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POVZETEK 
 
Medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov v transportu je kompleksna in zahtevna 

naloga, ki od udeležencev v procesu izvajanja logističnih postopkov transporta zahteva 

specifična znanja, sposobnosti ter poslovne spretnosti. Obseg in vrsta logističnih procesov,  

vezanih na transportno dejavnost, je tako širok in zahteven, da smo se v nalogi omejili le na 

obravnavo logističnih procesov v cestnem transportu in vanj vključili organizacijo transporta, 

povezano s špedicijo in dejavnostmi, ki so nujne za izvedbo transporta. Delno in le  teoretično 

smo se naslonili na dejavnosti skladišča, postopke nakladanja, prekladanja tovora, 

zavarovanja tovora ter nekatere druge ožje vrste logističnih procesov, ki so vezani za 

transport. Vsi ti postopki imajo časovno in prostorsko dimenzijo in zahtevajo sposobnost 

organizirati delo, poznavanje medorganizacijskih postopkov in povezav, poznavanje in 

obvladovanje tujih jezikov, domače in tuje kulture ter poslovnih običajev, poznavanje pravnih 

in drugih predpisov ter vrste drugih spretnosti, potrebnih za uspešno medorganizacijsko 

obvladovanje logističnih procesov. Gre za logistične aktivnosti, ki tvorijo skupek natančno 

načrtovanih, med seboj koordiniranih, reguliranih in kontroliranih storitvenih aktivnosti, ki 

povezujejo vse postopke transporta, od pošiljatelja tovora do prejemnika tovora, z že vnaprej 

določenim ciljem, da se logistične procese opravi z minimalnimi vloženimi sredstvi ter da se z 

minimalnim potencialom maksimalno zadovoljijo zahteve naročnika.  

 

Podatke za preverjanje, analiziranje in pridobivanje odgovorov na vprašanja, povezana s 

transportom, smo z neposrednimi stiki in anketno raziskavo pridobili pri podjetjih, 

gospodarskih družbah in posameznikih (transportnih organizacijah), ki jim je transport 

osnovna dejavnost. Znanstvena, strokovna in druga razpoložljiva literatura je bila v pomoč za 

pripravo anketnega vprašalnika. Naša naloga je bila ugotoviti, ali v Sloveniji obstaja enoten 

model medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v transportni dejavnosti. Žal 

so pridobljeni podatki dali relevantne dokaze, da transportne organizacije v Sloveniji nimajo 

izdelanega modela enotnega obvladovanja logističnih procesov. Zato smo z raziskavo in 

pregledom znanstvene literature, s pregledom dostopnega gradiva podjetij, gospodarskih 

družb in posameznikov, ki se ukvarjajo z organizacijo transporta in izvajanjem logističnih 

procesov, s pregledom predpisov in posameznih pogodb ter z anketno raziskavo poskušali 

dognati stanje medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov in na podlagi tega 

poiskati možnosti za pripravo ustreznega modela, ki bi transportne organizacije povezal in 

omogočil enotno medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov.  



 

Za ugotavljanje dejanskega stanja in preverjanje ustreznosti pridobljenih podatkov smo 

postavili šest hipotez, ki so bile podlaga za pripravo anketnih vprašanj. Pripravljen anketni 

vprašalnik smo po elektronski in klasični pošti pošiljali transportnim organizacijam 

(podjetjem, gospodarskim družbam in posameznikom), ki jim je transport osnovna dejavnost. 

Odgovore smo prejemali enako. Število prejetih izpolnjenih anketnih vprašalnikov je bilo 

zadostno za analizo in preučitev organizacijskega stanja v transportu. 

Iz pridobljenega gradiva ter kvantitativne, faktorske in regresijske analize smo spoznali , da 

so bile hipoteze pravilno postavljene, rezultati raziskave pa so potrdili našo predpostavko, da 

v Sloveniji ne obstaja ustrezen model medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov 

v transportu. 

 

Ugotovili smo, da je pri transportu ljudi in njihove prtljage stanje povsem drugačno, saj 

država prek gospodarske zbornice razpiše koncesije za šolske in redne potniške linije in jih 

razdeli prevoznikom po ustreznem ključu ali po izpolnjevanju zahtevanih kriterijev. Določen 

je postopek izvedbe transporta potnikov in dosežena cena za opravljeno storitev, kar za 

transport blaga ni mogoče uporabiti, saj je transport blaga prepuščen trgu ponudbe in 

povpraševanja. 

Ugotovitve v raziskovalnem procesu so bile podlaga za iskanje novih gradnikov in pripravo 

sodobne paradigme, ki bi omogočila izdelavo ustreznega modela. Ocenjujemo, da bi bilo 

splošno sprejet in potrjen model mogoče ponuditi vsem udeležencem v transportu v obliki 

predpisa, ustrezne edukacije ali kot model uspešne transportne prakse.  Država bi lahko prek 

gospodarske in obrtne zbornice zagotovila enake možnosti medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov v transportu in v ta namen pripravila lokacijsko podlago za izvajanje 

logistične dejavnosti. Država to lahko naredi z državnim prostorskim načrtom, s katerim bi v 

prostor (podobno kot Luka Koper) umestila logistične centre, ki bi omogočili obvladovanje 

logističnih procesov in zagotovili vsaj približno enake možnosti vsem udeležencem v 

transportni dejavnosti. Slovenija bi lahko delovala kot enotna logistična platforma, kar ji 

nedvomno omogoča njena geografska in prostorska umeščenost.  

Ugotovitev neurejenega stanja je ustrezna podlaga za reorganizacijo in porazdelitev 

transportnega območja ter za ustanovitev organizacije ali združenja, ki bi skrbelo za enotno 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. Statistična, faktorska in regresijska 

analiza pridobljenih podatkov so dale dovolj podlage in argumentov za pripravo nove 

paradigme, ki bi rabila kot vodilo podjetjem, gospodarskim družbam in posameznikom v 

medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov. Model medorganizacijskega 



 

obvladovanja logističnih procesov je prispevek znanosti, ki bo poskušal vsaj delno urediti 

stanje na tem področju. Zavedamo se, da je to dolgotrajen in nenehno spreminjajoč se proces, 

vendar smo prepričani, da je skrajni čas, da vsaj modelno poskusimo pomagati udeležencem v 

transportu.  
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ABSTRACT 
 

Interorganizational logistic processes management is a complex and difficult task, which 

demands  specific  knowledge, skills and capabilities of  its participants. The scale and sort of 

logistic processes connected to transport activity is wide and demanding, so we focused only 

on logistic processes in road traffic and we included the transport organization connected to 

shipping and other activities necessary for transport performance. Partial and only 

theoretically we rely on warehouse activities, loading procedures, cargo movements,  cargo 

insurance, and other specific activities. All these procedures have their own time and space 

dimension and they demand the ability to organize the work, interorganizational procedures 

and connections, foreign languages speaking, familiarity with own and foreign culture, legal 

acts familiarity and other qualities needed for successful interorganizational  logistic 

processes management.  It is about logistic activities which conclude carefully planed, 

intercoordinated, regulated and controlled activities, which connect all transport procedures 

from sender to receiver with pre-set goal to perform those activities with minimal input and to 

gain maximum satisfaction of the client. 

Information for this survey were gained by analysis of answers which we obtained in a 

questionnaire send to transport companies. Scientific and other literature helped us to prepare 

the questionnaire. Our goal was to determine if there was an unified model of 

interorganizational logistic processes management in Slovenia. Sadly the information gave us 

the conclusion that there is no such model in Slovenia. That is why we tried to determine the 

actualstatus with the helpof literature, business data of companies, questionnaire,  individuals 

etc. and based upon that we tried to find the opportunities to prepare the model, that would 

connect transport companies and allow them to perform the interorganizational logistic 

processes management.  

To determine the exact status and to evaluate the relevance of data we set six hypotheses, 

which were the basis for questionnaire preparation. The questionnaire was send to  transport 

companies by classic and electronic mail. Answers to questions returned same way. The 

number of answered questionnaires was sufficient for analysis  and the study of 

organizational status of transport. 

Results of quantitative, regression, factor and analysis showed hypotheses were set correctly  

and the results confirmed our assumption on Slovenia not having an appropriate model of 

interorganizational logistic processes management in transport of goods. 



 

On area of transport of people and their luggage the status is different, where the state calls 

for concessions in transport of school transport and regular lines and then shares them to 

transporters in order of suitable scheme. The procedure of passenger transport is set and so is 

the price of it, but for the goods this model cannot be used, because the transport of goods is  

an objective of free market. 

Findings in the survey process were a basis for search of new building elements and 

preparation of modern paradigm, which allows creation of a new suitable model. We estimate 

that a wide accepted model would be possible to offer to all the participant in traffic in a form 

of regulation, suitable education or as a model of successful practice. The government, 

especially, The  Chamber of Industry and Commerce should create equal chances of 

interorganizational logistic processes management in transport and for this purpose should 

prepare the location basis for logistic activities. The government can do this with a 

development plan by which it would locate the logistic centers that would support transport 

activity. Slovenia could become an unique and whole logistic platform, which is enabled by 

its geographical location. 

Determination of unsettled status is a suitable basis for reorganization and division of 

transport area as is the basis for establishment of organization or association which would  

secure common interorganizational logistic processes management. Statistic, factor and 

regression analysis of data gave us enough basis and arguments for a new paradigm 

preparation, which would be a guidance to companies, individuals etc. in interorganizational 

logistic management. The model of interorganizational logistic management is a contribution 

of science and will  partially help to set the status in this area. We know that it will be a long 

and dynamic process, but we are sure it is about time  that we try to help participants in traffic 

by use of this model. 

 
KEYWORDS 
 
Interorganizational integration, logistics management processes, logistics, design, human 

resources, interpersonal communication, mutual trust paradigm. 
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1 UVOD 
 
Obvladovanje poslovne logistike in logističnih procesov v določeni organizaciji ali prostoru 

zahteva aktualno poznavanje posameznih faz poslovne logistike, bodisi v proizvodnji bodisi v 

procesih, ki s svojo dejavnostjo in postopki omogočajo proizvodnjo tržno zanimivih in 

iskanih izdelkov. Področje poslovne logistike omogoča znanstveni, metodološki, tehnološki, 

sociološki, psihološki, pravni, filozofski in druge pristope, ki imajo časovno in prostorsko 

dimenzijo in so bili izvedeni in zapisani že z razvojem menjave blaga, trgovine in 

ladjedelništva ter gradnjo pristanišč, kasneje tudi z gradnjo železnic, cest, letališč, s 

posodabljanjem tehnologije, usposabljanjem ljudi, edukacijo ipd. Cilj vsega tega je 

gospodarski razvoj družbe, širše skupnosti, države in sodobnega sveta. 

 

Obvladovanje poslovne logistike je zahtevno ter pomeni dojemanje in obvladovanje 

medorganizacijskih, gospodarskih, medčloveških, kulturnih, jezikovnih, strokovnih, 

izobraževalnih in drugih razlik v družbi in svetu, hkrati pa pomeni obvladovanje tistih nujnih 

logističnih postopkov in procesov, ki omogočajo sodobno proizvodnjo in dobavo človeku 

nujno potrebnih dobrin za njegov obstoj in razvoj. Logistični procesi v gospodarstvu,  

proizvodnji, v postopku zagotavljanja materialnih in drugih dobrin v družbi, v sodobni 

industrijski in mednarodni trgovinski menjavi, v transportni dejavnosti v globalizirani družbi 

in mnogo širše so procesi, brez katerih v sodobnem svetu danes ni mogoče poslovati, brez 

njih ni mednarodne povezave, ni uspešne globalizacije, ni mednarodne menjave, ni 

združevanja in modernizacije človekovega okolja (Logožar, 2002). V vseh teh procesih, v 

mednarodni menjavi, v širšem ali ožjem pomenu, enakopravno sodeluje tudi Republika 

Slovenija (v nadaljevanju Slovenija) s svojimi aktivnimi gospodarskimi zmogljivostmi. Gre 

za logistične aktivnosti, ki tvorijo skupek natančno planiranih, med seboj koordiniranih, 

reguliranih in kontroliranih storitvenih aktivnosti, ki povezujejo vse postopke od pošiljatelja 

do prejemnika tovora z že vnaprej določenim ciljem, da se logistične procese opravi z 

minimalnimi vloženimi sredstvi ter minimalnim potencialom maksimalno zadovoljijo zahteve 

naročnika.  

 

Nekateri avtorji so se zelo približali medorganizacijskemu obvladovanju logističnih procesov 

in te procese v medorganizacijskem povezovanju navajajo kot logistične aktivnosti, od 

neposredne proizvodnje, predelave ali obdelave, vzdrževanja, pakiranja, embaliranja, 
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označevanja, zlaganja, sortiranja, tehtanja, skladiščenja, polnjenja in praznjenja transportnih 

sredstev do transporta, izvedbe špedicije, zagotavljanja zavarovanja, carinjenja, kupoprodaje, 

distribucije, menedžmenta, financiranja itd. (Zelenika, 2002: 294). 

 

Slovenija je glede notranje demokratične ureditve, geografske in teritorialne umeščenosti, 

stopnje razvoja gospodarstva in izobraženosti prebivalstva pomemben segment razvoja v 

Evropi in širše. Ta njena pomembnost zahteva, da mora slediti vsem spremembam in 

usmeritvam razvoja Evropske unije in celotne Evrope ter tako zagotavljati gospodarstvu in 

vsem v Sloveniji, da se enakopravno vključijo v gospodarske in druge tokove razvoja, kar 

predvideva tudi Ustava Slovenije (Odlok o strategiji razvoja RS, Uradni list RS, št. 76/2004). 

Slovensko gospodarstvo, predvsem velike gospodarske in druge družbe, so bile že v 

preteklosti povezane z gospodarstvi drugih evropskih držav. Po vstopu Slovenije v Evropsko 

unijo se je slovensko gospodarstvo na različnih področjih še bolj vpelo v delovanje in razvoj 

mnogih velikih gospodarskih in sodobno razvitih organizacij držav članic Evropske unije. 

Zaradi tega mora slediti skupnemu razvoju, delovanju ter napredku proizvajalnih in drugih sil.  

 

V te gospodarske, razvojne, tržne in druge tokove nedvomno sodi tudi poslovna logistika in z 

njo povezani logistični procesi, ki so del vsake gospodarske družbe in se izvajajo znotraj  

industrije, slovenskega trga in tržne dejavnosti. Logistični procesi, ki jih gospodarstvo v 

slovenskem prostoru obvladuje, imajo vse možnosti za uspeh na evropskem trgu in širše, s 

čimer se Slovenija uvršča med uspešnejše in bogatejše države Evropske unije in širše Evrope. 

Slovenija svoje gospodarske in logistične razvoje usmerja v vse države Evropske unije in 

širše, kar prikazujemo na reliefni sliki 1.1. 

 

Poslovni (podjetniški) logistični procesi so del vsake faze dela bodisi znotraj proizvodnje 

bodisi določene storitve v delovni organizaciji, podjetju, gospodarski družbi ali drugi 

organizacijski obliki (v nadaljevanju organizacija). Ti procesi so tako množični in med seboj 

tako povezani, da ni mogoče govoriti le o eni organizaciji, temveč o množici organizacij, ki v 

skupnem cilju (inputa in outputa) skušajo dosegati zastavljene cilje in pri tem biti učinkovite 

ter izkazovati uspeh, kar je odločujoči faktor za delovanje organizacijskega sistema.   
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Slika 1.1: Strateška umeščenost Republike Slovenije v Evropi 

 
Vir: Odlok o strategiji razvoja RS, Ur. list RS, št. 76/2004 
 

Zelo pomembno je organizacijsko povezovanje ter medorganizacijsko usklajevanje, ki 

delujočim organizacijam omogoča medsebojno delitev dela in procesov, doseganje 

posamičnih in skupnih ciljev ter končno določanje njihove uspešnosti v skupnem 

obvladovanju logističnih procesov in skupni delitvi ustvarjenega kapitala. Medorganizacijsko 

obvladovanje logističnih procesov je specifika, ki se nanaša na vrsto posameznih postopkov 

in procesov, ki v povezavi med seboj tvorijo poslovne logistične procese, njihova povezava pa 

omogoča proizvodnjo materialnih dobrin za človeka in njegov obstoj, premoščanje časovne in 

krajevne razlike, omogoča, da je določena materialna stvar v določenem času na določenem 

kraju, ter vrsto različnih procesov, ki kot univerzum delujejo in zagotavljajo splošno družbeno 

delovanje. V sodobnem svetu so za uspešno gospodarsko dejavnost, za skupno delovanje 

tržnega sistema in menjavo blaga, za medsebojno usklajevanje in delovanje posameznih 

sistemov družbe pomembni čas, razdalja in informacija. Logistično gre za pomembno 

dimenzijo v času in prostoru, ki pove, da je tisti, ki obvladuje čas, razdaljo in informacijo, 

lahko poslovno ali kako drugače uspešen. Delovanje celotnega medorganizacijskega 

povezovanja je treba razumeti kot medorganizacijsko obvladovanje. Dobrega delovanja 

organizacije ali dobrega poslovnega sistema si ni mogoče zamisliti brez človeka in njegovega 
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delovanja, njegove sposobnosti za organizacijo in vodenje, za povezovanje, obvladovanje 

različnih jezikov, kultur, običajev, načina dela, izobraževanja ipd. Človek obvladuje čas, 

premaguje razdalje, ustvarja in pridobiva informacije. Neposredno medorganizacijsko 

obvladovanje poslovne logistike je odraz medčloveškega povezovanja in zaupanja, je odraz 

širšega povezovanja ljudi, ki so del organizacije in delujejo v imenu ter na račun organizacije, 

vendar še vedno delujejo v imenu človeka. Človeka vidimo kot dodano vrednost delovanju 

organizacije, novega gradnika in nove paradigme pa kot motor sistema medsebojnega 

povezovanja. Medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov je mogoče razumeti tudi 

kot menedžment v logistiki, ki ga lahko definiramo kot sistem logističnih procesov, ki 

označujejo zbirko koordiniranih in kontroliranih aktivnosti, s katerimi se zagotavlja 

učinkovito organizacijsko in medorganizacijsko vodenje na osnovi koordinacije in kontrole na 

geografsko razpršenih menedžerskih aktivnostih ter povečanju učinkovitosti menedžmenta na  

nivojih organizacij (Maršič, 2003: 10–11). 

  

V teoriji in praksi je mogoče razumeti medorganizacijsko obvladovanje poslovnih logističnih 

procesov kot širok pojem, ki ga je nemogoče obdelati v eni nalogi, kvečjemu bi bilo mogoče 

vsak poslovni logistični proces posebej opredeliti in o njem napisati diplomsko, magistrsko, 

doktorsko ali kakšno drugo raziskovalno nalogo. Splošna razdelitev logističnih postopkov in 

procesov v sodobnem času je možna na poslovne logistične procese znotraj poslovnega 

procesa proizvodnje in zunanje poslovne logistične procese, ki s svojim procesom omogočajo 

izvajanje prve. Delitev logističnih procesov na notranje in zunanje logistične procese je proces 

ozaveščanja posameznih organizacij, ki so ugotovile, da so kupci, potrošniki in uporabniki 

izdelkov in storitev tako zahtevni, da je nujno, da vse svoje zmogljivosti usmerijo v 

kakovostno proizvodnjo in iz nje izločijo vse tiste dejavnosti, ki niso nujno potrebne, ter jih 

prepustijo zunanjemu uporabniku. Nadalje je mogoče zunanjo poslovno logistiko deliti na 

področje dobave rezervnih delov za sestavo in proizvodnjo izdelkov ter na področje dobave 

končnih izdelkov na trg. Gre za neločljive procese, ki so medsebojno povezani, pa vendar gre 

za več procesov in nalog, ki jih je mogoče deliti. Zaradi širine logističnih procesov smo se 

omejili na obvladovanje poslovnih logističnih procesov pri transportu v Sloveniji, ki je ozko 

in neločljivo povezan s cestnimi transporti po celotni Evropski uniji in Evropi. Transport kot 

logistični proces je nuja, potreba in neločljiva komponenta vsake družbe. Na transport so 

vezani številni logistični procesi, ki so mu v podporo in brez katerih transport ne deluje. Če bi 

moral vse te procese opravljati sam, bi bila delitev zunanje poslovne logistike nepotrebna. 
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Vsebina naloge je zastavljena tako, da smo s pridobivanjem, analizo in proučevanjem 

literature in znanstvenih člankov ter ob pomoči podatkov, pridobljenih z analizo anketne 

raziskave, skušali ugotoviti, kako organizacije v medsebojnem sodelovanju in povezovanju 

obvladujejo zunanje poslovne logistične procese pri organizaciji in izvedbi transporta ter kako 

ta transport izvajajo. Namen znanstvene ugotovitve je opredeliti obstoječe stanje 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v transportu kot stanje, ki je lahko 

izpopolnjeno in ustreza danim poslovnim okoliščinam, ali kot stanje, ki ima vse potrebne 

atribute obvladovanja logističnih procesov in bi ga bilo treba le dopolnjevati. Lahko pa bo 

znanstvena ugotovitev pokazala, da je stanje na tem področju neurejeno, neenotno in zahteva 

prenovo ter pripravo ustreznega koncepta, modela medorganizacijskega obvladovanja 

zunanjih poslovnih logističnih procesov, ki bi lahko transportne organizacije, z ustrezno 

edukacijo in prakso, vpeljalo v uspešnejše poslovne procese. Nov koncept bi upoštevali kot 

nov model, kot novo paradigmo medorganizacijskega sodelovanja in obvladovanja poslovnih 

logističnih procesov.  

 

V nalogi smo se, zaradi primerjav, delno naslonili na izsledke obvladovanja logističnih 

procesov po modelu proizvajalca motornih vozil Ford iz Združenih držav Amerike (Ford 

Motor Company), ki so v preteklosti obvladovali vse proizvodne procese, od pridobivanja in 

predelave rude, transporta do izdelave motornih vozil in prodaje, ter procesov po modelu 

proizvajalca motornih vozil Toyota iz Japonske (Toyota Company), ki obvladuje trg dobrin in 

jih podreja svojim potrebam. Modela sta specifična in v marsičem različna, oba pa dajeta 

možnost medsebojne primerjave in podlago za primerjavo z modelom, uporabnim v Sloveniji 

in Evropi. 

 

Preučitev dejanskega stanja transporta v Sloveniji, medorganizacijskih transportnih povezav 

in organizacij, ki izvajajo transport po Sloveniji in Evropi (Cestne in druge transportne 

povezave Slovenije z Evropo, slika 1.2), bo dala podlago za pripravo uspešnega modela 

obvladovanja logističnih procesov. Ustrezen koncept bo rabil kot sodobna paradigma, ki bo 

slovenskim organizacijam pokazala novo pot v medorganizacijskem povezovanju in 

obvladovanju poslovnih logističnih procesov.  
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Slika 1.2: Cestne in druge povezave RS v Evropski uniji in širše 

 
Vir: Odlok o strategiji razvoja RS, Ur. list RS, št. 76/2004  
 
 
 

2 AKTUALIZACIJA TEME 
 

V Sloveniji živimo v času razvoja gospodarstva, v času industrijske in tržne ekspanzije, v 

času globalizacije, ko so razdalje med ljudmi vse manjše in se mobilnost ljudi, blaga in 

kapitala povečuje, meje izginjajo in je integracija v razmahu. Bela knjiga Evropske unije o 

prometu (Evropska prometna politika za 2010) odgovarja na zahteve časa z evropsko politiko 

modernizacije, liberalizacije in integracije obstoječih transportnih sistemov ter njihovih 

procesov v medsebojno povezano enotno delujočo celoto. Nacionalna prometna politika je 

interes družbe, ki se identificira skozi makroekonomske in prometne interese, ti pa nadaljujejo 

z modernizacijo, deregulacijo ter internacionalizacijo prometa, vsi ti dejavniki pa dvigujejo 

kakovost storitev v potniškem ali tovornem prometu. Za dosego makroekonomskega pomena 

prometa si Slovenija zastavlja izziv, da bo postala logistično in distribucijsko središče za 

srednjo Evropo, kar ji omogočata njena geografska umeščenost v prostoru in mednarodni 

položaj. Ta ugotovitev stroke in teorije je naloga vladi Slovenije, da mora zagotoviti razvoj 

logistične platforme in njeno delovanje na območju celotne države. Pri tem treba opozoriti, da 
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ni naloga Slovenije prevzemati logistične procese in organizirati transporte. Njena naloga je, 

da v imenu in na račun države na njenem območju omogoči in spodbuja (74. člen Ustave RS) 

gospodarski razvoj in zagotovi razvoj cestne infrastrukture, kar je Slovenija z izgradnjo 

avtocestnega križa (Logistična platforma slika 1.3) že storila. V nacionalnem razvojnem 

programu je še tretja razvojna os, ki bo obstoječi avtocestni križ razbremenila v povezavi med 

Republiko Avstrijo in Republiko Hrvaško. Pomembna naloga Slovenije je tudi zgraditi in 

posodobiti železniške povezave do mednarodnih letališč Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda 

Rusjana Maribor in Letališča Portorož ter do Luke Koper, seveda ob ustrezni povezavi na 

avtocestni križ. Država mora, ob zagotavljanju ustrezne infrastrukture, zagotoviti še državne 

prostorske načrte, ki bodo omogočali izgradnjo infrastrukturnih objektov in izvajanje 

logističnih procesov. Izpolnitev zahtev za vzpostavitev logistične transportne platforme bo 

vsem udeležencem v medorganizacijskem obvladovanju transportnih logističnih procesov 

omogočila premagovanje ovir in hitrejši razvoj gospodarstva. Odločitve, ki jih država 

sprejema danes, bodo določale razmere poslovanja gospodarstva in življenja ljudi vsaj za 

nekaj desetletij. Zato je pričakovani razvoj transportnih tokov izziv, odgovornost in hkrati 

izjemna priložnost Slovenije. Iz uporabnih virov države je razvidno, da je vizija Slovenije s 

transportno politiko odgovarjati na te izzive in omogočiti sinergijsko delovanje različnih 

transportnih sistemov. Ti sistemi bodo omogočili razvoj logističnih procesov in 

medorganizacijska povezovanja. Vstop Slovenije v Evropsko unijo je dokaz, da so dokončno 

dozorele razmere za zagotovitev enotnega delovanja vseh transportnih sistemov, ti pa bodo na 

trgu potniškega in tovornega transporta sposobni ponuditi storitve, ki bodo za Slovenijo 

dolgoročno sprejemljive in vzdržne (Resolucija prometne politike Slovenije, Uradni list RS, 

št. 35/02 in 60/04). 

 

Raziskava transportnih tokov blaga v srednji in širši Evropi pojasni pomembnost Slovenije 

glede na njen geografsko prometni položaj, ki v okolju povezane Evrope in globalnih 

gospodarskih trendov daje prednosti Sloveniji. Ta ugotovitev nam pove, da Slovenija lahko z 

razvojem celovitih logističnih storitev in medsebojnih povezav pokrije delež povpraševanja 

po logističnih storitvah v srednji, južni in jugovzhodni Evropi.  

 

Problematika, povezana z obvladovanjem zunanjih poslovnih logističnih procesov v  

transportu in obvladovanjem medsebojnih odnosov med fizičnimi in pravnimi osebami, ki so 

že sodelovale in še danes sodelujejo na področju transporta, se je pokazala že v zgodnjem 

razvoju transporta, ko so takratni organizatorji poslov, trgovci, poslovodje ipd., transporte 
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opravljali še z vozovi, konjsko vprego in kočijami ali pa so najemali fizične osebe in sužnje, 

da so blago fizično nosili in prenašali.  

 
Slika 2.1: Logistična platforma Republike Slovenije – ceste, železnice, letališča in luke   

 
Vir: Odlok o strategiji razvoja RS, Uradni list RS, št. 76/2004, lastna dopolnitev 

 

Vsakdanja potreba po menjavi blaga je razvila obliko posla, ki so ga že v preteklosti 

poimenovali trgovina oziroma trgovanje kot najširši pojem, saj je medsebojno dogovarjanje o 

načinu menjave, o kakovosti zamenjanega blaga ipd. pripeljalo do medsebojnega trgovanja, 

medsebojno trgovanje pa do medorganizacijskega povezovanja. Širjenje trgovine, menjava 

blaga, premiki transportnih sredstev z blagom, potreba po hranjenju blaga, vse večja potreba 

po organizaciji varnih transportov in drugih logističnih procesov so narekovali gradnjo cestne 

in na njo vezane infrastrukture, gradnjo pristanišč za transport po rekah in morjih ter 

skladiščenje blaga, ki je prispelo po rekah ali morju, potrebo po boljšem medsebojnem 

organiziranem ter usklajenem delovanju, kar je bilo vezano tudi na različna okolja, kulturo, 

osveščenost sodelujočih in socialno okolje, v katerem se je dejavnost opravljala. V tistem 

času je bilo ladjedelništvo (transport po rekah in morjih) najbolj razširjena oblika prevoza 

blaga med celinami in je bilo dokaj dobro razvito. Ladje so transport opravljali iz proizvodnih 

ali trgovskih krajev na dostavne ali prodajne točke, vendar so te poti bile vedno vezane na 
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določeno pristanišče ob morju oziroma reki. Pristanišča so opravljala mnoge logistične 

procese v transportu in so bila organizacijsko povezana s transportom z nakladanjem in 

prekladanjem tovora, izvajali so pakiranje in hranjenje blaga, pogosto pa je blago ostajalo v 

skladiščih v pristaniščih ter mnogokrat bilo tudi predmet ropanja, kraj ipd. Nastala škoda je 

trgovcem povzročala mnoge skrbi in težave, kar je sodelujoče prisililo k iskanju boljše 

organiziranosti in medsebojne povezanosti, boljšega sodelovanja in iskanja varnosti in varnih 

poti za njihov transport blaga. Nemalokrat so ravno ropanja, slaba organizacija  ipd. pripeljali 

do vojn in medsebojnega obračunavanja med trgovci, kar je imelo hude posledice tudi za 

obračunavanja med plemeni, narodi in kasneje tudi vojn med državami. Slabi 

medorganizacijski odnosi in slabo obvladovanje logističnih procesov so povzročili 

medsebojna obračunavanja in celo zanetili vojne med skupinami in ne nazadnje med 

državami. V tem se kaže pomembnost medorganizacijskega obvladovanja logističnih 

procesov in postopkov, vezanih za posamezno logistično dejavnost. 

 

Količine prevoženega blaga, vse večje povpraševanje po različnih in novejših artiklih ter 

transport blaga v druge kraje in države so v zgodnjem razvoju poslovnih logističnih procesov, 

predvsem v 19. stoletju, narekovali izgradnjo cestne in železniške infrastrukture. Po celotni 

Evropi in tudi drugod po svetu so gradili železnice, ki so omogočale transport blaga v večjih 

količinah iz pristanišč na različne točke celine do različnih naročnikov. Razvoj trgovine, 

transporta in različnih poslovnih logističnih procesov, povezanih s transportom, je omogočil 

zgodovinski razvoj človekovih potreb in neizogibno povzročil migracijo ljudi v mesta, v 

druge kraje, kjer so iskali delo in zaslužek. Razvoj železnic je vzpodbudil še razvoj motornih 

vozil, ki so zamenjala konjske vprege in omogočila hitrejšo dostavo blaga na določen cilj. Z 

razvojem družbe, tehnike in tehnologije, predvsem v 20. stoletju, se je razvila avtomobilska 

industrija, ki je omogočila razvoj na cestnem transportnem področju. Povečalo se je število 

oseb, ki so potovale, pa tudi potreba po transportu blaga v različne kraje in države, kar je  

vzpodbudilo večjo uporabo cest in kasneje gradnjo vse več modernih avtocest, ki so poleg 

železnice postale konkurenčne in so omogočale hitrejši transport blaga v vseh krajih in 

mestih, tudi kjer ni bilo železnice. Razvoj gospodarskih panog je v celoti povezan s 

spremembami ter izobraževanjem človeških virov in njihovo usposobljenostjo za 

obvladovanje teh procesov.   

 

Že v razvoju poslovnih logističnih procesov pri transportu se je pokazala potreba po 

obvladovanju procesov, ki so omogočali medsebojno povezovanje med izvajalci transporta, 
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po varovanju, skrbi za naloženo blago, zavarovanju za primer škode, skrbi za ustrezno 

pakiranje, skrbi za izvršitev posla, za potek transporta, za plačilo carin ali predpisanih davkov. 

V zgodnjem razvoju logističnih procesov se je pokazala potreba po obvladovanju organizacij, 

predvsem človeških virov, ki sodelujejo v medorganizacijskem povezovanju in obvladovanju 

logističnih procesov. Tu že vidimo prve korake logističnega menedžmenta v organizaciji, ki 

se je kasneje razvil v tržno razvitem in zahtevnem gospodarstvu (Čižman, 2002). 

 

Že v zgodnjem času trgovanja so se trgovci, organizatorji transporta blaga ter ljudi po morju 

in kopnem, povezovali v trgovska, sindikalna in druga združenja v pristaniščih ter v različna 

trgovska in transportna združenja, zbornice in podobne organizacije ter tako skrbeli za 

medsebojno povezovanje, za lažjo izvršitev nalog, dostavo blaga v kraje, kjer je iskano in 

tržno bolj zanimivo, za varnost, zavarovanje ipd., torej za celotno obvladovanje trga. Tako so 

ohranjali svoj spoštovan trgovski status in ga uveljavljali v družbi. V teh povezavah so se 

kazali prvi koraki medorganizacijskega obvladovanja poslovnih logističnih procesov, 

povezanih z organizacijami in ljudmi, ki v njih za potrebe industrije ali drugih dejavnosti 

združujejo svoje delo in kapital. 

 

Razvoj in koncept sodobne industrije je pripomogel k povečanju števila industrijskih in 

drugih gospodarskih organizacij ter zaradi potreb po prenosu izdelkov na trg pripomogel k 

povečanju števila transportnih gospodarskih družb, katerih dejavnost je bila izvedba 

transporta. Zaradi zmanjšanja stroškov pri iskanju transporta, urejanju transportne in druge 

spremljevalne dokumentacije, zaradi številnih vprašanj, povezanih s prevozništvom in 

transportom blaga, se je znotraj prevoznih organizacij razvila posebna dejavnost špedicije kot 

nujen poslovno logistični proces, ki je deloval na lokalnem, državnem in mednarodnem 

območju. Gospodarske organizacije in družbe, ki so se ukvarjale z organizacijo transporta, so 

prevzemale naročnikovo skrb za organizacijo transporta, za iskanje transportnih družb, za 

pridobitev ustrezne dokumentacije, ki spremlja tovor, za plačilo carinskih in davčnih dajatev, 

za standardizacijo transportnih sredstev, za razvoj postopkov in načinov pakiranja in 

embaliranja ipd. Tako so nastajale organizacije, podjetja oziroma gospodarske družbe in 

posamezniki, ki jim je bila izključna dejavnost organizacija transporta in priprava vse 

potrebne dokumentacije za izvedbo. Pojavile so se organizacije in ljudje, ki z izvajanjem 

gospodarske in druge dejavnosti obvladujejo medorganizacijske povezave ter celoten posel, ki 

obvladujejo celoten postopek zunanje poslovne logistike.  
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V tem obdobju so se razvile organizacije, znotraj teh pa usposobljeni posamezniki, ki so s 

svojo sposobnostjo vodenja, organiziranja, medorganizacijskega povezovanja ter združevanja 

obvladovali prepletanje medorganizacijskih postopkov in zagotavljali potek 

medorganizacijskega povezovanja. Kot najbolj pomemben element v tem povezovanju se je 

vedno pokazal človek, ki je omogočal medorganizacijsko komuniciranje, povezovanje, 

usklajevanje, delitev dela in kapitala ter tako uspešno zagotavljal delovanje posameznih in več 

organizacij v povezovanju ter delovanje ljudi znotraj teh organizacij. Organizacija, združenje, 

korporacije, koncerni itd. brez človeka ne obstajajo, zaradi tega je z gotovostjo mogoče trditi, 

da je za medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov neizogibno potreben človek. 

 

Slovenija je med osamosvojitvijo in razvojem, zaradi svoje majhnosti pa tudi pomembnega 

geografskega in strateškega položaja, saj prek nje potekajo zračni promet, železniške in cestne 

poti, vedno bila (in je še danes) članica skupnih (drugih držav) ali združenj držav, ki so pri 

poslovnih logističnih procesih v transportu razvijali ustrezne in lastne standarde za 

organizacijo in razvoj varnega transporta.  

 

V razvoju Jugoslavije so se slovenske gospodarske družbe povezovale predvsem z 

gospodarskimi družbami drugih republik skupne države (šlo je za zaprto gospodarstvo), kjer 

jim je ta povezava omogočala skupno proizvodnjo, skupni trg ter skupno zakonodajo, ki je 

urejala jugoslovanske standarde, skupno varnost, skupno denarno valuto, skupne carine in 

davke (V Jugoslaviji je Slovenija veljala za republiko, ki je imela razvito industrijo in 

tehnologijo, izobražene strokovnjake ter razvit trg. Celotna država je bila velik trg za 

slovenske izdelke. Povečan obseg trga je pomenil povečano transportno, skladiščno in 

logistično dejavnost.). Močno je bila razvita železniška mreža, ki je povezovala tudi sosednje 

države in celotno Evropo. Cestna in železniška transportna logistika je bila primerna stopnji 

razvoja in dobro organizirana. Čez ozemlje Slovenije so potekale in še vedno potekajo 

številne mednarodne transportne povezave v cestnem, železniškem, letalskem in pomorskem 

prometu. Cestne povezave so danes aktivne in sodobno razvite, za železnico pa ugotavljamo, 

da je zapostavljena in skoraj ne deluje zaradi zastarelosti in neprimernega vzdrževanja.  

 

Slovenija je v sodelovanju z Evropsko unijo, predvsem Nemčijo, izdelala glavni načrt 

(Masterplan) za umestitev nove dvotirne železniške proge med Dobovo in Jesenicami, ki bo 

povezovala zahodno Evropo z Bližnjim vzhodom in omogočila večji pretok blaga ter 

potovanje ljudi iz Evrope na Bližnji vzhod in nazaj. 
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Močni gospodarski premiki in osamosvojitev Slovenije so povzročili veliko sprememb na 

trgu in v tržnih razmerjih. Slovenske gospodarske družbe so izgubile južne trge skupne države 

in so bile prisiljene iskati povezave z gospodarstvi držav razvite Evrope. Nekatere so bile 

organizacije, kot so bile nekoč IMV Novo mesto (Industrija motornih vozil Novo mesto, ki je 

danes organizirana pod imenom Revoz Novo mesto), Gorenje Velenje, Elan Begunje, Iskra 

Kranj in druge, so že bile del razvite avtomobilistične, elektronske, športne in druge industrije 

v Franciji, Avstriji, Nemčiji ipd., zaradi česar je bil ta prehod zanje lažji kot za drug del 

gospodarstva. Preoblikovanje gospodarstva, temeljnih organizacij združenega dela v podjetja 

in kasneje preoblikovanje podjetij v gospodarske družbe, preoblikovanje gospodarskih družb, 

tranzicija lastnine iz družbene v zasebno ter mnogi drugi faktorji so zahtevali povezovanje 

drobnega gospodarstva z velikimi gospodarskimi družbami v Sloveniji in Evropi. Ta 

povezava je povzročila globalno povezovanje gospodarstva, trga in drugih dejavnosti ter tudi 

poslovne logistike. 

 

Na medorganizacijsko povezovanje in obvladovanje logističnih procesov sta vplivali 

globalizacija proizvodnje in svetovnega trga. Gre za globalizirano širitev proizvodnje in trga 

ter iskanje novih možnosti za razvoj, ki je v prvotni fazi zelo pozitivno vplivala na razvoj 

predvsem razvitega sveta, kasneje pa tudi na druge države, ki so bile na poti razvoja (Stigliz 

in Dutt, 2002). To je Slovenijo in njeno gospodarstvo, predvsem z gledišča trga, v zadnjih 

letih osamosvojitve in vzpostavitvi moderne parlamentarne demokratične države spremenilo 

in posodobilo načine in oblike proizvodnje. Spremenila je načine trženja, iskanja novih virov 

in novih trgov, kar je nedvomno vplivalo tudi na razvoj človeka, človeške vire in 

medčloveške odnose, s tem pa tudi na medorganizacijsko povezovanje. Globalizacija je 

spremenila tudi pravno ureditev posameznih držav Evropske unije in širše. Še vedno pa vpliva 

na poenotenje in prilagajanje pravnoformalnih virov v gospodarskem sodelovanju. Omogočila 

je združevanje gospodarskih področij, gibanje delovne sile na območju Evrope, skupno 

monetarno politiko, valuto in varnostno politiko. Ta razvoj se sistemsko nadaljuje v skupno 

korist vseh članic Evropske unije.  

 

Na medorganizacijsko obvladovanje logističnih in drugih procesov je vplivala tudi 

sprememba lastniških razmerij (sprememba lastniških razmerij pomeni, da se je socialistično 

samoupravno vodenje gospodarstva in z njim oblike organizacij združenega dela spremenilo, 

kar je pogojevalo lastninjenje in oblikovanje novega tržnega mehanizma). Slovenija je 

sprejela demokratično ureditev, izvedla lastninjenje podjetij ter jih zakonsko preoblikovala v 
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gospodarske družbe. Po določilih zakona o gospodarskih družbah so oblikovane nove 

gospodarske družbe, gospodarstvo se je pričelo bolj povezovati z evropskimi in s svetovnimi 

gospodarskimi in drugimi družbami. Razvoj je tudi slovenskemu državljanu dal možnost, da 

uživa enake in enakovredne izdelke z vsega sveta (avtomobile, storitve, tehniko, tehnologijo 

in podobno). Izboljšan je življenjski standard in s tem bivanje v Sloveniji. Slovenija je po 

vzoru drugih evropskih držav postala zaželena država, kamor se mnogi želijo preseliti, si 

ustvariti dom, se zaposliti in sodelovati v njenem razvoju. 

 

V novih gospodarskih razmerah so gradili nove in zmogljive proizvodne linije in organizirali 

transport za dostavo materialov za proizvodnjo. Proizvodnja je ločena od dobave in 

transporta, posamezniki in organizacije so skrbeli za razbremenilno logistiko in reciklažo 

materialov. Proizvodnja je bila ločena na notranje procese, ki so skrbeli za izdelek, in zunanje 

procese, ki so skrbeli za dobavo materialov za proizvodnjo. Slovenija je svoje povezave 

usmerila v mednarodno povezovanje, kot kaže slika 2.2 spodaj.  

 

Slika 2.2: Slovenski interesi v mednarodnem povezovanju 
 

 
Vir: Odlok o strategiji razvoja RS, Uradni list RS, št. 76/2004,  lastna dopolnitev 
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Tako je proizvodnja postala notranja poslovna logistika, ki je skrbela za kakovost izdelka in 

postopke, vezane na proizvodnjo. Dobavo materialov za proizvodnjo, transport teh materialov 

ali končnih izdelkov, polizdelkov, nakladanje izdelkov, razkladanje izdelkov ipd. pa je 

prepustila zunanji poslovni logistiki oziroma organizacijam, ki jim je osnovna dejavnost 

opravljanje te zunanje logistike. V medorganizacijskem povezovanju se je razvila zavest o 

varstvu okolja in narave in ohranitvi zdravega okolja kot posledica varovanja planeta za nas in 

naše zanamce, kar je temeljna naloga Evropske unije. Ravno v tej fazi gospodarskega razvoja 

v Sloveniji se je razvila zavest o varnem in zdravem okolju ter o primernosti in ustreznosti 

posamezne vrste industrije v določenem okolju. 

 

Medorganizacijsko povezovanje in način transporta ter transport blaga in ljudi so se v 

mnogočem močno spremenili. Skoraj v celoti je zamrl prevoz po železnici, predvsem v 

Sloveniji in nekaterih njenih sosedah (v preteklosti so bili znani nočni skoki z železnico in 

dostava materialov za proizvodnjo ali prehrambnih artiklov v nočnem času), saj so strokovne 

komisije Evropske unije ugotovile, da večina slovenskih železniških prog ne ustreza pogojem 

in standardom za zagotovitev varnega prevoza. 

 

Zaradi vojne med narodi skupne države in razpada Jugoslavije je v celoti zamrl mednarodni 

železniški in cestni transport, ki je povezoval zahodni, srednji in jugovzhodni del Evrope ter 

Bližnji vzhod (ta se v zadnjem času počasi krepi in obnavlja). Večino materialov za 

proizvodnjo blaga za trg ter postopki in aktivnosti, vezani na logistično razbremenitev 

(Logožar, 1999), se pričnejo izvajati s transportom v cestnem prometu, le manjši del tega se 

izvaja po železnici, zraku ali vodi. Slovenija in njene gospodarske organizacije so se v 

proizvodnji in menjavi blaga in storitev povezale z gospodarstvom razvitih držav Evrope. Gre 

za velike medorganizacijske procese, povezovanja in medčloveške odnose, ki jih je treba 

obvladovati in z njihovo pomočjo gospodarstvu zagotoviti strokovno podporo.  

 

Spoznanje o kompleksnosti medsebojnih gospodarskih, varnostnih, finančnih in drugih 

povezav odpira novo vprašanje o pravnem in splošnem varstvu in enotnosti znotraj Evropske 

unije in širše. Organi Evropske unije poskušajo s konvencijami, direktivami, uredbami in 

drugimi pravnimi akti zagotavljati varnost udeležencem v gospodarskem povezovanju, vendar 

se je treba zavedati, da v EU poteka prehodno obdobje za poenotenje pravnoformalnih virov 

in dosego varnosti, enakosti, enakih možnosti v gospodarskem in družbenem poslovanju ipd. 

