 

poslovni model. Namen je bil letno prepeljati največje možno število potnikov po najnižjih 

cenah. Ryanair je tako postal prvi nizkocenovni letalski prevoznik v Evropi. 

 

Za družbo je bil velik pretres leta 1991 zalivska vojna, ki je znatno zmanjšala število 

potnikov, propadle so tudi druge letalske družbe (Pan Am, Air Europa). Ryanair je močno 

zmanjšal svoje cene in prepeljal 700.000 potnikov, zabeležil je svoj prvi dobiček.  

 

Promet je nadalje le še rasel. Leta 1994 so tako prepeljali že 1,6 milijona potnikov na le 7 

progah. Leta 1994 so kupili 6 rabljenih letal Boeing 737 in posodobili svojo floto. Ryanair je 

tudi premestil svojo glavno londonsko bazo z letališča Luton na letališče Stansted, ki je bilo 

leta 1991 obnovljeno, vendar prazno. Letališči Gatwick in Heathrow sta bili polno zasedeni, 

vendar so se letalske družbe Stansteda vseeno izogibale. Tako je O'Learyu uspelo prepričati 

upravljavce, da bo Ryanair ob primerno nizkih pristojbinah in taksah pripeljal nove potnike in 

oživel letališče. Leta 1995 je Ryanair prvič poletel na notranji progi v Veliki Britaniji , in 

sicer med letališčema London Stansted in Glasgow Prestwick. To je bilo možno zaradi uvedbe 

pravice tujega prevoznika do letenja na notranjih letih v neki državi. Deregulacijo leta 1997 je 

Ryanair izkoristil za veliko širitev v osrednjo Evropo. Začeli so s štirimi progami, in sicer z 

letališča London Stansted v Stockholm, Oslo Tom ter iz Dublina v Pariz in Bruselj (Calder, 

2003, str. 95–115). 
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Leta 1999 so floto povečali za pet novih letal Boeing 737-800. Ta tip letala je bil edini, s katerim 

so leteli. V začetku leta 2000 so začeli s spletno prodajo vozovnic, v prvih treh mesecih so 

zabeležili 50.000 nakupov letalskih vozovnic na teden. Svojo ponudbo preko spleta so 

preko poslovnih partnerjev razširili na poceni najem avtomobilov, ponudbo hotelskih storitev, 

zavarovanje potovanj in ponudbo železniških vozovnic.  

Velik met jim je uspel leta 2003 s prevzemom nizozemske družbe Buzz, ki je prav tako imela 

sedež na letališču London Stansted. Mesec dni po prevzemu so jo zaprli in prevzeli njene 

proge, ki so jih ponudili po polovico nižjih cenah. S tem prevzemom je Ryanair postal daleč 

največja družba na Stanstedu in je dobil dostop do 11 novih letališč v Franciji. 

Leta 2006 Ryanair odpre svojo 16. bazo, uvede prijavo na let prek interneta in prvič začne 

leteti tudi izven Evrope – v Maroko. Danes leti na 362 progah v 22 držav in prepelje 76 

milijonov potnikov (Ryanair Ltd., 2011). 

4.6 EasyJet 

Kot vsi nizkocenovni prevozniki ima tudi EasyJet podobno strategijo, se pa nekoliko razlikuje 

od ostalih in prej omenjenega Ryanaira. V svoji viziji si želijo postati najbolj zaželena 

evropska letalska družba za kratke razdalje, želijo si obarvati Evropo v "oranžno". Svojo 

vizijo si prizadevajo uresničiti s ponujanjem nizkih cen vozovnic svojim potnikom, jih peljati, 

kamor in kadar si želijo (priročna letališča in čas letenja). To jim omogočata osredotočenost 

na potnika in odlična posadka na letalih z dobrimi storitvami.  

Podobno kot Ryanairova tudi EasyJetova strategija temelji na visoki izkoriščenosti letal ter 

hitrem obračanju letal na letališčih, zaračunavanju dodatkov (prednostno vkrcavanje, oddana 

prtljaga, hrana ipd.), nizkih operativnih stroških, zniževanju stroškov (npr. brez povezovalnih 

letov, brez hrane ...). Se pa strategija delno razlikuje od ostalih nizkocenovnih prevoznikov, in 

sicer po tem, da letijo na glavna letališča, privabljajo poslovne potnike z ugodnimi storitvami 

(Flex Fare), ponujajo možnost brezplačne menjave leta na prejšnji let, če je prosto mesto. 

Dolgoročni cilji so povečanje flote z novimi letali Airbus 319, kar bo omogočilo povečanje 

števila destinacij in izboljšanje storitev na zdajšnjih letih. Prvih 120 leta Airbus so dobili v 

letih 2002–2007 (Our Journey, b.l.). 

EasyJet je drugi največji nizkocenovni letalski prevoznik v Evropi. Že od leta 1995, ko je 

Stelios Haji-Ioannou ustanovil EasyJet, si zasluženo pridobiva ugled družbe z izredno 

ugodnimi cenami vozovnic na rednih letih v mnoga evropska mesta, ki so za potnike 

privlačna zaradi posla ali zabave.  

Edinstveni uspeh je družba dosegla leta 1999 s prodajo milijona vozovnic preko spleta. V 

Veliki Britaniji so začeli s snemanjem resničnostnega šova, kjer so vsak teden pokazali delček 

delovanja EasyJeta, tudi njegove pomanjkljivosti. Gledalci so cenili odprtost in odkritost 
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družbe, prikazano pa je EasyJet povzdignilo med splošno znana imena britanskega 

gospodarstva. 

Leta 2000 so naročili 17 letal Boing 737-700, prepeljali so desetmilijontega potnika. S prvim 

majem 2004 je začel EasyJet leteti tudi na nove destinacije (glavna mesta pridruženih članic 

EU), med drugimi tudi v Ljubljano. Iz Ljubljane sta bili določeni dve letalski liniji, v London 

in Berlin, vendar je bila povezava z Berlinom marca 2006 ukinjena, nadomestil jo je Pariz, ki 

so ga ukinili letos. 

Danes EasyJet posluje na več kot 600 progah v 30 državah s floto več kot dvesto letal. 

Zaposlujejo več kot 8000 ljudi, od tega 2000 pilotov in 4500 oseb kabinskega osebja. V 

lanskem letu so prepeljali okoli 55 milijonov potnikov. Držijo ključne položaje na letališčih 

Gatwick, Milano, Geneva in Paris. Danes prodajo okoli 90 % letalskih vozovnic preko 

njihove internetne strani, kar kaže, da je njihova spletna stran učinkovita in preprosta za 

uporabo oz. nakup vozovnice. 

Letala družbe EasyJet letijo na glavna letališča blizu mest evropskih prestolnic, tu ne gre za 

neka obrobna letališča. Prednost dajejo točnosti – takoj za varnostjo. Velik pomen dajejo tudi 

zaposlenim in njihovemu profesionalnemu ter prijaznemu odnosu do potnikov. Vsak 

zaposleni čuti veliko pripadnost podjetju, kar se odraža tudi pri zadovoljnih potnikih. 80 % 

vseh potnikov predstavljajo poslovni potniki in ta odstotek si želi družba še povečati. 

Leta 2010 je postal EasyJet največji letalski prevoznik v Veliki Britaniji. V letu 2011 je 

družba naročila še dodatnih 15 novih letal Airbus A320.  

5 PRIMERJAVA STRATEGIJ IN USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

IZBRANIH LETALSKIH PREVOZNIKOV 

V tem poglavju se bom osredotočil na uspešnost poslovanja izbranih letalskih prevoznikov in 

primerjavi njihovih poslovnih strategij ter vizij. V prvem delu za primerjavo vzamem našega 

nacionalnega prevoznika, Adrio Airways, in njej primerljivo Croatio Airlines. V drugem delu 

poglavja pa me zanima primerjava uspešnosti med največjimi klasičnimi in nizkocenovnimi 

prevozniki v Evropi, ki sem jih podrobno opisal v prejšnjem poglavju. Iz letnih poročil vseh 

prevoznikov sem zbral nekaj ključnih podatkov o poslovanju. Ti zajemajo nekaj finančnih in 

fizičnih kazalcev. Podatki so zaradi večje preglednosti prikazani v tabelah. 

5.1 Primerjava uspešnosti med Adrio Airways in Croatio Airlines 

Gre za zelo podobna in po velikosti med seboj primerljiva letalska prevoznika, ki si 

konkurirata predvsem na trgih Jugovzhodne Evrope. Ko primerjam vizijo in strategijo, 

opažam, da imata prevoznika veliko več skupnih točk kot razlik. 
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Vizija obeh govori o povečanju kakovosti storitev, ohranjanju blagovne znamke ter 

modernizaciji flote. Obe viziji se nanašata predvsem na zadovoljstvo svojih strank. Pri 

strategiji imata letalska prevoznika nekaj skupnih točk, kot so: optimizacija in racionalizacija 

poslovanja, želja postati vodilni regionalni prevoznik, širitev mreže letov (ponuditi nove 

destinacije, ki so poslovno in turistično atraktivne), ponujanje novih proizvodov in storitev 

visoke kakovosti, odgovornost do okolja in povečanje konkurenčnosti. 