Šele po sprejemu evropske ustave bodo ustvarjene razmere za ustanavljanje zakonodajnih 
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organov Evropske unije in za sprejem zakonodaje, ki bo obvezna za vse članice in 

gospodarske družbe znotraj Evropske unije. Po tem bo dana ustrezna možnost za hitro in 

transparentno poslovanje v vsaj približno enakih razmerah za vse udeležence, organizacije in 

ljudi, ki delujejo znotraj sistema medorganizacijskega povezovanja. Vse te okoliščine nam 

pojasnijo, da je obvladovanje poslovnih logističnih procesov v medorganizacijskem 

poslovanju zelo kompleksen in zahteven  pojav.  

Ob kompleksnosti poslovnih odnosov v medorganizacijskem poslovanju in zahtevnosti 

poslovnih logističnih procesov spoznavamo tudi številno formalno regulativo, ki je sicer 

nujna zaradi varstva strank v medsebojnih razmerjih, je pa zelo moteča za hitrejši razvoj 

gospodarstva. Formalno obvladovanje poslovnih logističnih procesov strankam v poslovnem 

procesu sicer zagotavlja pravno varnost, je pa pogosto časovna ovira za hitrejšo izvedbo 

posameznih procesov ali celotnega posla, ki je raztegnjen na organizacije več držav. 

Pričakovati je, da bo poenotenje predpisov držav Evropske unije medorganizacijsko 

poslovanje poenostavilo in omogočilo hitrejši razvoj celotne unije, za kar si prizadevamo tudi 

v Sloveniji. 

 

2.1 Pojavi, ki nakazujejo obstoj problematike na področju medorganizacijskega 
obvladovanja logističnih procesov 

 
Gospodarske spremembe, spremembe v okolju in prostoru Slovenije in Evrope imajo razvojni 

začetek in obseg, ki vpliva tudi na nadaljnji razvoj. Razvoj tehnike, tehnologije, gospodarskih 

razmerij in družbe je tako hiter in spreminjajoč, da mu je težko slediti. Prav tako je skoraj 

nemogoče zasledovati poslovno-organizacijski razvoj in medsebojno usklajevanje organizacij, 

njihovo povezovanje ter usklajevanje skupnih interesov. Gospodarske spremembe in razvoj 

gospodarskih panog ter spremembe poslovnih logističnih procesov zahtevajo nenehno 

izobraževanje vseh v sistemu medorganizacijskega sodelovanja in obvladovanja poslovnih 

logističnih procesov. Spremembe so nujne in so tudi močno gonilo razvoja gospodarstva in 

človeških virov, saj vplivajo na razvoj in usposobljenost sodelujočih v gospodarskih panogah. 

Tako kot se spremembe dogajajo na družbenem, gospodarskem in drugih področjih, se 

dogajajo tudi na osebni ravni in zahtevajo nova spoznanja, nujna za obvladovanje teh 

sprememb. Obravnavanje sprememb je bila v razvoju poslovnih logističnih procesov 

neposredna in posredna tematika obravnav mnogih raziskovalcev (Bukovec, 2004). Bukovec 

navaja Hammerja, ki v svojem delu razkriva vizionarski pogled v prihodnost, kjer na podlagi 

prepoznanih megatrendov s področja prodaje aktualizira devet poslovnih konceptov, ki so po 
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mnenju Bukovca in Hammerja temeljni gradniki načina dela organizacij. Te trditve so 

primerne tudi za medorganizacijsko obvladovanje poslovnih logističnih procesov v 

transportu. Po Bukovcu Hammer poslovnim subjektom svetuje oblike in postopke dela, ki jih 

je mogoče uporabiti na vseh področjih. Svetuje jim, da vedno korektno poslujejo za svoje 

naročnike in kupce, da primerno in kakovostno oskrbijo kupce, da svoje stranke ustrezno 

informirajo, da merijo učinkovitost poslovanja in da organizacije v medorganizacijskem 

povezovanju ustrezno vodijo. Hammer svetuje, da je treba v medorganizacijskem 

povezovanju oblikovati verigo poslovnih procesov in poslovati z vsemi in povsod, ne glede na 

obliko poslovnega procesa ali dejavnosti. 

 

Nadalje Bukovec Hammerjevo ugotovitev, ki je podana v šestih korakih, predstavlja kot 

poslovni proces, v katerem ima odločilno vlogo vodilno osebje. To osebje je tudi eden od 

ključnih elementov v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov. Pomembna je 

njihova osebna integriteta in poslovna sposobnost verodostojnega komuniciranja, kar morajo 

čutiti vsi udeleženci v medorganizacijskem povezovanju in morajo resnično biti pripravljeni 

pri spreminjanju procesov. Prav tako se mora vodilno osebje zavedati, da so njihovi sodelavci 

ključni dejavniki spreminjanja odnosov in procesov v medorganizacijskem povezovanju in jih 

mora tudi takšne obravnavati ter zavzeti individualne pristope za reševanje posameznih 

procesov. Posamezniki različno dojemajo procese dela, spreminjanja v družbi in organizaciji, 

zato jih je treba kot takšne sprejemati, jih izobraževati in jim pomagati pri dojemanju in 

obvladovanju sprememb. Pri tem sta pomembni sposobnost in vztrajnost vodstva organizacij 

sodelujočih v medorganizacijskem povezovanju, ki ustrezno dojemajo spremembe, in ta 

spremembe zahteva to tudi od vsakega posameznika v organizaciji in v medorganizacijskem 

povezovanju. Procesi povezovanja veljajo tudi za področje trga, kjer vidimo povezovanje kot 

vrsto dejavnikov in procesov, kot jih prikazuje simulacija na sliki 2.3 na naslednji strani. 

Problematika medorganizacijskega povezovanja je zahtevna in kaže na potrebo poznavanja in 

prepoznavanja, delovanja ter razumevanja organizacijskih poslovnih sistemov, njihovih 

procesov in njihovega spreminjanja. Spreminjanje ima poseben pomen in je v današnjem času 

najpogostejša oblika vplivov, ki delujejo na gospodarstvo. V praksi so na razpolago številni 

modeli in vzorci, ki jih posameznik lahko upošteva kot konceptualne prikaze organizacije. 

Organizacijski model je lahko v pomoč za razvrščanje in delitev organizacij, za izboljšanje in 

razumevanje delovanja in obstoja organizacije, lahko zagotavlja organizacijsko kulturo, 

interpretira podatke o posamezni organizaciji, vse to pa je v pomoč pri odločanju ter 
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usmerjanju aktivnosti vodje k obvladovanju organizacij, medsebojnega poslovnega 

povezovanja in spreminjanja (Burke, 2002).  

 

Slika 2.3: Simulacija povezav med organizacijami 
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Vir: lastni prikaz 
 
Predstavljena problematika obvladovanja poslovne logistike in logističnih procesov v 

organizacijah in medorganizacijskem povezovanju, v prostoru in času zahteva aktualno 

poznavanje posameznih faz poslovne logistike v proizvodnji in dejavnostih, od katerih je 

proizvodnja odvisna. Ključen in najpomembnejši element medorganizacijskega obvladovanja 

vseh procesov v transportni logistiki so ljudje, ki s svojo aktivnostjo, vedenjem, vodenjem, 

spretnostjo, znanjem in inovativnostjo omogočajo izvajanje in usklajevanje vseh procesov 

medorganizacijskega povezovanja.  
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3 TEMELJNE ZNA ČILNOSTI RAZISKAVE 
 

3.1 Namen in cilj raziskave 
 

S preučevanjem organizacijskega in medorganizacijskega delovanja transportnih organizacij,  

s poudarkom na transportu kot najpomembnejšem delu zunanje poslovne logistike, smo želeli 

ugotoviti, kako transportne organizacije (podjetja, gospodarske družbe in posamezniki), ki se 

ukvarjajo s transportom blaga po Sloveniji in v povezavi po Evropi, obvladujejo organizacijo 

transporta, medorganizacijske povezave in spremembe, povezane s transportom ter na čem 

sloni njihovo povezovanje.  

 

Medorganizacijsko poslovno povezovanje transportnih organizacij v Sloveniji in Evropi, 

vključenih v transport blaga, je kompleksna in zahtevna naloga, ki od udeležencev zahteva 

široko poznavanje postopkov transporta, predpisov posameznih držav s področja transporta, 

poznavanje carinskih in davčnih postopkov, obveznosti, poslovnih običajev, jezikov, kulture, 

navad posameznih narodov ipd. Vse to je treba vključiti v medorganizacijsko obvladovanje 

procesov ter ustrezno organizirati njihovo medsebojno povezovanje, da omogoča izpolnitev 

obligacijskih in drugih zavez. Delo je zahtevno, kompleksno in naporno, od udeležencev pa 

zahteva veliko odrekanja lastnega časa ter posvetitev delu in nalogam, kajti le tako je mogoče 

pričakovati ustrezne rezultate in uspešnost.   

 

V skladu s predvidenimi hipotezami smo v nalogi proučevali ljudi, zaposlene v različnih 

transportnih organizacijah, in transportne organizacije, katerih osnovna dejavnost je 

organizacija in izvedba transporta. Za proučevanje transporta smo se usmerili predvsem v 

proučevanje za potrebe razvoja avtomobilske in druge industrije v Sloveniji ter na podlagi 

ugotovitev ocenili, kakšni so medsebojni odnosi v sodelujočih organizacijah. Poleg 

medorganizacijskega poslovnega povezovanja in pravne podlage za njihovo delovanje so 

pomembni ljudje, ki so zaposleni in poslujejo v teh organizacijah in gospodarskih družbah 

oziroma zanje delajo. Zaposleni ustvarjajo in povezujejo organizacije ter s tem obvladujejo 

posle. Človek je pomemben in nepogrešljiv element medorganizacijskega poslovnega 

povezovanja in usklajevanja interesov, zaradi tega je treba vanj nenehno vlagati, ga 

usposabljati in izobraževati. V razmerju medorganizacijskega povezovanja namreč opravlja 

ključne naloge, od katerih je odvisno delovanje organizacij in procesov. 
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Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšno je stanje poslovne logistike v Sloveniji, kako 

transportne gospodarske družbe kot organizacije in del zunanje poslovne logistike  

obvladujejo organizacijsko poslovanje v svoji organizaciji in kako medorganizacijsko 

sodelujejo in obvladujejo skupno poslovno povezovanje. Osnovni namen raziskave je bil, da 

ob pomoči teorije organizacijskih in poslovnih ved ter ob upoštevanju mednarodno 

primerljivih dejstev razvoja strokovno in argumentirano podamo poglede na dejansko stanje 

ter podamo zanesljive usmeritve razvoja modela prihodnjega stanja pri medorganizacijskem 

poslovnem obvladovanju logističnih procesov in njihovih organizacijskih sprememb. Model 

mora svojo verodostojnost in uspešnost dokazovati v nenehnem izrabljanju priložnosti in 

izogibanju grožnjam iz notranjih in mednarodnih pravnih in drugih prednosti in slabosti. 

Rezultati raziskave so bili empirično preverjeni in so bili uporabljeni za potrditev postavljenih 

hipotez.  

 

Cilji raziskave so: 

- opredeliti pojme teoretičnih izhodišč ter določiti gradnike za medorganizacijsko 

obvladovanje poslovnih logističnih procesov na področju transporta,  

- izvesti analizo obstoječega stanja in pridobiti nova spoznanja za medsebojno 

odvisno in prepletajoče se področje uspešnosti medorganizacijskega povezovanja 

glede na gospodarske spremembe v Sloveniji,  

- ob upoštevanju sodobnih postopkov medorganizacijskega povezovanja poiskati 

gradnike sodobne paradigme, ki bo omogočila lažje medorganizacijsko 

obvladovanje poslovnih logističnih procesov in njihovih sprememb, 

- ob uporabi obstoječih teorij znanosti, dobre prakse in znanih modelov 

medorganizacijskega obvladovanja procesov poiskati nove gradnike, ki bi 

omogočili pripravo nove paradigme obvladovanja poslovnih logističnih procesov 

in njihovih sprememb, 

- poiskati ustrezen model, ki bi bil sprejemljiv kot modelna rešitev obvladovanja 

poslovnih logističnih procesov, ga umestiti v prostor in ponuditi vsem 

organizacijam, povezanim v transportni dejavnosti, 

- oblikovati sodobno paradigmo, sodoben koncept in model kot enotno rešitev 

medorganizacijskega obvladovanja poslovnih logističnih procesov ob upoštevanju 

prednosti in slabosti modelov v praksi, 

- potrditi ali ovreči  naloge, zastavljene v hipotezah, 
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- nakazati možnosti nadaljnjega razvoja medorganizacijskega obvladovanja 

poslovnih logističnih procesov. 

 

3.2 Hipoteze 
 
V raziskovalni nalogi smo predvideli šest hipotez, ki so postavljene tako, da si sledijo v 

zaporedju: menedžment človeških virov, izbira specifičnega modela, kakovost vodenja 

organizacije, medsebojno zaupanje, medsebojna komunikacija in sodobna paradigma 

medorganizacijskega obvladovanja zunanjih poslovnih logističnih procesov. Predvidevamo, 

da bodo pridobljeni in v hipotezo vključeni podatki omogočili postavitev novih gradnikov, ki 

bi omogočili pripravo modela ali koncepta obvladovanja logističnih procesov, značilnih za 

izvajanje transporta in poslovnih logističnih procesov, vezanih na transport v Sloveniji in 

širše.  

 

Hipoteza 1: 

Menedžment človeških virov je ključni proces pri medorganizacijskem obvladovanju 

logističnih procesov, kar dokazuje, da brez človeka ni mogoče izvajati medorganizacijskega 

povezovanja.  

Medorganizacijsko obvladovanje poslovnih logističnih procesov sodi v menedžment 

človeških virov, kjer gre za pomembno vlogo posameznika in skupine ljudi pri obvladovanju 

organizacijskih in medorganizacijskih sprememb, tako na organizacijski kot na poslovni 

ravni, prepoznavnih po skupnih gradnikih različnih modelov obvladovanja poslovnih 

sprememb. Zato jih je treba sprejemati in upoštevati kot gradnike modelov odličnosti. 

Smiselno je iskati gradnike v holističnih procesih, ki so se v zadnjih desetih ali petnajstih letih 

empirično dokazovali z uspešnostjo in inovativnostjo ter so kot model primerni za iskanje 

sodobne paradigme medorganizacijskega obvladovanja poslovnih logističnih procesov in 

njihovih sprememb.  

 

Hipoteza 2: 

Izbira specifičnega modela medorganizacijskega obvladovanja poslovnih logističnih procesov 

je pogojena s stopnjo zrelosti posamezne organizacije, vključene v logistične procese.   

Izbira specifičnega modela medorganizacijskega obvladovanja poslovno logističnih procesov 

in sprememb v konkretnem organizacijskem sistemu je pogojena z določenim obdobjem 

delovanja in razvoja medorganizacijskega povezovanja. Tu nas zanimajo predvsem vzročna 
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medorganizacijska povezanost organizacij glede na dejavnost, ki jo posamezna organizacija 

opravlja s poslovnimi logističnimi procesi. Izhodiščno nas zanimajo razširjenost uporabe 

specifičnih modelov, zaporedje njihovega uvajanja ter smiselna integracija posameznih 

modelov v enovit poslovni model medorganizacijskega obvladovanja  poslovnih logističnih 

procesov. Preučujemo tudi morebitna prekrivanja modelov in stopnjo organizacijskega znanja 

za dosego sinergijskih učinkov med posameznimi gospodarskimi družbami in organizacijami, 

ki v medsebojni povezavi obvladujejo poslovne logistične procese.   

 

Hipoteza 3: 

V medorganizacijskem obvladovanju zunanjih poslovnih logističnih procesov obstaja 

pomembna korelacija med kakovostjo vodenja posamezne organizacije in uspešnostjo 

medorganizacijskega obvladovanja poslovnih logističnih procesov.  

V medorganizacijskem obvladovanju poslovnih logističnih procesov je pomembna koleracija 

med kakovostjo vodenja organizacije in uspešnostjo obvladovanja posameznih sprememb na 

področju organizacije in izvedbe transporta za naročnika ter medorganizacijsko usklajevanje 

in dopolnjevanje. Obvladovanje logističnih procesov in medorganizacijsko povezovanje je 

ključno kot pogoj za uspešno vodenje in organiziranje dela. Proučujemo moč vpliva kakovosti 

vodenja v organizaciji in moč vpliva vodenja na celotno medorganizacijsko obvladovanje 

procesov in njihovih sprememb, pri čemer nas zanima vpliv posameznih vodij na 

medorganizacijsko povezanost in obvladovanje logističnih procesov.  

 

Hipoteza 4: 

Medsebojno zaupanje vodstev različnih organizacij je pogoj za uspešno medorganizacijsko 

obvladovanje zunanjih poslovnih logističnih procesov.   

Medorganizacijskega poslovanja ni mogoče organizirati in ne more biti uspešno, če med vodji 

ter izvajalci procesov ni dovolj zaupanja. Medsebojno zaupanje je pogoj za uspešno 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. Kot pogoj dobrega sodelovanja in 

obvladovanja teh procesov postavljamo visoko stopnjo medsebojnega zaupanja, ki je ključno 

za uspešno medorganizacijsko obvladovanje vseh procesov in njihovih sprememb. Zaupanje 

med poslovnimi partnerji se razvije s časom in številom skupaj izvedenih nalog v postopku 

medorganizacijskega povezovanja in v praksi izvedenih procesov.  
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Hipoteza 5: 

Učinkovita medsebojna komunikacija je pogoj za uspešno medorganizacijsko obvladovanje 

zunanjih poslovnih logističnih procesov.  

Uspešnost in učinkovitost medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov in njihovih 

sprememb je mogoče dosegati z učinkovito medsebojno komunikacijo. Pri tem je treba 

upoštevati transformacijske in transakcijske spremembe. Transakcijske oziroma postopne 

spremembe, ki lahko vplivajo na medsebojno komunikacijo, predpostavljamo kot nenehno 

odzivanje na evolucijske spremembe v okolju v pozitivnem smislu obvladovanja procesov.  

Transformacijske spremembe so radikalne spremembe, pri katerih gre za enkratno odzivanje 

na revolucionarne spremembe v okolju in dejansko pomenijo preobrazbo vpeljanih predpisov. 

Ker transformacijske in transakcijske spremembe vplivajo na spremembo in izboljšanje 

predpisov, je mogoče zaključiti, da vplivajo tudi na medsebojne komunikacije in 

medorganizacijsko obvladovanje  poslov. 

 

Na podlagi primerjalne analize različnih modelov, študija literature in praktičnih primerov ter 

ankete o temeljnih gradnikih obstoječih pristopov medorganizacijskega obvladovanja 

zunanjih logističnih procesov bomo spoznali dejansko stanje medsebojnega komuniciranja ter 

na podlagi tega oblikovali modelne gradnike rešitve sodobne paradigme medorganizacijskega 

obvladovanja procesov.   

 

Hipoteza 6:  

Sodobna paradigma medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov temelji na 

modelu obvladovanja zunanjih poslovnih logističnih procesov globalne avtomobilske 

industrije v Sloveniji in nekaterih velikih gospodarskih korporacij, ki delujejo v Sloveniji in 

so s proizvodnjo ali transportom v medsebojnem dopolnjevanju.  

Zakaj paradigma, in ne drug model obrazložitve šeste hipoteze, je ustrezno vprašanje.  

Dolgoletna raziskava medorganizacijskega povezovanja na področju poslovne logistike, 

zunanje poslovne logistike in predvsem na področju medorganizacijskega povezovanja 

transporta in transportne dejavnosti je dala odgovor, da je najprimernejši termin paradígma, ki 

najpogosteje pomeni vzorec ali model delovanja na znanstvenem ali drugem raziskovalnem 

področju, kar je uporabno v našem raziskovalnem vzorcu. 
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S hipotezami disertacije smo predstavili sistem delovanja organizacij (gospodarskih družb, 

podjetij in drugih organizacij) in ljudi v njih pri medsebojnem povezovanju in usklajevanju 

interesov v zunanji poslovni logistiki, predvsem na področju transporta v cestnem prometu.  

 

Predmet raziskave so globalni, medsebojni in medorganizacijski odnosi, skozi katere se 

regenerira celoten postopek obvladovanja zunanjih poslovnih logističnih procesov v 

transportni dejavnosti. Kako se vprašanje regenerira na gospodarskem področju, je odvisno od 

problematike, ki je v konkretnem primeru organizacija in izvedba številnih procesov za 

potrebe verižne oskrbe avtomobilske industrije in v drugih velikih korporacijah v Sloveniji in 

širše. Vprašanje je, kako najbolj medorganizacijsko obvladovati in medsebojno usklajevati 

delo zunanje poslovne logistike v cestnem transportu ter ustrezno porazdeliti naloge številnim 

prevoznikom za obvladovanje logističnih procesov transporta.  

V hipotezah se opredelijo predpostavke in dejanja, ki omogočajo ugotavljanje medsebojnih 

odnosov, ki jih definira tema raziskave. Mnoge znanstvene in splošne raziskave so pokazale, 

da brez človeka ni mogoče izvajati medorganizacijskega povezovanja, organizacije naj bi 

delovale po predpisanem ali izoblikovanem modelu, a vendar ne brez človeka. Pomembna je 

tudi korelacija med kakovostjo vodenja posamezne organizacije in uspešnostjo 

medorganizacijskega dela. Bistvena sta tudi medsebojno zaupanje in komunikacija, ki 

omogočata uspešno in kakovostno medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. Ob 

izpolnitvi vseh pogojev, predvidenih v hipotezah, bi bila pripravljena sodobna paradigma 

obvladovanja logističnih procesov in potrditev ali ovržba modela. 

Vprašanje lahko razumemo tako, da zahteva konkretne odgovore, kako transportne in z njimi 

povezane druge organizacije v zunanji poslovni logistiki obvladujejo postopke organizacij in 

izvedbe posameznih poslovnih logističnih procesov, nujnih za zagotavljanje ustreznega 

novega materiala za proizvodnjo motornih vozil ali drugih izdelkov.   

Pojasnili smo, da je medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov v zunanji poslovni 

logistiki kompleksno in zahteva poznavanje številnih oblik in metod dela, različnih jezikov, 

kultur, običajev, poslovnih vzvodov, različnih tehnik in prejemov za uspešno opravljanje 

nalog. Vsakršna odsotnost navedenega znanja pomeni izgubo časa, slabo organizacijo, 

zamujanje v dobavi in ne nazadnje pogodbeno kazen kot posledico prenehanja storitve za 

dobavitelja. Organizacije in ljudje v njih, ki izvajajo zunanje poslovne logistične procese, 

morajo slediti spremembam razvoja ter organizacijskim in nujno tudi pravnoformalnim 

spremembam.  
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Z raziskavo in pridobljenimi podatki bomo skušali pripraviti konkretne vzorce (modele) 

obvladovanja logističnih procesov, ki bi jih bilo mogoče v praksi uporabiti kot prispevek 

znanosti. Koncept bo mogoče ponuditi vsem, ki so vključeni v medorganizacijsko poslovanje 

kot korak k izboljšanju medorganizacijskega povezovanja in obvladovanja logističnih 

procesov. Zavedamo se turbulentnega razvoja in spreminjanja gospodarskih procesov in 

skušamo skozi ta spreminjanja poiskati gradnike, ki bi izboljšali medorganizacijsko 

obvladovanje logističnih procesov. Ob tem se zavedamo, da bodo gradniki, ki jih bomo 

predstavili, poskušali obvladovati spreminjanje le za določen čas in bo treba še naprej 

spremljati gospodarska dogajanja in iskati nove rešitve. 

 

3.3 Pričakovani prispevek znanosti 
 
Primerjalna analiza različnih modelov organizacije transporta, poslovne logistike in 

logističnih procesov, vezanih na transport, študija literature in primerov iz prakse ter izvedba 

raziskovalno javnomnenjske ankete in faktorske analize o obstoječih pristopih 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v zunanji poslovni logistiki in 

organizacijskih sprememb v realnem okolju, ki nam daje prepoznavne podatke za 

ugotavljanje vzrokov za takšno stanje, bodo pokazale ali zavrnile potrebo po oblikovanju 

modelne rešitve temeljnih gradnikov nove paradigme medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov na širšem območju, veljavnem predvsem za Slovenijo. 

Eno izmed področij, ki so se pojavili sočasno z razvojem organizacije in organizacijskih 

sprememb, je razvoj poslovnih logističnih procesov v zunanji poslovni logistiki, povezanih s 

transportom, z njimi pa nujna potreba za medorganizacijsko obvladovanje postopkov teh 

logističnih procesov. Bistvena naloga sodobne paradigme v novem pojavu 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v zunanji poslovni logistiki je 

opredelitev korakov sodobne paradigme, opredelitev gradnikov obvladovanja in spoznavanja 

posameznih logističnih procesov, iskanje tipičnih gradnikov, ki bi bili ustrezna napoved 

razvoja dogodkov v organizaciji in med njimi. Gre za iskanje optimalnih rešitev v 

preučevanju posameznih gradnikov, ki bi zajeli vse procese (Ambrož, 2002). 

 

Logistika in logistični procesi so dokaj nov, pa vendar stari pojav v organizaciji procesov 

proizvodnje, dobave proizvodnih delov, transporta polizdelkov ali končnih izdelkov. Ti 

procesi se pojavljajo na vseh področjih priprav dela za organizacijo in izvedbo posameznih 

operacij in procesov znotraj organizacije ali med različnimi organizacijami (Čižman, 2008). 
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V nekdanjem samoupravnem družbenem sistemu in tedanjih organizacijah združenega dela je 

bila logistika kot beseda ali pojem manj zastopana, sploh pa ne v obliki, kakršna funkcionira 

danes v sodobnem gospodarskem času in sodobnih organizacijah. Procese dobave in dostave 

materialov za proizvodnjo ali dostavo končnega produkta na trg ali do končnega kupca je 

opravljalo lastno podjetje oziroma gospodarska družba, kjer so jih poimenovali prevozi za 

lastne potrebe. Gospodarske proizvodne družbe so ob temeljni dejavnosti izvajale še preskrbo 

z repromateriali, dobavo in transport končnega izdelka na trg ali do kupca. Takratne 

organizacije združenega dela (ozdi) ali temeljne organizacije združenega dela (tozdi) kot 

oblike podjetja so imele lastna sredstva za proizvodnjo, za prevoze, lastna skladišča in osebje, 

ki je te procese izvajalo. Logistični procesi so bili zastareli, niso omogočali hitrega razvoja, 

pogosto pa je inovacija proizvodov prehitela vrsto materialov, ki so neuporabni ostajali v 

skladiščih in povzročali škodo za organizacijo in sploh za gospodarstvo. Oblast je predvsem 

skrbela za socialno varnost in zaposlitev čim večjega števila ljudi, znana je bila doktrina 

Edvarda Kardelja: »Tovarne delavcem v kraje, kjer živijo.« V skladiščih so nastajale zaloge, 

pogosto so bile zastarele in neuporabne, kar je organizacijam povzročalo nepotreben strošek.   

 

Sodobna organizacija dela oziroma sodobni gospodarski in logistični procesi so danes 

naravnani tako, da se posamezna gospodarska družba ukvarja s proizvodnjo, druga 

gospodarska družba z dobavo materialov, tretja skrbi za transport, četrta za razbremenilno 

logistiko in tako naprej v verigi opravljanja posameznih poslovnih procesov. Vse to omogoča, 

da proces proizvodnje, dobave, transporta itd. teče usklajeno in nemoteno. Cilj sodobnega 

gospodarstva je, da je treba s čim manjšimi stroški ustvariti pozitivne učinke in s tem večji 

dobiček (zaslužek). Sodobna proizvodnja, izboljšanje njenih postopkov, robotizacija, novi 

materiali in izdelki itd. vplivajo na spreminjanje in razvoj logističnih procesov, ti pa na 

medorganizacijsko povezovanje.  

 

Z uvedbo sodobnega tržnega modela gospodarstva, lastninjenjem podjetij in vzpostavitvijo 

proizvodnje po evropskih merilih je umeščanje kapitala v proizvodnjo zahtevalo ločitev 

logistike na notranjo poslovno logistiko, ki je pričela skrbeti za proizvodno dejavnost, in 

zunanjo poslovno logistiko, ki ima nalogo poskrbeti za proizvodni material, za dobavo 

polizdelkov in dostavo končnega izdelka na trg ali do končnega porabnika. Gre za širok krog 

medorganizacijskega povezovanja, ki ga izvajajo za to usposobljeni ljudje. 
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Širitev proizvodnje znotraj države ali širitev proizvodnje v druge države, globalizacija 

mednarodnega trga in medorganizacijske spremembe zahtevajo ustrezno izobraževanje in 

povezovanje organizacij in ljudi, sodelujočih v logističnih procesih, povezovanje tehnik in 

standardov dobre prakse, vzpostavljanje ustreznih standardov za nadzor kakovosti ter boj za 

odličnost ipd. Vsekakor pa povečan obseg dela oziroma povečano število organizacij, 

sodelujočih na trgu ponudbe in povpraševanja, zahteva večjo povezanost, medsebojno 

usklajenost, fleksibilnost, ustrezno pogajanje, dogovarjanje ipd. Ravno mednarodni boj za 

delo, obvladovanje trga, za uspešnost in obvladovanje logističnih procesov zahteva številna 

znanja, usposobljenost ter medorganizacijsko poznavanje organizacij, ljudi, procesov, 

postopkov, kultur, jezikov, navad, poslovnih običajev ipd. Sodobna paradigma 

medorganizacijskega obvladovanja poslovne logistike in logističnih procesov išče napotke, 

usmeritve, gradnike in poti, kako transparentno, odprto, uspešno in poenostavljeno 

obvladovati vse postopke notranje ali zunanje poslovne logistike in kako vsem udeleženim v 

medorganizacijskem poslovanju omogočiti enake možnosti poslovanja (Bukovec, 2005). Gre 

za postopke iskanja in uveljavitve poslovne odličnosti v gospodarskem delovanju. 

 

Mnogi teoretiki, ki so proučevali korake k iskanju sodobne paradigme, so pot opredelili kot 

iskanje ustreznega načina, modela, vzorca, postopka ipd., kako v hitro rastoči, v tehnološko 

dovršeni in sodobno izoblikovani družb, kulturno, tehnično in tehnološko prepleteni, 

inteligentno razviti in usposobljeni družbi, ki jo tvorijo številne kulturne, jezikovne, naravne 

in druge razlike, ustvariti model medorganizacijskega povezovanja in uspešnega poslovanja, 

ki bi bil učinkovit za vse udeležence v gospodarskih razmerjih (Bukovec, 2009). 

Vsem je značilna enotna misel, ki pravi, da mora biti sodoben model medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov takšen, da omogoča vsem subjektom, pravnim ali fizičnim 

osebam, vključenim v procese medsebojnega povezovanja, velike možnosti uspešnega 

poslovanja in rasti gospodarstva. Gre za zahtevno nalogo, ki od pripravljavca zahteva široko 

znanje zunanje poslovne logistike, organizacije transporta, pridobivanja ustrezne 

dokumentacije, poznavanje slovenskih in mednarodnih predpisov, obvladovanje jezikovnih, 

kulturnih, organizacijskih in drugih sprememb. 

 

Medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov ni mogoče enačiti z novejšo obliko 

grozdenja podjetij, s katero želi Slovenija ob pomoči sredstev Evropske unije gospodarski in 

tržni prostor pripraviti za razmere, če bi velike gospodarske družbe prenehale delovati 

oziroma če bi svojo proizvodnjo selile v druge države, kar se v Sloveniji že dogaja. Načrt 
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grozdenja je zagotoviti čim več samozaposlitev in s sofinanciranjem novoustanovljene 

gospodarske družbe razvijati drobno gospodarstvo ter zapolniti vrzel z obrtništvom in tako 

zmanjšati nezaposlenost. Žal ta proces v Sloveniji ni popolnoma uspešen, ker gre za 

razumevanje, da je varna zaposlitev v velikih gospodarskih družbah, ne v manjših, zaradi 

česar projekt ni najbolj uspešen.  

V medorganizacijskem povezovanju gre za poslovno povezovanje že obstoječih transportnih 

organizacij, ki opravljajo svojo dejavnost in so vključene v medsebojno delovanje ter 

povezovanje. Gre za povezovanje in usklajevanje dela med ljudmi, ki delujejo v teh 

organizacijah in omogočajo njihovo funkcioniranje. Tudi v prihodnje bo pomembno 

medorganizacijsko povezovanje gospodarskih družb, obrtnikov in drugih udeležencev v 

gospodarski ali negospodarski dejavnosti, s ciljem medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov. 

 

Prispevek znanosti je v znanstveni ugotovitvi sodobne paradigme, kako v transportni logistiki 

ustrezno in poenoteno medorganizacijsko obvladovati logistične procese. Poudarek je na 

obvladovanju zunanjih logističnih procesov transporta za potrebe avtomobilske industrije in 

velikih korporacij, ki delujejo (proizvajajo) v Sloveniji. Na raziskovalnem področju smo se 

omejili na transport v cestnem prometu in proučevali njihove postopke medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov. Predvsem so nas zanimali človeški faktorji, njihovo 

povezovanje, obvladovanje različnih postopkov dela organizacije, prostora in geografske 

širine, jezikov, običajev, kultur in drugih razlik, ki so po našem mnenju ključ uspešnega 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. 

 

Menimo, da bodo izsledki raziskave potrdili ali ovrgli trditve, da je medorganizacijsko 

obvladovanje logističnih procesov v zunanji poslovni logistiki (outsourcing) prepuščeno 

posamezni organizaciji, gospodarski družbi, podjetju ali posamezniku in da sodelovanje med 

organizacijami poteka tako, kakor se kdo znajde oziroma kakšne potenciale in povezave ima 

pri naročniku transporta. Dopuščamo možnost, da bodo izsledki pokazali, da je 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov v transportu tako utečeno in kvalitetno, 

da ne potrebuje sprememb. Če so postopki neenotni, smo predvideli pripravo ustreznega 

vzorca (modela), ki ga bomo ponudili uporabnikom kot korak k lažjemu uresničevanju in 

obvladovanju logističnih procesov v zunanji poslovni logistiki. Katere spremembe v tej 

logistiki, ki sodijo na področje obvladovanja logističnih procesov v transportu, je treba 

opraviti, bo pokazala analiza izsledkov. Vsebina sprememb in iskanje gradnikov sta 
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pogojevana s trenutnimi razmerami v širšem okolju in specifičnostjo vizije posamezne 

transportne organizacije, vključene v proces raziskave.  

 

3.4 Predpostavke in omejitve 
 

Transport je bil že v preteklosti in je tudi danes še vedno tema proučevanja, za katero mnogi 

teoretiki, znanstveniki in tisti, ki so neposredno udeleženi v dejavnosti, iščejo rešitve 

hitrejšega pretoka, pravočasne dostave in učinkovitega obvladovanja vseh postopkov. 

Sočasno ob proučevanju teorije in prakse transporta je vedno potekalo proučevanje oblike 

organizacije samega transporta in oblike dejavnosti, ki so povezane z njim. Največ pozornosti 

vzbuja medorganizacijsko povezovanje (podatki izkazujejo, da ga opravljajo špedicijske 

organizacije), v katero so vključene organizacije transporta, špedicija, službe za pridobivanje 

listin in dovoljenj, davčna in carinska služba. V neposredno medorganizacijsko sodelovanje 

sodijo še skladišča, dejavnosti nakladanja, prekladanja, razkladanja, na morju in vodah pa tudi 

vlečenje ali potiskanje tovornih ladij, kar je prav tako predmet številnih preučevanj. 

Medorganizacijsko povezovanje zajema tudi kombinirane transporte, ki so lahko organizirani 

med različnimi cestnimi vozili, lahko so med cestnimi vozili in železnico, cestnimi vozili, 

železnico in ladjami ter mešano (Davidović, 2000). 

V obseg proučevanj transportnih organizacij in medorganizacijskega povezovanja smo uvrstili 

podjetja, gospodarske družbe in posameznike, ki se ukvarjajo s transportom, poimenovali pa 

smo jih transportne organizacije. Osrednji predmet proučevanja so ljudje in medčloveški 

odnosi v transportni dejavnosti, ki pripomorejo k obvladovanju vseh organizacijskih in 

medorganizacijskih postopkov. 

 

Proučevanje transportnih organizacij je vezano na proučevanje ljudi, ki so neposredno 

vključeni v te procese, ljudi, brez katerih ni mogoče organizirati, izvajati oziroma opravljati 

posameznih dejavnosti. Transportne in z njo povezane logistične dejavnosti so v medsebojni 

odvisnosti, vse imajo interes, da določeni tovor, ljudi in njihovo prtljago dostavijo na  

predvideno točko. Zato so zelo pomembni njihova medsebojna komunikacija, zaupanje, 

kakovost opravljene storitve, specifičen model, najbolj pa ljudje, ki so neposredni izvajalci 

nalog (Fabjan, 2004).  
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Vsem v medsebojnem povezovanju, dopolnjevanju in usklajevanju skupnih interesov je cilj 

ustvarjanje dobička. Postopke, nanizane v procesu medsebojnega in medorganizacijskega 

povezovanja, je mogoče strniti v združene logistične procese, ki omogočajo pripravo na 

proizvodnjo ali neposredno proizvodnjo človeku potrebnih izdelkov. Gre za 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov, ki so po mnenju mnogih teoretikov v 

praksi dobro znani, njihova medsebojna povezanost, medsebojno delovanje, aktivnosti in 

dopolnjevanja pa so manj prepoznavni. Gre bolj za preučevanje in opisovanje posameznih 

logističnih procesov in manj za proučevanje vseh procesov kot celote. 

 

Medorganizacijsko povezovanje je premalo prepoznavno kot celota, zaradi česar smo se 

odločili to področje vsaj delno proučiti in predstaviti. Pri tem se zavedamo želja in zmožnosti, 

zato smo raziskavo usmerili na določene predpostavke in omejitve, za katere smo menili, da 

nam dajo izhodišče za raziskavo in doseganje zastavljenega cilja.  

 

V raziskavo smo vključili predpostavke in omejitve, za katere menimo, da vplivajo na 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov.   

Te predpostavke so: 

- Globalizacija – je močno vplivala na gospodarski razvoj v Sloveniji, saj je to 

povezano in odvisno od industrije drugih evropskih držav, katerih gospodarstvo je 

v enakem položaju. 

- Spremembe trga – vplivajo na spremembo oblike in načina proizvodnje in 

gospodarski razvoj. Spremembe trga neposredno povzročijo iskanje cenejše 

delovne sile,  zahtevajo preoblikovanje transportnih in drugih organizacij, vplivajo 

na varstvo okolja, družbeni razvoj in kulturo obnašanja. Prilagajanje spremembam 

trga postane konstanta, ki vpliva na gospodarski razvoj in medorganizacijsko 

povezovanje transportnih in drugih organizacij. 

- Gospodarske spremembe v svetu – zahtevajo hitrejše in naprednejše spreminjanje 

organizacij. Organizacije, organizacijski sistemi in posamezniki v teh njih morajo 

skrbeti za sprotno prilagajanje. Organizacije morajo vzdrževati raven kakovosti in 

uspešnosti svojih storitev. Skrbeti morajo za medorganizacijsko obvladovanje 

gospodarskih sprememb in se jim nenehno prilagajati.  

- Obvladovanje trga in tržnih zakonitosti – je paradigma uspešne družbe, 

organizacije in predvsem posameznika, od katere so odvisne organizacijske in  

medorganizacijske gospodarske povezave. Človek je bistven element v 
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medorganizacijskem povezovanju in obvladovanju trga ter tržnih zakonitosti, zato 

je nujno njegovo sprotno izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in praktično 

usposabljanje. 

- Obvladovanje medorganizacijskih sprememb – je predpostavka, ki omogoča 

ohranitev organizacije na trgu. Pri njej so pomembni ljudje, ki v procesu 

obvladovanja sprememb pokažejo sposobnost, spretnost pravočasnega  zaznavanja 

in preudarnega presojanja vzrokov za spremembe v notranjem in zunanjem okolju. 

- Visoka stopnja medsebojnega zaupanja – je predpostavka, ki omogoča sodelovanje 

med organizacijami in njihovim vodstvom. Medsebojno zaupanje omogoča 

sprejemanje in izvajanje sprememb, čeprav so te spremembe pogosto zahtevne in 

povzročajo nove finančne in druge aktivnosti. 

 

Ključne omejitve raziskave so: 

- Naloga je v celoti zastavljena tako, da smo izhodiščne raziskave omejili na 

medorganizacijsko povezovanje v transportu v cestnem prometu ter v ta obseg 

zajeli logistične procese, povezane z njimi.   

- Zaradi zahtevnosti in kompleksnosti medorganizacijskega povezovanja, 

večplastnosti in različnih zakonitosti smo se omejili na gradnike 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov transportne dejavnosti. 

- V raziskovanje smo vključili slovenske transportne organizacije in se pri tem delno 

naslonili na procese špedicije in skladiščenja. Poudarek je na medorganizacijskem 

obvladovanju logističnih procesov v transportni dejavnosti, ki je ključ tega 

povezovanja. 

 

3.5  Predvidene metode raziskovanja 
 

Vsebina raziskave je usmerjena v iskanje gradnikov, ki bi omogočili oblikovanje konkretnega  

modela sodobne paradigme medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. Zaradi 

svoje širine in povezanosti tako sociološke kot pravne in logistične znanosti je naloga 

zahtevala uporabo novih inovativnih, interdisciplinarnih in v okolju odprtih pristopov 

raziskave, zaradi česar smo proučili obsežno strokovno literaturo, vezano na področje 

organizacije, organiziranosti, medorganizacijskih povezav, vodenja, normativne ureditve, 

organizacijske ureditve, logističnih procesov in njihove delitve. Posamezna področja smo 
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upoštevali kot sprejemljivo teorijo za ustvarjanje in oblikovanje nove dodane vrednosti 

znanosti medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. Ustvarjanje dodane 

vrednosti pri obvladovanju logističnih procesov je pogojeno s spoznavanjem in preučitvijo 

gradiv s področja transporta (Gajšek, 2007), organizacije, podjetništva (Jelovac, 2000), 

človeških virov (Gorenak, 2001), medsebojnih odnosov (Florjančič in Novak, 2002), 

medorganizacijskega delovanja in logistike (Lipičnik, 2006), medkulturnega menedžmenta in 

ne nazadnje s področja pravnih znanosti, ki pokrivajo medorganizacijsko povezovanje. 

Pridobljene ugotovitve posameznih področij, vezanih na temo raziskave ter spoznanja o 

posameznih logističnih procesih, smo proučili, iskali slabe in dobre primere, ugotavljali 

obstoječo in prikazali želeno stanje ter na podlagi pridobljenih podatkov poskušali priti do 

temeljnih gradnikov za pripravo koncepta enotnega modela sodobne paradigme 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. Predlog koncepta enotnega modela 

obvladovanja logističnih procesov je lahko prispevek znanosti ter dodana vrednost k delu 

neposrednih izvajalcev v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov. Zavedamo 

se, da je to poskus prepoznave ustreznega modela medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov in da bo treba to področje še naprej proučevati in raziskovati. 

 

Z metodo anketiranja smo pri organizacijah, ki so neposredno vključene v logistične procese 

transporta, zbirali in proučevali podatke in stališča na vzorcu (transportnih organizacij), ki 

smo ga statistično ovrednotili s programskim paketom SPSS 19.0. Za potrebe raziskave je bil 

sestavljen obsežen raziskovalni vprašalnik, ki smo ga pošiljali organizacijam, vključenim v 

transport in izvajanje logističnih procesov, povezanih s transportom, ter ugotavljali obstoječe 

in želeno stanje. Pridobljeni odgovori na vprašanja so dali dovolj elementov za izgradnjo 

gradnikov, ki bodo omogočili pripravo ustreznega modela medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov. 
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4 TEORIJA IN PRAKSA MEDORGANIZACIJSKEGA 
OBVLADOVANJA LOGISTI ČNIH PROCESOV 

 

4.1 Kompleksnost in večplastnost medorganizacijskega obvladovanja logističnih 
procesov 

 

4.1.1 Pomembnost organizacije v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov 
 
Organizacijsko in medorganizacijsko povezovanje transportnih organizacij, katerih osnovna 

dejavnost je transport in z njim povezani poslovni logistični procesi, zahteva natančno 

medsebojno razvrstitev nalog, funkcij, povezav in odgovornosti. Teoretično gre za delitev 

dela poslovne logistike na notranjo in zunanjo poslovno logistiko, in sicer glede na dejavnosti, 

ki jih posamezna organizacija opravlja, bodisi proizvodna bodisi organizacija za izvedbo 

transporta, tržna ali druga organizacija (Knez in Rosi, 2007). Svetovni trg je danes tako 

izoblikovan, da postavlja visoka merila in zahteva zelo visoke standarde kakovosti 

posameznega izdelka ali storitve, hkrati pa zahteva znatno zmanjšanje stroškov, kar vpliva na 

dejstvo, da so mnoge proizvodne, storitvene in druge organizacije posvetile sredstva, stroko in 

znanje za razvoj lastne dejavnosti (prevozne, skladiščne in druge), outsourcing pa prepustile 

gospodarskim družbam, ki jim je to izključna dejavnost. Tako je industrija z lastnim 

razvojem, s procesom proizvodnje in razvoja proizvajalnih sil poslovno logistiko razdelila na 

notranjo, ki skrbi za notranje postopke in proizvodnjo ter zunanjo poslovno logistiko, ki ima 

nalogo organizirati transport materialov za proizvodnjo oziroma končni izdelek dostaviti na 

trg ali h konkretnemu kupcu. Ta delitev je bila v sodobnem času nujna in je omogočila, da 

mnoge proizvodne organizacije dosegajo visoko stopnjo kakovosti lastnega proizvoda, hkrati 

pa je omogočila nastajanje novih gospodarskih družb, ki jim je zunanja poslovna logistika (v 

katero je treba šteti transport, špedicijo, nakladanje, razkladanje, pakiranje, skrb za 

razbremenilno logistiko ipd.) izključna dejavnost in vanjo vlagajo veliko napora in sredstev. 