Do razlik med strategijama prihaja v ponudbi domačih letov (pri nas jih ni) ter sodelovanju 

Croatie Airlines z državo z namenom promocije turizma (večanje števila potnikov). Adria 

Airways se trudi povezati s Slovensko turistično agencijo z namenom povečanja števila 

potnikov in posledično turistov, kar je v skupnem interesu. 

 

Za primerjavo uspešnosti bom uporabil podatke iz Tabele 2 in Tabele 3, ki vsebujeta nekatere 

finančne in fizične podatke obravnavanih letalskih prevoznikov. Obravnavam podatke za 

obdobje petih let, 2007–2011. V tabelah so zajeti podatki o vseh prihodkih, čistem 

dobičku/izgubi, številu prepeljanih potnikov, zasedenosti potniške kabine, floti in številu 

zaposlenih. Glede na vizijo in strategijo me zanima, kateri prevoznik je bolj uspešen. 

 

Pri vseh prihodkih in pri dobičku ter izgubi podjetji poslujeta podobno uspešno oz. 

neuspešno. Vsi prihodki letalskih prevoznikov se v obdobju zadnjih petih let gibljejo nekje na 

isti ravni, ni drastičnega povečanja ali zmanjšanja. Opazim velik upad prihodka pri obeh 

letalskih prevoznikih po letu 2008, ko je nastopila gospodarska recesija. Prav tako je opaziti 

visoke izgube, ki jih prevoznika pridelata. Tu je Croatia Airlines nekoliko bolj uspešna, saj je 

videti, da svoje izgube zmanjšuje, medtem ko jih Adria Airways povečuje.  

 

Drugi pomembni postavki sta zasedenost potniške kabine ter število prepeljanih potnikov. 

Glede na floto, s katero prevoznika razpolagata, je zopet nekoliko bolj uspešna Croatia 

Airlines, ki na leto pripelje več potnikov in ima rahlo večji odstotek zasedenosti potniške 

kabine. Pri obeh je opaziti rahel padec števila prepeljanih potnikov. 
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Tabela 2: Kazalci uspešnosti poslovanja v Adrii Airways d.d. 2007–2011 

 

Leto 

Vsi 

prihodki v 

EUR 

Čisti 

dobiček/izguba v 

EUR 

Število 

prepeljanih 

potnikov 

Zasedenost 

potniške 

kabine v 

% 

   Število 

zaposlenih 

 

Flota 

2007 181.998.193       452.272 1.136.431 67,1 679 14 

2008 207.242.233 - 3.240.977 1.302.172 65,6 719 14 

2009 164.174.820      - 13.991.691 1.143.542 63,3 705 12 

2010 151.940.388      - 63.073.630 1.170.235 66,5 452 13 

2011 / / 1.163.016 63,1 452 13 

Vir: Adria Airways d.d., Letno poročilo podjetja Adria Airways d.d. za leto 2007; Adria Airways d.d., Letno 

poročilo podjetja Adria Airways d.d. za leto 2008; Adria Airways d.d., Letno poročilo podjetja Adria Airways 

d.d. za leto 2009, Adria Airways d.d., Letno poročilo podjetja Adria Airways d.d. za leto 2010; Adria Airways 

d.d., Letno poročilo podjetja Adria Airways d.d. za leto 2011. 

 

V zadnjem letu je hrvaški nacionalni prevoznik dvignil odstotek zasedenosti na 67.1 %, kar je 

najboljša izkoriščenost potniške kabine v zadnjih petih letih. Pri Adrii Airways je situacija pri 

tej postavki ravno obratna, odstotek zasedenosti je najnižji v zadnjih petih letih, in sicer 63.05 

%. Ti dve postavki sta tesno povezani s floto letal, ki ju prevoznika uporabljata.  

 

Po pregledu nekaj ključnih podatkov obeh prevoznikov ugotavljam, da nista uspešna pri 

svojem poslovanju, predvsem zaradi velikih izgub, ki jih letno pridelata. Če ju primerjam med 

seboj, je nekoliko bolj uspešna Croatia Airlines. Treba je poudariti, da bosta morali družbi 

spremeniti svojo strategijo poslovanja in morda uporabiti del strategije nizkocenovnih 

prevoznikov (predvsem nižje cene in večja izkoriščenost letal). Druga opcija je, po mojem 

mnenju, v povezovanju ali sodelovanju med seboj in z drugimi prevozniki v regiji. Le tako 

bodo lahko optimizirali in racionalizirali svoje poslovanje. Menim, da bi bila optimalna 

rešitev en letalski prevoznik oz. eno združenje letalskih prevoznikov na Balkanu, ki bi bilo 

konkurenčno, predvsem v svoji regiji. Velikost obeh družb je sicer optimalna, vendar se še 

vedno pojavlja problem preveč konkurentov v regiji za iste letalske proge in premajhen trg za 

vse. 
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Tabela 3: Kazalci poslovne uspešnosti v Croatii Airlines d.d. 2007–2011 

 

Leto 

Vsi 

prihodki v 

EUR 

Čisti 

dobiček/izguba 

v EUR 

Število 

prepeljanih 

potnikov 

Zasedenost 

potniške 

kabine v 

% 

   Število 

zaposlenih 

 

Flota 

2007 210.547.945  136.986 1.715.000 64,9 1.052 11 

2008 236.769.786  - 12.191.780 1.869.000 65,2 1.113 12 

2009 160.341.000  - 27.082.000 1.751.000 61,4 1.131 12 

2010 166.838.000  - 21.486.000 1.641.000 62,0 1.117 13 

2011 183.963.775  - 20.729.203 1.550.000 67,1 1.045 11 

Vir: Croatia Airlines d.d., Ljetno izvješče Croatia Airlines d.d. za leto 2007; Croatia Airlines d.d., Ljetno 

izvješče Croatia Airlines d.d. za leto 2008; Croatia Airlines d.d., Ljetno izvješče Croatia Airlines d.d. za leto 

2009; Croatia Airlines d.d., Ljetno izvješče Croatia Airlines d.d. za leto 2010; Croatia Airlines d.d., Ljetno 

izvješče Croatia Airlines d.d. za leto 2011. 

5.2 Uspešnost poslovanja ostalih letalskih družb 

Za primerjavo uspešnosti sem izbral dva največja klasična letalska prevoznika (Lufthansa in 

Air France) ter dva največja nizkocenovna letalska prevoznika (EasyJet in Ryanair) v Evropi. 

Vizija obravnavanih prevoznikov je enaka, in sicer svojim potnikom ponuditi ter zagotoviti 

varne ter ugodne lete. Se pa poslovna strategija zgoraj omenjenih klasičnih in nizkocenovnih 

prevoznikov precej razlikuje. Na eni strani je strategija Lufthanse in Air France v ustvarjanju 

globalne mreže preko svojih vozlišč in visoke frekvence letov. Svojim potnikom želijo 

ponuditi udobje in visoko kakovost ponudbe ter storitev. Strategija nizkocenovnih 

prevoznikov je predvsem izkoristiti zračni prostor v Evropi in ponuditi potnikom cenovno 

ugodne lete, ki ne vsebujejo dodatnega udobja. V svoji strategiji se močno zavedajo, kako 

pomembni so za povezovanje Evrope, saj zaradi nizkih cen letalskih vozovnic potuje z 

letalom vedno več ljudi.  

5.2.1 Lufthansa 

Vsi prihodki družbe so se v zadnjem obdobju povečevali, in sicer v zadnjih treh letih za 

dobrih 6 mrd. €. Na drugi strani pa čisti dobiček in izguba družbe v obravnavanem obdobju 

variirata in so imeli v prejšnjem letu čisto izgubo v vrednosti 13 mio. €, kar kaže na visoke 

odhodke v prejšnjem letu. Višina izgube je zanemarljiva glede na obseg poslovanja. Glede na 

obdobje zadnjih petih let je bilo najbolj uspešno leto 2010, ko so imeli za 1.131 mio. € 

dobička. 