Logistika je dejansko postala vzvod za premike ravnovesja med različnimi vrstami 

evropskega globalnega transporta (Kramar, Rosi, Lipičnik, Kramberger in Lisec, 2006). S 

pravnega, družbenega in gospodarskega gledišča je bilo tako zagotovljenih več delovnih mest 

in človeških virov, vključenih v proces medsebojnega povezovanja v celotnem sistemu 

medorganizacijskega obvladovanja poslovnih logističnih ali drugih procesov. 

 

Spoznali smo, da je v praksi veliko organizacij, ki se ukvarjajo s transportom za različne 

dejavnosti. Ker je bila transportna dejavnost izločena iz proizvodnih podjetij, je bila 
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prepuščena organizacijam, ki se ukvarjajo s transportom in jim je to osnovna dejavnost (Urh, 

Simović in Čižman, 2008). Te so svojo dejavnost in materialna sredstva prilagodile zahtevam 

naročnika, glede na obliko, velikost in volumen. Za specialne tovore so zagotovili specialna 

tovorna vozila, kot so za prevoz nevarnih snovi, prevoz več vrst snovi, prevoz živil, prevoz 

živih živali ipd. 

 

Po podatkih gospodarske in obrtne zbornice iz leta 2011 v Sloveniji deluje (podatki aktivnih 

gospodarskih družb) 4700 registriranih transportnih organizacij (podjetij, gospodarskih družb 

in posameznikov, ki jim je to izključna dejavnost). Njihova flota se sestoji od enega do več 

sto različnih prevoznih sredstev, s katerimi izvajajo transport in so različno opremljena. Tudi 

organizacijsko so družbe različno organizirane in sestavljene glede na vrsto kapitala in 

vložena sredstva. Zakon o gospodarskih družbah (Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list 

RS, št. 42/06, s spremembami 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 100/07, 10/08, 68/08,  23/09, 42/09, 

83/09, 33/11 in 91/11) transportne gospodarske družbe razvršča kot samostojne podjetnike, 

družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe ter nekatere tudi drugače, glede na obliko 

kapitala, ki ga družba združuje (v nalogi uporabljamo transportne organizacije). 

Kazalci, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom, kažejo, da so mnoge transportne 

organizacije manj organizirane in večino medorganizacijskih transportov izvedejo kot »ad 

hoc« transport, ki ga sproti iščejo na trgu. Nekaj transportnih organizacij je združenih v 

različne oblike gospodarskih združenj, prek katerih si zagotavljajo stalne prevoze ter imajo 

zagotovljeno redno usklajevanje dela in plačilo za opravljeno storitev. 

 

Ocenjujemo, da transportna združenja lahko pripomorejo k večji racionalizaciji pri 

opravljanju transportnih storitev, s čimer prihaja do večje konkurenčnosti organizacij, ki se 

med seboj povezujejo. Transportne organizacije se lahko povezujejo na različnih stopnjah, kar 

pomeni, da sodelujejo pri posameznih poslih, v skupnem poslovnem  informacijskem sistemu, 

skupnih transportih, mednarodnih povezavah in podobno. Transportne organizacije iščejo 

svoj skupni interes in ga z izvedbo poslov tudi realizirajo. Gre za strategijo menedžmenta v 

transportni logistiki, ki omogoča medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov 

(Lipičnik in Topolšek, 2008). 

 

Namen povezovanja transportnih organizacij je organizirano ponuditi storitve transporta glede 

na povpraševanja na trgu, kar pomeni, da uporabniki transportnih storitev dobijo vpogled v 

večje število ponudnikov, organizatorji transporta pa zmanjšajo število praznih in nepotrebnih 
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prevoženih kilometrov. Z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem transportne 

organizacije dosežejo povratne tovore, tudi če v namembnem kraju nimajo lastne prodajne 

mreže. Pomemben razlog za povezano sodelovanje je tudi v specializiranosti organizacij, ki s 

povezavo pridobijo možnost širitve transportnih storitev in povečajo kapacitete voznega 

parka, kar pomeni več prepeljanega tovora v krajšem času. V proizvodnji je čas največja 

dobrina, zato je pomembno, da so transportne organizacije dobro organizirane in da svoje 

naloge izvedejo v predvidenem času in na predvidenem kraju, ker čas lahko pomeni tudi 

izgubo. Povezanost je nujna, sicer bodo transportne organizacije, predvsem velike transportne 

organizacije, zaradi nepovezanosti zgubile trg in doživele stečaj, ker ne bodo zmogle 

vzdrževati dejavnosti in ohranjati voznega parka. V neorganizirani obliki lahko preživijo le 

manjše organizacije z izogibanjem plačil davkov, z neevidentiranjem prevozov ipd. 

 

Obvladovanje medorganizacijskega sodelovanja transportnih organizacij zahteva medsebojno 

zaupanje in pravno varnost, ki ga organizacije dosežejo s sklepanjem transportnih pogodb. Te 

so lahko sestavljene v različnih oblikah in za različne procese. Lahko so posamezne, lahko jih 

je združiti v eno multimodalno pogodbo. Pogodba zagotavlja pravno varnost vsem 

udeleženim v medorganizacijskem povezovanju. Sodelovanje pa ne poteka samo na ravni 

povezovanja med transportnimi organizacijami, saj se lahko transportna organizacija poveže 

tudi z uporabniki transportnih storitev. Obligacijski zakonik predvideva, da lahko transportna 

organizacija in uporabnik neposredno skleneta pogodbo, ki transportni organizaciji in 

naročniku določa obveznosti in pravice. Ta je lahko sklenjena za določen prevoz ali za več 

prevozov v določenem časovnem obdobju. Cilj povezovanja z uporabniki transportnih 

storitev je zagotoviti transport za daljše časovno obdobje, uporabnik pa lahko tako iztrži 

veliko nižjo ceno prevoza (primer: stalni prevozi za potrebe avtomobilske industrije). V 

povezovanju je lažje pogajanje, večje zaupanje, lažje usklajevanje storitev in cen za 

opravljano storitev ipd. 

 

Transportno združenje ali transportna organizacija se lahko zaradi razvojnih, organizacijskih 

ali katerikoli drugih ciljev poveže z drugimi enakimi ali podobnimi organizacijami. Takšno 

sodelovanje poteka predvsem zaradi sestavljenosti in zahtevnosti transportnih storitev, ki 

zahtevajo veliko specializiranost, predvsem v novejšem času, ko se pojavljajo sodobne 

organizacijske oblike transporta, kot sta kombinirani in multimodalni transport. Pomembno pa 

je predvsem sodelovanje pri špediterskih nalogah, skladiščenju blaga in zbiranju ter 

odpravljanju pošiljk v cestnem prometu. Transportna združenja so omogočila, da je 
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organizacija cestnega transporta v Sloveniji in Evropi najširša oblika medorganizacijskega 

povezovanja in omogoča dostavo tovora v vse kraje, vse države in vse destinacije po 

Sloveniji, Evropi in širše (Sternad, 2008).  

 

Eden od ključnih dejavnikov pri obvladovanju logističnih procesov v transportu so človeški 

viri, komunikacija ter spremljajoča dokumentacija, ki zagotavlja pravno varstvo udeležencev 

in pravilnost izvedenih postopkov. Ti dejavniki nam povedo, da brez ustreznega kadra, brez 

usposobljenih ljudi, ustrezne komunikacije in povezav ni mogoče opravljati gospodarske 

dejavnosti. Ocenjujemo, da sta človek in spremljajoča dokumentacija nujna v transportni 

dejavnosti, komuniciranje pa je eden od pogojev uspešnega medorganizacijskega povezovanja 

in obvladovanja logističnih procesov (Gorenak, 2001). 

 

Obvladovanje logističnih procesov transporta pomeni vnaprej premišljeno določanje, 

načrtovanje in usklajevanje transporta. To nam pove, da se organizacije soočajo s številnimi 

omejitvami, predpisi in zahtevami, ki jih morajo obvladovati, da lahko izvedejo uspešen, 

kakovosten in racionalen transport. Uspešnost je pogojena s prilagajanjem storitev 

uporabnikov ter izvedbi s čim nižjimi stroški in čim boljšimi medorganizacijskimi 

povezavami. Pomembno področje, ki ga transportne organizacije morajo obvladovati, so  

mnogi predpisi in dokumentacija, velikokrat pa povečajo stroške transporta. To pomeni, da 

transportne organizacije namenjajo veliko truda samo organizaciji in še več izvedbi 

transporta, predvsem zaradi različnih zahtev, ki se pojavljajo ob izvajanju transporta (Sternad, 

2008).   

 

Spremljajoča dokumentacija v transportnem procesu se navezuje na transportno organizacijo, 

tovorno sredstvo, s katerim je tovor prepeljan, in na sam tovor, ki ga ta organizacija 

transportira. Odvisna pa je predvsem od vrste transporta (ali gre za notranji ali za mednarodni 

transport), vrste tovora (trdo, tekoče, kosovno), tovornega sredstva (tovorno, kombinirano ali 

drugo sredstvo) ter drugih dejavnikov, pomembnih za transportno dejavnost. Pridobitev in 

ustrezna priprava dokumentacije sta močno povezani in odvisni od ljudi, zaposlenih v 

organizaciji. Večino dokumentov organizacije pridobijo na podlagi vlog, ki jih predložijo 

pristojnim državnim organom, nekatere pa izdajajo osebe, ki so v organizaciji odgovorne za 

to. Uspešnost pravilne in pravočasno pripravljene spremljajoče dokumentacije je odvisna od 

oseb, ki so v organizaciji pristojne za to področje, in če obvladujejo procese pridobivanja 

spremljajoče dokumentacije. Na medorganizacijsko uspešnost obvladovanja logističnih 
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procesov vplivajo tudi predpisi drugih držav, s katerimi sodelujejo slovenske transportne 

organizacije. Vplivata pa tudi informacijski sistem in njegova enotna uporaba v transportni 

dejavnosti, ki poleg večje preglednosti, hitrosti in nadzora omogoča še spletno urejanje 

določenih dokumentov, nujno potrebnih za izvajanje transportne poslovne logistike (Sternad, 

2008). 

 

Medorganizacijsko povezovanje, usklajevanje in obvladovanje logističnih procesov je vezano 

tudi na spreminjanje postopkov, procesov, prilagajanje naročnikovim zahtevam in iskanje 

ustreznih rešitev za vse težave pri izvajanju logističnih nalog. Udeleženci, organizacije in 

postopki obvladovanja logističnih procesov so tako naravnani, da težijo k preseganju, 

spreminjanju in novemu obvladovanju sprememb. Nanje je vplivala tudi globalizacija 

proizvodnje in trga, ki je povzročila spremembe v organizacijah in medorganizacijskem 

povezovanju. Globalizacija je v Sloveniji, Evropi in širše v svetu povzročila nestabilno 

okolje, v katerem so se preoblikovali in spremenili posamezni logistični procesi in njihovi 

postopki.   

 

Organizacija je pri izvajanju logističnih procesov v transportu zelo pomembna, zato jo v tem 

delu obravnavamo in kratko omenjamo njen pomen. Beseda organizacija izvira iz grške 

besede »organon« in je prvotno pomenila orodje, napravo ali pripravo. V latinščini pa ta 

beseda pomeni povezovanje posameznih delov v celoto, zgradbo oziroma organiziranje. 

Definicije organizacije so zelo različne, predvsem zaradi različnih pogledov teoretikov na 

uporabo organizacije, glavni razlog za tako različno pojmovanje pa je tudi vključenost ljudi iz 

različnih poklicev, ki v organizacijah sodelujejo.  

 

Sternad pojasni, da kadar govorimo o cestnem transportu in z njim povezani poslovni 

logistiki, govorimo o organizaciji, ki kot sistem predstavlja sestav naravnih ali naravnih in 

tehničnih elementov, ki se združujejo, da bi s svojim delovanjem (dinamiko sistema) ustvarili 

osebne in družbene cilje (Sternad, 2008). Povzamemo lahko, da se posamezni elementi v 

organizaciji združujejo in so v medsebojnih odnosih, kar pomeni, da tvorijo organizacijsko 

strukturo.  

 

Pojem organizacije ločimo od pojma organiziranje, ki pomeni proces definiranja organizacije, 

kar v nadaljevanju pomeni določitev vseh elementov in podelementov organizacijske 

strukture. Ločujemo tudi organizacijsko strukturo posamezne organizacije, ki jo tvorijo 
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ustanovni akti, kapital, sredstva in ljudje, od organizacije kot združenja, kjer deluje več enakih 

ali podobnih organizacij in v skupnem delovanju tvorijo medorganizacijsko povezovanje, v 

katerem dopolnjujejo ali nadomeščajo posamezne procese. Iz tega izhaja, da sta organizacija 

in organizacijska struktura posledici procesa organiziranja. V praksi se pojem organizacija 

pogosto pojmuje kot oblika organiziranja določene prireditve, dogodka, srečanja in podobno, 

kar je v bistvu igra bogatega slovenskega jezika. Ker gre za organizacijo cestnega transporta, 

ki je pogoj za izvedbo transportne dejavnosti, jo Sternad opredeljuje kot organizacijo v 

cestnem prometu (Sternad, 2008). 

 

Organizacija, organiziranje in medorganizacijsko povezovanje so tako pomembni, da je 

njihovo značilnost in pomen opisovalo mnogo avtorjev na različnih področjih in stopnjah. Gre 

za pomembno pojmovanje, ki se je skozi tisočletja in razvoj družbenoekonomskih odnosov 

spreminjalo. Tudi znanost in tehnologija sta povzročili klju čne spremembe v organizacijah, 

kar je privedlo do tega, da je v današnjem času kompleksno razmišljanje o tem nujno. Le tako 

lahko družbe sledijo spremembam, ki se pojavljajo, in le tako ohranijo organizacijske sisteme 

učinkovite. Po Sternadu je teorije organizacije mogoče razdeliti na tri pomembne kategorije in 

jih predstaviti kot (Sternad, 2008):   

- Klasično teorijo organizacije, ki je pogosto uporabljena v verskih in vojaških 

organizacijah, državni upravi in gospodarstvu. Predstavlja osnovo za razvoj 

neoklasične teorije organizacije. Klasični teoretiki organizacije so poudarili 

predvsem predpisovanje organizacijskih principov in formalne vidike 

organiziranosti. Pomembne so bile rešitve, s katerimi bi vodje organizacij lahko 

zagotavljali uspešno vodenje, uporabnost teh rešitev pa ni bila preverjena, saj niso 

izvajali poskusov in opazovanj, zato ti principi niso bili vir znanstvenih raziskav, 

temveč opisi praktičnih primerov in priporočila za uspešno vodenje. Klasični 

organizacijski principi so močno povezani z dejanskimi situacijami, v katerih so 

bili razviti, in se morajo za uporabo v drugih okoliščinah močno prilagajati 

razmeram, kar lahko pomeni oviro za uspešno delovanje organizacij. 

- Neoklasično teorijo organizacije, ki se je teoretično najbolj razvila po drugi 

svetovni vojni in predstavlja kompromis med klasično teorijo organizacije in 

empiričnimi raziskavami, ki pomenijo predvsem vedenjske znanosti, vezane na 

organizacije. Teoretiki so poleg upoštevanja klasične teorije organizacije 

proučevanje razširili še z drugimi znanstvenimi disciplinami, predvsem z 

razširjanjem področja proučevanj organizacij in z empiričnimi raziskavami. 
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- Sodobno teorijo organizacije, ki se je po pristopu preučevanja organizacij 

spremenila. Pomemben razlog za to je tudi v razvoju znanstvenih disciplin, kot so 

matematika, kibernetika in druge vede. Ti novi pristopi so kritično obravnavali 

klasične teorije organizacije, saj so menili, da so v sodobnem organizacijskem 

sistemu neuporabne. Sodobna organizacija naj bi temeljila na tem, da je timska 

organizacija tista, kjer je vodja najbolj cenjen strokovnjak skupine, odnosi pa 

morajo biti temelj prostovoljnega premišljenega sodelovanja. 

 

Zaključimo lahko, da je organizacija pomemben dejavnik v transportni dejavnosti, ki ob 

upoštevanju organizacijskih, pravnih, teoretičnih in drugih znanosti veliko pripomore k 

obvladovanju logističnih procesov v transportu. Zaradi tega smo transportno organizacijo 

povzeli kot glavni dejavnik v postopku medorganizacijskega obvladovanja logističnih 

procesov in smo v to okrilje uvrstili podjetja, gospodarske družbe in posameznike, ki se 

ukvarjajo s transportno dejavnostjo. 

 

4.1.2 Pomembnost posameznika v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov 
 

Organizacijsko delovanje in medorganizacijsko povezovanje je v celoti odvisno od 

sposobnosti, modrosti posameznikov, od katerih je odvisna uspešnost posamezne organizacije 

ali združenja. V medorganizacijskem povezovanju organizacij, ki se ukvarjajo s posameznimi 

logističnimi procesi znotraj transportne dejavnosti, obstaja nenehna potreba po iskanju 

gradnikov, ki bi omogočili hitrejše, boljše in bolj uspešno opravljanje posameznih procesov 

znotraj organizacije in dejavnosti. Merilo uspešnosti je najpogosteje prikazano z aktivnostmi, 

ki se kažejo v tem, da poskuša organizacija s čim manjšimi stroški obvladovati organizacijske 

procese in dosegati čim večje učinke. To velja za organizacijo in za posameznika, delujočega 

v njej. Oba imata močan vpliv na medorganizacijsko obvladovanje procesov. Pogosto je 

vprašanje, kako uspešna je organizacija oziroma posameznik in če je uspešen, kako to vpliva 

na razvoj njegovega dela in organizacije. Posameznika vidimo kot osebo, ki vodi 

organizacijo, ki nastopa v imenu organizacije, zato od njega pričakujemo, da je vizionar in je 

sposoben oceniti, katere stvari so prave, da se pravilno odloča, v katero smer razvijati 

dejavnost, in podobno. Posameznik to doseže predvsem s preverjanjem skladnosti svojih 

predstav in idej ter miselnih vzorcev z dejstvi, ki sovpadajo z aktivnostmi povezanimi z 

logističnimi procesi. V postopku medorganizacijskega povezovanja (podobno je tudi v drugih 
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organizacijah) je človek odvisen od lastne presoje in sposobnosti sprejemanja, dojemanja 

dogodkov in od povezav, s katerimi išče ustrezne gradnike, h katerim dodaja lastno dodano 

vrednost, kar se odraža v njegovi uspešnosti kot posameznika in organizacije, ki jo vodi ali za 

katero dela.  

 

Posameznik spoznava, da so spremembe v organizaciji in medorganizacijskem povezovanju 

nujne, njihov cilj v transportni dejavnosti je vedno opravljanje nalog za izvedbo transporta. 

Posameznik mora spoznati, da spremembe postajajo nujna konstanta, ki je povezana z vse 

večjo zahtevo po pravočasni in kakovostni dostavi polizdelka v proizvodnjo ali končnega 

izdelka za določenega uporabnika. Hkrati mora posameznik vedeti, da je ta konstanta gonilo 

celotnega razvoja, ki ob tako zahtevnih pogojih poslovanja zahteva zmanjšanje proizvodnih 

ali storitvenih stroškov in povečanje kakovosti izdelka ali opravljene storitve. Ravno 

globalizacija proizvodnje in trga je zahtevala spremembe na širšem gospodarskem področju, 

predvsem pripravo specifičnega modela poslovanja, kar je v teh spremembah pogojevalo nova 

znanja, nove tehnologije in tehnološke prijeme, sodobnejše načine komuniciranja ipd. 

Navedena ugotovitev je vezana na sposobnost posameznika v organizaciji in organizacije, da 

se uspešno vključuje v medorganizacijsko povezovanje in obvladovanje zahtevnih nalog. Vse 

večja zahtevnost kupcev, ožanje trga, večja konkurenčnost izdelkov in storitev so zahtevali 

spremembe mišljenja in spreminjanje posameznika in organizacije. Zato je uspeh 

posameznika in organizacije mogoče videti ravno v pravočasnem spreminjanju posameznih 

procesov. V procesu spreminjanja je posameznik lahko vključen kot vodja organizacije, vodja 

neposrednega izvajanja ali izvajalec transportne naloge, ki s svojim delom vpliva na rast in 

razvoj organizacije. Posameznik in organizacija morata spremembe vzeti kot vsakdanjik in jih 

upoštevati kot del uspešnega obvladovanja. Posameznik mora v korist organizacije opuščati 

slabe oblike dela in iskati nove rešitve, kar je ključ obvladovanja nastajajočih sprememb. 

 

Zaključimo lahko, da je vloga posameznika pri obvladovanju logističnih procesov pomembna 

in se izkazuje v boju za osvajanje in ohranitev trga in tržnega deleža, v boju za 

medorganizacijsko obvladovanje posameznih procesov, za pridobivanje usposobljenega in 

izobraženega kadra, kar vpliva na obvladovanje sprememb in prilagajanje tržnim razmeram.  
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4.1.3 Vpliv gospodarske rasti na medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov 
 
Gospodarska rast, razvoj industrije, povezovanje z industrijo razvitih držav, močan razvoj 

avtomobilistične industrije in dejavnosti, ki so ozko ali širše povezane z industrijo vozil, 

odpirajo nove možnosti in poti razvoja poslovne logistike, medorganizacijskega sodelovanja 

in obvladovanja logističnih procesov. Razvoj gospodarstva je bil v Sloveniji posebej opazen 

po osamosvojitvi in ureditvi lastninskih razmerij. Gospodarske družbe, ki so že v preteklosti 

bile vezane na industrijo razvitih držav, so se prestrukturirale in prilagodile sistemu delovanja 

velikih gospodarskih družb in gospodarskih koncernov Francije, Nemčije in drugih bogatih 

držav Evrope. Večina takratnih proizvodnih podjetij v Sloveniji in tujini se je znebila skladišč 

rezervnih materialov, transportnih delov organizacij, razbremenilne logistike in tistih 

logističnih procesov, ki so bili za gospodarsko družbo bolj breme kot korist. Zgodila se je 

revolucija pri prestrukturiranju posameznih proizvodnih in neproizvodnih oblik dela. Splošna 

poslovna logistika, ki je povezovala proizvodnjo in procese, vezane na proizvodnjo, se je 

nujno razcepila na notranjo poslovno logistiko organizacije, ki skrbi za proizvodnjo in 

procese, ki so nujni znotraj proizvodnih procesov, ter zunanjo poslovno logistiko, ki je 

prevzela vrsto procesov, ki so za proizvodne procese oziroma podjetja in gospodarske družbe 

postali breme. Zunanja poslovna logistika je prevzela transport rezervnih delov za 

proizvodnjo, dobavo sestavnih delov, dostavo blaga za trg in izdelkov za končnega kupca. 

Poleg transporta so v zunanjo poslovno logistiko razvrščeni nakladanje, razkladanje, dviganje, 

vleka, pakiranje, razbremenilna logistika in nekateri drugi procesi. Nastalo je novo obdobje 

razvoja gospodarstva, pojavile so se nove gospodarske družbe, ki so prevzemale opuščene 

logistične procese. Nova organiziranost je pogojevala nastajanje novih gospodarskih družb, ki 

so se pričele temeljito ukvarjati s transportom, špedicijo, skladiščenjem, dostavo na določen 

čas in z razbremenilno logistiko, kar je vezano na organizacijo in tehnologijo cestnega 

prometa, kot to opisuje Kolenc (1998). Tudi ta umik posameznih procesov, ki so sicer 

pomembni za celotno proizvodnjo, je pripomogel k razvoju organizacije in gospodarstva, k 

večji stopnji zaposlenosti, k večjemu številu gospodarskih družb in večji medorganizacijski 

povezanosti. 

 

Raznolikost na trgu oziroma ponudba različnih proizvodov je zagotovila možnost izbire po 

ceni, kakovosti, stilu, obliki ter drugih elementih, ki ločujejo artikle, storitve ali druge 

dejavnosti, ki za kupce niso zanimivi. Znane in iskane znamke izdelkov znova prodrejo na trg, 

kupec si želi novo znamko, nov model, nov standard, nov družbeni ugled ipd. Po njem se 
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ravna skupina, tudi večja skupnost, ne nazadnje celotna družba. Vse to lahko pripelje do 

propada nekega izdelka, ki na trgu ni več iskan. Trg postaja zasičen, ustavi se povpraševanje 

po določenih artiklih, kar pripelje do ustavitve določene proizvodnje. Prihaja do prevzemov 

proizvodnje, prevzema trga, kot je bilo značilno za združevanje avtomobilske industrije ipd., 

kar ponovno odpira nove logistične procese, nove možnosti za sodelovanje, izdelavo novih in 

izboljšanih izdelkov ipd. Pojavljajo se korenite spremembe, globalizacija trga, čemur se 

Slovenija s svojim trgom ni mogla izogniti. 

Zaključimo lahko, da je Slovenija že v preteklosti težila k razvoju gospodarstva in iskala 

možne povezave v industriji, gospodarstvu, farmaciji in širše, kar se je kasneje pokazalo kot 

uspešna oblika medorganizacijskega povezovanja na področju avtomobilske industrije, 

farmacije in nekaterih drugih gospodarskih vej. Osamosvojitvenim spremembam in razvoju v 

Sloveniji je sledila tudi transportna dejavnost, ki se je hitro prilagajala in sprejemala nove 

ukrepe za obvladovanje logističnih procesov. Gospodarska rast je pri tem imela pozitivno 

vlogo. 

4.1.4 Vpliv gospodarske krize in recesije na medorganizacijsko obvladovanje logističnih 
procesov 

 

Že beseda kriza pove, da gre za gospodarski pojem, ki v določenem času navaja dejstva, 

povezana z naraščajočimi ali padajočimi trendi, ki vplivajo na razvoj družbe in organizacije 

pa tudi na osebno prepričanje posameznika. Kako kriza vpliva na globalizacijo proizvodnje in 

trga ter poslovne logistične procese, je težko odgovoriti. Splošen odgovor bi bil, da je kriza 

lahko nastala zaradi zasičenosti trga z iskanimi artikli (ponudba je večja od povpraševanja), 

kar je ekonomsko pripeljalo proizvodni del industrije do vprašanja, kako naprej, kam s 

presežkom izdelkov, pa tudi kaj s proizvodnimi kapacitetami, ljudmi, materialnimi sredstvi, 

objekti ipd. Vprašanje je, kako je krizo mogoče reševati, ne da bi pri tem prizadeli 

gospodarstvo, proizvodne organizacije in tiste, ki so neposredno vezane na gospodarstvo. 

Pogosto dobimo odgovor, da je krizo mogoče reševati z novo globalizacijo, kar pomeni 

iskanje novih trgov. Temu odgovoru se spet postavi novo vprašanje, do kod iskati nove trge, 

če so ti že zasičeni. Nekateri teoretiki vidijo rešitev v črni verziji reševanja krize z vojnami, 

ob večjih potresih, poplavah ali požarih, bolezni in podobno, kar si nihče ne želi. Nekateri 

vidijo možnost v širitvi globalizacije na vzhodne države, kar pomeni odpiranje novih trgov na 

vzhod, posledično pa pomeni, če hočeš priti na vzhodni trg, moraš sprostiti svoj trg za izdelke 

z vzhoda (temu so priča kvote za uvoz cenenega tekstila z vzhoda). Soros (2003) navaja, da je 

do krize prišlo zaradi visoke potrošnje, ker trošimo več, kot ustvarjamo. Če potrošnja 
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povzroča novo povpraševanje po hrani, oblačilih, vozilih, tehniki ipd., potem ne trošimo 

preveč, temveč ustvarjamo razmere za novo proizvodnjo ipd. Nekateri teoretiki navajajo, da 

vsaka ekspanzija vsebuje semena lastnega uničenja. Torej ima vsaka rast gospodarstva svoje 

visoke in nizke oscilacijske znake in se giblje od nižje k višji in obratno. Že sama rast in nagli 

razvoj gospodarstva sta nam lahko nakazala, da ne more iti do neskončnosti (Stiglitz in Dutt, 

2002). Po mnenju nekaterih je krizo povzročil napad 11. septembra na ZDA, ki je močno 

omajal ameriško gospodarstvo in svetovne borze (The Economist, 2002). Drugi navajajo, da 

so si zahodne države gospodarsko rast zagotavljale na dihotomiji med oligopolitičnim 

zahodnim gospodarstvom in popolno konkurenčnimi gospodarstvi nerazvitih držav (Stiglitz in 

Dutt, 2002: 377). 

 

Če lahko ugotovimo, da je globalizacija pozitivno vplivala na razvoj gospodarstva v Sloveniji, 

da je pogojevala nastanek novih gospodarskih družb in povzročila razvoj gospodarstva, da so 

se razvili medorganizacijski odnosi, potem lahko ugotovimo, da so se razvili logistični 

procesi. Ta ugotovitev nam pove, da je oscilacija razvoja vplivala tudi na slovensko 

gospodarstvo. Pričakovani in omenjeni razvoj poslovnih logističnih procesov je nekaj časa 

zagotavljal dobre gospodarske razmere v Sloveniji. V državo je prišlo več trgovskih verig, ki 

so zagotovile konkurenčnost ponudbe potrebščin, zaposlile so določeno število ljudi in 

slovenskim gospodarskim organizacijam prepustile transport in skrb za razbremenilno 

logistiko. S tem so se tuje organizacije sicer izognile nabavi tovornih in drugih vozil, skrbi za 

organizacijo transportov, urejanju skladišč, iskanju zemljišč in krajev za odlaganje odpadkov 

ter reciklažo materialov. Mnogi menijo, da je šlo za premoščanje določenega časa, za 

prehodno obdobje v gospodarskih odnosih in za izoblikovanje medorganizacijskih odnosov in 

zaupanja. Najboljši, najsposobnejši in najkakovostnejši bodo ostali v poslu, drugi pa bodo 

morali s to dejavnostjo zaključiti, se prestrukturirati, začeti nekaj novega. Kriza je posledica 

globalizacije.  

 

Z nastankom krize se je ustavila ali zmanjšala proizvodnja, zmanjšali so se transporti (za 

primer lahko navedemo transportne organizacije, ki opravljajo transporte za proizvajalce 

motornih vozil), medorganizacijski posli, zmanjšalo se je število logističnih procesov itd., kar 

je povzročilo propad nekaterih transportnih organizacij. Propadle organizacije transportna 

sredstva sedaj prodajajo pod ceno, odpuščajo delavce, se zadolžujejo pri bankah in ne vidijo 

izhoda iz krize. V enakem položaju so transportne organizacije Dolenjske, Posavja in Bele 

krajine, Štajerske, Gorenjske itd., ki dnevno izvajajo transport za gospodarstvo. Večina s 
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težavo preživi, polovica transportnih vozil stoji, nimajo naročil za transport, zato so nekateri 

iz obupa opustili dejavnost in transportna vozila prodali. Podobno je z gospodarskimi 

družbami, ki proizvajajo dele vozil ali druge predmete. Ti so zaradi naročil znanega naročnika 

razširili svojo dejavnost, zgradili velike proizvodne hale, zaposlili veliko ljudi, se zadolžili pri 

bankah, danes pa dela nimajo ali delajo z zmanjšano kapaciteto. Vprašljive so zaposlitve in 

postopki vračila kreditov, nastaja kriza dejavnosti. 

 

Zaključimo lahko, da je svetovna kriza močno vplivala na gospodarski razvoj Slovenije in s 

tem na razvoj medorganizacijskih povezav in medorganizacijsko obvladovanje logističnih 

procesov. Učinki krize so posegli v monetarno in fiskalno politiko Evropske unije, zato je 

smiselno pričakovati, da jo bo Evropska unija reševala kot celoto, kar bo imelo posledice tudi 

v Sloveniji. 

 

4.1.5 Pomen sodobne paradigme  
 
Paradigma je novejšega izvora, čeprav jo je mogoče zaslediti mnogo prej. Mogoče jo je 

obrazložiti kot pojem ali miselno novost v določenem razvoju družbe in organizacije. 

Teoretiki jo pojasnjujejo kot vzorec delovanja v znanstvenem ali drugem raziskovanju. Izraz 

sicer izvira iz grškega »παράδειγµα«, ki pomeni primer, model ali vzorec, po katerem bi bilo 

treba nadaljevati raziskovanje, organizirati postopke in procese, proučevati področja ipd. V 

literaturi smo zasledili zapis, da je pojem paradigme v širši uporabi od konca 19. stoletja. 

Ferdinand de Saussure je izraz uporabil v jezikoslovju za označevanje množic elementov s 

podobnimi lastnostmi. Nekateri avtorji so pojem paradigme uporabljali v znanosti o znanosti, 

kot pojem pa so paradigmo sistematično uvedli v filozofijo, kjer jo je Thomas Kuhn (Kuhn, 

1998) uporabil zlasti v povezavi z razvojem znanstvene misli in s postopnimi (evolucijskimi) 

ali revolucionarnimi spremembami. V svoji knjigi »Struktura znanstvenih revolucij« definira 

znanstveno paradigmo in se sprašuje, kaj veda izbira kot predmet raziskave, kakšna vprašanja 

si zastavlja o tem predmetu ter kako tolmači rezultate raziskave. Zaradi pogoste nepravilne 

uporabe pojma paradigma je Kuhn opustil to uporabo in je raje uporabljal filozofsko 

natančneje opredeljene pojme eksemplar in normalna znanost. Michel Foucault je v 

podobnem kontekstu kot Thomas Kuhn za posamezne elemente paradigme uporabljal pojma 

epistema (izjava) in diskurz.  

Fraza paradigma je bila pogosto uporabljana v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja in je bila zelo 

popularna med znanstveniki, danes pa je že izgubila nekdanjo uporabnost, in dokler ne bo 
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boljšega izraza, bodo mnogi avtorji v znanosti in izven nje tako poimenovali predvsem 

različne konceputalne pristope k programiranju, ki jim rečemo tudi filozofija programiranja. 

Če teorija skozi svoje znanstveno proučevanje, izkazovanje relevantnih trditev in dokazov 

trdi, da je paradigma iskanje oblike, modela, vzorca ali tipa upravljanja, vodenja, usklajevanja 

ipd., in če to teorijo v sodobnem času, ko so industrijska proizvodnja, trg in celoten 

gospodarski in družbeni sistem globalizirani, umestimo v vsakdanjo uporabo, ugotovimo, da 

je sodobna paradigma v transportni dejavnosti še kako uporabna.    

Kako naj paradigma pomaga razvoju gospodarstva, posamezne organizacije in transportne 

dejavnosti, je pokazala raziskava, ki pravi, da so slovenske transportne organizacije v letu 

2010 za uspešno in finančno pozitivno delo potrebovale več kot samo dobro delo in odlično 

tehnologijo. Potrebovale so tudi fleksibilno in samozavestno vodenje, ustrezen menedžment 

in ustrezno paradigmo. V praksi smo videli, da so gospodarske, tržne in druge spremembe 

zelo hitre, kompleksne in nepredvidljive. Za prilagajanje tem spremembam potrebujejo 

transportne organizacije nov koncept, novo paradigmo, ki jim bo pomagala obvladovati 

spremembe. Stara paradigma vodenja organizacij in medorganizacijskega povezovanja se 

navezuje na prevladujočo tradicionalno hierarhično organizacijsko obliko, kjer so bile 

aktivnosti menedžerjev združene po skupni funkciji. V sodobni paradigmi procesa vodenja je 

primarna odgovornost vodje sprejemanje odločitev in ustvarjanje sposobnosti učenja po 

celotni organizaciji. Premik k sodobni paradigmi vodenja pomeni, da je naloga vodij v 

sodobnem času uvesti koncepte, ki bodo povezovali vse medorganizacijske funkcije v celoto. 

Sodobna paradigma ne sloni samo na oblikovanju dobre celovite strategije, temveč poudarja, 

da organizacije potrebujejo tudi inteligentne kadre, kakovost in odprtost internih in medijskih 

komunikacij, popolno vezanost vodij in organizacij, zaupanje in medorganizacijsko 

povezovanje. 

Raziskava je pokazala, da številne organizacije še niso sprejele nove, sodobne paradigme 

menedžmenta. Čeprav so mnoge ločile notranjo poslovno logistiko od zunanje in se posvetile 

lastni proizvodnji, imajo še vedno poslovne težave, ki ovirajo njihov razvoj. Nekdanji 

pristopi, ki so sicer bili še nekaj let pred globalizacijo odlični, so v današnjem času, ko so se 

razmere v poslovnem okolju spremenile, popolnoma neuporabni. Pri tem lahko ugotovimo, da 

v slovenskem vodenju primanjkuje poguma za začetek ali vpeljavo nečesa novega, drznega, 

mogoče manjkata trdna želja in motivacija za uveljavljanje sprememb. Morda vodje ne 

izkoristijo vseh vodstvenih orodij, ki jih ponuja trg, da bi si olajšali vpeljavo novih konceptov 

in oblik vodenja. Mnogi izkušeni teoretiki podpirajo iskanje novih paradigm in izkušenj, 

iskanje novih vzorcev za delo in vodenje. Poiskati je treba izkušnje poslovno uspešnih 
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organizacij in jih uporabiti kot vzorec. Ferk in njegovi partnerji (2010) so pokazali, da 

slovenski vodje razmišljajo o spremembah šele takrat, ko kaj ne deluje ali se »pokvari«. 

Premalo pa razmišljajo o potrebnih in neodložljivih spremembah že zaradi razvoja, napredka, 

poslovne odličnosti in podobno. Zato pogosto naletijo na večje težave, ko se razmere v okolju 

poslabšajo, kot na primer v predstavljeni krizi.  

 

Ugotavljamo, da je skrajni čas za prestrukturiranje organizacij, kar pomeni v glavnem 

spreminjanje zastarelih in uvajanje novih poslovnih modelov, vzorcev in konceptov, kot jih 

zahtevajo tržno spremenjene razmere. V praksi organizacije bistveno prepočasi 

prestrukturirajo svoje poslovne modele in medorganizacijsko povezovanje, čeprav vemo, da 

je potrebno poslovne modele spreminjati vsaj na 3 do 5 let, nekatera vodilna svetovna podjetja 

pa spreminjajo in inovacijsko dopolnijo poslovne modele na 2 do 3 leta in iščejo nove 

paradigme. Takšen primer je npr. Nokia, ki je od začetka 90. let štirikrat temeljito spremenila 

poslovni model, Google pa ga spremeni vsake dve leti. Tudi v slovenskem gospodarskem 

prostoru imamo svetle točke; to so primeri velikih in majhnih podjetij, ki so v zadnjih desetih 

letih uspešno izvedla prestrukturiranja in nam s tem kažejo, da je bil eden ključnih elementov 

uspešnega prestrukturiranja prav sprememba poslovnega modela delovanja (PS Sava, Helios, 

Kolektor, Gorenje, Trimo, Ultra, Elektronček, Studio Moderna, Lesnina, Lisca ...). V praksi 

smo videli, da so uspešna podjetja zašla v težave, ker niso pravočasno prestrukturirala 

poslovnih modelov in so se v zadnjem letu kot problematična pojavljala v časopisnih vesteh.  

 

Transportna dejavnost in procesi, vezani na transport, so v celoti vezani na uspeh posameznih 

proizvodnih organizacij, in če v teh ne pride do pravočasne spremembe, bodo posledice nosili 

tudi v transportu. Spremembe in prilagajanje so nujno, a zahtevno početje, ki je vezano na 

nove paradigme tudi v transportu. Pozitiven zgled so tako lahko tiste slovenske organizacije 

in njihovi vodje oziroma menedžerji, ki so pravočasno zaznali prve znake spreminjanja 

svetovnega trga in okolja ter imeli pogum in voljo, da so to uspešno pretvorili oz. vključili v 

svoj poslovni model, zato bodo iz te gospodarske krize izšli močnejši.  

 

Zaključimo lahko, da je bilo povezovanje Slovenije in njenega gospodarstva z gospodarstvom 

držav Evropske unije nujen proces, ker je Slovenija po osamosvojitvi in izstopu s trga tedanje 

skupne države ostala brez proizvodnje in trga. Edina in tedaj pravilna pot je bila še bolj 

povezati obstoječe gospodarske organizacije, ki so že bile povezane s posameznimi 

proizvajalci iz Nemčije, Francije, Italije, Avstrije itd., ter tako ohraniti vsaj nekaj delovnih 
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mest in zaposlitve ter iskati nove rešitve. Slovenija izhod iz krize vidi v skupnem razvoju 

Evropske unije, skupni denarni fiskalni politiki. Sodobna paradigma obvladovanja logističnih 

procesov je pot prestrukturiranja transportnih organizacij in obvladovanja sprememb, ki bodo 

prispevale k nadaljnjemu razvoju. 

 

4.2 Uspešnost medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov 
 

4.2.1 Vrste in modelne oblike logistike in logističnih procesov 
 
4.2.1.1    Vrste logistike in logističnih procesov  
 

Logistika in logistični procesi so širok pojem in zajemajo paleto procesov, ki so med seboj 

povezani in neločljivi, vseeno pa jih je nemogoče obravnavati v enem paketu oziroma v eni 

raziskovalni nalogi. V kontekstu naloge smo obravnavali transportni del logističnih procesov 

s poudarkom na medorganizacijskem povezovanju in obvladovanju logističnih procesov 

znotraj transporta oziroma procesov, ki so vezani na proces organiziranja transporta. Za 

prepoznavanje posameznih vrst logistike menimo, da je nujno omeniti določene vrste 

logistike, ki so po vrsti in strukturi vezane tudi na transport tovora.  

Mogoče jih je razvrstiti na sledeče vrste (Knez, Kramar in Rosi, 2007):  

- nabavna logistika (nabava), ki skrbi za prejetje vhodnega dokumenta, knjiženje, 

klasifikacijo prejetih dokumentov in signiranje. Je zelo pomemben del logistike, 

skozi katero transportne organizacije skrbijo za nabavo in ohranjanje transportnih 

sredstev; 

- proizvodna logistika (proizvodni proces), kjer poteka sodelovanje med osebami 

znotraj enega ali več oddelkov v proizvodni organizaciji ali pa v sodelovanju več 

oddelkov skupaj, da bi rešili problem strank in njihovih zahtev. Pomemben je 

odzivni čas proizvodnega procesa. Transport kot dejavnost je bil izločen iz 

proizvodnih organizacij in prepuščen trgu, kjer proizvodne organizacije v obliki 

outsourcinga prepuščajo transport blaga transportnim organizacijam; 

- distribucijska logistika (proces dostave), kjer gre za računalniško obdelavo in 

distribucijo polizdelkov za nadaljnjo proizvodnjo ali končnih izdelkov. V 

distribucijski logistiki imajo transportne organizacije močno vlogo pri transportu 

materialov za nadaljnjo proizvodnjo in končnih izdelkov na trg; 
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- prodajna logistika (marketing, prodaja), kjer gre za skrb za iskanje in širitev 

notranjih in zunanjih trgov; 

- razbremenilna logistika (skrb za embalažo, odpadke), kjer gre za odstranjevanje 

embalaže, reciklažo materialov, uničenje ali hranjenje dokumentacije, arhiviranje 

ipd. 

 

Poslovna logistika znotraj organizacije je organiziranje in preskrba materialov za potrebe 

proizvodnje, predelave ali izdelave določenih izdelkov. Zaradi razvoja proizvodnih sil, 

globalizacije proizvodnje, zaradi globalizacije, razvoja trga in podobnih dejavnikov je na trgu 

prišlo do presežka ponudbe in povpraševanja. V postopku presežka ponudbe nad 

povpraševanjem je povprečni potrošnik pridobil možnost za manj denarja zahtevati boljši 

izdelek. Organizacijske in tržne spremembe so proizvajalca prisilile, da se je moral posvetiti 

tisti dejavnosti, za kar je bil v osnovi ustanovljen, in izločiti vse tiste dejavnosti, ki mu niso 

nujno potrebne. Gre v bistvu za revolucionarne industrijske spremembe, kjer se proizvajalec 

posveti izdelku, zahtevnemu trgu in zahtevnemu kupcu, vse vzporedne dejavnosti, ki so sicer 

nujne in brez njih proizvodnja ne more potekati, pa prepusti drugemu izvajalcu (kupi na 

prostem trgu), ki mu je ta dejavnost primarna. Tako se je poslovna logistika v evolucijskem 

razvoju razdelila na notranjo, ki skrbi za proizvodnjo, dobavo, prodajo ter iskanje trga, in 

zunanjo poslovno logistiko, ki je prevzela procese transporta, nakladanja, razkladanja, 

skladiščenja, embaliranja in pakiranja ter skrbi za razbremenilno logistiko. 