  

Njihova strategija povezovanja z novimi partnerji na ključnih trgih se odraža tudi v številu 

potnikov, ki jih prepeljejo. Podatek kaže, da se je to število v obdobju povečevalo in je v 
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lanskem letu doseglo rekordno število prepeljanih potnikov, dobrih sto milijonov. To je za 

deset milijonov več kot v letu 2010. Zasedenost potniške kabine je relativno majhna, če 

odstotek zasedenosti primerjamo z ostalimi primerljivimi prevozniki, in je v povprečju za 10 

% nižji. Ta podatek kaže na slabo izkoriščenost letal in hkrati pove, da bi družba morala 

razmišljati o ukinitvi destinacij z najmanjšim odstotkom ter o uvedbi novih, bolj zanimivih. 

Opaziti je tudi povečanje flote oz. števila letal v družbi. Razlog je modernizacija flote, ki je 

del strategije družbe. Z novimi letali želijo dvigniti kakovost in udobje, kar se kaže v 

povečanju števila potnikov skozi obdobje. Na koncu bi omenil še rast števila zaposlenih v 

obdobju, ki je posledica rasti obsega poslovanja. Število in rast zaposlenih v opazovanem 

obdobju je med vsemi obravnavanimi prevozniki največje.  

 

Tabela 4: Kazalci uspešnosti poslovanja v Lufthansi AG 2007–2011 

 

 

Leto 

Vsi 

prihodki v 

mio. EUR 

Čisti 

dobiček/izguba 

v mio. EUR 

Število 

prepeljanih 

potnikov v 

tisočih 

Zasedenost 

potniške 

kabine v 

% 

   Število 

zaposlenih 

 

Flota 

2007 22.420 - 1.655 62.894 79,8 100.779 264 

2008 24.870      599 70.543 78,9 108.123 282 

2009 22.283     - 34 77.315 77,9 117.521 317 

2010 27.324   1.131 91.157 79,6 117.019 342 

2011 28.734      - 13   100.603 77,6 120.055 355 

 

Vir: Lufthansa AG, Annual report Lufthansa AG za leto 2007; Lufthansa AG, Annual report Lufthansa AG za 

leto 2008; Lufthansa AG, Annual report Lufthansa AG za leto 2009; Lufthansa AG, Annual report Lufthansa AG 

za leto 2010; Lufthansa AG, Annual report Lufthansa AG za leto 2011. 

5.2.2 Air France 

Družba Air France je v obdobju zadnjih petih let beležila povprečno višino vseh prihodkov 

okoli 23 mrd. €. Po letu 2010, ko so imeli rekordno čisto izgubo v višini 1.559 mio. €, so 

poslovno leto 2011 zaključili uspešno, in sicer s 613 mio. € čistega dobička. Strategija 

večjega pokrivanja regionalnega trga in ponujanje letov po nizkih cenah se bo pokazala za 

uspešno ali ne konec tega leta. 

 

Število prepeljanih potnikov je konstantno okoli sedemdesetih milijonov potnikov letno. Je pa 

opaziti rahel padec števila od leta 2007. Z novo strategijo naj bi se to število povečalo. 

Izkoriščenost potniške kabine je visoka in primerljiva z nizkocenovnimi prevozniki, kar kaže 

na dobro izbiro destinacij, ki jih pokrivajo. So najboljši ponudnik letov v Afriko, kjer imajo 

zaenkrat malo konkurence. 
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Po združitvi z nizozemskim nacionalnim prevoznikom KLM se je flota občutno povečala, saj 

imajo daleč največ letal med največjimi prevozniki v Evropi. Glede na dobro izkoriščenost 

letal je to njihova prednost, saj imajo tako bolj razširjeno globalno mrežo letov, kar je tudi 

pomemben del njihove strategije. 

Kot pri Lufthansi tudi pri njih bode v oči podatek o številu zaposlenih, saj je število v 

primerjavi z nizkocenovnima prevoznikoma EasyJet in Ryanair občutno večje. Za primerjavo, 

družba Air France je imela v letu 2011 okoli sto tisoč zaposlenih, medtem ko je imel EasyJet 

zaposlenih samo okoli osem tisoč oseb. Flota EasyJeta pa je samo trikrat manjša.    

Tabela 5: Kazalci uspešnosti poslovanja v Air France S.A. 2007–2011 

 

 

Leto 

Vsi 

prihodki 

v mio. 