 

Poslovna logistika predstavlja gospodarsko dejavnost, katere bistvena funkcija je uravnavanje 

tokov materialnih dobrin od njihovega izvora skozi različne faze proizvodnje do končnega 

porabnika oziroma potrošnika. S pregledom znanstvene literature ugotovimo, da so že v 

grških časih besedo logistika uporabljali kot pomen, ki pove biti vešč in izkušen v oceni vseh 

potrebnih elementov za v času in kraju pomembnih odločitvah o strategiji in taktiki 

gospodarskega, vojaškega ali drugega delovanja. Kot vidimo, gre za logistične in 

distribucijske tokove, brez katerih ni mogoče izvajati procesov proizvodnje ali oskrbe trga 

(Šamanović, 1999). Splošno je treba razumeti, da je logistika skupek ali seštevek med seboj 

povezanih aktivnosti in ukrepov, ki so namenjeni premikanju proizvodnih surovin, 

polproizvodov, potrebnih za nadaljevanje proizvodnje, drugega materiala v proizvodnji ali 

izven nje in gotovih proizvodov od dobavitelja do proizvajalca, za premikanje znotraj 

proizvodnje (v okviru proizvajalca) in od proizvajalca do odjemalcev oziroma kupcev, ter vse 

z njimi povezane aktivnosti. Gre za tehnologijo prometa in povezavo transportnih sistemov 
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(Jakomin, 2001). To pomeni, da je smoter uravnavanja tokov dobrin doseči, da so ustrezne 

dobrine na pravem mestu, ob pravem času, v ustrezni obliki, v ustrezni količini, v zahtevani 

kakovosti ter v pravem stanju za njihovo nadaljnjo rabo. Poslovna logistika je lahko tudi 

uravnavanje tokov, povezanih s prevozom ljudi, saj gre za pomembne in zahtevne naloge, ki 

se v praksi in tudi v teoriji pod tem pojmom manj uporabljajo, čeprav gre za številne 

organizacijske zahteve, ki jih je pred prevozom in med njim treba izpolnjevati.  

Razvoj transportnih sredstev (cestnih, železniških, vodnih in zračnih), vse večja povezanost 

gospodarstev posameznih držav (na vseh področjih), širjenje trga (ponudba in prodaja), želja 

po novih in novih proizvodih (razvoj inovacij), hrepenenje po razvoju držav in njihovih 

prebivalcev so določali spremembo načina proizvodnje, kar je bilo povezano z različnimi 

stroški. Spremenil se je način dobave surovin, spremenile so se organizacije in ljudje v njih, 

razvila so se podjetja oziroma gospodarske družbe, ki se ukvarjajo samo z dobavo, druga z 

organizacijo, tretja s pridobivanjem organizacijskih, pravnih in spremljajočih listin, četrta z 

razbremenilno logistiko itd. V šestdesetih letih 20. stoletja (tudi znotraj zaprtega 

gospodarstva) se je logistika tako izpopolnila, da je bilo mogoče kontrolirati in uravnavati 

zaloge vhodnih in izhodnih materialov ter s tem nižati stroške proizvodnje, kar je kasneje bilo 

osnova za uvedbo proizvodnega sistema pravočasne dobave, kar v angleščini pomeni just in 

time.  

 

4.2.1.2   Modelne oblike logističnih procesov 

 

Primerjava posameznih modelov izvajanja logističnih procesov in njihova oblika 

obvladovanja postopkov od pridobivanja rudnin do njihove predelave in od proizvodnje 

polizdelkov do končnega izdelka je zanimiva zaradi pridobitve podatkov o ustreznosti 

modelov logističnih procesov v Sloveniji in Evropi. Modeli so zanimivi, je pa vprašljiva 

njegova modifikacija na območju Slovenije. 

 

Toyota – Toyota Company (Internet 1) predstavlja specifičen model medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov, vezanih na proizvodnjo in dobavo motornih vozil znamke 

Toyota na svetovni trg. Temelji na notranjem ustroju in novih rešitvah. Pravočasna dobava 

pomeni zmanjšanje notranjih logističnih procesov na minimum, ki omogoča proizvodnjo in 

hkrati zmanjšuje stroške končnega izdelka. Ta sistem proizvodnje so prvi uvedli Japonci v 

tovarni motornih vozil Toyota in se s tem razbremenili zalog, skladišč, transporta in 

razbremenilne logistike ipd. Proizvajalci surovin, proizvajalci polizdelkov in prevozniki 
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skrbijo za dobavo, kar za proizvajalca pomeni odpravo zalog in skladišč ter odpravo skrbi za 

razbremenilno logistiko, s čimer je proizvodnja cenejša in izdelek na trgu bolj konkurenčen. 

Razumeti je, da je tovarni motornih vozil Toyota skozi poslovne logistične procese uspelo 

svojim ciljem podrediti celotno verigo logističnih procesov, od proizvajalca surovin, 

polizdelkov do prevoznikov in vseh storitev vmes. Vsi ti so postali odvisni od industrije 

motornih vozil, kar je ta izkoristila za uvedbo modela proizvodnje brez zunanje poslovne 

logistike. Toyota je že takrat poskusno izločila dejavnosti, ki niso njena primarna dejavnost, s 

tem pa razdelila poslovne logistične procese na notranje in zunanje. Z notranjo je skrbela za 

potek proizvodnje, inovacije in modeliranje vozil (estetika je pomembna za določanje 

oblikovanja izdelka  in njegovo približanje kupcu, bolj je izdelek kupcu všeč, več je možnosti 

za njegovo prodajo), zunanja poslovna logistika, ki je bila odvisna od proizvodnje, pa je 

skrbela za dobavo, prevoze, polizdelke in končne izdelke. Ta model je Toyota prenesla na 

svetovni trg ponudbe in povpraševanja, tako da še danes na Japonskem proizvajajo vozila, vse 

surovine pa jim dostavljajo iz drugih držav sveta. Toyota si je podredila vso dobavo surovin 

in zunanjo logistiko ter ohranila najpomembnejše mesto v medorganizacijskem obvladovanju 

logističnih procesov.  

Medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov je Toyota sicer prepustila zunanji 

poslovni logistiki in svoje odnose do njih postavila na meje discipline, natančnosti in 

odgovornosti. Model je ocenjen kot dober in primerljiv z drugimi. Toyotin pristop k 

proizvodnji avtomobilov z njeno vedno prisotno osredotočenostjo na vrhunsko kakovost in 

postavljanje strank na prvo mesto je povzročil pravo revolucijo v avtomobilski industriji. 

Toyotin proizvodni sistem (TPS), ki ga imenujejo tudi „optimalen ali varčen način 

proizvodnje” ali sistem „vedno v pravem trenutku”, danes spoštujejo in učijo po vsem svetu. 

Nekdanjega Toyotinega uslužbenca Taičija Ono je gnala potreba, da bi z manj stroškov 

naredili več in obenem zagotovili najboljšo možno kakovost, zanesljivost in prilagodljivost. 

Prav on je avtor filozofije „just-in-time” (vedno v pravem trenutku). Ta je podjetju omogočila 

zmanjšanje količine inventarja delov in učinkovitejšo proizvodnjo natančno določenih količin 

delov glede na potrebe strank in z minimalno količino odpadnega materiala. 

Ta pristop je nato postal ključni dejavnik pri razvoju podjetja v skladu z njihovo filozofijo 

spoštovanja ljudi in okolja. Toyotin proizvodni sistem s poudarkom na nenehnem 

izboljševanju, vrednotah predanosti njihovih zaposlenih delu in vrhunski kakovosti je v 

globalni avtomobilski industriji postal priznan kot resničen mejnik pri upravljanju dela. 

 

Pridobljeni podatki kažejo, da Toyotin proizvodni sistem temelji na dveh osnovnih konceptih: 
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1. „ just-in-time”  oz. „vedno v pravem trenutku”, kar pomeni, da se v vsakem postopku 

proizvede samo tisto, kar se potrebuje v naslednjem procesu v kontinuiranem toku 

dela. Ko so ta sistem prvič uvedli, je predstavljal ogromno spremembo od običajnih 

proizvodnih sistemov, ki so potrebovali velike količine zalog, da so „potiskali” čim 

več izdelkov skozi proizvodne linije, ne glede na dejanske potrebe. V nasprotju s tem 

je zamisel TPS proizvesti le tisto, kar se potrebuje, takrat, ko se potrebuje, in le 

tolikšno količino, kot je potrebna. Pravzaprav so kupci tisti, ki narekujejo proizvodnjo, 

oziroma trg pove, katere proizvode je treba izdelovati, oblika in način proizvodnje pa 

določata časovno obliko za doseganje ciljev menedžmenta v logistiki, bodisi v 

avtomobilizmu, kot to opisujejo Knez in drugi, bodisi drugje v industriji ali izven nje 

(Knez, Rosi, Sternad in Orthaber, 2008).   

2. „džidoka”  (v približnem prevodu pomeni „avtomatizacija brez človeškega čuta”), kar 

pomeni, da se ob pojavu težave oprema nemudoma ustavi in tako prepreči izdelavo 

izdelkov z napako. Gre za avtomatizacijo oziroma robotizacijo proizvodnje. Ko se 

stroj samodejno ustavi ali zaradi težave ali ker je postopek končan, se sproži alarm, 

kar je vidno na prikazovalnih tablah ali pa se prikaže z drugimi vizualnimi sredstvi. 

Obstaja tudi možnost opozorila, da če operater stroja opazi težavo, takoj potegne za t. 

i. „andon”, vrv, ki je napeta vzdolž proizvodne linije (kar se prav tako prikaže na 

prikazovalni tabli), in zahteva takojšnjo pomoč. Vse to delavcem omogoča, da 

enostavno ugotovijo vzrok težave in preprečijo, da bi se ta ponovila. Prednosti 

konceptov „džidoka” in „just-in-time” omogočajo Toyotinemu proizvodnemu sistemu 

učinkovito in hitro proizvodnjo vozil drugo za drugim, pri čemer so vsa preizkušeno 

kakovostna in v popolnosti izpolnjujejo zahteve strank. S proizvodnjo izdelkov, ko so 

ti potrebni, in z zahtevnim nadzorom nad kakovostjo Toyotin proizvodni sistem 

preprečuje odpadke in tako zmanjšuje količino porabljene energije, surovin in drugih 

virov, kar je bistvena prednost pri njihovem prizadevanju za trajnost. Za kupce to 

pomeni avtomobile vrhunske kakovosti z bogato paleto možnosti opreme in dodatkov, 

ki jih je mogoče dostaviti hitreje in z veliko manjšimi stroški. Gre za tipičen model 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov, ki delujejo dobro, vendar je 

med postopki mogoče zaslediti podrejenost dobavne logistike, transporta ipd. Model 

ni v celoti primerljiv za uvedbo na območju slovenske industrije.  

 

Pri Toyoti gre teoretično za model obvladovanja logističnih procesov, ki je lahko uspešen, 

vendar ne popoln, kar se je pokazalo po potresih in nuklearni nesreči na Japonskem v marcu 
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in aprilu 2011. Proizvodnja se je ustavila, dobava polizdelkov ne deluje, ni rezervnih delov za 

vzdrževanje že prodanih vozil, na svetovnem trgu pa so cene japonskim vozilom močno 

padle. 

Postopke logistike, ki ni sestavni del proizvodnje, dobavo materialov in polizdelkov, dostavo 

vozil na trg, razbremenilno logistiko in druge procese je Toyota kot outsourcing prepustila 

podizvajalcem in jih natančno opremila z informacijami in zahtevami delovanja ter tako 

podredila svojim ciljem, ki se odražajo v prisotnosti na trgu. Čeprav je Toyota dosegla prvo 

mesto v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov, se je pokazalo, da ima model 

vrsto pomanjkljivosti, in je pričela iskati nove modele. Zaradi tega lahko sklenemo, da 

Toyotin model v celoti ni uporaben. 

 

Ford – Nasprotno od modela tovarne Toyota so logistični procesi in  primeri, ki jih je 

vzpostavila družba Ford Motors Company (Internet 2), Združene države Amerike, v 

proizvodnji Fordovih vozil iz tridesetih let 20. stoletja. Ford Motors Company je postavil 

nasprotno metodologijo, kot jo ima Toyota, in je želel obvladovati celotne oskrbovalne verige 

lastne proizvodnje, in sicer od rudnikov železa, izdelave pločevine, proizvodnje vozil do 

prodajnih sistemov in oskrbe trga. Tako je poslovna logistika FMC pričela prevzemati 

funkcijo načrtovanja kakovosti obsega proizvodnje, kasneje pa je bila tudi faktor za 

povezovanje in združevanje proizvodnje v preskrbovalne verige, sestavljene iz sklopov 

oskrbe, proizvodnje in distribucije. FMC je imela v lasti in je nadzirala proizvodnjo rude, 

izdelavo polizdelkov, transport in celotne procese proizvodnje motornih vozil. Gre za 

specifičen logistični model nastajanja korporacije, ki za svoje potrebe in v cilju gospodarjenja 

prevzame nadzor nad vsemi gospodarskimi panogami. Medorganizacijsko obvladovanje 

poslovnih logističnih procesov je popolnoma v rokah FMC, ki določa postopke, postavlja 

pravila, ocenjuje delo in vrednoti posamezne faze dela. Model je izgubil pomen, ko je FMC 

svoj kapital preusmeril še v nakupovanje in nadzor nepremičnin, v drugo industrijo in druge 

dejavnosti. Model je bil uporaben za ameriški način proizvodnje in ni primerljiv z drugimi 

izven Amerike, vsaj ne v Evropi in Sloveniji. Nadaljnji razvoj logističnih procesov v Ameriki 

je bil tudi pogoj za razvoj globalizacije in mednarodnega povezovanja proizvodnje in porabe 

materialnih dobrin ter globalizacijo mednarodnega trga. V tem modelu ni zaslediti 

nadrejenosti ali podrejenosti posameznih faz proizvodnje ali logističnih procesov. FMC je kot 

lastnik natančno načrtoval proizvodnjo rude, izdelavo polizdelkov in končnih izdelkov. Gre v 

celoti za logistično vzorčno poslovanje, ki ga je v Evropi oziroma v Sloveniji nemogoče 

vpeljati. Fordov sistem nima outsourcinga, saj organizirajo in nadzirajo vse. Transport in z 
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njim povezana logistika je sestavni del sistema in se izvaja kot enoten sistem, izvajajo ga 

podjetja in organizacije, ki veljajo kot sestavni del sistema. 

 

FMC še vedno nadzoruje celotno proizvodnjo in marketing avtomobilske znamke Ford, še 

vedno je sestavni del mednarodnega združenja za nadzor in prodajo kovin, so člani velikih 

mednarodnih organizacij za nadzor porabe naftnih derivatov, člani mnogih vplivnih 

mednarodnih organizacij in borznih hiš, ki imajo močan vpliv na razvoj industrije, 

globalizacijo in finančne krize. Ford je bil dolga leta med tremi vodilnimi proizvajalci 

motornih vozil, vendar se je prodaja med letoma 1995 in 1999 zmanjšala, zaradi česar je 

vodstvo poiskalo nove rešitve in notranje rezerve. Ford Motors Company se je prestrukturiral 

in približal modelu Toyota Company. Veliko pozornosti je posvetil proizvodnji, dobavi in 

marketingu. Dobavo materialov za proizvodnjo, zunanjo poslovno logistiko, ki je zajemala 

transport, nalaganje, prelaganje, razbremenilno logistiko in vse vzporedne procese, je prenesel 

na zunanje izvajalce. Razumeti je, da se je Ford z notranjo strukturo podredil trgu in več 

sredstev namenil razvoju modelov, elektroniki in računalniškemu izpopolnjevanju njihovih 

modelov in opustil vse tisto, kar mu je bilo v breme. Z novimi modeli, prijemi in novim 

mišljenjem je Ford ponovno osvojil ameriški, evropski in mnoge druge trge.   

 

Evropski model – Vprašanje je, ali je sploh mogoče govoriti o evropskem modelu 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. Evropa ima specifičen model tržnega 

delovanja, kar zahteva specifične postopke proizvodnje. Evropa na svojem ozemlju premore 

več različnih proizvajalcev motornih vozil, zaradi česar so zaradi ponudbe in povpraševanja 

po njihovih izdelkih vrsto let ustvarjali standarde in pogoje proizvodnje, izoblikovali zahteve 

in merila glede kakovosti in varnosti izdelkov ter tako vodili zdravo in realno konkurenco. 

Razvili so se močni standardi, ki opredeljujejo delo in izdelke, ki razvrščajo kakovost in 

funkcionalnost izdelka. Različni vzroki glede na hiter tempo življenja, hiter razvoj tehnike in 

tehnologije, prihod cenejših izdelkov iz Japonske, Amerike in drugod so povzročili močno 

konkurenco na evropskem trgu in širše, zaradi česar je pogosto prihajalo do oblik 

medsebojnega združevanja proizvajalcev na določenih sklopih vozil, v določenih polizdelkih, 

v izdelavi pogonskih motorjev ipd. Bili so tudi poskusi združevanja velikih evropskih 

avtomobilskih znamk, kot so nemški BMW in švedski Volvo, nemški BMW in angleški 

Rover, General Motors in Mercedes ipd. Ti poskusi so bili ponavadi kratkoročni in neuspešni, 

zaradi njih so nekatere tovarne enostavno ustavile proizvodnjo, ni jih več.   
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Evropa ima manjše zaloge rudnin, potrebnih za izdelavo kovin, nekatere države, ki 

proizvajajo motorna vozila, pa rudnin sploh nimajo, zaradi česar je vezana na popoln uvoz in 

črpanje surovin iz drugih držav sveta z drugih kontinentov. Zaradi tega je nemogoče 

nadzorovati rudnike in proizvodnjo kovin, kot je to počela Ford Motors Company. Evropa 

zaradi svoje raznolikosti pa vseeno zaradi enotnega trga ne more prilagoditi modela Ford 

Motor Company za obvladovanje poslovne logistike. Ravno tako je nemogoče podrediti 

zunanje dobavitelje in vso poslovno logistiko prenesti nanje, kot to počne Toyota. Zato lahko 

upravičeno trdimo, da bi poslovno logistiko Toyote delno lahko uporabili kot model v Evropi, 

vendar je vrsta spremenljivk in neznank, ki ne dopuščajo uporabe tega modela. 

 

Model v Sloveniji (trenutno stanje) – Po osamosvojitvi in razvoju gospodarstva je izločitev 

transporta in logističnih procesov, vezanih na transport, pomenila razvoj in povečanje števila 

organizacij, ki so se pričele ukvarjati s transportom in drugimi logističnimi procesi, vezanimi 

na transport. Slabosti sistema so bile že v samem razvoju. Zaradi neenotne oblike 

medorganizacijskih povezav in modela medorganizacijskega obvladovanja logističnih 

procesov velike gospodarske družbe doživljajo spremembe. Številni vozniki, zaposleni v 

velikih prevozniških družbah, so se odločili za nakup vozil in osebno izvajanje transporta. 

Registrirali so svojo gospodarsko družbo in pričeli prevzemati posle, ki so jih prej uspešno 

opravljali za velike gospodarske transportne organizacije. Drobljenje in delitev trga sta 

pripeljala do tega, da so velike gospodarske družbe propadale, majhni prevozniki pa so nekaj 

časa dobro služili, zaradi povečane ponudbe in oženja trga pa so nastajale težave. Novonastale 

gospodarske družbe so si močno konkurirale, kar je naročnik prevozov izkoristil in znižal 

ceno prevozov na najnižjo možno raven. Slovenija je pridobila sistemsko neurejen način 

ponudbe in povpraševanja po transportu, pridobili smo nelojalno konkurenco, ki prihaja iz 

drugih držav, in pravno neurejen način izvajanja transporta in z njim povezanih logističnih 

procesov.  

 

Pridobljeni podatki izkazujejo, da posamezna organizacija išče transporte sama, če ima 

neposreden dostop do naročnika, drugače pa transport izvaja kot podizvajalec in posredniku 

plačuje provizijo. Proces priprav in izpeljave transporta se prične, ko transportna organizacija 

(podjetje, gospodarska družba ali posameznik) prejme ponudbo za transport. Velikokrat je 

prvi posel podlaga za sklenitev transportne pogodbe. Pogodba je lahko sklenjena za izvedbo 

enega transporta ali za določeno število transportov. Pogosto je takšna pogodba sklenjena za 

eno ali več let, s čimer se pridobi zaupanje, zagotovijo transporti in izoblikuje ustrezno 
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plačilo. Povezave med naročnikom in transportno družbo so različne glede na ponudbo in 

povpraševanje. Če je transport za naročnika nujen, bo poklical transportno organizacijo, če 

transport ni nujen, bo naročnik ponudbo prepustil trgu in čakal, da transportna družba 

povpraša po transportu. Sodobna tehnologija dopušča, da stranke (beri 

ponudniki/povpraševalci) naključno, prek elektronske pošte ali drugih oblik komuniciranja, 

pošiljajo ponudbe večjemu številu transportnih organizacij in čakajo ponudbe, kar je za 

transportno organizacijo izguba časa, učinek je manjši in izgube so večje zaradi čakanja. 

Podatki kažejo, da je v praksi najbolj pogosta oblika, da naročnik in transportne organizacije 

po telefonu, v elektronski ali drugi obliki vzdržujejo dnevno komunikacijo in si izmenjujejo 

podatke o prostih transportnih kapacitetah. V sodobnem času je na razpolago spletna 

aplikacija Timocom, ki omogoča večjemu številu transportnih družb, da se prek interneta 

informirajo o povpraševanjih po transportu, pridobijo ponudbe in prevzamejo transport. Ta 

spletna aplikacija ni oblika ali model ponudbe, je le medijski nosilec podatkov, ki ga 

Timocom (Internet 3) trži in transportnim družbam zaračunava. 

 

Pridobljeni podatki kažejo, da se ponudniki transporta glede transportne organizacije 

ponavadi ne odločajo naključno. Pred odločitvijo se pozanimajo, katera gospodarska družba je 

za transport primerna, kako kakovostno izvaja transporte, s kakšnimi transportnimi sredstvi in 

kakšni so stroški. Pomemben faktor pri iskanju transporta je tudi pokritost območja, kamor je 

tovor namenjen. V večini primerov transportne gospodarske družbe opravljajo svojo 

dejavnost na določenih območjih ali pa nekje opravljajo svojo dejavnost pogosteje kot 

drugod. Za naročnika so zanimive tiste transportne družbe, ki so na določenem območju 

pogosto prisotne, saj zato poznajo transportno infrastrukturo, pravno ureditev in pogoje 

transporta na tem območju. 

 

Slovenska podjetja, gospodarske družbe in posamezniki transporte opravljajo predvsem na 

območju Slovenije, Evrope ter deloma Azije in Rusije. Predvsem gre za povezovanje 

transportnih organizacij z industrijo in drugimi organizacijami. Tako je transport vozil v 

Sloveniji vezan na proizvodnjo avtomobilov, ki jih transportne organizacije za potrebe 

gospodarske družbe Revoz, d. d., Novo mesto dostavljajo po vsej Evropi in vozila korporacije 

Renault iz Francije po Evropi in Sloveniji. Transport zdravil Krka, d.d., Novo mesto, je vezan 

delno za Evropo in predvsem za Rusijo. V celotnem krogu ponudbe in povpraševanja po 

transportni dejavnosti za proizvodnjo in trg ni mogoče prepoznati enotne oblike ali modela 

obvladovanja logističnih procesov. Kadar je povpraševanje po transportni dejavnosti večje, je 
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zaznati delovanje organizacij, ki imajo večje število transportnih sredstev, manjše in 

razdrobljene transportne organizacije pa so praviloma njihovi podizvajalci, za kar izgubljajo 

določen odstotek ustvarjenega dohodka. 

Konec devetdesetih letih dvajsetega in v začetku enaindvajsetega stoletja je model delitve 

poslovne logistike uvedla francoska tovarna avtomobilov Renault. Proizvodnjo svojih vozil je 

smiselno prerazporedila po različnih državah Evrope in širše, s čimer si je zagotovila trg in 

prodajo vozil v teh državah. Specifika Renaultovega modela je, da je velik del lastne 

proizvodnje prenesel na zunanje izdelovalce (dobavitelje), zadržal pa končno proizvodnjo, ki 

je bolj robotizirana in cenejša. Tako si je Renault podredil velik del proizvodnih in 

transportnih organizacij, ki so vezane na proizvodnjo in transport njegovih vozil. Večino 

poslovnih logističnih procesov je Renault prenesel na svoje dobavitelje. Tovarna Revoz Novo 

mesto je sestavni del korporacije/koncerna Renault, zato je prevzela model delitev poslovne 

logistike na notranjo in zunanjo poslovno logistiko. Podobnost tega modela je mogoče 

povezati z modelom Toyota. Renault je prepoznal pomanjkljivosti modela Toyota Company 

in je delo proizvajalcev razdelil večjemu številu podizvajalcev ter s tem preprečil odvisnost 

ter ohranil vodilno vlogo v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov. Model je 

zanimiv tudi z gledišča dobave surovin za izdelavo posameznih sklopov vozil. Dobavitelj, ki 

proizvaja določen del ali sklop vozila, mora sam dobaviti material, kar pomeni, da je Renault 

tudi del notranje poslovne logistike prenesel na podizvajalce, kontrolira standarde in 

kakovost. Podobno ali enako ravna vsa avtomobilistična industrija v Evropi (BMW, VW, 

Peugeot, Audi itd.), mnogi nekatere dele vozil izdelujejo tudi na drugih kontinentih (Mercedes 

v Južni Afriki). V evropskih državah se je torej izoblikoval nov model medorganizacijskega 

obvladovanja poslovne logistike, ki v postglobalističnem času še funkcionira, proizvodnja je 

sicer omejena, vendar še vedno deluje. Prednost je tradicija evropskih vozil, ki so kakovostna, 

kar uporabniki spoštujejo. Nekatera vozila imajo tudi status, ki ga kupci prepoznavajo in 

upoštevajo (BMW, Mercedes, Audi itd.). 

 

Glede specifike logističnih procesov in izoblikovanih modelov proizvodnje, dobave ali 

transporta, ki jih je vpeljala posamezna praksa ali gospodarsko prevozniško združenje, 

ugotavljamo obliko modela, ki bi lahko bil primeren in vzorčen tudi za prevoznike v 

Sloveniji. V tem prikazu opisujemo logistične storitve transporta vozil skozi obliko združenja 

transportnih izvajalcev za organizacijo Revoz Novo mesto, d. d., ki je del 

korporacije/koncerna Renault iz Francije. Za Revoz Novo mesto organizira transportne in v 

zvezi z njimi druge logistične procese organizacijsko združenje Cat Logistic Transportna 
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(Internet 4), ki je francoska organizacija in skrbi predvsem za transport Renaultovih modelov 

avtomobilov po Evropi, Aziji, Ameriki in širše. Podatki izkazujejo široko povezanost Cat 

Logistic Transportna tako po evropskih kot državah na drugih kontinentih. 

Delitev poslovne logistike na del procesov, ki skrbijo za proizvodnjo in so uvrščeni v notranjo 

logistiko, ter na del procesov, ki skrbijo za to, da notranja proizvodnja lahko steče, oziroma 

zunanjo poslovno logistiko, je bila smiselna že zaradi zmanjševanja in delitve stroškov med 

udeleženci v procesu proizvodnje in transporta. Proizvodna industrija je spoznala pomen 

stroškov, ki organizacijo po nepotrebnem bremenijo. Zaradi tega je sprejela delitev procesov 

in transportno dejavnost ter logistične procese, vezane na transport, prepustila zunanjemu 

izvajalcu ter zanje postavila svoja pravila in standarde predvsem na področju kakovosti 

izvedenih storitev v povezavi s časovnim pogojem. Zaradi velikih logističnih stroškov so 

podjetja oziroma gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, ocenile, da je ceneje 

storitve kupovati na prostem trgu, kot jih same izvajati. Pomemben cilj industrije je bil znižati 

stroške proizvodnih delov, kjer izračuni kažejo, da najbolj bremenijo konkurenčnost podjetja, 

hkrati so želeli v svojo proizvodnjo vključiti čim več podizvajalcev, s čimer so del bremena 

prenesli nanje. Dobavitelje industrija izbira po konkurenčnosti glede na kakovost sestavnega 

izdelka in časovno dobavo. Organizacijo transporta in zunanjo poslovno logistiko je Revoz, 

enako kot matična industrija, dal v upravljanje CAT-u, za notranjo logistiko in potek 

proizvodnje pa skrbijo službe Revoza. Tako se je izoblikovalo medorganizacijsko 

povezovanje transportnih organizacij in naročnika transporta, ki še vedno funkcionira po 

pravilih naročnika, ki svojo obliko poslovanja varuje kot poslovno skrivnost in podatki niso 

dostopni podizvajalcem. Postopki delovanja niso dostopni javnosti, razen dela, ki se 

neposredno nanaša na ponudbo in obliko sodelovanja v njihovi organizaciji. 

 

Nekatere organizacije, ki transport izvajajo pretežno za Revoz, pogosto enak transport 

izvajajo tudi za druge proizvajalce motornih vozil v Evropi, s katerimi imajo enake ali vsaj 

podobne izkušnje, kot je CAT. Med znanimi združenji je podobno združenje 

TRANSPOREON Gmb, Hmagirus-Deutzstrasse, 16DE-89077 Ulm (Internet 5), ki za mnoge 

transportne družbe v Avstriji, Nemčiji, Sloveniji in drugih državah organizira transport in 

zaračunava provizijo. Ta ugotovitev nam pove, da so transport in logistični procesi, povezani 

s transportom, v Evropi in Sloveniji dobili neko utečeno obliko, ki pa še vedno ne pomeni 

izoblikovanega modela.  
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Ugotovitev nam pove, da je za vso industrijo ključni cilj izdelati ustrezen in tržno sprejemljiv 

izdelek ter s čim manjšimi stroški dosegati zastavljene cilje. Izločitev procesov, ki industrijo 

bremenijo, je revolucionarna sprememba v gospodarstvu, ki je omogočila nastajanje novih 

oblik dela in organizacij, ki to delo opravljajo. Čeprav so se izoblikovale nove organizacije in 

novi procesi, je nemogoče govoriti o oblikah ali modelih medorganizacijskega povezovanja, 

ki bi jih bilo mogoče uporabiti kot ustrezen koncept. Zaradi tega je te procese težko 

poimenovati v model z ustreznim imenom in menimo, da je to najbližje imenu evropski 

model obvladovanja logističnih procesov.    

 

Proizvajalci pri iskanju materialnih in finančnih rezerv za uspešno poslovanje pogosto iščejo 

informacije, ustrezne modele, primerjajo druge enake ali podobne proizvajalce in poskušajo 

pripraviti zase in svoj proces tak model poslovne logistike, ki jim bo omogočil s čim manjšimi 

stroški izdelati dober tržni proizvod. Pri mnogih proizvodnih gospodarskih organizacijah, ki 

so v sklopu svoje dejavnosti imele transportno dejavnost ter same skrbele za dobavo 

materialov, so ta proces izločile preprosto zaradi ugotovitve, da jim predstavlja strošek, in so 

dejavnost prepustile zunanjemu partnerju. Transport so prepustili organizacijam, ki jim je 

transport primarna dejavnost, vmesne skladiščne procese ter procese razbremenilne logistike 

pa organizacijam, ki se s tem ukvarjajo.   

 

V okviru poslovne logistike in logističnih procesov predstavlja transport eno od 

najpomembnejših disciplin, ki večini gospodarskih organizacij povzroča velike stroške. 

Prepleten je z vsemi funkcijami družbenega življenja in je nujno potreben tako za 

proizvodnjo, prodajo kot za vsa druga javna dogajanja v družbi. Nekateri avtorji so transport 

kot poslovni logistični proces v prostoru in času različno opisovali in mu dajali različne 

prednosti ali pomanjkljivosti. Mnogi so ga povezali tudi s transportno infrastrukturo in se po 

njej ravnali glede možnosti zmanjšanja stroškov transporta (slika 4.1 prikazuje avtocestni križ 

v Sloveniji). Po Kaltnekarju je transport osnovni pogoj vsakega proizvodnega procesa, ki 

omogoča na enem mestu združiti elemente delovne sile, delovna sredstva ter delovne potrebe.  

 

Transport omogoča menjavo in delitev različnih dobrin, je sredstvo za zagotavljanje socialnih 

komunikacij, ki so pomemben del vsake družbe, sredstvo za razvoj družbenega in osebnega 

standarda prebivalstva in pomemben pogoj za ustvarjanje nove dodane vrednosti in razvoja 

družbe (Kaltnekar, 1993).  
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Slika 4.1: Slovenija ima razvejano cestno mrežo in zgrajen avtocestni križ 
 

Vir: Odlok o strategiji razvoja RS, Uradni list RS, št. 76/2004 

 

V boju za trg in večji tržni delež ne zadošča le nižja in konkurenčna cena za izdelek ali 

storitev. Do izraza vse bolj prihajajo logistični procesi s hitro, pravočasno in kakovostno 

oskrbo. Rezerve v razliki cen s prihodom zunanje konkurence so izčrpane, tako da 

gospodarskim družbam preostane le še znižanje stroškov poslovanja. Mnoge gospodarske 

družbe so ugotovile, da je zahtevne logistične procese mogoče izvajati le z upravljanjem 

logističnih procesov, ki presegajo samo skladiščenje in prevoz. Zaradi tega so pričele opuščati 

lastne transporte in uporabljati specializirane organizacije, ki jim je transport primarna 

dejavnost. Tako si mnoge gospodarske družbe zastavijo nalogo zagotoviti trdno in stabilno 

konkurenčno sposobnost v primarni dejavnosti. Zahtevne logistične naloge je mogoče izvajati 

le z upravljanjem logističnih procesov, ki presegajo procese skladiščenja, prevoza, 

nakladanja, razkladanja in podobno. Ker gre za logistične procese, s katerimi se proizvodne in 

storitvene gospodarske družbe ne ukvarjajo kot s primerno dejavnostjo, je zanje cenejše, da za 

te storitve in svoje potrebe najamejo specializirane skladiščnike, prevoznike ipd. in tako 

opravijo prevoz svojega izdelka do namembnega kupca. Po novem se proizvodni gospodarski 

družbi ni treba več ukvarjati s transportom in medorganizacijskim usklajevanjem, zato se to 

lahko povsem posveča primarni dejavnosti, izboljšanju proizvoda in večji konkurenčnosti, 
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večji produktivnosti. Tak način dela gospodarskim družbam omogoča sprotno prilagajanje 

tržnim razmeram, povpraševanju in ponudbi ter lažjemu iskanju novih rešitev. Langley je v 

svoji osemletni študiji o logistiki tretjih strank opisoval logistične procese in navajal, da 

gospodarske družbe iz svojih dejavnosti najbolj pogosto izločajo logistične procese 

skladiščenja, zunanji transport, notranji transport in špedicijo, ker jim te povzročajo 

nepotrebne stroške in ker jih je mogoče nadomestiti z zunanjim oskrbovanjem, ki je primerno 

za vsa funkcijska področja, od nabave, proizvodnje, prodaje, logistike do nivoja najmanjših 

gospodarskih ali negospodarskih aktivnosti (Langley, 2003).  

 

Glavni vzrok izločitve zunanjih logističnih procesov iz osnovne dejavnosti so predvsem 

osredotočanje gospodarskih družb in organizacij na njihovo osnovno dejavnost, zmanjševanje 

stroškov, razvijanje partnerstva v oskrbovalni verigi, prestrukturiranje gospodarskih družb, 

vpliv globalizacije, izboljšanje storitvene dejavnosti ter učinkovitost gospodarske družbe. Te 

procese, logistične rešitve, prevzemanje logističnih storitev ter upravljanje logističnih 

procesov v globalnem okolju je Koželj poimenoval poslovna logistika in transport (Koželj, 

2002). Meni, da naj bi gospodarske družbe z izločitvijo transportne dejavnosti iz lastne 

dejavnosti dejansko določile svojo osnovno ali primarno dejavnost oziroma tiste aktivnosti, s 

katerimi bodo lahko dosegale predvideno dodano vrednost za svoje stranke in izločile druge 

dejavnosti, ki jim niso strateškega pomena in so bolj v breme. Na ta način gospodarska družba 

vso odgovornost za medorganizacijsko povezovanje, zagotavljanje in organizacijo transporta, 

zavarovanje, izpolnjevanje državnih, mednarodnih in drugih standardov, pridobivanje 

ustreznih listin ipd. prenese na zunanjega izvajalca, ki mu je to primarna dejavnost. Iz tega 

konteksta vidimo vrsto medorganizacijskih povezav, ki morajo biti usklajene, povezane, 

dogovorjene in morajo omogočati medsebojno dopolnjevanje. S tem se je Koželj približal 

medorganizacijskemu obvladovanju logističnih procesov, vendar tega ni omenjal. 

 

V medorganizacijskem povezovanju in obvladovanju logističnih procesov vidimo bistveni 

razlog za oblikovanje skupne transportne politike, ki se kaže v ekonomskem interesu držav 

članic Evropske unije. Uvedba ekonomskih integracij in koncentracije gospodarskih 

aktivnosti na področju industrije in trgovine prinašajo večjo rast tudi transportnim tokovom, 

ki so v današnjem času najpomembnejši pospeševalci ekonomske rasti posameznih držav in 

skupnosti. Zagotovo je pomemben pogoj (faktor) v zmanjševanju transportnih stroškov  

tveganje, ki je nedeljiv element medorganizacijskega povezovanja in medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov. Transportni stroški so zajeten del stroškov, ki jih mora 



 

 60 

proizvajalec všteti v ceno svojega izdelka, cena proizvoda pa lahko vpliva na trg in 

konkurenco. Zaradi potrebe po doseganju gospodarske rasti, po večji konkurenčnosti na trgu 

so proizvajalci z izločitvijo transportne dejavnosti to skrb prenesli na zunanjega izvajalca in 

mu ob tem transportne stroške znižali do tiste meje, da nekateri s težavo izvajajo svojo 

dejavnost. 

 

Transport v Sloveniji in Evropi ima pomembno vlogo, je sestavni del poslovne logistike 

industrije in gospodarstva, vpliva na razvoj transportne infrastrukture in predstavlja v 

Evropski uniji eno najpomembnejših gospodarskih panog. Okvirni in nepreverjeni podatki 

kažejo, da je v Evropi v transportu zaposlenih okoli 6 milijonov ljudi, ki ustvarjajo približno 7 

odstotkov bruto družbenega prihodka. Cestni transport zaposluje okoli 4 milijone ljudi, v tej 

številki tovorni transport zavzema 75-odstotni delež skupnega transporta. Prevladuje 

predvsem cestni transport, ki predstavlja 80-odstotni delež vseh kopenskih prevozov med 

državami Evropske unije. Ocenjujemo, da je podoben odstotek tudi v Ameriki, Aziji in 

drugod po svetu, razen tistih povezav, ki so nujne po vodi ali zraku.  

 

Premiki na področju transporta so se začeli po letu 1985, ko je bila sprejeta tako imenovana 

Bela knjiga Evropske skupnosti, ki je omogočala nove aktivnosti svobodnega gibanja po 

transportnem trgu držav Evropske unije (Bela knjiga Evropske skupnosti predstavlja enotno 

metodologijo (strategijo) dela in dobro prakso, vsako leto jo objavlja bilten Evropske 

skupnosti). Bela knjiga poudarja tudi posledice globalizacije, saj je pomembno, da se najde 

ravnovesje med mednarodno regulacijo transporta, ki omogoča enostavnejše trgovanje, in 

nacionalnimi ureditvami, katerih glavna naloga je predvsem v zaščiti domačih subjektov, 

vključenih v transport ali špedicijo, ki je temelj za transportno dejavnost (Jakomin, 2006). 

Evropska unija teži k unifikaciji prava, ki bi udeležencem v medorganizacijskem povezovanju 

omogočilo lažje opravljanje nalog. 

 

Zaključimo lahko, da so razvoj proizvodnih potencialov, razvoj trga in tržnih sprememb, 

globalizacija, kriza, recesija in številni drugi dejavniki vplivali na industrijske in gospodarske 

organizacijske in storitvene spremembe, ki so povzročile delitev poslovnih procesov v 

proizvodnji in procesov, povezanih s proizvodnjo. Tolmačimo jih lahko kot pozitivne, saj je ta 

delitev omogočila razvoj novih gospodarskih dejavnosti, in negativne, ker so razdrobili do 

tedaj znane skupne procese. Spremembe so pogojevale prilagajanje industriji in trgu, kar je 

vplivalo na izoblikovanje novih medorganizacijskih povezav in obvladovanja vseh procesov. 
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Čeprav so se v Evropi, Ameriki, Japonski itd. izoblikovale sodobne oblike obvladovanja 

logističnih procesov, je nemogoče govoriti o enotni metodologiji, prav tako je nemogoče te 

modele posnemati v Sloveniji. Čeprav je Bela knjiga omogočila medorganizacijsko 

povezovanje med proizvodnimi organizacijami, špediterji, transportnimi družbami in širšim 

svetovnim trgom, prav tako ni mogoče govoriti o enotni metodologiji, ki bi jo Bela knjiga 

zagotavljala. Zato je nujno pristopiti k pripravi ustrezne metodologije, ki bi omogočila enotno 

poslovanje vsem transportnim in drugim organizacijam v slovenskem gospodarstvu in širše.  

  

 

4.2.1.3   Pravna ureditev logističnih procesov v transportu 

 

Pravo in pravna ureditev sta zagotovo dejavnika, ki vplivata na uspešno medorganizacijsko 

obvladovanje poslovnih logističnih procesov. Transportna dejavnost in logistični procesi, 

vezani nanjo, zahtevajo poznavanje pravnih podlag posamezne države, predvsem 

mednarodnih predpisov, ki omogočajo izvedbo transporta in poenotijo procese. Z razvojem 

transporta so se razvijale tudi pravne norme, ki so udeležencem v medorganizacijskem 

poslovanju zagotovile pravno varstvo in hkrati zahtevale obliko in postopke izvajanja 

transporta ter medorganizacijsko usklajevanje. Najpomembnejši mednarodni viri 

transportnega prava so mednarodne konvencije in sporazumi, ki omogočajo poenotenje 

postopkov in izvedbo medorganizacijskega povezovanja. Omeniti je treba Konvencijo o 

pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti (CMR – Uradni list RS FLRJ – Mednarodne 

pogodbe, št. 11/58, 1/59, 12/61, 1/63, 4/63 in 12/75), Carinsko konvencijo o mednarodnem 

prevozu blaga po cesti na podlagi karneta (TIR, Uradni list SFRJ, št. 252/78) in Evropski 

sporazum o cestnem prevozu nevarnih stvari v mednarodnem transportu (Ur. l. RS, št. 

41/2000, 9/2003). Konvencija o pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti je bila sprejeta 

19. maja 1956 v Ženevi, postopek ratifikacije pa je zahteval časovni zamik uporabe, tako da je 

konvencija začela veljati 2. 7. 1961. Sprejem, ratifikacijo in uporabo konvencije ter njene 

posebnosti so pojasnjevali Pavliha, Vlačič in Kos (2004). 

 

Povzemanje konvencije CMR za medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov je 

pomembno zato, ker je to mogoče uporabiti le za prevoze, pri katerih sta odhodni in 

namembni kraj v dveh različnih državah, uporaba pa je mogoča, če je vsaj ena stranka v 

pogodbenem razmerju predstavnica države, ki je konvencijo ratificirala (uporaba konvencije 

je praviloma vezana na ratifikacijo, ni pa prepovedano upoštevati mednarodnih predpisov tudi 
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državam, ki tega dokumenta niso podpisale). Konvencija je pravna norma, ki udeležencem v 

transportu, torej tudi v medorganizacijskem povezovanju s področja izvedbe transporta, 

določa skrbno ravnanje. Pravna norma konvencije CMR pa zajema obveznosti skrbnega 

ravnanja s tovorom od prevzema do izročitve tovora v namenjenem kraju.   

 

Normo je mogoče uporabiti ob upoštevanju zahtev po prevoznih dokumentih (tovornem listu, 

ki spremlja tovor), ki so podlaga za izvedbo zunanjeposlovnih logističnih procesov. Velja 

pravna domneva, da če je tovorni list izdan, potem ta velja kot potrdilo o prejemu tovora in 

kot dokaz o prevozni pogodbi. Ker pravni posli dopuščajo letno ali obdobno ali posamično 

prevozno pogodbo, je mogoče dokazovati obstoj pogodbe že z dejstvom, da je bil na podlagi 

nje izdan tovorni list, ki ga izdajatelj pripravi v treh izvodih, podpišeta pa jih pošiljatelj in 

prevoznik.  

 

S pravnega pogleda je v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov, vezanih na 

transport, pomembna odgovornost transportne organizacije, ki objektivno odgovarja za izgubo 

ali poškodbo blaga. Posebna odgovornost transportne organizacije je za zamudo, ki jo 

udeleženci v pravnih poslih lahko dogovorijo, vendar ne sme biti v nasprotju z zakonom in 

mednarodnimi konvencijami. Postopke odgovornosti, oprostitev odgovornosti za nastalo 

škodo in odgovornost prevoznika za podizvajalce, pomočnike, uslužbence je podrobno opisal 

profesor s Fakultete za pomorstvo, Koper (Pavliha, 2004). 

 

Drug pomemben dokument, ki organizacijam omogoča medorganizacijsko obvladovanje 

logističnih procesov, je Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga po cesti na 

podlagi karneta (Transport International par route, Transport International by road – TIR), ki 

ima pomembno vlogo v kombiniranem mednarodnem cestnem transportu in tudi v 

mednarodnem multimodalnem transportu. Preverjeni podatki kažejo, da so aktivnosti po TIR 

začeli izvajati že po koncu druge svetovne vojne pod vodstvom Ekonomske komisije za 

Evropo (Economic Commission for Europe, ECE). Prvi sporazum TIR je bil sestavljen leta 

1949 s strinjanjem nekaterih evropskih držav, kar je privedlo do sprejetja Carinske konvencije 

o mednarodnem prevozu blaga na osnovi karneta TIR, ki jo je 15. januarja 1959 sprejel Odbor 

Evropske komisije v Ženevi. Veljavnost uporabe so prenesli v leto 1960. Leta 1975 je bila 

pod vodstvom Evropske komisije, na podlagi podpisa petdesetih evropskih držav, pripravljena 

izboljšana različica carinske konvencije, ki je v uporabi od leta 1978.  
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Konvencija zajema medorganizacijsko povezovanje evropskih držav, je pa v uporabi tudi v 

državah Afrike, ZDA, v Kanadi, Čilu in Urugvaju.  