EUR 

Čisti 

dobiček/(izguba) 

v mio. EUR 

Število 

prepeljanih 

potnikov v 

tisočih 

Zasedenost 

potniške 

kabine v 

% 

   Število 

zaposlenih 

 

Flota 

2007 23.073 870 74.800 78,0 110.369 607 

2008 24.114 791 74.500 80,8 110.878 621 

2009 23.970          - 814 71.400 80,7 104.721 594 

2010 20.994       - 1.559 71.394 81,6 102.426 590 

2011 23.600  613 71.320 82,0 102.277 609 

Vir: Air France S.A., Annual report Air France S.A. za leto 2007; Air France S.A., Annual report Air France 

S.A. za leto 2008; Air France S.A., Annual report Air France S.A. za leto 2009; Air France S.A., Annual report 

Air France S.A. za leto 2010; Air France S.A., Annual report Air France S.A. za leto 2011. 

5.2.3 EasyJet 

EasyJet je po velikosti drugi največji nizkocenovni prevoznik v Evropi s floto 204 letal, ki se 

iz leta v leto povečuje. Prav tako se povečuje število potnikov, ki je v lanskem letu doseglo 

rekordnih 54 mio. Glede na obseg evropskega letalskega zračnega prometa menim, da je flota 

družbe blizu optimalnega števila.  

 

Eden ključnih podatkov, ki kažejo na uspeh družbe, je visoka zasedenost potniške kabine in 

posledično visoka izkoriščenost letal. Pozitivna lastnost družbe je velika fleksibilnost glede 

spreminjanja in odpiranja novih linij. Tako uspešno sledijo svoji strategiji glede visoke 

frekvence letov in izkoriščenosti letal. Če se ozrem na prihodke, opazim njihovo povečevanje 

skozi obdobje zadnjih petih let. V tem obdobju so se ti povečali za 30 mrd. €. Leto 2011 so 

zaključili z največjim prihodkom v višini 4.280 mio. €. V zadnjih dveh letih je moč opaziti 

tudi povečanje čistega dobička, ki se je po letu 2007 povečal za trikrat in je v lanskem letu 

znašal rekordnih 269 mio. €.  

 

Glede na povečanje obsega poslovanja se je povečevalo tudi število zaposlenih, ki jih je imela 

družba v lanskem letu okoli osem tisoč, kar je povečanje glede na leto 2010 za tisoč 
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zaposlenih. Pri tem podatku je ključnega pomena, da je število zaposlenih občutno manjše kot 

pri klasičnih prevoznikih, kar občutno zmanjša stroške dela. Prav tako število zaposlenih kaže 

na njihovo večjo efektivnost in raznovrstnost pri opravljanju nalog. 

 

Tabela 6. Kazalci uspešnosti poslovanja v EasyJetu Ltd. 2007–2011 

 

Leto 

Vsi 

prihodki 

v mio. 

EUR 

Čisti 

dobiček/izguba 

v tisoč EUR 

Število 

prepeljanih 

potnikov v 

tisočih 

Zasedenost 

potniške 

kabine v 

% 

   Število 

zaposlenih 

Flota 

2007 1.844 156.333 37.200 83,7 5.674 137 

2008 2.425   85.403 43.700 84,1 6.375 165 

2009 2.950   78.761 45.200 85,5 6.666 181 

2010 2.950 140.566 48.800 87,0 7.359 196 

2011 4.280 269.364 54.500 87,3 8.288 204 

      Vir: EasyJet Ltd., Annual report EasyJet Ltd.za leto 2007; EasyJet Ltd., Annual report EasyJet Ltd.za leto 

2008; EasyJet Ltd., Annual report EasyJet Ltd.za leto 2009; EasyJet Ltd., Annual report EasyJet Ltd.za leto 

2010; EasyJet Ltd., Annual report EasyJet Ltd.za leto 2011. 

5.2.4 Ryanair 

Poslovanje letalske družbe je bilo v zadnjem obdobju petih let uspešno. Svoje celotne 

prihodke so skozi obdobje povečevali in v letu 2011 dosegli 3.639 mio. € prihodkov. Prihodki 

družbe so v obravnavanem obdobju vztrajno rasli. Prav tako se povečuje njihov čisti dobiček, 

ki je v lanskem letu zrasel za okoli 50 mio. € in je na koncu poslovnega leta znašal 375 mio. 

€. Uspešno poslovanje kaže na dobro izbrano strategijo poslovanja, saj se večina potnikov 

odloča za nakup letalske vozovnice na osnovi cene in ne toliko udobja. 

 

Tudi za Ryanair je značilna visoka zasedenost potniške kabine, vendar je ta odstotek glede na 

nizkocenovnega prevoznika EasyJet nekoliko manjši. So pa v tem segmentu primerljivi z Air 

France in boljši od Lufthanse. Sicer sta oba nizkocenovna prevoznika znana po svoji visoki 

izkoriščenosti letal. Tako je bila zasedenost potniške kabine v letu 2011 83% in je odstotek 

najvišji v zadnjih petih letih. 

 

Pokazatelj uspešnega poslovanja in strategije je tudi povečevanje njihove flote. Ta se je v 

zadnjih petih letih povečala za 139 letal. V tem pogledu so največji nizkocenovni prevoznik v 

Evropi. Del strategije je konstantno zmanjševanje stroškov, kar se kaže tudi pri številu 

zaposlenih. Število je primerljivo z EasyJetom in zopet veliko manjše kot pri obeh klasičnih 

prevoznikih. Je pa zanimivo, da se je število zaposlenih povečevalo skozi obdobje, kar je 

verjetno povezano s povečanim obsegom poslovanja. 
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Tabela 7. Kazalci uspešnosti poslovanja v Ryanairu Ltd. 2007–2011 

 

 

Leto 

Vsi 

prihodki 

v mio. 

EUR 

Čisti 

dobiček/izguba 

v tisoč EUR 

Število 

prepeljanih 

potnikov v 

tisočih 

Zasedenost 

potniške 

kabine v 

% 

   Število 

zaposlenih 

 

Flota 

 

2007 2.236 435.600 42.500 82,0 3.991 133 

2008 2.713 390.700 50.900 82,0 5.262 163 

2009 2.942     - 169.200 58.600 81,0 6.369 181 

2010 2.988 305.300 66.500 82,0 9.457 232 

2011 3.629 374.600 72.100 83,0 8.942 272 

Vir: Ryanair Ltd., Annual report Ryanair Ltd. za leto 2007; Ryanair Ltd., Annual report Ryanair Ltd. za leto 

2008; Ryanair Ltd., Annual report Ryanair Ltd. za leto 2009; Ryanair Ltd., Annual report Ryanair Ltd. za leto 

2010; Ryanair Ltd., Annual report Ryanair Ltd. za leto 2011. 

5.2.5 Primerjava uspešnosti poslovanja nizkocenovnih in klasičnih prevoznikov 

Primerjava poslovanja izbranih klasičnih in nizkocenovnih prevoznikov kaže, da so vsi 

prihodki klasičnih prevoznikov veliko večji in so se v izbranem obdobju povečevali, hkrati se 

povečanje prihodkov vidi tudi pri obeh nizkocenovnih prevoznikih. Če upoštevam podatke o 

čistem dobičku, opazim, da sta Ryanair in EasyJet bolj uspešna od svojih dveh klasičnih 

konkurentov. Dobiček se je v obravnavanem obdobju pri obeh povečeval. V letu 2011 je bil 

najbolj uspešen Air France, saj je pridelal 613 mio. € dobička, najslabša je bila Lufthansa s 13 

mio. € izgube. Najvišji dobiček izmed vseh proučevanih prevoznikov v zadnjih petih letih je 

prav tako dosegla Lufthansa, in sicer v letu 2010, ko je ta znašal okoli milijarde €. 

 

Glede števila potnikov sta v povprečju Lufthansa in Air France bolj uspešna, še posebej 

Lufthansa, ki je v lanskem letu prepeljala neverjetnih sto milijonov potnikov. Tudi Ryanair je 

v lanskem letu prepeljal rekordno število potnikov in celo prehitel Air France. EasyJet 

zaostaja, saj je v lanskem letu prepeljal za pol manj potnikov kot Lufthansa. EasyJet tudi v 

povprečju prepelje najmanj potnikov od vseh obravnavanih prevoznikov. Se je pa število 

potnikov pri EasyJetu v obravnavanem obdobju povečevalo. 

 

Zanimiv podatek je tudi zasedenost potniške kabine, ki se meri v odstotkih in kaže na 

izkoriščenost letal. Najbolj uspešen v tem segmentu je EasyJet (85 %), sledijo mu Ryanair (82 

%), Air France (80 %) in Lufthansa (78 %). Opaziti je povečanje odstotka zasedenosti letal pri 

vseh prevoznikih, razen pri Lufthansi, kjer ta odstotek celo pada. Največjo floto imajo sicer 

pri Air France, po združitvi z nizozemskim KLM šteje 609 letal. Število letal v floti se pri 

vseh prevoznikih veča, kar odraža povečanje števila potnikov.  
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Če povzamem, bi rekel, da so izbrane strategije obravnavanih prevoznikov ustrezne, kar 

potrjuje tudi uvrstitev teh podjetij med najuspešnejše letalske prevoznike v svoji kategoriji. 