 

Carinska konvencija v medorganizacijskem povezovanju, v obvladovanju logističnih 

procesov in organizaciji transporta v mednarodnem prevozu blaga na podlagi karneta vsebuje 

najpomembnejša pravila o mednarodnem multimodalnem transportu, ki omogočajo hitre, 

varne, racionalne in ekološko primerne procese multimodalnega transporta in prometne 

panoge. Konvencija v največji možni meri omogoča hitrejši in lažji pretok blaga pod 

carinskim nadzorom v mednarodni izmenjavi ter zagotavlja vso potrebno carinsko varnost in 

jamstvo državam, skozi katere transport poteka. Omogoča optimalno delovanje carinskega 

procesa karneta TIR, ki določa, da se carinske formalnosti na carinskih prehodih maksimalno 

poenostavijo, kar omogoča lažje medorganizacijsko obvladovanje vseh postopkov 

organizacije transporta, prevozniku zagotavlja hitrejše ter učinkovito upravljanje z blagom od 

izvozne carine do uvozne carine, kar pomeni hitrejšo dostavo od proizvajalca do potrošnika 

oziroma od prodajalca do kupca.  

 

Medorganizacijsko povezovanje in uporaba mednarodnih konvencij, norm in predpisov 

omogoča številne prednosti nacionalnim carinskim upravam in vsem pravnim osebam, ki 

sodelujejo v mednarodni trgovini, pa tudi izvoznikom, uvoznikom, prevoznikom, špediterjem 

in ostalim. Omogoča multimodalne (večvrstne) transportne postopke in integrirano 

povezovanje (Zelenika, 2006). 

 

V medorganizacijskem povezovanju in usklajevanju interesov za potrebe obvladovanja 

logističnih procesov ima močno vlogo Mednarodna zveza za cestni transport IRU 

(International Road Transport Union), ki je leta 1995 pripravila napotke udeležencem v 

transportu (prevoznikom) za uporabo karneta ter prevzela vlogo mednarodnega poroka za 

sistem TIR (carinska knjižica), ki omogoči, da na meji carinski uslužbenci preverijo le 

plombe, celoten carinski pregled pa se opravi v namembnem kraju, pod pogojem, da so vozila 

oziroma tovor na vozilu ustrezno zaplombiran.  

Nadaljnji dokument, ki omogoča medorganizacijsko poslovno logistično povezovanje in lažje 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov, je Evropski sporazum o cestnem 

prevozu nevarnega blaga v mednarodnem transportu (ADR – Uradni list RS, št. 9/2003).  
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Zunanji logistični procesi posegajo tudi na področja, ki so pomembna in včasih okolju ter 

človeku nevarna, vendar so ti procesi nujni za zagotavljanje človeku potrebnih dobrin. Gre za 

transport nevarnega blaga v mednarodnem cestnem prometu, ki ga uravnavajo pravila 

Evropskega sporazuma o prevozu nevarnega blaga po cesti (Accord européen relatif au 

transport international des marchandises dangereuses par route; European Agreement 

concering the International carriage of dangerous goods by road – ADR). Ta vsebuje pravne 

norme o manipulaciji in prevozu nevarnih snovi v mednarodnem cestnem prometu. Zaradi 

lažjega obvladovanja organizacije prevozov in logističnih procesov je bil sporazum večkrat 

spremenjen in prilagojen glede na dejanske potrebe v prevozu, ratificiralo pa ga je več kot 

štirideset evropskih in azijskih držav. Pravne norme klasificirajo vrsto nevarnih snovi, 

določajo vrsto in obliko pakiranja, standarde, napise in opozorila o nevarnostih na embalaži, 

določajo prevozna sredstva, s katerimi se v cestnem prometu lahko prevažajo nevarne snovi, 

ter odgovornosti prevoznika in drugih udeleženih v izvajanju transporta. Organizatorji 

transporta so dolžni spoštovati pravila o pakiranju, manipuliranju in prevozu nevarnih snovi, 

saj te lahko ogrozijo življenje in zdravje ljudi, okolja in celotno varnost cestnega prometa 

(Zelenika, 2006). 

 

Poslovna logistika je v zadnjih desetletjih postala ena od zelo rastočih panog v gospodarstvu, 

saj opredeljuje dobavo, proizvodnjo, potrošnjo materialnih dobrin in je pomemben del 

medorganizacijskega povezovanja in obvladovanja vseh procesov znotraj nje. Na rast 

poslovne logistike kažejo različni trendi in razvojne faze, iz katerih je jasno razvidna vpetost 

vsakršne proizvodnje in potrošnje v logistiko in logistične procese, saj brez načrtovanja 

logistike in logističnih procesov ni mogoče obvladovati proizvodnje, dobave, oskrbe trga itd. 

O tem priča tudi zadnja razvojna faza logistike, ki se kaže v preseganju okolja posamezne 

gospodarske družbe in vzpostavljanju preskrbovalnih verig, kjer uravnava tokove materialnih 

dobrin med proizvajalci vse do končnega potrošnika, kar opisuje tudi Ferrozzi v svojem delu 

Od logistike do Supply Chain Managementa (Ferrozzi, 2000). 

Sedanjemu razvoju poslovne logistike ter njeni delitvi na posamezne faze in procese znotraj 

proizvodnje ali v sami preskrbi sledijo tudi zgodovinske izkušnje, ki kažejo, da vsakemu 

razvoju posamezne gospodarske panoge sledi razvoj pravnih norm, pravil in institutov, s 

katerimi udeleženci urejajo svoja poslovna razmerja v okviru nje in se zagotavlja pravno 

varstvo medorganizacijskega poslovanja. Navedeno je bolj očitno, kolikor bolj posamezna 

gospodarska panoga vpliva na način proizvodnje v sami družbi, kar za logistične procese 

vsekakor velja. Hitrost razvoja logističnih procesov daleč presega razvoj pravnih norm, pravil 
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in institutov za urejanje razmerij v okviru logistike in posameznih logističnih procesih. Vsaka 

odsotnost ustrezne pravne ureditve na določenem področju urejanja družbenih razmerij lahko 

povzroča pravno nepredvidljivost, pravna nepredvidljivost pa pravno negotovost in odklon 

pravnega varstva. Zaradi tega je nujno vseskozi iskati ustrezne norme, ki bodo takšne 

nepredvidljivosti odpravljale. Razvoj proizvajalnih sil in logističnih procesov je upravičen 

razlog za sprejem novih pravnih norm, pravil in institutov, ki bodo to nepredvidljivost 

odpravili, kar je bistveno gonilo razvoja logističnih procesov. Prav tako je bistvo pravnega 

spremljanja in varovanja poslovnih logističnih procesov v postopnosti, ki poteka skladno s 

spoznavanjem vsebine razmerij, ki se skozi logistične procese ustvarjajo med subjekti, 

udeleženimi v teh procesih. Spremljanje teh procesov omogoča ustrezno pripravo pravnih 

norm, pravil in institutov, ki bodo omogočili pravno varstvo vsem udeleženim v 

medorganizacijskem poslovanju. Vendar je treba vedeti, da vsako uvajanje pravnih pravil in 

institutov predstavlja oviro za razvoj logističnih procesov predvsem zaradi raznolikosti teh 

predpisov v različnih državah in ker ne morejo predvideti vseh razmerij, ki se med pravnimi 

subjekti razvijajo. Pravna pravila lahko sledijo razvoju logističnih procesov in določajo 

njihovo predvidljivost ter zagotavljajo pravno varnost subjektov, kot navaja Jerman v svoji 

doktorski disertaciji (Jerman, 2005). 

Če se ustvarjalci pravnih pravil zavedajo postopkov in razvoja logističnih procesov, bistveno 

pripomorejo k razvoju primerne pravne ureditve in varstva pravnih subjektov v logističnih 

procesih. Evropska unija je na področju poslovnih logističnih procesov veliko dosegla že z 

enotnim institutom, transportno pogodbo, ki natančno opredeljuje pravice in obveznosti 

posameznih udeležencev v pogodbenem razmerju in tako zagotavlja pravno varstvo pri 

medorganizacijskem obvladovanju teh procesov. 

Razdrobljenost logističnih procesov je vezana predvsem na pravno ureditev razmerij med 

posameznimi fizičnimi in pravnimi osebami, in sicer sklepanje pogodb, s katerimi se varuje 

pravno razmerje in zagotavlja pravna varnost udeležencev (v tem poglavju doktorske 

disertacije me zanimajo predvsem organizacija transporta, iskanje transportne organizacije, 

pridobivanje in usklajevanje transportne dokumentacije, skladiščenje in dostava blaga, 

polizdelkov za proizvodnjo in končnih izdelkov do porabnika oziroma potrošnika kot del 

logističnih procesov). Znani so poskusi priprave poslovno logistične pogodbe, ki bi skozi 

pravne institute zaobjela vse pravne vire varovanja vseh razmerij med pravnimi subjekti, 

vendar je to še vedno ostalo le pri predlogih. Za zdaj pravne posle in razmerja med 

logističnimi procesi urejajo podjemne pogodbe, ki so različne od procesa do procesa, bodisi 

da gre za organizacijo prevoza, špediterske posle, nakladanje in razkladanje, skladiščenje, 
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pakiranje ipd. Gre za klasične pravne posle, zajete v podjemni pogodbi oziroma pogodbi o 

delu, ki sicer zagotavlja pravno varstvo, vendar bi morali pravniki težiti k pripravi enotnih 

pravnih pravil, ki bi pokrivala celotne logistične procese. Za zdaj je razvoj pravne ureditve 

logističnih procesov osredotočen v iskanje pravnih pravil in institutov že obstoječih pogodb, 

ki bi bile najprimernejše za urejanje razmerij v logističnih procesih. 

 

Ravno okoliščine razvoja pravne ureditve na področju urejanja poslovnih logističnih procesov 

kažejo, da so še v zelo zgodnji fazi normativnega razvoja, zato je treba biti pri uporabi izraza 

logistično pravo previden. Kajti zavedati se moramo, da logistične procese pokrivajo 

obligacijsko oziroma obveznostno, stvarno, prevozno, zavarovalno, finančno pravo in druge 

pravne panoge, zanje pa je značilno, da predstavljajo dobro izdelan in med seboj skladno 

povezan sistem pravnih pravil in institutov, ki za zdaj pokrivajo vse logistične procese, pa 

vendarle je težko govoriti o enotnem logističnem pravu, ki bi pokrivalo vse logistične procese. 

Na današnji stopnji družbenega razvoja in razvoja pravne ureditve logističnih procesov ni 

mogoče pojmovati zaključenega sistema pravnih pravil in institutov, ki bi bili identični vsem 

logističnim procesom, niti jih ni mogoče kot takšne uporabljati. Omeniti je treba, da obstajajo 

pravne norme, pravila in instituti, ki lahko pravno urejajo vsak proces s podjemno pogodbo 

oziroma pogodbo o delu. Vendar gre v tem primeru za institut logističnega podjemnika in 

pogodbe o logističnem podjemu, ki predstavlja tisti izvirni institut pravnega področja 

logističnega podjema, okoli katerega poteka večina razvoja pravne ureditve logističnega 

podjema na področju logističnih procesov, ki jih v tej doktorski disertaciji zaradi 

raziskovalnega področja ne bomo podrobno obravnavali.   

 

Zaključimo lahko, da je pravna ureditev postopkov medorganizacijskega poslovanja in 

obvladovanja logističnih procesov urejena z mednarodnimi in domačimi predpisi v zadostnem 

razmerju, zaradi narave in spreminjanja posameznih procesov pa je smiselno iskati nove 

pravne norme, pravila in institute, ki bodo ponudili ustrezno pravno varstvo udeležencem. 

Predvsem je treba iskati pravne norme, ki bodo olajšale medorganizacijsko obvladovanje 

logističnih procesov.  

 

4.2.1.4   Logistični podjem kot proces 

 

Pravne norme, pravila in instituti, ki urejajo poslovne logistične procese, zahtevajo, da je med 

pravnimi subjekti, udeleženimi v logističnih procesih, razmerje pravno urejeno in varovano. 



 

 67 

Logistika kot znanost in oblika zagotavljanja poslovnih logističnih procesov se nenehno 

razvija, zaradi česar so poslovni logistični procesi še vedno razdeljeni na posamezne faze 

poslovanja in ni mogoče natančno govoriti o enem skupnem ali povezovalnem poslu, ni 

mogoče za vse procese pripraviti eno pogodbo, ki bi zajela vse procese in jih pravno 

uokvirila, prav tako je prezgodaj govoriti o logističnem pravu, ki bi s svojimi normami 

ponudilo pravno varnost udeležencem v pravnih poslih. Zaradi tega lahko govorimo le o 

pogodbi o delu, ki jo zakon pozna kot podjemno pogodbo (Obligacijski zakonik, Ur. l. RS 

83/01, 32/04, 28/06, 29/07, 40/07 in 97/07). Poslovni logistični procesi so razdeljeni na 

posamezne faze bodisi proizvodnje bodisi dobave ali prevoza končnega izdelka in vključujejo 

večje število pravnih in fizičnih oseb, ki si razdelijo dela in naloge in s podjemno pogodbo 

zavarujejo pravice in pravne koristi. Med njimi je cela vrsta medsebojnih razmerij in 

procesov, ki jih je treba pravno uokviriti in jim zagotoviti pravno varstvo. Pri pravnih normah, 

pravilih in institutih logističnega podjema (nanaša se lahko na katerikoli logistični proces), ki 

so izoblikovani z določeno stopnjo izvirnosti, je treba omeniti pravila, ki odstopajo od pravnih 

pravil iz pogodb, ki vstopajo v pogodbo o logističnem podjemu. Ravno zaradi nezadostnosti 

pravnih pravil in institutov na področju logističnih procesov je treba iskati rešitve in 

vključevati pravna pravila in institute obstoječih pravnih panog, ki jih je mogoče uporabiti 

tudi za urejanje logističnih procesov oziroma na področju logističnega podjema, ki je lahko 

pravna podlaga za medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. Vsekakor je treba 

upoštevati, da obstaja sistem pravil in institutov, ki jih je mogoče uporabiti, vendar je ob tem 

treba upoštevati njihovo nepopolnost ter okoliščine, v katerih prevladujejo pravna pravila in 

instituti obstoječih pravnih panog in so zaradi tega premalo izvirni, da bi lahko konkretno 

govorili o pravnih pravilih, ki pokrivajo logistične procese v pravnem pomenu besede. Kljub 

tej ugotoviti je mogoče z gotovostjo trditi, da se pri urejanju poslovnih logističnih procesov 

razvijajo pravna pravila, ki bodo z enotno pravno panogo uredila ta razmerja. To trditev je 

mogoče podkrepiti s predlogom razvoja pravnih panog in podpanog v preteklosti, ki so se 

pričele razvijati z razvojem posameznih gospodarskih panog. Tako je razvoju panoge prevoza 

sledilo prevozno pravo, ki se je pričelo razvijati najprej v pomorskem prevozu, kasneje na 

področju železnic, danes pa je najbolj razširjeno v cestnem prevozu. Kasneje so se razvili tudi 

druge poslovne logistične panoge in procesi, ki so jim sledila pravna pravila, kot so trgovsko 

pravo, zavarovalno pravo, špedicijsko pravo, skladiščno pravo ipd. Vse te panoge in 

podpanoge so imele izhodišča zajeta že v rimskem pravu in so se razvijale ob razvoju 

posameznih pogodbenih razmerij in logističnih procesov, danes pa je zaradi razvoja novih in 

novih gospodarskih panog razumljivo, da vseh ni mogoče zajeti. Če vzamemo za primer 
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trgovsko pravo, ki je vedno vpeto v socialne razmere določenega okolja, lahko ugotovimo, da 

se je trgovsko pravo razvilo s pojavom kapitalističnega načina proizvodnje in za potrebe 

trgovcev, ki jim je omogočalo fleksibilnost in možnost poslovanja na podlagi špekulacij, kar 

obstoječe rimsko pravo, ki je temeljilo na ohranjanju obstoječih družbenih razmerij, ni 

omogočalo (Galgano, 2001). Na ta način so trgovci varovali svoje interese in usklajevali 

medorganizacijske procese. Kasneje so se znotraj trgovskega prava razvili nove pod panoge in 

procesi, ki so zahtevali nova pravila in urejanja razmerij. Ta še danes ponekod delujejo in 

urejajo širša medorganizacijska povezovanja in obvladovanja logističnih procesov. Mnogi jih 

še danes uporabljajo kot prioritetno pravno podlago. 

 

Zaključimo lahko, da je zaradi specifičnosti in različnosti poslovnih logističnih procesov zelo 

težko govoriti o enotnem logističnem pravu, ki bi urejalo celotne logistične procese, saj je to 

še vedno v razvoju tako, kot je v razvoju slovensko gospodarstvo. Za zdaj in še vedno se bodo 

posamezni procesi pravno urejali s pogodbo o delu oziroma podjemno pogodbo in tako 

zagotavljali pravno varstvo udeleženim v proizvodnem, transportnem ali drugem logističnem 

procesu. Transportno področje je v Sloveniji urejeno s prevozno pogodbo, posamezni procesi 

pa s posamezno pogodbo, bodisi špeditersko, podjemno ipd. Transportno pravo je posebna 

veja prava, ki zahteva pripravo in organizacijo pravnih norm, ki varujejo pravne posle in 

osebe, ki so vključene vanje. To področje je posebej zahtevno in se z njim ne ukvarja veliko 

pravnih strokovnjakov. Transportno pravo in transportne (prevozne) pogodbe sta podrobneje 

pojasnjevala in opisovala Krajnc (2006) in Kovač (2007).  

 

4.2.2 Vrsta obravnavane dejavnosti glede na interes medsebojnega povezovanja 
 
4.2.2.1   Načrtovanje transporta 
 
Sodobna tehnologija, razvoj avtomobilizma v sodobnem času, robotizacija, posodabljanje 

cestnega transporta in vrsta drugih poslovnih procesov znotraj logističnih procesov so 

dejavniki, ki so pomembni za medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov ter 

dojemanje celotnega sistema proizvodnje, razvoja, znanosti, transportne politike, razvoja 

družbenih interesov, medčloveških odnosov in družbe kot celote. Ti omogočajo pravočasno in 

ustrezno načrtovanje transporta, določitev smeri in transportne poti ter ustreznih transportnih 

sredstev, nujnih za izvedbo. 
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Za dojemanje obravnavanega področja, medsebojnega povezovanja posameznih organizacij in 

za dojemanje medorganizacijskega obvladovanja poslovnih logističnih procesov je nujno 

spoznati strokovno in tehnološko plat obravnavanega področja ter ugotoviti, kakšni so trendi 

transportnih procesov glede na pridobljene in pravno obdelane podatke, ki veljajo v Republiki 

Sloveniji. Večina avtorjev, ki so raziskovali transport in transportne procese, zagovarja 

stališče, da je osnovna naloga določene enote cestnega transporta izvajanje zunanje poslovne 

logistike. Pri tem poudarjajo transportne storitve, bodisi prevoza potnikov in prtljage bodisi 

tovora. Enota je lahko organizirana kot samostojno transportno podjetje, kot organizacijska 

enota znotraj organizacije, ki se ukvarja s transportno dejavnostjo, ali pa kot organizacijska 

enota državnega organa, ki se ravno tako ukvarjajo s transportno dejavnostjo. Enota je lahko 

urejena po zakonu o gospodarskih družbah ali v drugačni obliki, od česar je odvisna njena 

struktura kapitala, ki ga združuje v transportni namen.  

 

Transportne organizacije so tiste, ki so po zakonu o gospodarskih družbah vpisane v sodni 

register kot gospodarska delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, samostojni 

podjetnik ali kako drugače (v nalogi jih omenjamo kot transportne organizacije). Njihova 

naloga je učinkovito izvajanje zunanje poslovne logistike, ki predstavlja organiziranje in 

izvedbo transporta na način, ki omogoča doseganje čim nižjih stroškov na enoto prevoza in s 

tem seveda čim večji dobiček. Če želi organizacija s čim manjšimi stroški dosegati čim večje 

učinke, mora poiskati najboljše vire, pripraviti najboljšo organizacijo in čim bolj obvladovati 

logistične procese.   

 

Po Sternadu so specifične funkcije poslovne logistike pravočasno pridobivanje transportnih 

poslov, racionalno organiziranje in izvajanje transportnih procesov ter učinkovito 

zagotavljanje tehnične sposobnosti transportnih sredstev (Sternad, 2008).  

Logistični procesi posamezne organizacije, vključene v medorganizacijsko povezovanje s 

skupnim ciljem opravljanja transporta, so usmerjeni tudi v marketing, komercialo in 

pridobivanje transportnih poslov. Naloge so zahtevne in zajemajo proučevanja trga, trženje 

lastnih storitev, vodenje evidence uporabnikov transportnih storitev, pridobivanje ocene o 

zadovoljstvu kupcev itd. (Kramar in Sternad, 2009). Prav tako so naloge usmerjene v 

spremljanje prevoznih tarif, pripravo kalkulacij, sklepanje medorganizacijskih pogodb, 

organiziranje storitvenih mrež in predstavništev za trženje. Znotraj posamezne organizacije 

deluje enota za ustrezno koriščenje voznega parka in za prevzem poslov.  
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Uspešno obvladovanje logističnih procesov se odraža v uspešno opravljenem transportu, kar 

organizacije dosegajo s pravilnim načrtovanjem in racionalno organizacijo transportnih 

procesov, kamor seveda sodi tudi ekonomično izkoriščanje transportnih kapacitet. 

Izoblikovani modeli integralnega logističnega sistema omogočajo uspešnejše obvladovanje 

logističnih procesov in so primerni tudi za transportno logistiko (Lipičnik, 2009). 

Medorganizacijsko usklajevanje in obvladovanje logističnih procesov v transportu je 

usmerjeno v načrtovanje in izvajanje transportnih storitev, preučevanje transportnih procesov, 

izbiranje najprimernejšega transportnega sredstva, izvajanje pravočasne in ustrezne 

pretovorne manipulacije, nadziranje njihovega dela, kontroliranje ter vodenje evidenc 

voznega osebja, transportnih sredstev in ustrezne dokumentacije.  

 

Transportne organizacije imajo tudi plansko-analitično službo, ki v medorganizacijskem 

povezovanju skrbi za planiranje, vodenje evidenc, statistiko in analiziranje opravljenih 

transportov organizacije. Analize organizaciji omogočajo pripravo izhodišč za usmerjanje 

dela in izvajanje novih gradnikov v odpravi pomanjkljivosti, kar poveča storilnost posamezne 

transportne organizacije (Sternad, 2008). Statistični urad Republike Slovenije vodi evidenco 

opravljenih prevozov po tonskem kilometru in tonah prispelega tovora. Dostopni podatki 

urada kažejo, da je bilo s tovornimi vozili v najboljšem gospodarskem letu 2007 prepeljano 

skoraj 89 milijonov ton blaga in opravljenih 13.734 milijonov tonskih kilometrov.      

Zaključimo lahko, da je načrtovanje transporta ena od ključnih nalog transportnih organizacij, 

posebej v medorganizacijskem povezovanju, ki omogoča, da so tovorna vozila ustrezno 

obremenjena in izkoriščena. Načrtovanje pomeni tudi odpravo praznih kilometrov in s tem 

zmanjšanje stroškov, ki bi zaradi neizkoriščenosti transportnih sredstev sicer nepotrebno 

nastajali. 

 

4.2.2.2   Modelne vrste transportne dejavnosti 

 
V uvodnem delu smo že opisali razvoj cestnega transporta in navedli, da cestni transport kot 

javni promet obstaja od začetka 20. stoletja, povezan pa je z gospodarskim razvojem, 

energetskimi viri, razvojem avtomobilske industrije, stanjem cestne infrastrukture in številom 

tovornih vozil. Komparativne prednosti cestnega transporta (primerjava z železniškim, 

pomorskim in kasneje z zračnim transportom je možna, vendar je izvzeta) so pogojevale 

njegov hiter razvoj v vseh državah pa tudi v tistih, ki imajo razvito železniško, rečno oziroma 

pomorsko in zračno prometno mrežo. Cestni transport ima številne komparativne prednosti in 
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specifičnosti v razmerju do drugih oblik transporta, ki ga z ekspanzivnim razvojem 

postavljajo v prvovrstni “prometni faktor“ na transportnem trgu, ne oziraje se na velika 

vlaganja v razvoj in vzdrževanje železniške mreže, plovnih poti ali zračnih tokov. Nujno je 

poznavanje ekonomskih in finančnih tokov obvladovanja transporta in določanje ekonomske 

učinkovitosti (Božič in Novaković, 2004). 

Sprejemljiva razlaga in osnovna lastnost cestnega transporta se kaže v njegovi elastičnosti 

transportnih enot, ki v obstoječi cestni infrastrukturi lahko delujejo po „kapilarnem“ principu 

oziroma po principu “od vrat do vrat“, kar za druge oblike transporta ni mogoče pritrditi. 

Pomembna lastnost se nanaša na dobre tehnološke performanse sredstev cestnega transporta, 

ki se odražajo v enostavnih manipulacijah, veliki gibljivosti in dostopnosti, prilagodljivosti 

voznih enot, obliki in velikosti tovora oziroma lastnostim, ki znatno zmanjšujejo transportne 

stroške na krajših razdaljah. Pomembne so tudi transportne enote, ki lahko imajo širok spekter 

specialnih značilnosti in performans, začenši od lahkega dostavnega vozila do vozila za 

prevoz težkega in specializiranega tovora.      

 

Medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov je mogoče opredeliti tudi s faktorji, ki 

sistematično označujejo prednosti cestnega tipa transporta. Ti se kažejo v možnosti direktnega 

prevoza in dostave “od vrat do vrat“, v manjših začetnih stroških, v manjših vlaganjih v 

sredstva, v relativni neodvisnosti transportnih enot od infrastrukture, v manjšem vlaganju v 

vrsto in tip transportnega sredstva, v mnogo hitrejši in bolj enostavni dostavi tovora na 

določeno destinacijo, v mnogo hitrejšem gibanju k dostavnim točkam, v veliki razvejanosti 

cestne mreže v Sloveniji in drugod po svetu, v enostavnejših upravnih, carinskih pa tudi v 

drugih postopkih, v relativni odprtosti naročil prevoznih storitev, v možnosti organizacije 

prevoza manjših in večjih tovorov, z manjšimi in večjimi tovornimi vozili, v veliki gibljivosti 

dostave na novoustanovljeni cilj in hitrem vračanju v bazo ter v enostavnem varovanju tovora 

med prevozom do prejemnika. Lahko bi navedli še več argumentov, ki upravičujejo to obliko 

transporta. Ta oblika medorganizacijskega povezovanja in organizacije transporta ima 

številne prednosti, pa tudi številne pomanjkljivosti. V praksi se te kažejo predvsem v veliki 

porabi goriva po posamezni enoti v transportnem sredstvu, v primerjavi z alternativnimi 

oblikami prevoza – železnico, letalom ali ladjo – ima manjši volumen prevoznega prostora, 

cestna vozila pa tudi bolj onesnažujejo okolje. Razlika je tudi v količini prevoženega tovora 

oziroma v večji izkoriščenosti pogonske moči na posamezno enoto (železnica lahko prepelje 

več tovora na enoto in glede na porabljeno energijo) itd. 
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V medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov v transportni dejavnosti kot nujnem 

delu procesov proizvodnje in dobave lahko ugotovimo, da transport predstavlja gospodarsko 

dejavnost, ki se v prostoru in času ukvarja s premeščanjem ljudi ali blaga iz enega v drug kraj, 

kar smo v tej nalogi že omenjali. Postopek lahko poteka po različnih transportnih poteh, ob 

pomoči različnih transportnih sredstev in na osnovi ustrezne oblike organizacije. Če pa 

definiramo pojem prometa, moramo pojasniti, da je promet veliko širšega pomena, kot je 

transport, saj poleg premeščanja ljudi in tovora predstavlja tudi promet informacij, energije, 

valovnih in drugih signalov, različnih svetlobnih znakov, televizijske slike ipd. 

 

Zaradi tega je v procesu proučevanja obvladovanja logističnih procesov s terminom transport 

najpogosteje označen prevoz oseb, prtljage in stvari. Potreba po prevozu ljudi in tovora se je  

pojavljala že v začetku razvoja človeške družbe, zato transport sodi med najstarejše oblike 

družbene dejavnosti. Je najpomembnejša dejavnost za gospodarstvo, ki se kaže v dostavi 

izdelkov na trg, v oskrbi s prehrambnimi in drugimi artikli itd. To je nepogrešljiv del 

poslovno logističnih procesov, brez katerih človek v svojem medčloveškem oziroma 

medorganizacijskem obvladovanju razmerij ne more. V Evropski uniji se pojem transporta 

obravnava kot transportne operacije za najem ali plačilo na lasten račun, kar pomeni tudi z 

uporabo lastnih transportnih sredstev. Pravna in ekonomska razlaga pa transport opisuje kot 

vse aktivnosti, opravljene z namenom premikanja oseb in blaga v geografskem prostoru, ki se 

kaže skozi tehnologijo transporta in ekonomske učinke (Godnič, 2005). 

 

Glede na vrsto uporabljene tehnologije ter število udeležencev v medorganizacijskem 

povezovanju in obvladovanju logističnih procesov je mogoče organiziranost transporta 

razdeliti na pet vrst (Gajšek, 2007): 

 

1. Konvencionalni ali unimodalni transport je transport (prevoz, premeščanje) 

predmetov (tovora) iz enega v drug kraj s prevoznim sredstvom ene same veje 

prevoza (tovornjak, tovorna ladja, železniški vagon in tovorno letalo). Gre za to, da 

transport organizira en organizator in poteka na podlagi enega dogovora. Lahko je 

organiziran na nacionalni ali mednarodni ravni in je najpogosteje uporabljen način 

transporta v sodobni družbi. Organizacijsko sodeluje večje število ljudi, ki delo 

povezujejo, usklajujejo in usmerjajo. Gre za popolno obvladovanje poslovnih 

logističnih procesov transporta na konvencionalen način. 
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2. Kombinirani transport se izvaja z različnimi vrstami transportnih sredstev, kjer je 

udeleženih najmanj dve ali več transportnih panog. Pri tej obliki je nujno 

prekladanje npr. z ladje na tovornjak. Poteka na podlagi toliko pogodb, kolikor 

različnih transportnih sredstev sodeluje v procesu. Gre za obvladovanje 

transportnih in drugih poslovnih logističnih procesov. Obvladovanje logističnih 

procesov je zahtevnejše. 

 

3. Integralni transport je transport tovora z enega na drugo mesto brez prekinitev (od 

vrat do vrat). Gre za povezovanje pošiljateljev, transportnih organizacij, pomožnih 

storitev in prejemnikov. To je čisto medorganizacijsko transportno povezovanje in 

obvladovanje širšega obsega poslovnih logističnih procesov. 

 

4. Intermodalni transport teži po čim večji hitrosti. Blago je pripravljeno na paletah 

in gre za paletno nalaganje, zamenljivo tovorišče ali kontejner, kar pomeni, da 

tovor in transportno sredstvo nista v medsebojni odvisnosti. Transportna enota se 

poveča, čas nakladanja, prelaganja ali zlaganja je mnogo manjši. Obvladovanje 

logističnih procesov je zelo zahtevno. 

 

5. Multimodalni transport je uporaba najmanj dveh transportnih sredstev različnih 

transportnih panog, pri čemer eno tovorno sredstvo in tovor na njem postaneta 

tovor za drugo transportno sredstvo iz neke druge transportne panoge. Uporablja se 

v mednarodnem transportu, pri čemer je bistvo v organizaciji. Ta se kaže v 

gospodarskem poslu, kjer sta organizator transporta in prejemnik blaga v dveh 

različnih državah, da se blago premešča z vsaj dvema različnima transportnima 

sredstvoma in je prevoz organiziran po isti pogodbi. V tej obliki transporta je poleg 

števila ljudi vključenih več logističnih procesov, ki jih je treba usklajevati in 

obvladovati. Gre za najbolj zahtevno obliko medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov. 

 

Logistične procese so podrobneje obravnavali Zelenika, Jerman, Pavliha in Jakomin. Vsi so 

sicer v termin promet združili več oblik prometa, od prevoza ljudi, dobrin, vesti, denarja, 

energije itd. do transporta blaga iz enega kraja v drugega. Obenem pa so v drugih svojih 

pisanjih promet tovora, ljudi in prtljage omenjali pod terminom transport. Tako se pojma 

pogosto uporabljata v eni ali drugi obliki. Jakomin, Zelenika in Medeot so mnenja, da je 
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promet kompleksen tehnični, tehnološki, organizacijski, ekonomski in družbeni fenomen, 

brez katerega ni mogoče.  

Po obliki medorganizacijskega povezovanja in obvladovanja logističnih procesov so transport 

razdelili glede na (Jakomin, Zelenika in Medeot, 2002): 

- vrsto: kopenski, vodni, zračni; 

- območje: notranji, mednarodni, obmejni, tranzitni; 

- prometno površino: cestni, železniški, pomorski, zračni; 

- oddaljenost: krajevni, medkrajevni, celinski, medcelinski; 

- vrsto transportnega sredstva: tovorna vozila, železniški vagoni, tovorne ladje, 

tovorna letala. 

Zaključimo lahko, da je transportno dejavnost mogoče razvrstiti glede na območje, prometno 

površino, oddaljenost in vrsto prometnega sredstva. Prav tako je mogoče transport razvrstiti 

glede na obliko v konvencionalni, kombinirani, integralni, intermodalni ali multimodalni. Vse 

te delitve nas usmerijo na modelne vrste in oblike transporta, ne zadoščajo pa za določitev 

modela medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v transportu. 

 

 

4.2.2.3   Model obvladovanja logističnih procesov v povezavi z industrijsko proizvodnjo 

              motornih vozil v Sloveniji 

 

Za našo raziskavo je industrija motornih vozil zaradi svoje specifičnosti, velike konkurence, 

tehničnih in tehnoloških razlogov, zaradi modernizacije, dizajna, zaradi tržnega 

povpraševanja ipd. razvrščena v širšo gospodarsko dejavnost, kjer je konkurenčni boj najbolj 

oster in tudi najbolj opazen. Porabniki končnega izdelka (kupci motornih vozil) zahtevajo 

čedalje bolj kakovostne izdelke z vedno bolj bogato opremo (pomembna sta dizajn in 

digitalizacija opreme v vozilu) po čim nižjih cenah. Zahtevnost trga proizvajalce vozil sili v 

nenehne tehnološke izboljšave in nove logistične postopke, kar zahteva nove stroške, 

proizvajalci pa razvojne zahteve vedno bolj prenašajo na proizvajalce (podizvajalce) delov za 

vozila in od njih zahtevajo sodobnejšo tehniko. Podjetja oziroma gospodarske družbe 

avtomobilske industrije se že zavedajo, da bodo na zdajšnjem izjemno konkurenčnem trgu 

uspešne samo, če jim bo uspelo zadovoljiti potrebe in želje čedalje zahtevnejših kupcev in 

zmanjšati stroške proizvodnje. Hkrati si proizvodne organizacije želijo dosegati čim večje 

dobičke, kar je smiselno glede na potrebo nastopanja na trgu. Kupci kot končni porabniki si 

želijo kakovostna, estetsko dovršena in varčna vozila za čim manj denarja. Zato je uspešna 
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tista organizacija, ki ima utečene procese proizvodnje, popolnoma dovršene logistične 

postopke dobave in transporta, dobro utečene medorganizacijske povezave ter obvladuje 

logistične procese.  

 

Industrija motornih vozil je danes bolj kot kdaj prej vpeta v mednarodno gospodarstvo in 

mednarodni tržni sistem. Gre za velike mednarodne korporacije, ki s svojim kapitalom, z 

izdelki in tehnologijo določajo gospodarski razvoj, vplivajo na gibanje cen izdelkov na trgu in 

celo na vrednost denarnih valut. V najbolj razvitih državah, kot so Japonska, Amerika, 

Francija in Nemčija, avtomobilistična industrija s svojim obsegom in visoko specializirano 

proizvodnjo z vsemi dobavitelji in njihovimi poddobavitelji predstavlja pomemben faktor 

ekonomskega razvoja, konkurenčnosti in tehnične inovativnosti, zato zahteva od svojih 

kadrov dobro usposobljenost in nenehno pridobivanje novih znanj in veščin. Evropska 

avtomobilska industrija je sprejela ta izziv in koncept ter se hitro prilagaja in razvija. Huda 

konkurenca med proizvajalci motornih vozil jih sili, da morajo biti sposobni sprejeti izzive 

visoke tehnologije in hitrega odzivanja na zahteve in potrebe uporabnikov. Globalizacija 

evropskega in svetovnega trga je mnoge proizvajalce združila in povezala, kar je zmanjšalo 

število nekaterih vrst vozil, sta pa zaradi tega ohranjena proizvodnja in trg iskanih in zelo 

kvalitetnih vozil (Warner, 2002).  

 

Svetovna finančna kriza, ki smo ji priča in smo jo opisali v poglavju 2.1.4, je poleg številnih 

finančnih institucij močno prizadela tudi industrijo motornih vozil. Posledice je čutiti tako v 

tujini kot pri nas. Prve posledice finančne krize so pri nas zaradi upadanja obsega naročil in 

rastočih pritiskov na zniževanje cen občutili veliki izvozniki v avtomobilski industriji, kot so 

Revoz, Cimos, Adria Mobil in Iskra Avtoelektrika. V Revozu se povpraševanje po njihovih 

vozilih občasno povečuje, občasno pa zmanjšuje, kar vodstvo usmerja k prilagajanju 

proizvodnje, zniževanju naložb in zmanjševanju stroškov. Podobne ukrepe (zmanjševanje 

proizvodnje, nepodaljševanje pogodb o zaposlitvi za določen čas in omejevanje investicij) so 

napovedali tudi v podjetjih Cimos, TAM, v Iskri Avtoelektriki in Adrii Mobilu. Tudi v tujini 

se avtomobilska industrija vse bolj spopada s posledicami recesije in upada povpraševanja po 

novih vozilih oziroma avtomobilskih delih. Iz Volva, Renaulta, Peugeota in Citroena, Toyote 

ter BMW-ja so že prišla obvestila o zmanjševanju proizvodnje, odpuščanju odvečnih delavcev 

in celo o zapiranju nekaterih obratov. Zato je danes še toliko bolj pomembno, kako se odzvati 

na globalne izzive in spremembe in zlasti na recesijo. Gospodarske organizacije, ki sodelujejo 

v industriji motornih vozil, se zato vedno bolj zavedajo, da bodo na konkurenčnem globalnem 
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trgu lahko uspešne le, če bodo zadovoljile individualne želje in potrebe svojih kupcev ob 

ustreznem dobičku. Proizvajalci motornih vozil se srečujejo z vse bolj zahtevnimi kupci, ki 

pričakujejo vedno višjo raven servisiranja svojih potreb, zato lahko podjetje oziroma 

gospodarska družba zelo hitro izgubi svoj tržni delež, če ne zmore obdržati storitev visoke 

kakovosti (če je bil kupec v 70. letih prejšnjega stoletja kralj, je v 21. stoletju diktator, ki 

postavlja zahteve, ki jim morajo oskrbne verige slediti z uspešnim, cenovno konkurenčnim ter 

pravočasnim zadovoljevanjem). Proizvajalci natančno vedo, da je zadovoljstvo kupcev prvi 

pogoj za zvestobo in pripadnost proizvajalcu, tipu in vrsti vozila, pogoj za obstoj in uspeh 

gospodarske družbe pa je njena sposobnost hitrega in stalnega prilagajanja razmeram na trgu. 

Zato je zelo pomembno, kako se bodo soočile s spremembami, ki se pojavljajo dan za dnem. 

Tudi v Sloveniji je konkurenca med proizvajalci in prodajalci motornih vozil vse ostrejša, 

življenjski cikel izdelkov je vse krajši, novonastale okoliščine pa od vseh udeležencev v 

oskrbni verigi zahtevajo, da se tem spremembam prilagodijo. Pri prilagajanju in obstanku 

gospodarskih družb in njihovih proizvodov na trgu bo prav gotovo odločilno vlogo odigral 

menedžment logistike, ki bo soodločal o poslovni uspešnosti in tudi o neuspehu proizvajalca, 

zato bodo tudi stroški logistike odigrali odločilno vlogo pri konkurenčnosti in uspešnosti 

organizacije na svetovnem trgu, predvsem pri tistih izdelkih in storitvah, kjer gre za zelo 

majhne marže (Knez, 2007). Vsa ta prilagajanja vplivajo na medorganizacijske odnose, na 

transport in logistične procese, povezane s transportom, in tudi na medorganizacijsko 

obvladovanje trga. 

 

Za obvladovanje logističnih procesov v industriji motornih vozil je pomembna tudi poslovna 

logistika, ki je socialni proces in v kateri se spreminja vsebina tega univerzalnega procesa 

skladno z družbenimi razvojnimi tendencami. Naraščajoča globalizacija trgov pri sočasni 

individualizaciji, želja komitentov, informacijska tehnologija, okolju primerno izvajanje 

logističnih storitev in vedno večja prisotnost terorizma in kriminala je pet megatrendov, ki 

sprožajo potrebo po spremembi poslovnih vsebin na svetovni ravni. Knez in skupina te 

procese poudarjajo skozi delovanje logističnih organizacij (Knez, Cedilnik in Semolič, 2007). 

Ti megatrendi predstavljajo pravi izziv logističnim organizacijam, logističnemu 

menedžmentu, logističnim procesom in socialnemu okolju. Po mnenju navedenih teoretikov 

teh pet megatrendov skozi sociološki razvoj v medsebojni kombinaciji že vrsto let določa 

oblikovanje poslovne logistike. Torej lahko sklenemo, da menedžment naprednih 

megatrendov v logističnem sistemu obvladovanja trga danes in v prihodnje oblikuje in 

vključuje predpostavke in gospodarske cilje, obnašanje nosilcev odločanja, strukturo, 
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sposobnost in fleksibilnosti organizacij in posameznikov glede na vsakokratno kombinacijo 

gradnikov za obvladovanje logistike. Upoštevanje družbenih megatrendov, iskanje ustreznih 

gradnikov in prilagajanje gospodarskim razmeram pomaga gospodarskim in drugim 

organizacijam dosegati konkurenčno prednost in odličnost ob pomoči izbrane logistične 

strategije in obvladovanja medorganizacijskih povezav. Vedno ostrejša konkurenca na 

mednarodnih trgih v industriji, na trgu, v gospodarstvu in širše sili industrijsko proizvodnjo in 

organizacije, povezane z njo, k neprestani inovativnosti in razvoju novejših modelov ob 

pogoju, da so sposobni zmanjševati stroške razvoja. Proizvodne in z njimi povezane 

organizacije morajo znova in znova dokazovati, da so vredne zaupanja stalnih kupcev, in se 

hkrati širiti na nove trge. Zaradi tega je nujno, da so proizvajalci motornih vozil vedno tržno 

usmerjeni, da spremljajo povpraševanje in zahteve trga in se jim prilagajajo. Ta ugotovitev 

nam pove, da morajo biti tržno usmerjene vse poslovne funkcije proizvajalca, kamor 

prištevamo tudi vedno bolj pomembno logistiko in logistične procese. S tega gledišča o 

učinkoviti in uspešni logistiki in obvladovanju logističnih procesov lahko govorimo tedaj, ko 

je ta industrija sposobna zaznati tržne priložnosti, vpeljevati koncept učinkovite postrežbe ter 

zadovoljiti zahteve kupcev. Ponujati mora prave količine blaga in storitev po primernih cenah, 

na pravem mestu in ob pravem času, vzpostaviti mora takšen sistem cen, ki bo vzpodbudil 

prodajo, in uvesti mora servisne storitve. Splošno lahko ugotovimo, da morajo logistični 

sistem industrije motornih vozil in vse v njem udeležene organizacije, ki prevzemajo 

logistične procese, znova postaviti cilje in smernice delovanja, ki bodo še naprej zadovoljevali 

kupce in prispevali k celotni učinkovitosti in uspešnosti gospodarske družbe.  

Učinkovitost in uspešnost si morajo proizvodne in logistične organizacije pravilno razlagati in 

ustrezno zastaviti naloge. Učinkovitost pomeni delati stvari pravilno glede na stroko in 

dejavnost, uspešnost pa pomeni delati prave stvari, ki so na trgu trenutno iskane. Zato je 

učinkovitost notranja značilnost organizacij, uspešnost pa njihova zunanja značilnost (Rosi,  

2008). Industrija si lahko pomaga z uporabo sistemskega pristopa, ki predvideva, da se 

zapletenih nalog in njihovega obvladovanja lotevaš sistemsko in dovolj celovito ter imaš že v 

izhodiščih procesa določene cilje. Tem ciljem lahko prilagajaš medsebojno povezovanje in 

medorganizacijsko obvladovanje vseh procesov. Takšno prilagajanje nalog in njihova izvedba 

namreč omogočata, da organizacije dosegajo cilje, ki so jih postavile in so od njih odvisne. To 

pomeni, da vsaka naloga v celotni problematiki predstavlja kamenček v mozaiku. Ali je 

določitev nalog v razvojni stopnji industrije primerna ali ne, se brez razjasnitve konteksta ne 

da povedati. Kontekst nalog predstavlja predvsem sistemski problem dovolj celovitega 

delovanja logistike, njene cilje in naloge, za kar so uporabne dialektične in druge mehko 
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sistemske metode (dokler nas nekaj ne muči ali priteguje, ne vidimo problema, zato ne 

potrebujemo opredelitve ciljev in nalog ni treba opredeliti niti izvajati). Človek pa se vendar 

razlikuje od drugih živih bitjih po tem, da ga kaj vznemirja in privlači, in je zaradi tega 

aktiven. Rešitev ene naloge sproži opredelitev naslednje ali celo to, da pride na vrsto ali 

nastane naslednji problem. Zanj določimo cilj, kaj hočemo doseči glede njega, in naloge, ki 

jih moramo zato izvesti. Krog je nenehen, kot jih opisuje Mulej (2000), in prav tako omrežna 

razmišljanja, kot jih opisuje Rosi (2004). Industriji in njenim menedžerjem to jasno pove, da 

se morajo zavedati kompleksnosti industrijske proizvodnje ter v zvezi s to kompleksnostjo 

prilagoditi vse njene procese. Na ta način jim bo mnogo lažje obvladovati proizvodnjo in 

procese, povezane z njo. Temeljni cilj obvladovanja logističnih procesov v sistemu industrije 

je optimalno preskrbovanje proizvodnje s potrebnim materialom in energijo ter optimalna 

oskrba porabnikov z izdelki v želeni količini, kakovosti in v pravem trenutku. Gre torej za 

doseganje optimalne ravni preskrbovalnega in dobavnega servisa v avtomobilski ali kakšni 

drugi industriji na mednarodni ravni, v katero sta vključena tudi mednarodni transport in 

logistika (Ogorelc, 2004). Ključni mehanizem obvladovanja industrijske proizvodnje je vedno 

bolj uporabljen pristop »just in time«, ki ga je najlažje predstaviti ravno na primeru industrije 

motornih vozil. 