Vsaka strategija ima svoje pozitivne in negativne lastnosti. Katera je bolj uspešna, je težko 

reči, saj obe prinašata dobiček letalskim prevoznikom. Morda je trenutno nekoliko boljša 

strategija nizkocenovnih prevoznikov (EasyJet in Ryanair), saj se je danes večina potnikov 

pripravljena odpovedati udobju za precej nižjo ceno letalske vozovnice. 

SKLEP 

Na uspešnost poslovanja letalskih prevoznikov močno vplivata jasno določena vizija in 

opredeljena poslovna strategija. Če tega prevoznik nima, ima zelo malo možnosti za uspeh. 

Vizija in strategija sta tako ključni za letalske prevoznike, ki se želijo razlikovati od svoje 

konkurence in želijo uspeti na trgih. Vizija mora biti vsekakor jasna in privlačna, saj ji le tako 

sledijo zaposleni, ki so ključnega pomena za letalske prevoznike. Dobra poslovna strategija pa 

kaže prevoznikom pot za dosego zastavljenih ciljev. Ugotovil sem, da imajo vsi prevozniki 

jasno določeno vizijo in strategijo, ne glede na velikost prevoznika in na dejstvo, ali gre za 

nizkocenovne ali za klasične prevoznike. Pri uresničevanju zastavljene strategije sem ugotovil 

težave pri dveh manjših klasičnih prevoznikih (Adria Airways in Croatia Airlines), ki so 

najverjetneje posledica gospodarske krize in prevelike konkurence.  

 

Strategija nizkocenovnih in klasičnih prevoznikov se močno razlikuje. Pri klasičnih je ta 

usmerjena v medsebojno povezovanje in širitev globalne mreže letov. Na ta način lahko 

uspešno konkurirajo na vse bolj zahtevnem letalskem trgu. Opaziti pa je tudi spreminjanje in 

prilagajanje strategije z nižanjem cen ter z boljšo pokritostjo regionalnega trga z namenom 

večje konkurenčnosti nizkocenovnim prevoznikom (primer Air France). Strategija nizkih cen 

in manj udobja nizkocenovnih prevoznikov se je pokazala kot zelo dobra, kar se kaže v 

konstantnem povečevanju števila potnikov. Uspešnost izbrane strategije se posebej kaže 

danes, ko se je kupna moč večine potnikov zaradi recesije močno zmanjšala. 

 

V nalogi sem pokazal, da sta obe vrsti letalskih prevoznikov uspešni prav zaradi dobre vizije 

in poslovne strategije. Po mojem mnenju so nekoliko bolj uspešni nizkocenovni prevozniki, 

kar se kaže v večanju obsega poslovanja in čistega dobička v zadnjem obdobju. Njihova 

strategija bolj odraža oz. je bolj povezana z miselnostjo večine potnikov, ki si predvsem želijo 

nizkih cen. Strategija klasičnih prevoznikov povezovanja in širitve globalne mreže tudi 

prinaša poslovni uspeh, vendar menim, da bodo v prihodnosti morali svojo strategijo delno 

spremeniti. Če si želijo biti bolj konkurenčni na kratkih razdaljah, bodo morali pokrivati večji 

del regionalnega trga, znižati svoje stroške, optimizirati poslovanje ter ponuditi nižje cene 

letalskih vozovnic. Le tako bodo lahko konkurirali nizkocenovnim prevoznikom na 

regionalnem trgu, na katerem ti prevladujejo po številu prepeljanih potnikov. 

 

Brez prave vizije in ciljno usmerjene poslovne strategije letalski prevozniki ne morejo 

uspešno konkurirati na vse bolj zahtevnem letalskem trgu. To se že kaže v propadu nekaterih 
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letalskih družb in v težavah, s katerimi se soočajo še nekateri manjši prevozniki, tudi naš 

nacionalni letalski prevoznik, Adria Airways. Na trgu bodo ostali le največji prevozniki, ki 

imajo jasno in prepričljivo vizijo ter poslovno strategijo. Primerjava največjih klasičnih in 

nizkocenovnih prevoznikov v Evropi kaže, da imajo vsi jasno določeni obe ter se hkrati 

zavedajo njune pomembnosti. 
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