 

Just in time je čedalje bolj prevladujoči mehanizem postfordističnih industrijskih kompleksov 

pri zagotavljanju globalne konkurenčnosti, ki se je prvič pojavil pri znanem svetovnem 

(japonskem) proizvajalcu motornih vozil Toyota Company. V svetu je znan tudi model 

obvladovanja logističnih procesov Motors Ford Company, ki ima svoje specifi čnosti in se v 

mnogočem razlikuje od japonskega proizvajalca. Oba primera smo opisali v poglavju 

Modelne oblike logističnih procesov (2.2.1.2). 

  

V sodobnem času in zaradi decentralizacije proizvodnje motornih vozil so velike 

korporacije/koncerni dobršen del proizvodnje sestavnih delov motornih vozil prenesle na 

podizvajalce oziroma so proizvodnjo selile na različne kraje zaradi cenejše delovne sile, a 

vseeno zagotavljale njihovo pravočasno in količinsko točno določeno dobavo v centralno 

tovarno, kjer poteka dokončna montaža motornih vozil. Gre za pristop, ki je industriji 

motornih vozil Toyota in drugim omogočil, da so v povojnem obdobju v relativno kratkem 

času dohiteli tedanje vodilne proizvajalce avtomobilov na svetovni ravni in imajo velik delež 

svetovnega trga še danes. 
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Pristop decentralizacije in prenosa dela proizvodnje na manjše podjetnike in obrtnike je 

omogočil razvoj proizvodnje in osredotočenje na kakovost izdelka ter obvladovanje 

logističnih procesov, ki omogočajo proizvodnjo, vsebuje pa dve temeljni značilnosti, in sicer: 

- Selitev proizvodnih obratov sestavnih delov končnega izdelka izven matične 

tovarne, kjer poteka končna proizvodnja. Tudi outsourcing (izločitev ali zunanji 

vir) je v zadnjem času za organizacije postal največja alternativa tradicionalnim 

vertikalnim integracijam. Čedalje hitrejša rast najemnih razmerij (outsourcing 

relationships) je pripomogla k razvoju vse bolj prilagodljivih organizacij, ki se 

osredotočajo na lasten temeljni poslovni proces in ključne aktivnosti (core 

competencies – to so vsa tista znanja in veščine, v katerih se organizacije 

bistveno razlikuje od konkurenčnih), hkrati pa se odločajo za najem logističnih 

storitev (in seveda tudi nekaterih drugih), kar vodi v dolgoročna poslovna 

razmerja, ki praviloma prinašajo pozitivne rezultate za več partnerjev (situacija 

win – win). Najem zlasti zmanjša potrebo po vlaganjih v osnovna sredstva in 

opremo, posredno se zmanjša tudi potreba po delovni sili. Organizacija, ki se 

odloči za najem, je tudi bolj prilagodljiva, se hitreje ter laže odzove na morebitne 

spremembe na trgu in ima prek zunanjega izvajalca olajšan dostop do novih 

tehnologij, ki si jih sama morda ne bi mogla privoščiti. Organizacija lahko 

najema storitve zgolj v obsegu, kot jih dejansko potrebuje, tako da nima težav z 

neizkoriščenostjo zmogljivosti, kar pa se lahko zgodi, če organizacija izvaja 

logistične procese z lastnimi osnovnimi sredstvi (na primer, ko upade 

povpraševanje po njihovih izdelkih ali storitvah). Pomembna prednost je tudi ta, 

da se pri najemu večina fiksnih stroškov spremeni v variabilne (Knez, Kramar in 

Rosi, 2007). Gre za iskanje novih virov, ki omogočajo hitrejšo in cenejšo 

proizvodnjo. Pomembno je, da proizvodnja sestavnih delov sedaj ni več v lasti in 

pod nadzorom matične industrije, temveč manjših proizvajalcev, od katerih vsak 

proizvaja samo določene dele in ne večino sestavnih delov (ne obvladuje celotne 

proizvodnje). To je bistvena sestavina sodobne proizvodnje, pri čemer industrija 

odpre konkurenčni trg za dobavo sestavnih delov, pri katerih ne skrbi ne za 

logistiko ne za izdelavo, le zahteva, da je sestavni del ob pravem času na pravem 

mestu in da ima ustrezno kakovost. Industrija izdela standarde kakovosti, določi 

postopke izdelave in prilagaja ceno za izdelavo posameznega proizvoda. 

Zamujanje nikakor ni dopustno in je sankcionirano s penali (gre za obliko 

denarne kazni) in prekinitvijo dobave, zaradi česar so podizvajalci prisiljeni 
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upoštevati smernice matične industrije. Vso proizvodno in dostavno poslovno 

logistiko industrija prenese na malega proizvajalca (vse logistične procese in 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov dajo zunanjemu izvajalcu), 

zaradi česar je mali proizvajalec odvisen od glavnega proizvajalca, nanj je vezan 

s proizvodnjo in z njim nosi vse posledice uspeha ali neuspeha. Od uspešnosti 

končnega izdelka na trgu je odvisna celotna veriga v industriji motornih vozil ali 

neki drugi industriji in z njo vsi njeni podizvajalci oziroma proizvajalci sestavnih 

delov. V teh postopkih medsebojnega sodelovanja, dogovarjanja, dopolnjevanja, 

določanja cen, usklajevanja posameznih procesov itd. se uspešno kaže 

medorganizacijsko povezovanje in usklajevanje logističnih procesov. 

- Zaprtje skladišč in skladiščnih služb v centralni tovarni, ki je prej proizvajala 

veliko količino izdelkov ali sestavnih delov za proizvodnjo ter te skladiščila v 

lastnem skladišču, je bil tudi sistemski napredek industrije. Velika industrija 

nima več svojih skladišč, nima sestavnih delov na zalogi, vse je preneseno na 

podizvajalca, na malega proizvajalca, ki skrbi za proizvodnjo sestavnih delov in 

v celoti skrbi za transportno in poslovno logistiko. Podizvajalec sam poskrbi za 

proizvodnjo sestavnih delov in dostavo na centralno proizvodno mesto, 

organizira lastna skladišča in lastna prevozna sredstva. Večina malih 

proizvajalcev oziroma podizvajalcev se je organizirala podobno kot centralni 

proizvajalec, tako da skrbi za kakovostno proizvodnjo sestavnega dela vozila, 

medtem ko so pakiranje, embalažo, skladiščenje, transport itd. prepustili zunanji 

poslovni logistiki oziroma organizacijam, ki so jim transport in z njim povezani 

logistični procesi osnovna dejavnost. 

 

Pristop prenosa proizvodnje sestavnih delov na drobne proizvajalce ter dostava proizvodov  

just in time za industrijo motornih vozil pomenita dve novi in pomembni spremembi: 

- Dobava je dobila nov pomen, prevzela je pomembno mesto v proizvodnem 

procesu. Gre za to, da morajo biti sestavni deli pravočasno in količinsko točno 

dostavljeni v matično oz. centralno proizvodnjo, kjer poteka končna proizvodnja. 

To pomeni, da skladišč ni, ker so se pravzaprav skladišča preselila na ceste, 

avtoceste, deloma železnice, kar sicer prinaša povečane obremenitve za okolje in 

prostor ter zahteva usklajeno medorganizacijsko obvladovanje transportnih 

logističnih procesov. V proces sta tako poleg izvajalcev vključeni tudi država in 

lokalna skupnost, ki skrbita za infrastrukturo, varstvo okolja ipd. 
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- Gospodarske družbe so strošek in tveganje skladiščenja in transporta prenesle 

na druge, za to sicer plačujejo višje zneske, so pa ti bistveno nižji, kot če bi 

imele skladišča, transportna vozila, ljudi ipd. Če so poslovni logistični procesi 

dobro usklajeni, če med organizacijami poteka tekoča izmenjava podatkov o 

potrebi sestavnih delov, če med izvajalci zunanje poslovne logistike, drobnimi 

proizvajalci sestavnih delov in matično industrijo potekajo usklajeni dogovori, 

potem skladišča niti niso potrebna. Tako se zmanjšajo stroški skladiščenja, 

zmanjša se tveganje presega proizvodnje sestavnih delov, kar bi lahko povzročila 

novejša proizvodnja glede na obliko in vrsto vozila. Z medorganizacijskim 

obvladovanjem logističnih procesov je dosežen cilj avtomobilske industrije. 

 

Uvedba obravnavanega mehanizma ne nastopa samostojno in neodvisno od drugih sprememb 

znotraj postfordističnega proizvodnega kompleksa. Gre za spremembo v samem odzivanju na 

globalizacijo, tržne in ekonomske spremembe v menedžerskem pomenu besede. Bistvo 

modela Toyota Company, ki je kot prvo vpeljalo pristop »just in time«, je v odzivu na nizko 

konkurenčnost organizacije, ki podobno kot ostala konkurenca posluje po principu ponudbene 

ekonomije, ki predpostavlja relativno redkost dobrin na eni in visoko stopnjo povpraševanja 

na drugi strani. V tem primeru ima industrija nalogo, da s fordističnim načinom proizvodnje 

(množična proizvodnja, nediferenciranost blaga itd.) zadosti tržnemu povpraševanju, saj je to 

jasna pot do maksimiranja dobička. Toyota je bila prva organizacija, kjer so začeli delovati v 

obratni smeri, saj je uvidela nemožnost uspeha na trgu, polnem substitutov. Zato je vso 

iniciativo prepustila naročnikom, torej kupcem, ki so na podlagi metode kanban v vedno 

večjem obsegu začeli naročati personalizirane izdelke. Kanban je v bistvu le sistem 

dispečiranja in oskrbe delovnih mest z materialom ali obdelovanci, čeprav posredno posega 

tudi v kratkoročno operativno planiranje. Sistem takšnega dispečiranja je bil razvit v tovarni 

Toyota in temelji na ideji, da krmilimo materialni tok v proizvodnji po samopostrežnem 

načelu »ravno ob pravem času« ob uporabi načela vlečenja (pull) (Seljak, 2006). V tem 

primeru je bila industrija sposobna proizvesti blago po meri kupca, kar je predstavljalo uvod v 

sedanjo (postfordistično) kapitalistično proizvodnjo, ki čedalje bolj deluje tako. Na tej točki je 

pristop »just in time« postal ključen za vso industrijo. Pravočasna dobava sestavnih delov, ki 

poleg vsega prispejo v točno določeni in omejeni količini (zaradi zaprtja skladiščnih prostorov 

in odpustitve zaposlenih v skladiščih centralne industrije, kjer poteka končna montaža izdelka, 

skladiščenje količin sestavnih delov produkta, ki presegajo trenutno povpraševanje, ni več 

možno), je bistven element produkcijskega procesa, ali drugače povedano, just in time prinaša 
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reorganizacijo celotnega dobavnega sistema. Tako matična organizacija lahko dograjuje 

decentralizacijo proizvodnje sestavnih delov, pri čemer ima še vedno nadzor nad naročniki (v 

tem kontekstu so to dobavitelji sestavnih delov), in jim vsiljuje industrijski način poslovanja 

in dostavne roke. Vpeljava tega načina je povzročila zaprtje skladišč, močno preobrazila 

podobo proizvodnje ter bolj povezala dobavitelje in naročnike, kar je povečalo konkurenco 

med proizvajalci na ravni stroškov in učinkovitosti. Predrugačen je bil tudi sistem dobave in 

obvladovanja logističnih procesov, vključno s transportno dejavnostjo. Novi gradniki 

usmerjajo nov način obvladovanja logističnih procesov in zagotavljajo uspeh na trgu. 

Zaključimo lahko, da gre za popolnoma novo in uspešno medorganizacijsko obvladovanje 

logističnih procesov, povezanih z industrijsko proizvodnjo in transportom, brez katerega 

industrija in trg v takšni obliki ne moreta delovati. 

 

Sedanji model obvladovanja logističnih procesov v industriji in širše v gospodarstvu ter tudi 

logistika kot znanstveno področje se je začela strokovno in znanstveno proučevati relativno 

pozno, čeprav se je kot takšna manifestirala v celotnem razvoju človeštva. Prvo znanstveno 

delo na področju logistike se je pojavilo šele leta 1960. Večina avtorjev je v svojih pisanjih 

uporabljala podobno členitev osnovnih elementov kot procesov logistike, ki omogoča 

medorganizacijsko povezovanje, in vanj prištevala transport, skladiščenje, upravljanje z 

zalogami, manipuliranje z blagom, upravljanje s kadri in informacijami ipd. Pri tem so 

navajali, da v okviru poslovne logistike predstavlja transport eno izmed najpomembnejših 

disciplin, ki večini gospodarskih družb povzroča največje težave in stroške. Transport kot 

logistični proces je neposredno prepleten z vsemi drugimi funkcijami družbenega procesa, z 

vsemi logističnimi procesi in jih med seboj povezuje v skladno celoto. Transport je 

nepogrešljiv logistični proces, ki mu dajejo poseben poudarek, in navaja, da je transport 

(Kaltnekar, 1993): 

- osnovni pogoj vsakega proizvodnega procesa, ki omogoča na istem mestu 

združiti delovno silo, delovna sredstva in delovne potrebe; 

- fizični pogoj celotnega cirkulacijskega (medorganizacijskega, družbenega) 

procesa, ki omogoča menjavo, delitev in uporabo različnih dobrin ter s tem širšo 

družbeno delitev dela na širšem območju; 

- sredstvo za zagotavljanje socialnih in družbenih komunikacij kot pomembne 

družbene potrebe, ki povezuje ljudi in območja; 

- sredstvo za omogočanje osebnega in družbenega standarda prebivalstva; 
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- proces, ki poleg tega, da ustvarja nove vrednosti, prispeva k celotnemu 

družbenemu proizvodu. 

 

Kaltnekar vzorčno pojasni, da gre za pomemben poslovno logistični proces, ki v boju za čim 

večji delež trga pove, da ne zadostuje samo konkurenčna cena, temveč vse bolj do izraza 

prihaja poslovna logistika s hitro in kakovostno oskrbo. Rezerve v razliki cen s prihodom 

zunanje konkurence so bile izčrpane, tako da v boju za nove kupce in ohranitvi obstoječih 

proizvajalcem preostane samo rezerva v znižanju stroškov poslovanja. Zahtevne logistične 

naloge je mogoče izvajati le z upravljanjem poslovnih logističnih procesov, ki presegajo 

skladiščenje in prevoz. V zapletenem položaju podjetja oziroma gospodarske družbe čedalje 

pogosteje iščejo specialiste za tako imenovani najem tujih storitev (outsourcing), ki bi jim 

lahko zaupali svojo logistiko. V tej povezavi gospodarske družbe, ki jim je izključna 

dejavnost transport in organizacija zunanje poslovne logistike, iščejo in utrjujejo svojo pot v 

medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov. 

 

Temeljni cilj vsake proizvodne in logistične organizacije, vključene v poslovno logistiko, je, 

da zagotovi trdno in stabilno konkurenčno sposobnost in nastopanje na trgu, kar jo ohranja in 

vzdržuje. Zaradi spreminjajočih se pogojev poslovanja se organizacije sproti prilagajajo in 

iščejo nove rešitve. Pojavlja se potreba po analiziranju alternative ''narediti ali kupiti''. V 

razvitih državah je očiten trend povečanja oskrbe pri zunanjemu izvajalcu. Organizacije 

najpogosteje iz svoje dejavnosti izločajo transport in logistične procese, vezane nanj, kot so  

skladiščenje, zunanji transport, notranji transport in špedicija (Langley, 2003). Tak koncept 

zunanjega oskrbovanja, zunanje poslovne logistike, je primeren za vsa funkcijska področja, 

od nabave, proizvodnje, prodaje, logistike do najmanjših podjetniških aktivnosti.  

Proizvodna organizacija transportno dejavnost in logistične procese, vezane nanj, s pogodbo 

prenese na zunanjega uporabnika, ki mu je to izključna dejavnost. S pogodbo uredita 

medsebojna razmerja, postopke dela, obveznosti. Gre za proces prenosa določenega dela 

logističnih procesov, za proces strateškega odločanja o izbiri zunanjega izvajalca in za 

temeljno odločitev podjetja oziroma gospodarske družbe, ali naj potrebni element lastne 

proizvodnje ali storitve naredi sama ali naj ga kupi na trgu.  

 

Za opravljanje poslovnih logističnih procesov v lastni režiji je treba imeti na razpolago vse 

prvine poslovnega logističnega procesa, ki so potrebne za izvedbo proizvodnje, transporta 

ipd., če jih ni, pa je potrebno vanje investirati. V drugem primeru pa je poslovno logistični 
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element ali storitev potrebno kupiti pri specializiranemu ponudniku na trgu. Odločitev o 

ohranitvi lastnih skladišč, prevoza ipd. ali o prenosu teh na zunanjega izvajalca je pripeljala 

do izločitvene dejavnosti zunanjih logističnih aktivnosti v okviru oskrbovalne verige (Colby, 

2008). Izločitev določenih poslovnih logističnih procesov in prepustitev teh zunanjim 

ponudnikom je v mnogih gospodarskih družbah postala praksa, motivi za izločitev so 

(Jharkharia in Shankar, 2007): 

- organizacija se lahko osredotoči na osnovne dejavnosti in proizvodnjo izdelka; 

- zmanjšajo se stroški gospodarske družbe za sredstva, potrebna za izvajanje 

zunanje poslovne logistike (skladiščenja in transporta); 

- razvijajo se partnerstva in medorganizacijsko povezovanje v logistični 

oskrbovalni verigi na vseh področjih; 

- pride do prestrukturiranja gospodarskih družb in delitev dela na proizvodne 

podizvajalce; 

- svetovna globalizacija povzroči mednarodno povezovanje proizvodnje in 

svetovnega trga;  

- izboljšajo se storitvene dejavnosti in učinkovitost v proizvodnji ali storitveni 

dejavnosti;  

- organizacije se laže prilagajajo novim zahtevam in spremembam na trgu. 

 

V gospodarstvu velja splošno pravilo, ki pove, da naj gospodarska organizacija v lastni režiji 

naredi le tiste operacije, za katere ima razpoložljive proizvodne ali storitvene zmogljivosti, ki 

pa so stroškovno konkurenčne. Operacij oziroma poslovnih logističnih procesov, za katere 

nima razpoložljivih kapacitet (skladišč, tovornih vozil, strokovnih ljudi ipd.) in bi investiranje 

vanje povzročilo zmanjšanje stroškovne konkurenčnosti, naj ne dela samo, ampak naj jih 

''kupi'' drugod pri ustreznem in ugodnem ponudniku. V zadnjem času se mnoge organizacije 

odločajo tudi tako, da delijo poslovno logistiko na notranjo in zunanjo ter tako zunanje 

poslovno logistične aktivnosti izločijo iz svojega poslovanja in najamejo izvajalce, ki jih temu 

ustrezno tudi plačajo. Preden bi se gospodarska družba odločila za prenos določenih 

logističnih procesov na zunanjega izvajalca, bi pred odločitvijo morala najprej (Koželj, 2002): 

- opredeliti (določiti) svojo osnovno dejavnost (to pomeni tiste aktivnosti, s 

katerimi bo lahko dosegala želeno dodano vrednost na trgu in za svoje stranke) 

in izrabiti vse svoje zmogljivosti za delo pri teh aktivnostih oziroma osnovni 

dejavnosti; 
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- izločiti druge dejavnosti, za katere ocenjuje, da niso strateško pomembne 

oziroma da nima dovolj zmogljivosti za njihovo izvajanje, ker so ji v breme. 

 

V sodobnem svetu odločitev o tem, ali poslovne logistične procese narediti ali kupiti, 

absolutno temelji na stroškovni privlačnosti obeh alternativ, zato jo je potrebno preverjati in 

sprejemati za vsak primer posebej. Mnoge organizacije, predvsem v Sloveniji, so 

raziskovalnim inštitutom, fakultetam in raziskovalnim podjetjem naročale študije o 

upravičenosti dela osnovne dejavnosti oziroma izločitvi vzporednih dejavnosti. Raziskave so 

bile podlaga za izdelavo kriterijev in odločitev, kateri logistični procesi so lahko v pomoč in 

katere je nujno treba izločiti iz lastnega procesa proizvodnje. Na to so vplivale izkušnje z 

obravnavano storitvijo (ali je bolje imeti notranjo storitev ali pa jo prepustiti zunanjemu 

izvajalcu), kompatibilnost (usklajenost) z obstoječim načinom poslovanja organizacije, 

potrebna dodatna vlaganja v vire, ki bi rabili gospodarski družbi (odločitev o vlaganju v 

proizvodnjo ali v dodatno storitev), prispevek h kakovosti izdelkov ali storitev gospodarske 

družbe, zanesljivost potencialnih dobaviteljev (zunanji dobavitelji so lahko bolj zanesljivi), 

konkurenčne prednosti pri varianti zunanje oskrbe (družba se lažje posveti lastnemu 

proizvodu) in pogosto potencialna ranljivost podjetja oziroma gospodarske družbe pri prenosu 

neke aktivnosti izven gospodarske družbe. 

 

Gospodarske organizacije naj bi se izogibale zunanjih izvajalcev pri tistih elementih 

poslovanja, s pomočjo katerih bi konkurenčne gospodarske ali druge organizacije lahko 

pridobile nadzor nad gospodarsko organizacijo ali morda celo poslovno ogrozile njen obstoj. 

Zato je potrebno poiskati ustrezno medorganizacijsko ravnovesje med potencialnimi 

konkurenčnimi prednostmi zunanjega oskrbovanja in med povečano ranljivostjo gospodarske 

ali druge organizacije. Ta ugotovitev nam pove, da gospodarska organizacija lahko prepusti 

zunanji poslovni logistiki komponente in storitve, ki bodo prispevale k povečanju 

konkurenčnih prednosti ob minimalnem tveganju. Prav tako poskrbi, da gospodarske 

transakcije v zunanji oskrbi zavaruje s primerno obliko upravljalske strukture, ki bo 

omogočala zanesljivo oskrbo in izvajanje logističnih procesov. 

 

Na področju medorganizacijskega obvladovanja poslovnih logističnih procesov v transportni 

logistiki so se v zadnjem desetletju dogajale velike spremembe, kot so globalizacija logistike, 

razvoj informacijske tehnologije, sprejetje načela poslovanja JIT, krajšanje življenjske dobe 

artiklov, razvoj novih tehnologij in elektronskega poslovanja. Našteto največkrat vpliva, da 
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kupci želijo dostave blaga z večjo frekvenco, kar bistveno vpliva na stroške transporta in 

konkurenčnost posamezne gospodarske družbe. V boju za čim večji tržni delež ne zadostuje 

samo konkurenčna cena, temveč vse bolj do izraza prihaja tudi organizacija transportne 

logistike s hitro in kakovostno oskrbo, tudi na strani kupca (kupec bo kupil tisto vozilo, ki mu 

je cenovno dostopno, kakovostno in mu bo dostavljeno v čim krajšem času). V tej zahtevnosti 

kupca se odraža tudi strošek znotraj transportne logistike, ki povzroča razpone v ceni, ti pa 

omogočajo zmanjšanje ali povečanje stroškov, ki jih proizvodne organizacije izkoriščajo. 

 

V zadnjih desetih letih so se velike gospodarske organizacije in proizvodne korporacije, kot 

so gospodarska družba Revoz, d. d., Novo mesto, Adria, d. d., Novo mesto, TPV, d. d., Novo 

mesto in mnoge druge v Sloveniji in tudi širše po Evropi, vse pogosteje odločale, da bodo 

transportne storitve, zunanjo poslovno logistiko zaupali zunanjim izvajalcem. Gre za 

medsebojno povezovanje, dopolnjevanje in skupno obvladovanje logističnih procesov v 

smislu skupnega gospodarskega nastopanja. To se še vedno dogaja predvsem v velikih 

organizacijah, ki delujejo na mednarodnih trgih, kjer so zahteve po zanesljivosti izvajanja 

oskrbovalnih verig izjemno stroge. Mnoge organizacije ugotavljajo, da transport ni njihova 

osnovna dejavnost in da ga ne zmorejo izvajati na tako visoki ravni, kot ga izvajajo za to 

specializirane organizacije. Osnovna težava je v pomanjkanju medorganizacijskega znanja s 

področja zunanjih poslovnih logističnih procesov transporta in sredstev za razvoj 

učinkovitega lastnega transporta. Seveda je treba razumeti, da odločitev vodstva organizacije, 

da se transport kot zunanja poslovna logistika izloči, ni preprosta. Odvisna je od stroškov 

izločitve, usposobljenosti vodstva organizacije in potrebnega znanja v organizaciji, da se 

izločitev izpelje tudi v praksi. 

Gospodarska organizacija mora pri analizi zunanje poslovne logistike (oskrbe) izračunati 

stroške postopkov zunanje oskrbe. Zagotovo je odločitev lažja, če so stroški zunanjega 

izvajalca transportne storitve nižji od stroškov angažiranja lastnega dela in sredstev. Izločitev 

transportne dejavnosti ima določene prednosti in tudi slabosti in je te potrebno dobro preučiti. 

Dejstva, ki govorijo v prid izločitvi transportne dejavnosti in prenosu na zunanjo poslovno 

organizacijo, so (Logožar, 2004): 

- organiziran in specializiran izvajalec transportne dejavnosti ima nižje 

organizacijske stroške in boljšo storitev, njegova osnovna dejavnost je prevoz; 

- ena skrb manj pri proizvajalcu (ni potrebno skrbeti za prevoze), ker je 

prepuščena zunanji specializirani oskrbi; 
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- koncentracija denarja na lastnem razvoju (vsa sredstva se koncentrirajo za lastno 

dejavnost); 

- znižanje stroškov poslovanja tudi zaradi transporta (stroški so manjši za vsoto 

nabave prevoznih sredstev, zavarovanja, ljudi); 

- proizvajalci se izognejo novim investicijam za vozila (ni potrebno investirati v 

prevozna sredstva). 

 

Čeprav zbrani dokazi govorijo v prid delitvi poslovne logistike na notranjo in zunanjo, je 

praksa pokazala, da ima izločitev transportne dejavnosti tudi stranske učinke in slabosti, ker je 

težko oceniti, ali bo zunanji vir ponudil enako dobre storitve za konkurenčno ceno, kot če bi 

to storitev opravljali sami, ker mislimo, da sami lažje obvladujemo medorganizacijsko 

povezovanje in zanesljivost dostav. Pri tem smo lahko bolj fleksibilni, bolj dosledni, zagotovo 

je manjša nevarnost izdaje poslovne skrivnosti in poslovanja družbe konkurenci in s 

prekinitvijo pogodbe se lahko pojavijo dodatni stroški, povezani s prevozom. 

 

Medorganizacijsko obvladovanje poslovnih logističnih procesov je vezano tudi na ustrezno 

izbiro zunanjega izvajalca. Gospodarske organizacije, ki so prej imele znotraj lastne 

dejavnosti urejen tudi transport, so ob opustitvi tega dela logističnih procesov morale poiskati 

zunanjega izvajalca in si zagotoviti vsaj enake oblike obvladovanja teh procesov. Izbire 

zunanjega izvajalca so se lotili logistični strokovnjaki, ki so pripravili model procesa izbiranja 

zunanjega izvajalca (model so oblikovali na podlagi izkušenj na drugih področjih). 

Zaključimo lahko, da je medorganizacijsko povezovanje in obvladovanje logističnih procesov 

mogoče tudi z ustrezno izbiro organizacij, ki omogočajo medorganizacijsko dopolnjevanje 

bodisi v transportu, skladiščenju ipd. Medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov je 

tudi v tem poglavju pomembno za potek in izvajanje industrijske proizvodnje in opravljanje 

drugih logističnih procesov, kot to prikazuje tabela 4. 1.   

 

Tabela 4.1: Medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov – delitev procesov 
 
Industrija motornih 

vozil 

Transport motornih 

vozil 

Obvladovanje trga 

z motornimi vozili 

Drugi procesi, 

povezani z 

motornimi vozili 

Inovacije – novi 

modeli 

Organiziran in 

specializiran 

Raziskava trga in 

tržnih zahtev 

Nakladanje in 

razkladanje  



 

 88 

transport 

Izboljšave in 

modernizacija 

Usklajene 

mednarodne 

povezave in 

izmenjave, razvoj 

partnerstva 

Novi trgi in širitev 

prodaje 

Embaliranje in 

pakiranje 

Znižanje stroškov, 

notranje rezerve, 

koncentracija 

sredstev za 

proizvodnjo 

Specialna transportna 

sredstva in izurjeno 

osebje, prilagajanje 

globalizaciji 

Prodajna mreža in 

marketing 

Špedicija, 

zavarovanje, davki in 

carine 

Ni investicij v 

transportna sredstva 

Pravočasna dobava  

proizvodnih delov 

Doseganje tržnih 

vrednosti 

Verižna skrb za 

zaloge 

Ni zaposlovanja ljudi 

za potrebe transporta 

Pravočasna dobava 

na trg 

Ozka specialnost za 

trg in prodajo 

Razbremenilna 

logistika 

Ni skrbi za izvedbo 

transporta 

Ni skladišč, ni 

nepotrebnih zalog 

Jeziki in 

komunikativnost 

Skrb za stara vozila 

Izločitev nepotrebnih 

del z logistiko 

Dobava »just in 

time« 

Prilaganje trgu Skrb za muzejske 

vrednosti  

Skrb za proizvodnjo Boljše storitve Prilagajanje kupcu Prestrukturiranje 

organizacij 

Vir: lastni prikaz  

 

 

4.2.2.4   Zavarovanje transportne dejavnosti 

 

V delu medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov je potrebno vključiti tudi 

druge procese in organizacije, ki zagotavljajo varnost transportne dejavnosti tudi v primerih 

nezgodnih dogodkov, ki jih ni mogoče predvideti in lahko nastanejo v obliki materialne škode 

na tovoru ali transportnem sredstvu. Gre za vključitev zavarovanja, ki ga predpisuje zakon, 

torej gre za zavarovalno pravo (Pavliha, 2007). Zavarovanje transporta je oblika varnosti za 

morebitno škodo, ki bi lahko nepredvidoma nastala, oziroma je sklenitev zavarovalne 

pogodbe med določeno zavarovalnico oziroma zavarovateljem na eni strani in skleniteljem 

zavarovanja na drugi strani. Zavarovanje je zaradi zakonske pomembnosti mogoče opredeliti 
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kot gospodarsko dejavnost, ki se ukvarja z organiziranjem zaščite pred nastankom nevarnosti, 

s čimer se zadovoljuje človekova ekonomska potreba po varnosti. Zavarovanje je tudi 

zavarovanje tovora in transportnega sredstva pred morebitno škodo, s čimer zavarovalnica 

prevzema tveganje za škodo, ki bi utegnila nastati zaradi različnih vzrokov (Požar, 1978). Z 

gledišča medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov je pomembna tudi pravna 

ureditev novih tehnologij transporta in njihovo zavarovanje (Šker, 2000). Zakon natančno 

opredeljuje, kdo in katere pravne osebe, ki se ukvarjajo z zavarovanjem ljudi in premoženja, 

lahko prevzamejo nezgodne odgovornosti. Kdaj in katera škoda se upošteva kot posledica 

nezgode ali nezgodnega ravnanja, se natančno opredeli s pogoji in zakonskimi določili. 

Ponavadi pogoje nezgodnega zavarovanja določi zavarovalnica ali njen organ upravljanja po 

poprejšnji preveritvi nezgodnih možnosti. 

 

Zagotovo je pomembno vedeti, da je transportno zavarovanje nastalo kot instrument zunanje 

trgovine, ki daje varnost udeležencem v mednarodni trgovini in omogoča varno menjavo 

blaga in storitev. Vrsta transportnega zavarovanja (gre za zavarovanje procesov zunanje 

poslovne logistike, vezane na transport) pa je zavarovanje odgovornosti za transport blaga. 

Gre za številne odgovornosti, ki so v medorganizacijskem povezovanju, znotraj poslovne 

logistike, določene in določljive in je mogoče vse njihove faze nezgodno zavarovati. 

Transportna organizacija, ki je prevzela tovor oziroma blago in ki izvaja transport, je 

naročniku odgovorna za škodo, ki bi med transportom nastala. Zaradi verjetnosti (tveganja), 

da bi škoda lahko nastala brez krivde transportne organizacije, mora ta organizacija zavarovati 

tovor in transportno sredstvo. Čeprav obseg odgovornosti določajo zakon in podzakonski 

predpisi, ne moremo govoriti o obveznem zavarovanju, saj zavarovanje odgovornosti za 

škodo, ki bi lahko nastala, ni obvezno zavarovanje. Gre za zavarovanje, ki je zaradi različnih 

dejavnikov in tveganj potrebno. Definicija zavarovanja, ki jo lahko uporabimo, je tista, ki 

pravi, da je zavarovanje ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarskih 

nevarnosti, ki bi lahko, zaradi različnih nezgodnih dejavnikov (tveganj), povzročili škodo na 

tovoru (Pirš, 2000). Ugotovimo lahko, da je cilj zavarovanja izravnavati škodljive posledice 

neugodnih dogodkov v gospodarskem življenju. Miselni pojem je podan v nezgodnem 

dogodku, ki se kaže v škodi, nastali kot nezgodno dejanje, ki ga ni bilo mogoče predvideti. 

Temelj pravic in obveznosti v zavarovalnem razmerju predstavljajo protidajatve, ki je na eni 

strani plačana premija (premijo plača zavarovanec), ki jo določi zavarovalnica, in na drugi 

strani zavarovalnina (plačilo prevzame zavarovalnica) kot podlaga za morebitno škodo, ki bi 

lahko nastala. Gospodarsko varnost plačniku premije (zavarovancu) daje zavarovalnica kot 
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svoj produkt zavarovanja. Produkt se realizira tedaj in v obliki izplačane zavarovalnine (če do 

škodnega primera pride), če bi iz nezgodnih razlogov prišlo do poškodbe tovora oziroma 

tovornega sredstva. 

 

Obligacijski zakon (Ur. l. RS, št. 97/2007-UPB1) v 922. členu navaja, da je zavarovanje 

možno v primerih, ko je zavarovalni primer bodoč, negotov, neodvisen od izključne volje 

pogodbenih strank (drugače je pri drugih zavarovanjih, kjer je zavarovalni primer gotov, kot 

je na primer sklenitev življenjskega zavarovanja in nastop smrti zavarovanca).   

 

Zavarovalec oziroma sklenitelj zavarovanja je lahko fizična ali pravna oseba, ki sklene 

zavarovalno pogodbo z zavarovalnico, v kateri se zavarovanec zaveže, da bo plačal 

predvideno premijo. Zavarovalnica pa se zaveže, da bo ob plačani zavarovalni premiji, v 

primeru nezgodne škode na vozilu ali tovoru, povrnila nastalo škodo. Zavarovanec je fizična 

ali pravna oseba, katere premoženjski interes je zavarovan in ima veljavno licenco za 

opravljanje transportne dejavnosti.   

 

Ugotovimo lahko, da zavarovalnica za določeno plačilo prevzame tveganje ali nevarnost, ki 

predstavlja temeljni element zavarovanja tovora, vendar le, če gre za bodoči nepričakovan 

dogodek, ki nastane neodvisno od zavarovančeve volje in zaradi česar lahko zavarovanec 

utrpi materialno škodo. V celoti je pojem tveganja povezan s pojmom škode, ki bi lahko 

nastala na tovoru ali tovornem sredstvu. Škoda pa pomeni uresničitev tveganja, ki ni bilo 

predvideno, je pa zaradi števila dejavnikov možno pričakovati, da bi lahko škoda nastala 

(Pirš, 2000). Tveganje se ponavadi uresniči, ker se delovanje narave, družbe in posameznikov 

razvija drugače, kot je bilo to predvideno ali dogovorjeno. 

 

Zavarovanje tovora v fazi transporta je instrument zunanje trgovine, ki daje varnost vsem 

udeležencem v mednarodni menjavi blaga in storitev. Ker je transport osnova poslovanja pri 

vseh gospodarskih družbah, ki poslujejo s fizičnimi dobrinami in jih želijo dostaviti na trg, 

vedno obstaja tveganje, da pride do poškodovanja tovora, tatvine, poškodovanja transportnega 

sredstva in tovora na njem ipd. Posledice lahko presegajo zmožnosti plačila transportne 

organizacije, kupca ali naročnika. Pomen medorganizacijskega obvladovanja logističnih 

procesov se kaže tudi v pravni ureditvi tehnologij transporta in njihovem pravnem varstvu. Te 

je mogoče prepoznati v varnosti vseh udeleženih v pogodbenem razmerju, ki jih določa 

zakon, ki zahteva zagotovite varnosti tovora in vseh udeleženih v gospodarski menjavi blaga 
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in storitev. Zato morajo transportne organizacije skleniti primerno transportno zavarovanje 

(Šker, 2000). 

 

Temeljni element vsakega zavarovanja je zavarovana nevarnost in nevarnost nezgodnega 

ravnanja, ki lahko povzroči škodo na tovoru. Zakonodajalec je zavarovanje nevarnosti v 

transportu razvrsti v tri skupine in določil obliko in vrsto zavarovanja (Zupančič, 2006), in 

sicer: 

- kasko zavarovanje, ki pomeni zavarovanje kopenskih in tirnih vozil ter zračnih in 

morskih plovil, namenjenih za prevoz ljudi ali transport tovora, 

 

- kargo zavarovanje, ki pomeni zavarovanje tovora oziroma blaga, ki je v 

transportu. Deli se na mednarodni kargo in domači kargo. V praksi delimo kargo 

zavarovanje tudi na pomorski kargo in kopenski kargo, v katero uvrščamo tudi 

zračni transport. Obe vrsti karga se glede na uporabo polic in zavarovalnih 

pogojev delita na izvoz in uvoz,  

 

- zavarovanje transportne odgovornosti, ki pomeni, da ima vse lastnosti 

premoženjskih zavarovanj, vendar z dodanimi posebnimi pravili, ki zahtevajo 

zavarovanje odgovornosti, ki je človeški faktor.  

 

Ker gre za medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov, je treba omeniti, da gre pri 

zavarovanju odgovornosti za pogodbo, s katero se zavarovalec zaveže, da bo plačal premijo, 

zavarovatelj pa, da mu bo do višine zavarovalne vsote plačal zavarovalnino na osnovi 

odškodnine, ki jo je on bil dolžan plačati tretjim osebam v zvezi s svojo odgovornostjo, krito z 

zavarovanjem (Pirš, 2000).   

 

Zaključimo lahko, da je transportno zavarovanje z gledišča medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov potrebno. Omogoča pravno ureditev novih tehnologij 

transporta, njihovo zavarovanje in zavarovanje drugih del in nalog, povezanih s transportom. 

Prevzema tisti del nezgodne odgovornosti v transportni dejavnosti, ki je udeleženci sami niso 

zmožni prepoznati (nezgodnih primerov ni mogoče predvideti) niti nositi posledice škodnega 

primera.   
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4.2.3 Povezovanje organizacij enake in različne dejavnosti 
 

V medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov je vključenih več različnih 

transportnih, špedicijskih, zavarovalnih, skladiščnih in drugih gospodarskih organizacij, ki se 

ukvarjajo s transportom, nakladanjem, razkladanjem, pakiranjem, embaliranjem in tudi 

zavarovanjem blaga. Pod to definicijo je mogoče razumeti, da se v medorganizacijskem 

obvladovanju logističnih procesov povezujejo številne transportne in druge organizacije, ki 

imajo skupni cilj opraviti nalogo. V praksi transportne organizacije sodelujejo s številnimi 

poslovnimi partnerji, gospodarskimi družbami, zasebniki, velikimi korporacijami in koncerni, 

gospodarskimi združenji, lokalno skupnostjo, državnimi ustanovami in tudi državo. Vse te 

povezave tvorijo smiselno transportno verigo v komercialni, proizvodni ali drugi poslovni 

smeri. Seveda je treba razumeti, da razmerje med dvema organizacijama še ne pomeni 

medorganizacijskega poslovanja. Medorganizacijsko logistično povezovanje organizacij 

enake ali različne dejavnosti presega ta nivo, kjer večje število gospodarskih ali drugih 

pravnih oseb s svojim rutinskim komuniciranjem in delovanjem tvori dolgotrajne odnose v 

širšem okolju. Prav tako je treba razumeti, da različni avtorji različno definirajo 

medorganizacijsko povezovanje, pri čemer ga nekateri imenujejo strateške zveze ali 

dolgotrajne zveze, sklenjene z določenim namenom. Povezovanje zahteva, da morajo 

gospodarske družbe, ki vstopajo v medorganizacijsko povezovanje, izpolnjevati določene 

zahteve, zveza jim pa omogoča, da znotraj nje v primerjavi s svojimi konkurenti dosežejo 

določene konkurenčne prednosti in zmogljivosti.  

 

Medorganizacijskega poslovnega logističnega povezovanja gospodarskih organizacij na 

področju transporta blaga, prtljage in tovora, ki je storitvene narave, ni mogoče v celoti enačiti 

z marketinškimi mrežami, ki vsebujejo strateške in ekonomske motivatorje za nastanek 

medorganizacijske mreže. Ta se navezuje na dobavo po načelu know-how (prenos novega 

znanja) in urejanje organizacije. Gre za preskrbovalne mreže (supply network), inovacijske 

mreže (innovational network) ter mreže za učenje (learning network), o čemer v 

medorganizacijskem poslovno logističnem povezovanju in obvladovanju logističnih procesov 

ni mogoče govoriti.  

Za medorganizacijsko povezovanje in obvladovanje logističnih procesov je nujno, da so 

posamezne gospodarske organizacije prilagodljive in se hitro odzivajo na spremembe, da si 

medsebojno zaupajo in se upoštevajo, da skupaj načrtujejo prevoze in druge procese, da 

usklajujejo transporte in da med seboj uspešno komunicirajo. 
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Pri povezovanju organizacij in razvijanju medsebojnih odnosov je pomembno medsebojno 

zaupanje, ki zmanjša tveganje v izvedbi posameznih nalog in posameznih finančnih 

transakcijah. Stopnja tega zaupanja vpliva na tudi stroške različnih zavarovanj transportnih 

poslov in zmanjša tveganje nerealiziranih posameznih transakcij. Gospodarska rast, razvoj 

industrije, globalizacija proizvodnje in evropskega trga, prenos dela proizvodnje na male 

proizvajalce, iskanje cenejše delovne sile ipd. so vrsta dejavnikov, ki močno vplivajo na 

medorganizacijsko povezovanje in obvladovanje transportne dejavnosti, ne glede na obliko 

udeležene organizacije.  

 

Pri industrijskem razvoju, razvoju v transportu, spremljanju trga in tržnih zahtev ali v 

katerikoli drugi dejavnosti uspeh temelji na novih idejah, informacijah, na novem znanju in 

sodobnejših tehnologijah. Ključna dejavnika, ki prepoznavno spreminjata ekonomsko 

strukturo naprednega gospodarstva, sta inovativnost in  komparativnost poslovne politike 

(Petrin, 2002). Transportna organizacija doseže inovativnost in komparativnost v dobro 

organizirani družbi, kjer so dane možnosti za razvoj organizacij in njihove dejavnosti. 

Združevanje takšnih organizacij (ne glede na to, ali gre za enake ali različne organizacije) je 

potrebno, saj zmanjšuje stroške organiziranja in načrtovanja, stroške skupnega nastopanja na 

trgu ter omogoča večjo konkurenčnost.  Združevanje pri majhnih organizacijah ima večji 

pomen, ker jim pomagajo pri dolgoročnih strateških odločitvah, v reševanju finančnih 

sredstev, pri usposabljanju delovne sile ipd. Slovenija je v svojem gospodarskem razvoju leta 

1999 prek ministrstva za gospodarske dejavnosti razvila Program za spodbujanje 

konkurenčnosti, prek katerega je spodbujala povezovanje podjetij in gospodarskih družb po 

sistemu grozda, vendar večjega uspeha pri tem projektu ni bilo. Podoben poskus je Slovenija 

financirala in izvedla v letu 2000, pri čemer je v projekt povezovanja vključila razvoj skupnih 

izdelkov in programov, skupni nastop na mednarodnih trgih, skupni projekt izboljšav na 

področju materialov, naprav, procesov in metod dela za povečanje produktivnosti ter 

kakovosti izdelkov. Izkazalo se je, da je bil določen uspeh, vendar ni bil primeren za uvajanje 

novih programov.  

 

V letu 2001 je ministrstvo za gospodarstvo z javnim razpisom povabilo gospodarske 

organizacije k sodelovanju in medorganizacijskemu povezovanju. Sodelovale so lahko 

gospodarske organizacije iz proizvodnih (najmanj 10), storitvenih podpornih institucij. 

Izbrani so bili trije pilotni projekti razvoja, in sicer orodjarski, transportno-logistični in 

avtomobilski. Oblikovani so bili s ciljem doseganja konkurenčnih prednosti, višje 
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učinkovitosti, inovativnosti, produktivnosti in z namenom pospeševanja komercializacije 

inovacij. Vsi trije projekti so imeli vzpostavljeno formalno strukturo, izdelano skupno vizijo 

in razvojne cilje. Še danes so te tri oblike združevanja in povezovanja največje oblike, ki so še 

močno organizirane.  Država je v naslednjih letih podprla vrsto novih združevanj po panogi in 

dejavnosti, kar se je pokazalo kot pozitivno, ker so te organizacije bolje povezane, bolj 

organizirane, imajo večjo sinergijo, večjo konkurenčnost in moč, boljšo preskrbo itd. Z 

združevanjem so se bolj približali uporabnikom in končno bolj zadovoljujejo njihove potrebe.  

 

Zaključimo lahko, da je na področju transportne dejavnosti združevanje organizacij in 

povezovanje dejavnosti potrebno. Združevanje enake in različne dejavnosti je pogoj za 

uspešno medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov, saj so ravno različne 

dejavnosti logistični procesi, ki so nujno potrebni za izvajanje transportne dejavnosti. V 

združenju se odražajo medsebojno zaupanje, uspešno komuniciranje, inovativnost in vrsta 

drugih dejavnikov, ki pozitivno vplivajo na razvoj transporta. 

 

4.3 Proces medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov 
 

4.3.1 Logistični procesi splošno 
 
Medorganizacijsko povezovanje in usklajevanje interesov posameznih subjektov in 

organizacij s ciljem izvedbe poslovnih logističnih procesov transportnih storitev za potrebe 

avtomobilistične industrije in širše za potrebe slovenskega gospodarstva ter v povezovanju z 

gospodarskimi družbami držav Evropske unije poteka v povezovanju, dopolnjevanju in 

korporacijski kulturi (Gorenak, 2008). Prične se na pobudo naročnika, ki naroči transport, ali 

odgovorne osebe v transportni organizaciji, ki poizveduje po transportnih povpraševanjih. 

Medorganizacijske povezave potekajo različno, z uporabo elektronskih medijev, 

računalniških in drugih povezav. V tradicionalnih povezavah so se razvile določene aplikacije 

na spletnih straneh, kot je že omenjena aplikacija Timocom, prek katere logistični delavci 

lahko pregledajo ponudbe in vzpostavijo povezavo z naročniki transporta ter organizirajo 

transport.  

 

Industrija, proizvodne in druge gospodarske organizacije so po vzoru sodobno razvitih 

organizacij v sodobnem času izpeljale medorganizacijsko prestrukturiranje in delitev 

logističnih procesov ter pri tem transportno dejavnost opredelile kot zunanjo poslovno 
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logistiko, ki so jo prenesle na zunanje partnerje. Odločitev zagotovo ni bila preprosta in je  

zahtevala temeljito proučitev poslovnih partnerjev, katerim bo prepustila zunanjo poslovno 

logistiko oziroma transport in z njim povezane logistične procese. Gre za tveganja, ki jih 

posamezna organizacija mora obvladovati (Jereb, Škornik, Rosi, 2010). Vrsta teoretikov trdi, 

da je pomemben faktor pri iskanju transporta, pri prenosu zunanje poslovne logistike na 

poslovnega partnerja proučitev, kako ta poslovni partner pokriva (beri pozna) območja, kamor 

je tovor namenjen. V večini primerov transportne organizacije opravljajo svojo dejavnost na 

določenih območjih ali pa nekje opravljajo svojo dejavnost pogosteje kot drugod. V Sloveniji 

prevladujejo transportne organizacije, ki pokrivajo določene države in so usposobljene za 

prilagajanje zahtevam teh držav glede jezika, standardov, zakonodaje in drugih upravno 

tehničnih zadev. Tisti, ki obvlada območje in se pogosto pojavlja na določenem območju, bolj 

pozna cestno infrastrukturo in cene ter sproti spremlja nacionalne norme, ki urejajo transport. 

Prav tako pozna sisteme cestninjenja, cene goriv in drugih derivatov, pozna časovne izračune 

za transporte in lahko določi čas prihoda ali odhoda tovora, kar je pomembno tudi za 

določanje cene transporta.  

 

4.3.2 Logistični proces nakladanja tovora 
 

Logistični proces nakladanja tovora v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov 

je zelo pomemben in lahko vpliva na čas in potek transporta, ceno transporta, način in obliko 

transporta. Strošek nakladanja je zagotovo tisti dejavnik, ki lahko vpliva tudi na ceno 

transporta, če je vključen v ta proces. 

 

Nakladanje kot sestavni proces transporta se izvaja na podlagi nakladalnega naloga, ki je 

poslovna listina in ima vlogo potrdila o obstoju pogodbe in nosilca vseh informacij, nujnih za 

izvedbo prevozne pogodbe. Pogosto gre za obrazec, ki je napisan v različnih jezikih ter 

oblikah, pripravi pa ga odgovorna oseba po ustni ali pisni sklenitvi transportnega posla.  Na 

podlagi podatkov, ki jih vsebuje nakladalni nalog in so podlaga za izvedbo tega logističnega 

procesa kot sestavnega dela transporta in medorganizacijskih povezav, se odgovorna oseba 

posamezne organizacije še enkrat odloča o izvedbi ali zavrnitvi posla. Če se podatki na nalogu 

ne ujemajo s predhodnim ustnim ali pisnim dogovorom, odgovorna oseba o tem obvesti 

naročnika. Glede razlik se naročnik in nakladalna oseba morata sporazumeti, sicer nakladanja 

ni mogoče izvesti, kar pomeni, da odgovorna oseba prekliče izvedbo posla. V nasprotnem 
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primeru, ko se vsi podatki oziroma pogoji ujemajo, odgovorna oseba podpiše in z žigom 

gospodarske družbe potrdi nakladalni nalog ter kopijo pošlje nazaj naročniku. Od prevzema 

tovora zanj odgovarja transportna organizacija, ki prevzem potrdi s podpisom in žigom na 

delovnem nalogu, ki potrjuje obstoj pogodbe. Kasneje v procesu izvedbe storitve nakladalni 

nalog rabi kot nosilec informacij, ki so ključne za izvedbo prevozne pogodbe. Ko je storitev 

opravljena, se nakladalni nalog priloži računu in pošlje stranki oziroma naročniku storitve 

(Hadžič, 2010). 

 

Logistični proces transporta je osrednji in najpomembnejši proces medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov, saj je ravno od transporta in dostave tovora lahko odvisna 

celotna veriga proizvodnje, dobave ali druge gospodarske dejavnosti. V medsebojnem 

dogovarjanju odgovorna oseba transportne organizacije potrdi nalog za transport, ki ga je 

mogoče šteti kot prevzem naročila transporta. Transportna organizacija kot izvajalec 

transporta se s tem zaveže, da bo za naročnika, v skladu z dogovorom in usmeritvami 

naročnika, opravila transport. 

 

Naslednji korak usklajevanja medorganizacijskih procesov je realizacija delovnega naloga 

oziroma posla na podlagi transportne pogodbe, kar pomeni, da se morajo od tega trenutka 

dalje vsi postopki in procesi podrejati pravilom podpisane transportne pogodbe. Transportna 

dejavnost in transport kot logistični proces sta bila izločena iz procesov industrijske 

proizvodnje, proizvodnih ter drugih gospodarskih dejavnosti. To je postala samostojna 

gospodarska dejavnost, ki so jo poimenovali zunanja poslovna logistika in zajema ključni 

logistični proces transporta, znotraj katerega je treba upoštevati še celo vrsto drugih procesov, 

ki so nujni in brez katerih transporta ni mogoče izpeljati. Transport izvajajo transportne 

organizacije (ki jih je zakon o gospodarskih družbah opredelil kot podjetja, gospodarske 

družbe in posamezniki podjetniki), ki jim je transport izključna dejavnost in imajo zanj 

ustrezna materialna in transportna sredstva ter usposobljene ljudi, ki transport izvajajo. 

 

Ugotovimo lahko, da je medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov v transportni 

dejavnosti vezano na številne procese, ki so sicer samostojni procesi, vendar v povezavi 

omogočajo izvedbo transporta, kot to prikazuje simulacija poti od naročnika do izvajalca 

transporta, slika 4.2.  
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Slika 4.2: Simulacija medorganizacijskega povezovanja naročnik, organizator in izvajalec transporta 
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Transport je proces, ki ga je mogoče tudi širše opredeliti. Omogoča premoščanje blaga, ljudi 

in njihove prtljage v času in prostoru. Od njega so odvisni družbeni razvoj, proizvodni in 

drugi procesi ter celotno gospodarsko in drugo družbeno dogajanje. 

 

Zaključimo lahko, da je transport in transportna dejavnost pomembna gospodarska panoga, ki 

je v svojem izvajanju vezana na številne logistične storitve, brez katerih ne more (Jakomin in 

Veselko, 2005). Transport in transportna dejavnost sta pomembna faktorja 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov, zato transportu kot sestavnemu delu 

logističnih procesov dajemo posebno pozornost in ga preučujemo.  

 

4.3.3 Organizacijsko vedenje v logistiki 
 
Proces medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov je večplastno prepleten, 

zahteven in odvisen od ljudi, ki vodijo organizacije, ki obvladajo posamezne naloge in 

procese. To prepletanje je odvisno od ljudi, organizacij, njune notranje povezanosti, 

transparentnosti in organizacijskega vedenja. Organizacijsko vedenje lahko pospeši 

obvladovanje posameznih nalog in celote zahtevanih procesov v določeni dejavnosti (Mulej, 

Rosi in Potočan, 2006). Ne glede na obliko, velikost ali kapitalsko strukturo  organizacija 

sama ne deluje; delujejo ljudje in skupine ljudi znotraj organizacij, ki skrbijo za delovanje 

sistema, za doseganje ciljev posamezne organizacije in za uspešnost medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov. Zaradi tega je znotraj organizacij in medorganizacijskega 

povezovanja pomembno organizacijsko vedenje posameznikov in skupin. Gre za proučevanje 

sposobnosti in vpliva, ki ga imajo posamezniki in skupine na vedenje ljudi znotraj 

organizacije in med organizacijami. Uporaba teh spoznanj rabi za izboljševanje organizacijske 

uspešnosti in doseganja boljših poslovnih učinkov, boljših medsebojnih povezovanj. 

Organizacijsko vedenje je uporabna veda, ki posameznikom, predvsem vodjem oz. 

menedžerjem v organizacijah, omogoča večji pregled nad delom, boljše vodenje in usmerjanje 

dela ter večji vpliv na organizacijo kot celoto. 

 

Organizacije kot pravne osebe same ne delujejo, se same ne odzivajo in ne dogovarjajo, ne 

sklepajo pogodb, med seboj ne komunicirajo. Organizacije so formalno pravne osebe, ki jim 

zakon določa obliko, status, firmo, dejavnost, postopke vpisa v razvid in pogoje dela. Vodenje 

in vedenje je vsekakor lastnost ljudi, ki so zaposleni in delujejo znotraj organizacij, ki v 

lastnem ali v interesu skupine, organizacije usmerjajo in vodijo delo organizacije ter pri tem 
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skrbijo za ustrezno proučevanje in prepoznavanje vedenja posameznikov in skupin. Ta 

sposobnost jim omogoča, da lažje obvladujejo organizacije, njihovo poslovanje in da 

obvladujejo medorganizacijsko povezovanje. V razmerju človeka in organizacije in delovanju 

človeka za organizacijo gre za dialektično omrežno razmišljanje, ki pomaga celoviteje 

prepoznavati, preprečevati in obvladovati morebitne konflikte, probleme in krize v 

organizaciji in v medorganizacijskem povezovanju (Kovač, 2005).  

Vpliv vodje na medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov se odraža v postopkih 

med naročnikom, špedicijo, transportom in drugimi procesi. Organizacije sicer delujejo kot 

pravne osebe, imajo lastnost odgovornosti, svoje premoženje, svoje programe in dejavnost, ki 

jo opravljajo ipd., nimajo pa lastnosti odločanja, nimajo lastnosti vedenja, ne morejo 

zastopati, sklepati poslov, ne morejo prepričevati drugih ipd. Vse te lastnosti imajo le ljudje, 

ki so v teh organizacijah zaposleni in skrbijo za njihovo delovanje, nastopanje na trgu, 

proizvodnjo, izvajanje dejavnosti, izvajanje storitev ipd. (simulacija procesov na sliki 4.3). V 

gospodarstvu je organizacija ponavadi kapitalska osnova, začeta kot gospodarska družba, ali 

druga oblika organizacije (ZGD), ki ima lastni kapital ali kapital države, državni organ ali 

organi lokalne skupnosti, ki imajo proračunska sredstva za izvajanje določene dejavnosti. Vse 

te oblike organizacij so lahko v različni obliki med seboj povezane ali se povezujejo in 

usklajujejo, povezujejo medsebojne interese, urejajo medsebojna razmerja ipd. Vsi za svoje 

delovanje potrebujejo tudi logistične procese.  

 

Zato je nujno, da ljudje poslovno logistiko ter medorganizacijske procese obvladujejo in jim 

dajejo svojo dodano vrednost. 

 

V razmerju med naročniki zunanje poslovne logistike, organizatorji, izvajalci transporta in 

storitev se izvajajo medorganizacijski logistični procesi, ki tvorijo zunanjo poslovno logistiko 

in so nujni za njeno izvajanje. V teh procesih naročnik dobavo ali storitev naroči pri 

organizatorju poslov oziroma špediterju ali neposredno pri transportni organizaciji. V njihovi 

medsebojni povezavi se dobava ali storitev lahko izvede neposredno, lahko pa prek 

organizatorja transporta, lahko se opravi kombinirano glede na uporabo transportnega 

sredstva, glede na izvedeni postopek in glede na vrsto uporabljenih sredstev. Znotraj teh 

procesov obstaja organizacijsko vedenje, od katerega je v marsičem odvisno, kako bodo 

procesi izvedeni in kakšen bo končni rezultat dela v organizaciji. 
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Slika 4.3: Proces medorganizacijskega povezovanja od naročnika do izvajalca 
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Definiramo lahko, da je organizacijsko vedenje predvsem področje proučevanja vplivov 

posameznikov, skupine in organizacijske strukture na vedenje znotraj gospodarske ali druge 

organizacije z namenom izboljšati uspešnost, izpopolniti procese, zmanjšati stroške 

poslovanja, izoblikovati boljše postopke dela, zmanjševati obremenitve ipd. (Ivanko, 2007).  

Pri tem spoznamo, da veda svoja spoznanja gradi ob pomoči znanstvene metode opazovanja 

posameznika ali skupine, ta spoznanja pa ločuje od sistematičnega opazovanja, odkrivanja 

vzrokov in posledic ter zaključevanja na podlagi pridobljenih znanstvenih dokazov. 

Pomembno je natančno opazovanje, odsev teh opazovanj pa mora dati rezultate, ki bodo 

vodjem oz. menedžerjem v pomoč pri njihovem vodenju v organizaciji ali 

medorganizacijskem povezovanju.  

 

Ustrezna opazovanja bodo pokazala naslednje (Ovsenik in Ambrož, 2000), (Ovsenik, 2002): 

- Zadovoljni delavci so bolj produktivni, zadovoljstvo posameznika je pogoj za 

uspešno in produktivno delo v organizaciji. 

- Delavci so najbolj produktivni, kadar je njihov nadrejeni med delom do njih 

prijateljski, kadar jim zaupa in jim je kot človek in vodja dostopen. Dobro 

medsebojno obojestransko zaupanje je lahko podlaga za dobro in uspešno delo 

organizacije. 

- Z metodo izpraševanja v obliki intervjuja je mogoče pri zaposlovanju med 

prijavljenimi kandidati izbrati najboljšega kandidata za delo v organizaciji. 

Metoda omogoča izbiro, ki je sicer ne bi bilo. 

- Delovni izzivi so konstante, ki pritegnejo kandidate, in mnogo sprejemljivejši, 

saj se lahko posameznik z izzivi dokazuje, ustvarja, lahko doseže merljive 

rezultate. Izzivi so gonilo napredka. 

- Grožnja in opozarjanje sicer prisilita zaposlene v organizaciji, da svoje naloge 

opravijo strokovno in dobro. Vendar gre za metodo, ki jo je mogoče uporabiti za 

izjemne primere. Grožnja ni vedno uporabna in ne doseže nameravanega učinka. 

- Zaposleni delamo za plačilo, zato je denar najboljše motivacijsko sredstvo. 

Denar zagotavlja socialno varnost, rešuje finančno problematiko, omogoča 

napredek, gospodarski in drug razvoj. 

- Poleg plače je zaposlenim pomemben neposredni odnos vodstva v organizaciji. 

Izkušnje kažejo, da dobri odnosi pritegnejo delavce k delu in ustvarijo pozitivno 

ozračje v organizaciji. 
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- V dobro organizirani organizaciji v učinkovitih delovnih skupinah ni konfliktov, 

ker se ustvarijo sinergijski učinki in določi skupni cilj. 

 

Navedene trditve znotraj organizacije so lahko sprejemljive, lahko so neprimerne ali celo 

napačne, lahko so vsaj nekatere primerne in učinkovite vsaj teoretično, kar je mogoče soditi 

po različnih teorijah in metodah. Že dejstvo, da so ljudje različni po vedenju, vedenjskem 

značaju, po lastnostih, sposobnostih, stopnji izobraženosti, po dojemanju stvari pa tudi po 

osebni volji, je mogoče vsaj delno uporabiti in ob uporabi proučevati postopke in posledice 

ter poiskati ustrezne rešitve. V logistiki in skozi logistične procese zaposleni v organizaciji 

opravljajo različne naloge in procese, izvajajo notranjo in zunanjo logistiko in v imenu 

organizacij organizirajo, povezujejo ter izvajajo procese, s katerimi sodelujejo pri 

medorganizacijskem povezovanju. Tudi ti ljudje, ki delujejo v organizacijah, ki povezujejo 

organizacije in posamezne logistične procese, imajo svoje lastnosti, svoj značaj, svoje cilje in 

interese. Ta ugotovitev nam pove, da je za proučevanje teh lastnosti mogoče uporabiti več vrst 

znanosti, ki proučujejo človeka, njegovo vedenje, značilnosti, delovne in organizacijske 

sposobnosti, in sicer (Ovsenik, 2004): 

- Psihologija - proučuje vedenje posameznikov (človekove vedenjske značaje). 

Prispevek psihologije k organizacijskem vedenju predstavljajo zlasti psihologija 

učenja, psihologija osebnosti, psihologija svetovanja ter industrijska psihologija. 

Te prispevajo potrebna znanja o učenju, o zaznavanju, o osebnosti, o potrebah ter 

motivacijskih dejavnikih, o zadovoljstvu z delom, procesih odločanja, merjenju 

stališč, o oblikovanju dela, delovnih obremenitvah in stresu ipd. 

- Sociologija - proučuje socialni sistem, v katerem posamezniki uresničujejo svoje 

vloge, v našem primeru torej skupine in organizacije. S proučevanjem skupin, 

nastanka in delovanja skupin, proučevanjem različnih socialnih procesov v 

organizacijah in med njimi je sociologija največ prispevala ravno k 

organizacijskemu vedenju. Področja organizacijskega vedenja, kjer je prispevek 

sociologije najbolj opazen, so skupinska dinamika, medskupinsko vedenje, 

uspešno komuniciranje, organizacijska kultura in struktura in ne nazadnje tudi 

moč in konflikti, ki se pojavljajo v organizaciji ali  zaradi nje. 

- Socialna psihologija - proučuje vedenje posameznikov in skupin v razmerju do 

socialnega okolja in medsebojne odnose posameznikov v organizaciji. Gre za 

oblikovanje in spreminjanje stališč v organizaciji, za atribucijo in prosocialna 

vedenja, za interpersonalno komuniciranje in socialni vpliv. Prav tako gre za 
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procese skupnega in skupinskega odločanja, za vodenje, nastanek in razvoj 

medsebojnih odnosov ipd.  

- Politične vede - proučujejo organizacijo in vodenje različnih političnih entitet. 

Politična veda proučuje vedenje posameznikov in skupin v političnem okolju, ki 

je lahko organizacija, večja združba ali država. Organizacije so močno politično 

okolje, kjer je mogoče vnesti politične misli in se lahko vidijo učinki političnega 

delovanja. Organizacijskemu vedenju politične vede prispevajo različna 

spoznanja in jih povezujejo s konflikti, z močjo posameznikov ali skupin, s 

sestavljanjem povezav in uporabnih koalicij, političnih pogajanjih in podobno.  

- Antropologija - proučuje izvor in razvoj posameznika, človeka v njegovem 

okolju in kulturi, glede na čas in prostor ter različne dejavnike, ki vplivajo na 

človeka. Gre za proučevanje različnih oblik družbe in okolja, v katerem ta družba 

deluje kot organizacija ali skupnost, vedenje posameznikov, njihovo mišljenje, 

njihov vpliv na družbo in družbena dogajanja, spreminjanja ipd. Antropologija 

predvsem odkriva zaznane razlike v temeljnih vrednotah, stališčih in vedenjskih 

vzorcih med ljudmi različnih kultur, običajev in navad v različnih organizacijah. 

Ob tem je treba vedeti, da antropologija k organizacijskemu vedenju prispeva 

spoznanja o dejavnikih v kulturnem okolju, ki vplivajo na vedenje ljudi, in o 

socialnih vzorcih, ki nastajajo znotraj organizacij. To je posebej opazno pri 

obravnavi organizacijske kulture in vpliva organizacijskega okolja, kjer 

organizacija deluje.  

 

Znanstveno proučevanje organizacijskega vedenja, vedenja ljudi v poslovni logistiki, ljudi v 

medorganizacijskem obvladovanju posameznih procesov so le znanstvena spoznanja, na 

katerih sloni organizacijsko vedenje. Ugotovimo lahko, da posamezniki v enakih situacijah 

različno dojemajo situacije in se tudi primerno različno obnašajo. Če pa proučujemo 

obnašanje večjega števila posameznikov v nadzorovanih razmerah, bomo v njihovem 

obnašanju odkrili določeno stopnjo zakonitosti, neko konsistenco. Ravno ta konsistentnost 

vodji v organizaciji omogoča, da predvidi določena vedenja posameznikov ali skupine.  

Organizacijsko vedenje vpliva na učinkovitost in uspešnost posamezne organizacije. Prav 

tako vpliva na medorganizacijsko povezovanje, usklajevanje nalog, dopolnjevanje, izmenjavo 

podatkov, organizacijsko poenotenje, uspešno poslovanje, doseganje skupnih ciljev, uspešno 

poslovanje in obvladovanje procesov. Mnogi teoretiki pod pojmom organizacijske uspešnosti 

zagovarjajo teorijo ciljev kot temeljno gonilo in trdijo, da je organizacija uspešna, če je 
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dosegla zastavljene cilje. Platonsko bi lahko rekli, da to drži, vendar je v trditvi več 

pomanjkljivosti, ker je neuporabna v vseh organizacijah in dejavnostih. Za organizacijsko 

združenje, čeprav gre za gospodarske družbe, je težko meriti doseganje skupnih ciljev. To je 

lažje pri eni organizaciji, ki proizvaja določen izdelek, s katerim osvaja trg; sploh če je po 

njem veliko povpraševanje, je organizacija uspešnejša, zato je uspešnost lažje ugotavljati in 

proučevati. Prav tako organizacije lahko imajo več zastavljenih ciljev, ki so si lahko v 

nasprotju. Vprašanje je, kako sočasno uresničiti dva pomembna cilja: izboljšati izdelek ali 

storitev in hkrati zmanjšati stroške proizvodnje ali storitve. Cilja sta si nasprotujoča, ker boljši 

proizvod zahteva več časa ali boljši material, boljša storitev je zopet lahko vezana na čas, na 

uporabna sredstva ipd., kar v principu preprečuje sočasno uresničevanje več ciljev. Enako 

velja za prevozništvo, ki je vezano na dobro organizacijo, medorganizacijsko povezovanje, 

primerna prevozna sredstva ter čas, ki ga porabijo za izvršitev svoje storitve oziroma za 

prevoz blaga, tovora ipd. 

 

Zaključimo lahko, da je organizacijsko vedenje pomembno za delujoče organizacije v 

medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov. Pomembno je za vodje in 

organizatorje in pušča pomembne sledi pozitivnega in uspešnega povezovanja, ki je lahko 

ključno za uspešno medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. 

 

4.3.4 Vodenje in stili organizacijskega vodenja v logistiki 
 
Organizacija in vodenje lahko povzročita vrsto različnih nejasnosti in zapletov, vezanih na 

poslovanje podjetja, gospodarske družbe, javne uprave ali druge organizacije (Vukovič in  

Jesenko, 2004). Učinkovito vodenje se pokaže le, če se organizacija kot podjetje ali 

gospodarska družba ali druga oblika organizacije in posameznik v njej prilagajata trenutnim 

družbenim in gospodarskim razmeram in spremembam. Čas razvoja globalizacije, nastanek 

svetovne krize in pojav recesije po državah so močni dejavniki, ki vplivajo na uspešnost 

posameznih organizacij v gospodarstvu ali javni upravi. Uspešnost posamezne organizacije je 

močno odvisna od učinkovitega vodenja, zato je pomembno, da se temu posveča tudi 

znanstvena stroka. Uspešnost vodenja je lahko odvisna od univerzalnosti vodij in njihovega 

vpliva na učinkovitost vodenja organizacije (Jokinen, 2005).  

 

Kako voditi organizacijo, kako usklajevati poslovno logistiko, kako medorganizacijsko 

usklajevati in voditi posle, kako komunicirati in dosegati uspešno izvršitev naloge, kako 
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obvladovati logistične procese itd. so le nekatera vprašanja, na katera je težko odgovoriti brez 

ustreznega argumenta. Zagotovo je vodenje zahtevna naloga, ki od vodje (menedžerja) 

zahteva poznavanje vrste procesov, poznavanje vedenja posameznikov in skupine ljudi v 

organizaciji, obvladovanje vseh procesov proizvodnje ali storitve in vrsto drugih podsistemov, 

ki omogočajo, da je vodenje uspešno in da so naloge uspešno opravljene ter dosežen cilj. 

Dobro vodenje pokaže učinke organizacije. Obstajajo izoblikovana orodja vodenja kot 

praktični vodnik z aktualnimi modeli in koristnimi pripomočki za uspešno vodenje, vendar je 

to bolj uporabno za vodenje v javni upravi, državnih službah ali na ravni lokalne skupnosti 

(FORUM, 2011). Kako opredeliti vodenje, je skorajda nemogoče odgovoriti, ker je vodenje 

tolikokrat definirano, kolikor je avtorjev, ki vodenje kot proces proučujejo in razlagajo. Za 

vodenje se je v novejšem času in tudi v našem prostoru uveljavila enotna beseda menedžment, 

za vodje pa se je oprijela beseda menedžerji. Ob uporabi te besede je razumeti, da je pojem 

širši od pojma vodenje, ker zajema vodenje in proučevanje vseh procesov, izobraževanje, 

inovacije, analize uspešnosti, planiranje ipd. To je verjetno vodilo nekatere avtorje, da 

navajajo vodenje kot sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k doseganju 

želenih ciljev in učinkov. Drugi avtorji trdijo, da je bistvo vodenja vplivati na zaposlene, da 

prostovoljno in motivirano delujejo za doseganje ciljev in učinkov njihove organizacije. V 

znanstveni literaturi je mogoče zaslediti opise množice modelov vodenja, ki so lahko enaki ali 

različni, se dopolnjujejo ali izključujejo, in tiste, ki so bolj ali manj uporabni pri vsakdanjem 

vodenju (Ovsenik in Ambrož, 2002).  

 

Tudi za medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov so vodenje in stili vodenja 

pomembni in različno uporabni, začenši od oblike organizacije (ali gre za zasebni kapital, ali 

gre za družbeni kapital, ali gre za gospodarsko družbo, ali za javno organizacijo) do oblike in 

stila vodenja, ki ga pozna in uporablja konkretni vodja v posamezni organizaciji. Ni mogoče 

govoriti o nekakšnem medorganizacijskem vodenju; gre za stile in oblike vodenja v 

posamezni organizaciji, ki se skozi medorganizacijsko povezovanje in usklajevanje odlikuje 

glede na zastavljeni skupni cilj in doseganje rezultatov. Kako meriti ustreznost posameznega 

vodenja, je nemogoče opredeliti, pomembne so vse oblike in stili, ki omogočajo 

medorganizacijsko dopolnjevanje (Miglič in Vukovič, 2006).  

 

Mnogi avtorji in raziskovalci vodenja in stilov vodenja so dokazovali, da na uspešnost 

vodenja in organizacije močno vplivajo značilnosti posameznih vodij. Številni raziskovalci so 

izvajali raziskave na tem področju in pri tem prišli do različnih podatkov o vodji in stilih 
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vodenja. Stil vodenja opredeljuje orientacijo v vodenju posameznega vodje, ki je lahko 

usmerjeno v medčloveške ali medorganizacijske odnose ali pa v vodenje k izvajanje 

zastavljenih nalog posamezne organizacije (Adeyemi-Bello, 2001). Za vodje, ki so usmerjeni 

k izvajanju nalog in opravljanju dela, je značilno, da so usmerjeni k poudarjanju skupinskih 

ciljev in doseganju rezultatov. Zanje je značilno, da imajo visoko potrebo po doseganju 

rezultatov, do zaposlenih in podrejenih pa imajo zadržan odnos in vzdržujejo psihološko 

distanco. Natančno ločujejo vodilno mesto od mest podrejenih zaposlenih. Za posamezne 

vodje, ki so s svojim stilom vodenja usmerjeni k odnosom in človeškim virom, pa trdi, da ti 

visoko vrednotijo medsebojne odnose. Njihov glavni cilj vodenja je vzpostaviti prijazno in 

podporno delovno ozračje, ki pripomore k skupnim potrebam za zagotavljanje uspeha.  

 

Pagon je proučeval policijske vrste ter skozi njihovo organizacijo in službe proučeval obliko 

in model vodenja. Ugotovil je značilnost močne hierarhije vodenja in usmerjanja nalog. 

Uporabil je Reddinovo teorijo in razvrstil vodje po tipu in stilu vodenja. Ugotavljamo, da je ta 

oblika lahko uporabna tudi v organizacijah, ki so povezane v medorganizacijskem 

obvladovanju logističnih procesov (Redja in Pagon, 2002), in sicer: 

- vodja z zavzetim stilom vodenja – zanj je značilno, da ima visoko usmerjenost k 

odnosom med zaposlenimi ter nizko usmerjenost k posameznim nalogam. Zelo 

podpira notranje medsebojne odnose, je močno odprt do sodelavcev, pomembna 

mu je komunikacija med sodelavci, nastale spore poskuša urejati sam in jih blaži, 

zaposlene spodbuja k dajanju predlogov in soupravljanju. 

- vodja z združevalnim stilom vodenja – zanj je značilno, da ima visoko usmerjenost 

k medsebojnim odnosom kot tudi nalogam, je usmerjen v prihodnost. Močno 

podpira timsko delo, pomaga zaposlenim pri reševanju nalog in se enači z 

zaposlenimi. Pogosto dosega cilje tudi višje kot običajno. Primeren je za kreativne 

naloge in medorganizacijske povezave, za rutinske naloge ni zanesljiv. 

- vodja z zadržanim stilom vodenja – zanj je značilno, da ima nizko usmerjenost k 

medčloveškim odnosom in nalogam, ki jih organizacija opravlja. Ponavadi 

popravlja napake zaposlenih, z njimi redko komunicira, je konzervativen, poudarja 

pravila in postopke dela. Je dober operativec in primeren za administrativna, 

računovodsko-finančna in podobna dela.  

- vodja s prizadevnim stilom vodenja – zanj je značilno, da ima visoko usmerjenost 

k nalogam in nizko usmerjenost k odnosom med ljudmi. Je zelo gospodovalen, 

avtoriteta pri vodenju, zaposlene ocenjuje le po rezultatih dela in uspešno 



 

 107 

opravljenih nalogah. Takšen vodja ne more brez oblasti, je primeren za situacije z 

nizko stopnjo situacijske kontrole in zgubljen, kadar nima oblasti.  

 

Za potrebe organizacijskega in medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov bi bilo  

mogoče uporabiti vsakega od navedenih stilov. Stile organizacijskega in medorganizacijskega 

vodenja in obvladovanja bi bilo mogoče še deliti na podskupine, kar je odvisno od 

neposrednega vodje. Vodja oziroma menedžer mora s svojim prizadevanjem in ravnanjem 

ustvariti obliko vodenja, ki bo pritegnila udeležene v procesu, da si želijo uspeha. To nam 

pove, da je od vodenja in stilov vodenja odvisno tudi, kako so zaposleni v organizaciji 

stimulirani pri svojem delu, kako so informirani, kakšni so odnosi vodje do njih in še vrsta 

drugih dejavnikov, ki vplivajo na vodenje. Zaposleni v organizaciji so zagotovo ena od 

pomembnejših skupin deležnikov, ki vplivajo na delovanje v organizaciji, zato so ravno 

notranji odnosi, notranja komunikacija in usklajenost pogoj za dobro delovanje in uspešnost 

posamezne organizacije. Dobro obveščeni delavci v organizaciji bolj razumejo organizacijsko 

delovanje in so bolj motivirani za delo, hkrati je takšno skupino zaposlenih lažje voditi in jih 

usmerjati pri njihovem delu. Cilje notranje komunikacije v organizaciji je mogoče opredeliti 

kot obojestransko koristen odnos med organizacijo in njenimi zaposlenimi kakor tudi med 

zaposlenimi v različnih organizacijah, kar vse pripomore k boljšemu uspehu posamezne 

organizacije in celote v medorganizacijski povezavi (Theaker, 2004).   

 

V medorganizacijskem povezovanju in medorganizacijskem opravljanju logističnih procesov 

vseskozi obstaja potreba po raziskovanju kulturnih in medkulturnih razlik, ki omogočajo, da 

se organizacije ustrezno prilagajajo. Ustrezno temu se prilagajata tudi vodstvo organizacije in 

posamezni vodja v organizaciji. To določajo tudi dinamika, kompleksnost in raznolikost 

globalnega okolja, ki se vse bolj spreminja. Drugačno okolje narekuje prilagajanje organizacij 

in zaposlenih v organizacijah, ki se glede na spremembe morajo naučiti učinkovito 

komunicirati v različnih kulturnih okoljih, če želijo učinkovito delati z manjšinami znotraj 

lastne kulture ali pa s tujci v tujini in doma. Vodja bi moral imeti močno in globalno 

naravnano mišljenje, njegov odnos bi moral biti enakopraven do ljudi iz različnih kulturnih 

okolij (Jokinen, 2005). Vodje morajo zgraditi dolgoročne cilje, vzpodbujati organizacijske 

spremembe, ustvarjati učne sisteme, motivirati zaposlene k doseganju odličnosti, preprečevati 

konflikte, spretno voditi zaposlitveni cikel, učinkovito sodelovati v multikulturnih timih, 

razumeti lastne vrednote, pravilno opredeljevati kulturo drugih ter kazati znanje in 

spoštovanje do drugih držav. 
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Če poiščemo model univerzalnega vodje, potem navajamo, da mora univerzalni vodja imeti 

vodstvene sposobnosti, ki posamezniku omogočajo, da opravlja svoje delo zunaj lastne 

nacionalne kulture in tudi zunaj organizacijske kulture, ne glede na izobrazbo, etično 

pripadnost ali funkcijo, ki jo opravlja. Pri tem gre za zahtevno poznavanje kultur, običajev in 

jezika drugih, poznavanje načina poslovanja in pravne podlage za možno poslovanje ter 

poznavanje drugih razlik, ki jih mora vodja ugotoviti in prenesti na svoje uslužbence 

(Jokinen, 2005). Obvladovanje številnih razlik in prenos nalog na uslužbence ter uspešna 

izvedba teh nalog pomenijo uspešno medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov.  

 

S proučevanjem univerzalnega vodje so se s časom izoblikovala mnenja o določenih tipih in 

prototipih vodje. Obenem so se izoblikovala mnenja o njihovih razlikah, glede na kulturo, 

običaj, jezik ipd. (Brodbeck in drugi, 2000). Kulturne razlike, običaji, jezik, navade, pravna 

podlaga in drugi dejavniki svojevrstno vplivajo na vodenje, lahko pa tudi pomembno vplivajo 

na uspeh medkulturnega vodenja in sodelovanja. Ravno razlike v kulturi, običajih, jeziku, v 

obliki poslovanja, statusu organizacij itd. so elementi, ki zahtevajo sposobnost posameznika 

in skupine v organizaciji in v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov. 

 

Zaključimo lahko, da so vodenje v organizaciji in stili vodenja pomembni elementi za 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. Od osebnosti vodje, usposobljenosti in 

sposobnosti prepoznavanja različnosti je odvisno uspešno vodenje, stili vodenja pa so lahko 

smernice za uspešno obvladovanje organizacije in medorganizacijsko povezovanje. 

 

4.3.5 Medorganizacijsko povezovanje in usklajevanje  
 

Medorganizacijsko povezovanje in usklajevanje skupnih ciljev je zahtevna, a nujna naloga v 

mnogih organizacijah in v različnih dejavnostih. Skupni cilji so ponavadi že določeni ali 

določljivi. V logistiki so ti cilji opraviti transport, dostaviti tovor ali blago na določen kraj, 

pripeljati blago naročniku, končni cilj je za opravljeno storitev prejeti plačilo. V splošni 

literaturi in v praksi ni veliko avtorjev, ki bi proučevali, opisovali ali razlagali 

medorganizacijsko povezovanje, medorganizacijsko sodelovanje ali medorganizacijsko 

obvladovanje logističnih procesov. Tisti, ki so se dotaknili tega področja, različno razlagajo 

medorganizacijsko povezovanje in sploh cilje, ki naj bi jih organizacije dosegale. Njihova 

razlaga je usmerjena na vodje organizacij, ki skrbijo za uspešno poslovanje, vodenje in 
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uspešnost organizacije. Vodjo organizacije je pogosto mogoče enačiti z lastnikom kapitala 

oziroma lastnikom organizacije, zaradi česar je mogoče njegove cilje poenotiti s cilji 

organizacije. Cilji organizacije so uspešna proizvodnja, izvedba uspešnega projekta, dobra 

izvedba prodaje, varna izvedba transporta in podobno. Vodjo organizacije lahko vidimo kot 

osebo, ki je odgovorna, da organizira in vodi organizacijo tako, da organizacija uspešno 

deluje in dosega zastavljene cilje v modelu upravljanja življenjskega cikla poslovnega sistema 

(Jeraj in Kralj, 2009). Cilj vodje v transportni dejavnosti je, da želi svoj uspeh in uspeh 

organizacije, ki jo vodi, spremeniti v dobro medorganizacijsko povezovanje in usklajevanje 

skupnih ciljev na svojem področju. V tej smeri so bili v praksi izvedeni mnogi projekti in 

postopki prenove poslovnih procesov, tržne reorganizacije, obvladovanja organizacij in 

podobno, kar je omogočilo mnoga proučevanja in iskanje ustreznih rešitev. V pisanju mnogih 

avtorjev je bilo mogoče zaznati uspešne oblike preoblikovanja poslovnih procesov, kar je 

omogočilo medorganizacijsko povezovanje in usklajevanje skupnih ciljev. Zanimivo je 

opisovanje projektnih pristopov pri projektiranju sodobne organizacije dela (Jeraj, 2003), 

uporabi organizacijske znanosti v tržnem gospodarstvu (Jeraj, 1994), strateškem planiranju 

kot osnovi strateškega vodenja poslovnega sistema (Jeraj, 1992) in prenovi modela poslovnih 

procesov (Jeraj, 2001).  

 

Smeri in cilje je treba določiti tudi v postopkih izvajanja logističnih procesov v transportni in 

drugi dejavnosti. Po navedbi nekaterih avtorjev je trebe uspehe iskati v vodji organizacije. 

Uspešen vodja si mora zastaviti vprašanje, kako določati cilje, kako dosegati potrebne 

rezultate in kako uresničiti zastavljene cilje. Njegove odločitve so vezane na organizacijo, 

pogosto pa je organizacija odvisna od njegovih vodstvenih sposobnosti. Vodja organizacije se 

pri določanju cilja sprašuje, zakaj je v organizaciji. Je v organizaciji zato, da nadzira delo 

področnih vodij, da ocenjuje delo podrejenih ter bedi nad proizvodnjo, financami, porabo 

materialnih sredstev, ugledom organizacije, boljšo izkoriščenostjo kadrov, manjšo materialno 

porabo, varno izvedbo transporta, skrbi za večji uspeh organizacije, organizacijo 

medorganizacijskega povezovanja in usklajevanjem skupnih interesov? Če vodja v 

organizaciji ima ta zahtevni odgovor, ima tudi odgovor na vprašanje, kaj v organizaciji dela in 

kakšna je njegova vloga pri postavljanju ciljev in doseganju rezultatov. Vodja se mora 

vprašati, kaj je njegova vloga v organizaciji. Odgovor bi lahko bil, da je tam zato, da poskrbi 

za kakovostno organizacijo dela, da stimulira zaposlene, da uvede red in disciplino ter 

omogoči zaposlenim, da s svojim prispevkom in hotenjem prispevajo k uspešnemu 

poslovanju organizacije. Doseči mora medorganizacijsko povezovanje, določiti skupne cilje 
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in poskrbeti, da so ti cilji doseženi. S tem vodja izpolni poslanstvo vodje, uspešno organizira 

medorganizacijsko povezovanje in doseže zastavljene skupne cilje. V vsaki organizaciji mora 

vodja skrbeti za poslovno odličnost procesov in poslovno odličnost organizacije. 

Medorganizacijsko povezovanje in usklajevanje pa je šele rezultat uspešnega vodenja 

posamezne organizacije, vključene v to povezavo. 

Organizacija oziroma oseba, ki vodi organizacijo in želi uresničevati zastavljene cilje 

organizacije na poti izvajanja svojega poslanstva, si mora začrtati poti, po katerih bo 

uresničila poslanstvo (Jeraj, 2003). Cilji morajo biti merljivi, akcijski, da se jih vidi, morajo 

biti zmožni in realni. Za uresničevanje ciljev organizacije, za medorganizacijsko povezovanje, 

za doseganje skupnih ciljev in uspeh opravljenih nalog je treba pripraviti terminski plan 

izvajanja, nadzorovanja in uresničevanja zastavljenih ciljev. V medorganizacijskem 

povezovanju in postavljanju skupnih ciljev, v splošnem, poslovnem, poslovno logističnem in 

družabnem svetu vodje organizacij in zaposleni v teh organizacijah že zaradi narave dela 

navezujejo stike z ljudmi iz drugih organizacij. Medsebojno povezovanje in 

medorganizacijsko poslovno povezovanje tvori skupno opravljanje nalog in tako nastaja 

mreža medorganizacijskega povezovanja s skupnimi cilji, ki jih je treba že prej postaviti in 

naloge izvajati tako, da se doseže zadovoljitev vseh postavljenih kriterijev in izvršitev nalog. 

Izvršena naloga pomeni izpolnitev skupnega cilja organizacije, skupine organizacij ali celotne 

mreže organizacij. Nastane potreba po skupnem organiziranju dela, po zastavitvi skupnih 

ciljev, po skupnem obvladovanju dejavnosti, kar zahteva medorganizacijsko povezovanje in 

obvladovanje procesov.  

 

V postopku medsebojnega povezovanja in obvladovanja logističnih procesov med vodstvi in 

zaposlenimi v organizacijah pogosto prihaja do medsebojne navezanosti. Ta navezanost 

pripelje do vzpostavljanja prijateljskih povezav, zaradi česar z nekaterimi celo preživljajo 

prosti čas, se udeležujejo družabnih dejavnosti, se aktivno vključujejo v politično življenje, 

vzpostavijo gospodarske, poslovne in druge vezi ipd. Vse to ima za posledico poznavanje 

širšega kroga ljudi, kar je za poslovanje in organizacijsko povezovanje zelo dobro, ima pa tudi 

svoje slabe strani.  

 

Zaključimo lahko, da imajo v medorganizacijskem povezovanju, usklajevanju interesov in 

medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov močno vlogo organizacije in njihove 

vodje. Dober vodja usklajuje delo, medorganizacijsko povezuje interese in uresničuje skupne 

cilje. Podobno je tudi v transportu, kjer vodja usmerja transport blaga, organizira logistične 
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procese, vezane za transport, vzpostavlja medorganizacijske povezave, skrbi za uspešnost 

organizacije, za delovanje organizacije, za izvrševanje dela in je nujen element v procesu 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. 

 

4.3.6 Skupne rešitve obvladovanja procesov v medorganizacijskem poslovanju 
 

Nujnost za obvladovanje logističnih procesov nastaja kot odgovor na spremembe na širšem 

trgu, v širšem okolju poslovanja organizacije v Sloveniji, Evropski uniji in celo širše. 

Gospodarske in druge organizacije jim morajo slediti in se prilagajati. Dvomi o nejasnosti 

obstoječe paradigme medsebojnega poslovanja, medsebojnega povezovanja in obvladovanja 

poslovnih logističnih procesov so se pokazali upravičeni po splošni globalizaciji proizvodnje 

in trga ter pojavu krize, ki je zmanjšala proizvodnjo in prodajo. Prišlo je do vrste sprememb v 

proizvodnji končnih izdelkov, mnogi proizvodi so postali nepotrebni, zaradi česar je prišlo do 

nujne spremembe v proizvodnji in tudi v transportni dejavnosti.  

 

Transportna dejavnost je doživela velike premike ravnovesij med različnimi vrstami 

globalnega transporta v Sloveniji in Evropi. Logistika je postala vzvod za premike ravnovesij 

med različnimi vrstami evropsko-globalnega transporta in ji daje poseben pomen (Kramar, 

Rosi, Lipičnik, Kramberger in Lisec, 2006). Gre za iskanje rešitev, ki bi proizvodni in 

storitveni dejavnosti omogočili prebroditi krizno stanje, ohraniti proizvodnjo in transport in 

nanj vezane logistične procese. V tem iskanju skupnih rešitev obvladovanja logističnih 

procesov ne moremo prezreti logističnega menedžmenta, ki ima v tržnem gospodarstvu 

odločujoč vpliv na povečanje dodane vrednosti in posledično na izboljšanje učinkovitosti in 

konkurenčnosti gospodarske družbe oziroma organizacije (Čižman, 2004). 

Bistveno vlogo pri doseganju strateškega cilja obvladovanja logističnih procesov ima celovita 

analiza logističnih stroškov in izkoriščanje sodobne informacijske ter komunikacijske 

tehnologije. Skozi njega in splošno skozi menedžment poslovnih logističnih procesov je 

mogoče opredeliti stroškovni vidik posameznih logističnih aktivnosti, jih  ovrednotiti in skozi 

obvladovanje poiskati izboljšave. Čeprav pojem logistike označuje področje vseh aktivnosti, 

ki so potrebne za menedžment fizičnega toka materiala, od dobavitelja prek aktivnosti 

gospodarskih družb do končne porabe materiala oziroma do potrošnika, ne smemo pozabiti, 

da gre za aktivnosti posameznika, ki skozi te procese obvladuje poslovno logistiko in denarne 

tokove. Poslovna logistika in logistični procesi sodijo med pomembnejše gospodarske 
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dejavnosti, ki z visoko kakovostjo in nizko ceno logističnih dejavnosti veliko prispevajo k 

ekonomičnosti izdelka ali storitve. Logistični procesi imajo močan vpliv na celotne stroške 

proizvodnje in prodajo končnega izdelka, zato je menedžment logističnih postopkov zelo 

pomemben. Z globalizacijo proizvodnje in trga se je pojavilo razmišljanje v smeri celotne 

obravnave medsebojnih povezav v procesih z upoštevanjem kritične veličine časa. Od vseh 

poslovnih operacij, ki spremljajo določeni izdelek od začetka nastajanja do končne porabe, je 

2/3 do 3/4 poslovno logističnih. To nam pove, da imajo odločitve, ki so posledice logističnega 

menedžmenta, velik vpliv na celotne stroške proizvodnje, na poznavanje in razumevanje 

poslovno logističnih procesov, na njihovo medsebojno povezanost ter uporabo sodobne 

informacijske in komunikacijske tehnologije, ki je ključna za učinkovit poslovno logistični 

menedžment v vsaki gospodarski družbi.  

 

Svet za logistični menedžment CLM (Council of Logistics Management), ki je pomembna in 

ena od vodilnih organizacij na področju logistike v svetu, je definiral logistični menedžment 

kot poslovni proces planiranja, uvajanja in kontroliranja učinkovitega, razpoložljivega pretoka 

in skladiščenja blaga, storitev in ustreznih informacij, od mesta izvora do mesta potrošnje 

dobrine z namenom prilagajanja zahtevam kupcev. Dobavitelji zagotavljajo oskrbo s surovim 

materialom in poslovno logistični procesi ga transformirajo v končno blago. Poslovno 

logistični menedžment skozi proces planiranja, izvedbe in kontrole izvedenih poslovno 

logističnih procesov določa okvir za izvedbo posameznih logističnih aktivnosti, ki so potrebne 

za transformacijo vhodov v poslovni logistični sistem v izhode, kot so konkurenčna prednost, 

časovna in prostorska oskrba, učinkovita naravnanost h kupcu in združevanje poslovno 

logističnih aktivnosti tako, da poslovna logistika postane pridobitev za organizacijo pri 

povečanju dobička.  

 

Zaključimo lahko, da poslovni menedžment pripomore k skupnemu reševanju poslovno 

logističnih procesov. Z menedžmentom posamezni logistični procesi v medorganizacijskem 

povezovanju in obvladovanju dobijo svoj kakovostni okvir in potrdijo postopke poslovne 

odličnosti. 
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4.4 Vpliv človeških virov na medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov 
 

4.4.1 Vloga posameznika v organizaciji in medorganizacijskem povezovanju 
 

K pravilni organiziranosti gospodarskih družb in drugih organizacij v obvladovanju poslovne 

logistike in v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov močno pripomorejo 

človeški viri v organizacijah. Njihova glavna naloga je predvsem povečevanje konkurenčnih 

prednosti v organizaciji, podjetju, gospodarski družbi, javni upravi državi in drugod. 

Strategija človeških virov pa temelji na pridobivanju in izbiri, motiviranju, nagrajevanju in 

ocenjevanju zaposlenih. Strategija pridobivanja in izbire zaposlenih se začne z načrtovanjem 

človeških virov v posamezni organizaciji, na kar znatno vpliva pravni sistem države z zakoni 

zaposlovanja, načrti regionalnega razvoja in trga delovne sile. Organizacije delovno silo  

poiščejo in pridobijo na trgu delovne sile. Najpomembnejši cilj pri izbiri kadra je zaposliti 

primerno usposobljene in izobražene ljudi, ki imajo sposobnosti za uporabo pridobljenega 

znanja. V zadnjem času poleg strokovne usposobljenosti organizacije poudarjajo še 

kompetence, ki predstavljajo kombinacijo usposobljenosti in primernosti delavca za 

opravljanje določene naloge. Te kompetence zajemajo znanja, veščine, spretnosti, osebnostne 

lastnosti in osebna prepričanja posameznika, motive in vrednote, ki skupaj predstavljajo 

predpostavko za večji delovni uspeh. Zakonska podlaga je le temelj za zaposlitev in določitev 

minimuma pravic in obveznosti, na organizaciji pa je, da sama izbere ustrezen kader. Iz 

potreb in ciljev organizacije izhajajo zahteve po novih delavcih in prostih delovnih mestih, ki 

jih organizacija predvidi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 

Notranje vire organizacije predstavljajo zaposleni delavci, ki so že v organizaciji in je njihova 

prednost v tem, da organizacijo poznajo, kar lahko bistveno zmanjša stroške in čas 

zaposlovanja.  

Iz navad posameznika in njegovega značaja lahko sklepamo, ali zna obvladovati čas in 

prostor, kar je temeljnega pomena za uspešno organiziranje in vodenje procesov, bodisi v 

gospodarski družbi, javni upravi, državi ali drugi organizaciji. Samopodoba posameznika 

določa njegovo obnašanje. Zato si mora vsak posameznik predstavljati sebe, kakršen bi rad 

bil, kakšne cilje si je v življenju zastavil, kaj želi doseči s svojim obnašanjem, oblačenjem, 

izražanjem, uporabo jezikov, mimike, lastne kulture ipd. 

 

Če nekdo želi biti uspešen vodja v organizaciji ali organizator dela v organizaciji ali 

medorganizacijskem povezovanju in želi biti pozitivna oseba, mora pripraviti osebno 
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strategijo razvoja osebnosti, ki jo začne s točnim prihajanjem v službo, na sestanke, na 

družabna srečanja ipd.. Takšna oseba se mora vedno dobro pripraviti (organizirati) za službo, 

sestanek in družbo. Vedno se mora osredotočiti na najpomembnejše naloge v organizaciji, v 

medorganizacijskem povezovanju, na sestanku in tudi na družabnem srečanju. Svoj čas v 

službi, na sestanku in tudi v družbi mora vedno dobro izrabiti. Tudi družba je lahko okolje, 

kjer lahko navežeš poslovne medorganizacijske stike, skleneš dogovor z neko organizacijo ali 

celo podpišeš ali končaš posel (pogosto se zgodi, da je na družabnem srečanju dana pika na i, 

kar pomeni uspešno zaključen posel, sklenjena pogodba, dosežen dogovor o vrednosti točke 

opravljenega dela ipd.). 

 

Teorija uči, da če želi nekdo biti uspešen kot vodja, organizator dela, kot pozitivna oseba, 

mora vedno skrbeti za svoj zgled in ugled v organizaciji, paziti, kako se obleče, kako se 

obnaša in kakšen želi biti. S svojim videzom in obnašanjem mora izražati osebo, ki je izjemno 

poslovno učinkovita, odločna in drugim daje zgled. Izkazovati mora poslovno uspešno in 

sposobno osebo, uspešnega menedžerja, organizatorja. 

 

Vse to so oblike poslovnega delovanja, ki se jih posameznik lahko nauči z vajami. Če hoče 

biti odličen organizator svojega življenja, dela svoje organizacije, društev ali drugih združb, v 

katerih deluje, mora vedno biti v prednosti, da se bo osredotočil na najpomembnejše naloge, 

da bo čas dela in sestankov, tudi družabni čas, organiziral tako, da je najbolj učinkovit in 

sprejemljiv. 

 

Vloga posameznika in njegova osebnost kot temeljni element organizacije se je v zgodovini 

spreminjala, spremenile pa so se tudi posameznikove osebne značilnosti, vplivi, razvojni 

potencial, položaj in podobno. Na to so vplivali mnogi gospodarski, razvojni, trgovski in 

drugi vplivi. Spoznanje, da je osebne lastnosti, značaj, temperament, telesno zgradbo in 

sposobnosti človeka mogoče povezati z njegovim delom, vrednotami in načeli v organizaciji, 

je bilo izhodišče za pojmovanje človeka kot najpomembnejšega elementa organizacije in 

medorganizacijskega povezovanja. Pomembne so postale človekove zmožnosti, njegova 

vloga in mesto v organizaciji, pomemben je njegov vpliv na organizacijo. Izzivi in načela, s 

katerimi se vodje soočajo znotraj organizacije ali v medorganizacijskem povezovanju, so 

osebni in vplivajo na delovne cilje in vrednote vodstvenih in drugih ljudi v organizaciji. 

Ponavadi so vrednote v organizaciji namenjene usmerjanju stališč, mnenj in vedenj v 

organizaciji ali v medorganizacijskem povezovanju in pogosto predstavljajo skrite 
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motivacijske faktorje, ki jih težko opazimo. Ko posamezniki spoznajo lastne vrednote v 

organizaciji ter izzive, s katerimi se bodo srečevali, spoznajo tudi orodja in postopke, ki jim 

omogočajo oblikovanje večje predanosti delu in organizaciji. Posameznik lahko s svojim 

naprednim delom postane inovator v organizaciji, kar njemu in organizaciji prinaša doseganje 

osebnostnih in organizacijskih ciljev ter zadovoljstvo in motivacijo za delo. Ob tem je treba 

upoštevati dejstvo, da je nemogoče vse navade zaposlenih ali v medorganizacijskem 

povezovanju naenkrat spremeniti, zato je treba začeti s prvo spremembo in jih potem 

nadaljevati.  

 

Zaključimo lahko, da je vloga posameznika v organizaciji in medorganizacijskem 

povezovanju nenehna skrb za poslovanje in medorganizacijsko povezovanje ter 

medorganizacijsko obvladovanje procesov. Kljub nenehnemu spreminjanju in razvoju 

gospodarskih dejavnikov mora naloge organizirati in izvesti strokovno, natančno in ne sme 

dovoliti izjem.  

 

4.4.2 Organizacijsko vedenje in kadrovski menedžment 
 

Organizacija (navedli smo, da je to umetna tvorba, ki ni živa in sama ne more poslovati, 

znotraj nje in v imenu nje poslujejo ljudje), ki želi uspešno poslovati, mora s svojimi 

strankami vzpostaviti odnose, ki bodo temeljili na medsebojnem zaupanju. Dobra kultura 

sodelovanja  in primerna komunikacija omogočata boljšo organizacijo dela, povečujeta interes 

za izdelke ali storitve organizacije in odločilno vplivata na lojalnost starih ter pridobivanje 

novih strank.  

 

Značilnosti sodobnega (današnjega) časa globalizacije, gospodarske krize in recesije so 

povzročile mnoge spremembe na ekonomskem, gospodarskem, politi čnem in socialnem 

področju. Te povzročajo nove spremembe in iskanje rešitev, ki bi bile koristne za vse 

udeležence v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov in v medsebojnem 

povezovanju. Novo stanje zahteva nove rešitve, ki jih organizacije vidijo v novi globalizaciji, 

odpiranju novih mednarodnih trgov (trgi potrošnikov, trgi produkcijskih faktorjev in ne 

nazadnje novi trgi delovne sile) in podobno. Nastalo stanje povzroča spremembe v obnašanju 

potrošnikov, ki za manj denarja hočejo boljše storitve in usluge, boljše izdelke ipd.  
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Priča smo hitremu tehnološkemu razvoju, spreminjanju in širjenju tehnologije na različna 

področja življenja. Pri tem pa se spreminjajo tudi etični poslovni faktorji. Razvoj družbe 

dviguje tudi splošni izobrazbeni nivo človeške populacije, širi se zavest ljudi, rojevajo se nove 

dobrine, spreminjajo se miselnosti in dviguje miselni nivo. Tak razvoj vpliva na vse večjo 

dinamičnost in kompleksnost organizacijskega okolja. Zato organizacije pospešeno 

spreminjajo svojo strategijo, strukturo, kulturo in kadrovski menedžment. Spreminjajo 

medorganizacijske odnose in vplive, borijo se za medorganizacijsko obvladovanje procesov in 

medsebojno povezovanje ter za obvladovanje poslovnih procesov. 

Upoštevati je treba, da hitre spremembe v medorganizacijskem povezovanju in obvladovanju 

logističnih procesov ne nastajajo le na prodajnih področjih, prodajnih trgih, temveč tudi na 

nabavnih trgih in trgih delovne sile, v procesu proizvodnje ipd. Te spremembe pogosto 

nimajo povezav, kar pomeni, da so težko napovedljive, s čimer se ukvarjajo mnoge vlade 

držav in njihove notranje službe. Informacije o spremembah nastajajo v mnogih delih 

organizacije, kar pomeni, da na strategijo vplivajo mnoge ravni organizacije. V njih pa igrata 

pomembno vlogo nižji in srednji menedžment ter s tem povezana kadrovska funkcija. 

Ključnega pomena za organizacijo sta horizontalna in vertikalna integracija, ki dajeta 

pomembnost strategiji kadrov in kadrovskega menedžmenta. Vertikalna integracija vključuje 

povezavo priprave strateške politike organizacije in politiko implementacije, kar vodi tudi k 

izločitvi razlike med odgovornostjo teh dveh funkcij in pomeni, da se mora kadrovski 

menedžer, ki je odgovoren za implementacijo, zavedati, da bo nosil pozitivne in negativne 

posledice svojih akcij in strateških odločitev. 

Kadri so vselej kritični faktor vsake organizacije, zaradi česar ima kadrovski menedžment 

pomembno strateško funkcijo. Učinkovitost, uspešnost in kakovost zahtevajo optimalno in 

prožno politiko proučevanja kadrov in zaposlovanja. Politika povezovanja organizacij, 

uporabna orodja in kadrovski tokovi so nepogrešljivi pripomočki uspešnega kadrovskega 

menedžmenta in medorganizacijskega povezovanja. V mnogih organizacijah so ugotovili, da 

splošne univerzalne rešitve menedžmenta ne obstajajo in je vsako rešitev nekega problema 

mogoče sprejeti kot unikat glede na dane okoliščine. Potrebno je stalno usposabljanje z 

novimi znanji na svojem in širšem področju dela, vključno s financami, tehnologijo in 

marketingom. Stalno spreminjanje zahteva, da morajo kadri poznati znanstvene metode 

identificiranja in reševanja problemov, sploh če gre za organizacije, ki se ukvarjajo z 

logističnimi procesi in kjer je od vsakega posameznika odvisno, ali bodo logistični procesi 

izpeljani in ali bodo ti delavci uspešno obvladovali medorganizacijsko povezovanje. 
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Zaključimo lahko, da organizacijsko vedenje in kadrovski menedžment veliko prispevata k 

uspehu organizacije in medorganizacijskih povezav v obvladovanju logističnih procesov. 

Organizacijsko vedenje pa je pomembno za obstoj in delovanje posamezne organizacije, zato 

je usposabljanje kadrov nepogrešljiv del študija različnih organizacijskih ved. 

 

4.4.3 Organizacijska psihologija 
 
Za medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov je pomembna organizacijska 

psihologija, ki proučuje vedenje posameznika in skupine pri opravljanju njihovega dela in 

nalog. Pri obvladovanju poslovne logistike in logističnih procesov lahko ugotovimo, da 

organizacijska psihologija proučuje ljudi (posameznike), vključene v razvoj in izvajanje 

logističnih procesov transporta. Za organizacijo je organizacijska psihologija zelo pomembna 

zaradi napredovanja na delovnem mestu, zaradi produktivnosti zaposlenih v organizaciji, 

veliko je v pomoč tudi pri iskanju in zaposlovanju novih delavcev. Gre za novejšo vejo 

psihologije, ki se je razvila v 30. letih dvajsetega stoletja in se še vedno raziskuje. Vse več 

organizacij za uspešno poslovanje in iskanje ustreznih kadrov zaposluje strokovnjake za 

organizacijsko psihologijo, da bi s tem procesom povečali produktivnost in kakovost izdelka 

ter dosegli poslovno odličnost. Ta ugotovitev potrdi pomembnost posameznika v procesu 

proizvodnje, v transportu in drugih logističnih procesih. Človek je pomemben člen v izvajanju 

notranje in zunanje poslovne logistike v procesu proizvodnje in v transportu, saj je nanj 

vezana vrsta procesov, ki bodo izvedeni, če bo posameznik opravil pričakovane naloge. 

Posameznika je treba povezati kot pomembnega dejavnika v procesu proizvodnje, v procesu 

organizacije poslovnih in drugih dejavnosti z gospodarskega, ekonomskega, kulturnega, 

psihološkega, sociološkega, znanstvenega in mnogih drugih zornih kotov. Organizacijska 

psihologija in organizacijska sociologija vplivata tudi na poslovne logistične procese in 

organizacijo zunanje poslovne logistike v avtomobilski industriji in drugih oblikah 

proizvodne dejavnosti (Adam in Tomšič, 2004).  

Motiviranje in nagrajevanje zaposlenih (psihologija je močan dejavnik) ima pomembno 

prepričevalno vlogo, s katero se zaposlene da prepričati, da z delom dosegajo rezultate, 

pomembne za organizacijo, v kateri delajo. Najpogostejša metoda motiviranja zaposlenih je 

nagrajevanje po delu, s čimer spodbujamo delavca, da je bolj produktiven in učinkovit.  

 

Tudi ocenjevanje dela je pomembno, saj z doseženimi rezultati analiziramo delovni proces ter 

ocenimo delavce na delovnem mestu. Navadno je ocenjevanje vezano na delovni proces, ki 
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ima faze postopkov in čas izvedbe. Delovni proces analiziramo tako, da opredelimo vhode 

(predmete dela, človeške vire, opremo), aktivnosti v procesu in izhode (izdelke, storitve, 

informacije). Zaposlene lahko ocenimo na podlagi njihove delovne uspešnosti, ki jo 

opredeljujemo kot produkt motivacijskih in sposobnostnih kriterijev. Vodja ima nalogo, da 

povečuje delovno uspešnost zaposlenega, pa naj bo to z navduševanjem za skupne cilje, z 

razložitvijo vloge posameznika v skupnih prizadevanjih, z delitvijo dela glede na sposobnosti 

posameznega delavca in z nenehnim spodbujanjem k delu (Sternad, 2008).  

 

Zaključimo lahko, da so človeški viri in upravljanje z njimi pomembni v medorganizacijskem 

obvladovanju logističnih procesov. So tisti dejavnik, ki omogoča delovanje posameznih vezi 

logistike in celotnih logističnih procesov. Zaradi tega je nujno njihovo proučevanje in 

izpopolnjevanje, kar bo pripomoglo k večji uspešnosti. Pri tem organizacijska psihologija 

veliko pomaga organizaciji in organizatorjem dela. 

 
 

4.5 Iskanje ustreznih modelov za medorganizacijsko obvladovanje logističnih 
procesov 

 

4.5.1 Modeli obvladovanja  
 
Ugotovili smo že, da je organizacija (po ZGD in drugih predpisih) osnovna oblika kapitala, 

ljudi in materialnih sredstev, v kateri se združujejo delo, znanje in obvladovanje dejavnosti, za 

katero je registrirana. Združenja organizacij, koncerni, korporacije in druge oblike 

združevanja so združenje dveh in več prej omenjenih organizacij s ciljem izvajanja določene 

dejavnosti, dopolnjevanja in skupnega obvladovanja dejavnosti. Združenja lahko pripomorejo 

k večji racionalizaciji pri opravljanju poslovne logistike oziroma izvedbi transportnih storitev, 

s tem pa tudi do večje konkurenčnosti takih podjetij oziroma gospodarskih družb in 

posameznikov podjetnikov, ki se med seboj povezujejo. Gospodarske in druge organizacije 

(podjetja oziroma gospodarske družbe in posamezniki podjetniki) se med seboj lahko 

povezujejo na različnih stopnjah, kar pomeni, da skupno sodelujejo pri posameznih poslovnih 

funkcijah, npr. le s skupnim informacijskim sistemom.  

 

Povezovanje transportnih organizacij v združenja, v medorganizacijsko povezovanje se 

razširja predvsem zato, da organizacije lahko razširijo paleto storitvenega programa, kar 
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pomeni, da uporabniki dobijo večjo ponudbo, organizatorji transporta pa zmanjšajo število 

praznih transportnih sredstev. S takšnim medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem 

poslovna logistika doseže, da si organizacije, vključene v logistične procese, priskrbijo 

povratne tovore, tudi če v namembnem kraju nimajo lastne prodajne mreže. Pomemben razlog 

za tak način sodelovanja je tudi v specializiranosti organizacij, saj s tem pridobijo razširitev 

storitev ali povečanje kapacitet transportnih sredstev, kar pomeni večjo količino dostavljenega 

tovora v krajšem času.  

 

Medsebojno povezovanje in sodelovanje transportnih organizacij znotraj poslovne logistike 

zahteva usklajevanje, dogovarjanje, sklepanje pogodb, pravno varstvo v izvedenih logističnih 

procesih itd. Skupen cilj povezovanja pa je dolgoročno doseganje zastavljenih ciljev, uspešno 

poslovanje in ustvarjanje poslovnega dobička. Skupaj lahko dosežejo več, lahko vplivajo tudi 

na razvoj pravnih norm in zahtev, dosegajo višje rezultate in zagotovijo nadaljnji razvoj. 

 

Sodelovanje znotraj poslovne logistike pa ne poteka samo na ravni povezovanja med 

transportnimi organizacijami in izvajalci logističnih procesov, saj se lahko transportna 

organizacija poveže tudi s samimi uporabniki transportnih storitev. Transportna organizacija 

in uporabnik skleneta pogodbo, ki transportni organizaciji in naročniku narekuje določene 

obveznosti in pravice, pogodba pa se lahko navezuje na določen transport ali na več 

transportov v določenem časovnem obdobju. Cilj povezovanja z uporabniki transportnih 

storitev pa je transportni organizaciji zagotovitvi dela za daljše časovno obdobje, uporabnik 

pa lahko tako iztrži veliko nižjo ceno prevoza.  

 

Posamezna  transportna organizacija se lahko zaradi razvojnih, organizacijskih ali katerikoli 

drugih ciljev poslovanja poveže tudi z drugimi logističnimi organizacijami. Takšno 

sodelovanje poteka predvsem zaradi sestavljenosti in zahtevnosti transportnih storitev, saj 

zahtevajo veliko specializiranosti, predvsem v novejšem času, ko se pojavljajo sodobne oblike 

organizacije transporta, kot sta kombinirani in multimodalni transport. Pomembno pa je 

predvsem sodelovanje na področju špediterskih nalog, skladiščenja blaga in zbiranja ter 

odpravljanja pošiljk (Sternad, 2008).   

 

Z medsebojnim sodelovanjem, povezovanjem, organizacijskim ali proizvodnim 

dopolnjevanjem, z iskanjem modernejših in poslovno uspešnejših oblik medsebojnega 

sodelovanja in obvladovanja poslovne logistike so organizacije izbrale različne oblike 



 

 120 

medsebojnega povezovanja. Nekatere med njimi so poslovno povezane z različnimi 

proizvajalci na drugih celinah, kar pogosto vpliva na razvoj podobnega ali vsaj primerljive 

oblike organizacije dela in medsebojnega povezovanja. Ni pa mogoče nekega ameriškega ali 

japonskega primera uporabiti za medsebojno povezovanje med udeleženci proizvodnje ali 

transporta. Evropa in Evropska unija sta po marsičem posebni, in sicer kot stara celina in kot 

območje, ki nima dovolj lastnih rudnin za industrijsko proizvodnjo ali pa so te na zalogi le v 

manjšem obsegu in manjših količinah. Zato evropska industrija za proizvodnjo kupuje 

materiale na prostem trgu, kjer je vzpostavljeno trgovinsko razmerje. Industrija nima vpliva 

na ta razmerja, lahko se prilagaja le glede na ponudbo in povpraševanje.  

 

Poslovanje in oblika dobave materialov za potrebe avtomobilistične industrije in industrije za 

izdelavo sestavnih delov v avtomobilistični industriji sta narekovala delitev poslovne logistike 

na notranje in zunanje logistične procese. Industrija je v glavnem notranjo poslovno logistiko 

obdržala in jo opravlja sama s svojimi poslovnimi kapacitetami in skrbi za ustrezno 

kakovostno proizvodnjo. Zunanjo poslovno logistiko oziroma outsourcing za nabavo in 

dostavo potrebnih materialov je industrija prepustila zunanjemu izvajalcu, ki mora pod 

določenimi pogoji industrije storitev izvajati, kot če bi jo industrija izvajala sama, za to pa 

prejme ustrezno plačilo. 

 

4.5.2 Model obvladovanja logističnih procesov v povezavi z industrijsko proizvodnjo 
 
Industrija in industrijska proizvodnja kot zahtevni in kompleksni dejavnosti zahtevata široko 

poznavanje in obvladovanje procesov proizvodnje posameznega izdelka in izdelkov kot 

celote, prav tako pa zahtevata določena znanja in sposobnosti za obvladovanje poslovne 

logistike dobave materialov za proizvodnjo, obvladovanje procesov vodenja proizvodnje, 

pravočasno dobavo materialov in vrsto drugih procesov, pomembnih za proizvodnjo.  

 

Evropska industrija v glavnem nima lastnih proizvodnih materialov ali vsaj ne v potrebnih 

količinah, zato jih kupuje na prostem trgu v Evropi ali drugje in tako zagotavlja proizvodnjo 

ali del svoje proizvodnje seli na druge celine. Takšna ugotovitev smiselno potrdi ugotovitev o 

splošni delitvi poslovne logistike na notranjo, ki zagotavlja proizvodnjo, ter zunanjo, ki 

zajema transport in z njim povezane logistične procese, ki omogočajo industrijsko 

proizvodnjo. Pomembno je poudariti, da v zunanji poslovni logistiki sodelujejo organizacije, 

ki so za transportno dejavnost usposobljene in imajo tehnična sredstva za izvajanje te 
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dejavnosti. Ob tem je treba tudi omeniti, da ne notranja ne zunanja poslovna logistika ne 

deluje, če ni ustreznega kadra, ki bi obvladoval poslovne logistične procese. Poleg transportne 

organizacije in njene organiziranosti so ključni dejavniki pri obvladovanju zunanjih 

transportnih procesov tudi človeški viri in ustrezna dokumentacija.  

 

Obvladovanje transportnih procesov pomeni vnaprej premišljeno določanje, načrtovanje in 

usklajevanje prevoza iz enega v drug namembni kraj. Organizacija se pri transportnem 

procesu sooča s številnimi omejitvami, predpisi in zahtevami, ki jih mora obvladovati, da 

lahko izvede uspešen, kakovosten in racionalen transportni proces. Uspešnost poslovanja 

takšne organizacije, ki se ukvarja s prevozi v cestnem prometu, je pogojena s prilagajanjem 

storitev uporabnikov ter izvedbo teh storitev s čim nižjimi stroški. Pomembno področje, ki ga 

mora obvladovati, so tudi mnogi predpisi in dokumentacija, ki so velikokrat bistven dejavnik 

pri povečevanju stroškov prevoza. Torej zunanja poslovna logistika in organizacija 

transportnega procesa pomenita veliko obvladovanje procesov predvsem zaradi različnih 

zahtev, ki se ob tem pojavljajo (Sternad, 2008).   

 

Spremljajoča dokumentacija v transportnem procesu se navezuje na transportno organizacijo, 

transportno sredstvo, s katerim je tovor dostavljen, in na tovor, ki ga izvajalec zunanje 

poslovne logistike prevaža. Odvisna pa je predvsem od vrste transporta (notranji ali 

mednarodni), vrste tovora, tovornega sredstva in drugih dejavnikov. Pridobitev in ustrezna 

priprava dokumentacije sta močno povezani in odvisni od človeških virov, zaposlenih v 

organizaciji. Večino dokumentov organizacije pridobijo na podlagi vlog, ki jih predložijo 

pristojnim državnim organom, nekatere pa izdajajo v organizaciji za to odgovorne osebe. 

Uspešnost pravilne in pravočasno pripravljene dokumentacije je odvisna od oseb, ki so v 

organizaciji pristojne za to področje.  

 

Pri pripravi in vodenju dokumentacije je osebju v organizaciji v veliko pomoč ustrezen 

informacijski sistem, ki poleg večje preglednosti, hitrosti in nadzora omogoča še spletno 

urejanje določenih dokumentov (Sternad, 2008). 

 

Industrija motornih vozil v Evropi je drugače od znanega ameriškega modela Ford Motor 

Company in japonskega modela Toyota Company razvila lastni model obvladovanja dobave 

materialov in rezervnih delov ter odvoza končnih izdelkov do kupcev. Čeprav gre za enovita 

modela, je raziskava pokazala, da ne ameriškega in ne japonskega ni mogoče uporabiti kot 
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model, ki bi bil uporaben tudi v Evropi oziroma v Sloveniji. Zaradi mednarodne konkurence 

na trgu je  evropska industrija motornih vozil transportna sredstva za lastne potrebe izločila iz 

svoje dejavnosti in poslovno logistiko razdelila na notranjo, ki skrbi za procese proizvodnje, 

estetiko izdelka, inovacije, iskanje trga in tržnih zmogljivosti, ter zunanjo poslovno logistiko, 

ki jo je izločila iz lastne dejavnosti in jo kupuje na prostem trgu. Prav tako na prostem trgu 

kupuje zunanje usluge in storitve, vezane na dobavo materialov za proizvodnjo, del 

proizvodnih procesov pa je prepustila manjšim proizvajalcem, povezanim v proizvodno 

avtomobilsko verigo, ki ima svojo specifiko. Ta oblika poslovne logistike in povezovanja 

logističnih procesov se pojavlja v vseh večjih organizacijah, ne glede na dejavnost in obliko 

proizvodnje. Vse velike organizacije so opustile zunanjo poslovno logistiko ter transport, 

skladiščenje, nalaganje, prekladanje, postopke zavarovanja tovora ipd. za plačilo prepustile 

organizacijam, ki jim je to izključna dejavnost. 

 

Delitev poslovne logistike na notranjo in zunanjo ter prepustitev zunanjega dela poslovne 

logistike in logističnih procesov, vezanih na transport, zunanjemu izvajalcu je avtomobilsko 

industrijo postavilo v nadrejen položaj. Avtomobilska industrija ne skrbi več za organizacijo 

transporta, skladiščenje, embalažo itd., ker je te poslovne procese prepustila zunanjemu 

izvajalcu in njegove usluge kupuje kot storitev. Gre za svobodno ponudbo in povpraševanje 

po transportnih storitvah, v čemer ni videti nadrejenosti ali podrejenosti med avtomobilsko 

industrijo in izvajalci transportnih storitev, kot je to pri Fordovem ali Toyotinem modelu, gre 

pa za vezanost na kakovost izvedene storitve, časovno opredeljenost in natančnost. 

Transportna organizacija, ki ponuja svoje storitve avtomobilski ali drugi industriji in 

prevzema zunanje poslovne logistične procese, mora storitev opraviti pravočasno, 

kakovostno, z uporabo ustreznih transportnih sredstev in ob najnižjem plačilu. Avtomobilska 

industrija se je ob razvoju tega modela obvladovanja logističnih procesov osvobodila 

amortizacije za nabavo novih transportnih sredstev, zmanjšala število zaposlenih, opustila 

skrb za organizacijo, skladiščenje, embalažo in razbremenilno logistiko pa prepustila 

zunanjemu izvajalcu in cenovno dosegla najnižjo, zanjo optimalno ceno za te storitve, ki jih je 

vštela v končni izdelek in jih plačuje potrošnik. 

 

Model delitve poslovnih logističnih procesov na notranjo in zunanjo poslovno logistiko in 

prenos zunanje poslovne logistike na zunanjega izvajalca so po vzoru avtomobilske industrije 

prevzele tudi druge proizvodne organizacije v Sloveniji in Evropi. Tako se je razvil nov 

evropski model poslovnih logističnih procesov, ki je ob zelo dragem letalskem, pomorskem in 
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zaradi zastaranja železniškega transporta omogočil razvoj cestnega transporta, ki ekološko ni 

najbolj primeren, vendar omogoča dostavo tovora na vse možne kraje in lokacije. Model je 

vezan na iskanje ustrezne racionalizacije poslovne logistike in s tem zmanjšanje stroškov, 

povezanih z zunanjo logistiko. Iskanje ustreznega modela obvladovanja logističnih procesov 

temelji na racionalizaciji dela in stroškov, povezanih z delom v transportu. Tako postaja 

racionalizacija kot del sistemske analize in sinteze logičen interes za koristnike prevoza 

(gospodarske organizacije) in za organizatorje transporta (špediterje) pa tudi izvajalce 

(prevoznike) na celotni poti transporta blaga, upoštevajoč vse faze in operacije logističnih 

procesov s tovornimi enotami, od mesta odpravljanja tovora do mesta prispetja.  

 

Osnovne potrebe po racionalizaciji logističnih procesov v transportni dejavnosti je mogoče 

opredeliti s programom sodobne ekonomije, in sicer: 

- zniževanje stroškov poslovanja, povezanih s transportom tovora; 

- skrajševanje časa dostave tovora od odpreme do dospelosti; 

- zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in prostor, ki jih povzročajo prevozna 

sredstva; 

- zboljšanje kakovosti storitev v tovornem prometu po kakovosti in vrsti 

transportnega sredstva; 

- tržno obnašanje prevoznika in organizatorja prevoza ter z njihovo večjo 

učinkovitostjo; 

- povečanje konkurenčnosti med domačimi in tujimi prevozniki. 

 

4.5.3 Model obvladovanja logističnih procesov v povezavi z organizacijo špedicije, prevoza 
in skladiščenja 

 

Zunanja poslovna logistika zajema vrsto logističnih procesov, ki se med seboj dopolnjujejo, v 

zaporedju navezujejo in so pogosto odvisni drug od drugega. Je del medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov in del transportne dejavnosti. V postopku zunanje poslovne 

logistike transporta je treba upoštevati procese špedicije, prevoza in skladiščenja kot 

sestavnega dela, ki sicer ni predmet raziskave, je pa v ozki povezanosti, vsaj njeni temelji 

(Jakomin, Jelenc in Vlačič, 2006). Nekateri modeli obvladovanja špedicije so opisani v 

učbeniku za visoke in univerzitetne študije Osnove prava v logistiki na Fakulteti za logistiko v 

Celju (Murtič, Murgelj in Vidiček, 2009). Tudi pri obvladovanju transporta in vseh logističnih 

procesov, vezanih na transport, so udeleženci vse bolj usmerjeni v samopreseganje, kar 
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zahteva vse več spreminjanja. Ker se spreminja človekovo okolje, se človek na te spremembe 

odziva kot civilizirana oseba, znotraj organizacije ali druge oblike družbe kot organizacija in 

podobno. Posameznik in organizacija stremita k uspešnosti, kar se kaže v uresničevanje 

pričakovanega, to pa lahko dosežejo s sposobnostjo odločujočega vpliva na spremembe v 

organizaciji. Zaradi nenehnih sprememb je velika potreba po spremembi miselnega vzorca 

tako na osebni kot na organizacijski ravni, kar posameznik ali organizacija uporabi za 

razvojne spremembe in priložnosti. Zagotovo je globalizacija trga in velika spremenljivost 

okolja povzročila, da se dogajajo spremembe tudi v organizacijah pri obvladovanju poslovnih 

logističnih procesov. Človek se mora zavedati, da je v tako nestabilnem okolju za uspešno 

obvladovanje sprememb potrebna določena konstanta, ki omogoča prepoznavanje in 

preoblikovanje le-tega v priložnosti. Ta konstanta lahko pomeni novo paradigmo 

obvladovanja notranjih in zunanjih sprememb, pri čemer paradigma pomeni zbir osnovnih 

predpostavk o tem, kakšno naj bi bilo želeno stanje v okolju. Paradigma želi kot poskus, nov 

koncept, novo stanje objektivno in realno predstaviti trenutno stanje na določenem področju, 

pri čemer ima zagotovo poglavitno vlogo človek, njegov značaj in sposobnosti za prilagajanje 

spremembam ter zahtevam.  

 

Organizacijo in obvladovanje procesov v transportu ali drugi dejavnosti v današnji družbi vse 

bolj oblikujejo globalizacija, individualizacija in nova kultura, zato morajo biti industrija in 

logistični procesi, vezani nanjo, fleksibilni, prilagodljivi in čim bolj usmerjeni k uporabniku 

storitev, h kupcu izdelkov,  zagotavljati morajo konkurenčnost na trgu. Ta ugotovitev pove, 

da se je paradigma obvladovanja poslovnih sprememb močno spremenila. Videti je močan 

premik iz podsistemov h konkretnim sistemom, proizvodni dinamičnosti in usklajenosti 

logističnih procesov. V celotni zgodovini človeštva je potekal razvoj delovnih procesov v 

posamezni dejavnosti in organizacijskih strukturah, kar je organizacijskemu in 

medorganizacijskemu povezovanju in obvladovanju teh procesov dalo še večji pomen. 

Planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje procesov obstaja že, odkar ljudje delajo v 

skupinah, razvoj tehnike in tehnologije, izobraževanje in civilizacijski napredek pa so se s 

časom odzivali na notranje zahteve in splošne zahteve, ki jih je  postavljala družba. V 

sodobnem času so procesi planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja bodisi poslovne 

logistike bodisi komerciale, trga ipd. presegli sedanjo stopnjo medorganizacijskih razmerij, 

zato je treba iskati novo paradigmo, ki bo omogočila spremembe in nov razvoj. Obvladovanje 

sprememb je povezano predvsem z reševanjem problemov, ki nastajajo pri posameznih 

procesih, zato je treba iskati nove gradnike, ki bodo pripomogli k razvoju novih strategij v 
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obvladovanju sedanjih logističnih procesov, in se pripraviti za spremembe na področju 

logistike. V Evropi že nekaj let potekajo izraziti globalizacijski procesi, ki manjšim in velikim 

gospodarskim družbam povzročajo veliko novih problemov, s tem pa tudi veliko novih 

priložnosti. Tudi Evropska unija globalizacijske procese sprejema kot procese težav in 

priložnosti, vendar zaradi naravnanosti k večji konkurenci dopušča in omogoča izražanje 

kakovosti in ustvarjalnosti, ki naj bi omogočili njen večji razvoj.  

 

Delitev poslovnih logističnih procesov na notranje, ki zajemajo organizacijo proizvodnje in 

skrb za kakovosten in uporaben izdelek, ter zunanje, ki zajemajo dobavo materialov za to 

proizvodnjo (just in time dostava v proizvodnjo, na trg ali do končnega porabnika), je v 

evropskem prostoru razvila novo paradigmo poslovnih logističnih procesov, ki jih, kot smo 

navedli, ni mogoče enačiti niti z modelom Ford Motor Company niti z modelom Toyota 

Company obvladovanja poslovnih logističnih procesov. Evropska in tudi slovenska industrija 

(mnoge slovenske industrijske in druge gospodarske panoge so ozko povezane z industrijo in 

gospodarstvom drugih članic EU) za potrebe proizvodnje uvaža kovine in druge materiale za 

industrijo, kar pomeni, da z njimi ne razpolaga, temveč jih jemlje na prostem trgu, zaradi 

česar ne more nadzirati proizvodnje kovin, ne more podrejati proizvajalcev polizdelkov in ne 

more določati cen. Globalizacija proizvodnje in trga in sprememba tržnih razmer so 

pogojevale spremembe v poslovni logistiki, zaradi česar je bila evropska industrija prisiljena 

iz lastne dejavnosti izločiti zunanjo poslovno logistiko in jo prepustiti zunanjemu izvajalcu. 

 

Osrednji del zunanje poslovne logistike (izločene logistike – outsourcing) je transport, ki ne 

more delovati brez drugih logističnih procesov, vezanih na poslovno logistiko oziroma 

logistične transportne verige. Podjetja oziroma gospodarske družbe in posamezniki, ki se 

ukvarjajo s transportom, so se specializirali za prevoze in v ta namen kupili ustrezna 

transportna sredstva in razen nekaterih, ki imajo več poslovnih logističnih dejavnosti, izvajajo 

izključno transport blaga, ljudi in prtljage. Outsourcing kot zunanja poslovna logistika je 

prevzel transport blaga kot specializirano dejavnost, ki jo izvajajo za to usposobljene 

gospodarske družbe in posamezniki prevozniki.  

 

Zahtevnost transporta tovora, ljudi in prtljage pogosto jemlje čas, uporabo transportnih 

sredstev in ljudi ter časovno ne dopušča, da bi ti izvajali še naloge iskanja novega transporta, 

novega prevoza, novega dela. Zaradi tega so se transportne organizacije (podjetja oziroma 

gospodarske družbe in posamezniki prevozniki) specializirale za transport, organizacijo 
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prevozov oziroma skladiščenje blaga, pakiranje in embaliranje ter razbremenilno logistiko 

prepustile drugim organizacijam, da v povezavi poslovnih logističnih procesov v transportu 

prispevajo k izvajanju skupnih nalog. Obvladovanje vseh nalog (špedicija, nalaganje, prevoz, 

razkladanje, skrb za embalažo in odpad) pomeni medorganizacijsko obvladovanje logističnih 

procesov, kar vključuje številne organizacije in ljudi, zaposlene v njih. 

 

Špedicija je del poslovne logistike in je opredeljena kot zunanja poslovna logistika. Treba jo 

je razumeti kot specializirano gospodarsko dejavnost, ki se ukvarja z organiziranjem prevozov 

tovora in blaga, ki je v tesni povezavi z drugimi posli v transportu (določila OZ). Špediterja 

lahko opredelimo kot gospodarski dejavnik, ki je registriran kot pravna ali fizična oseba, ki se 

ukvarja izključno z organizacijo prevoza tovora in blaga svojih komitentov (poslovnih 

partnerjev) ob pomoči transportnih podjetij oziroma gospodarskih družb ali posameznikov 

prevoznikov (Jakomin, 2006).    

 

Poleg špediterja in prevoznika je del poslovne logistike, ki jo prištevamo k transportni 

dejavnosti, tudi dejavnost skladiščenja tovora, ki omogoča, da se določeni tovor, ki čaka na 

nadaljnji transport, uskladišči in počaka na prihod ladje, letala ipd. Proces skladiščenja in 

dejavnosti skladiščenja je pomemben del poslovne logistike. V poslovnih logističnih procesih 

skladiščenja se skladiščnik zavezuje, da sprejme in shrani določeno blago in ukrene, kar bo 

potrebno ali dogovorjeno za njegovo ohranitev v določenem stanju, ter da ga na zahtevo 

položnika ali drugega upravičenca izroči, položnik pa se zavezuje, da mu bo za to dal 

določeno plačilo (747. člen OZ). Kot vidimo, mora skladiščnik imeti ob dogovorjenem času 

na razpolago primeren prostor, da lahko sprejme položnikovo blago. Seveda je odvisno od 

vrste blaga, kakšen prostor je potreben za skladiščenje: odprt ali zaprt, prostor z napravami za 

ohranjanje temperature in vlage itn. Položnik mora ob predaji blaga dati vsa potrebna 

obvestila o njem in navesti njegovo vrednost. Kljub temu mora ob sprejemu skladiščnik blago 

dobro pregledati in ugotoviti količino, kakovost in stanje blaga. Skladiščnik je namreč dolžan 

položnika opozoriti na hibe in naravne lastnosti blaga oziroma na slabo embalažo, zaradi 

katerih utegne priti do škode na blagu, brž ko to opazi ali bi moral opaziti. Pregled je 

pomemben, ker bo skladiščnik moral po preteku skladiščne pogodbe izročiti položniku enako 

količino blaga nespremenjene kakovosti in skladiščnik odgovarja za škodo na blagu, razen če 

dokaže, da je škoda nastala zaradi okoliščin, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odvrniti, 

ali da je nastala po krivdi položnika zaradi hib ali naravnih lastnosti blaga ali zaradi slabe 

embalaže. Odškodnina, ki jo mora skladiščnik plačati zaradi uničenja, zmanjšanja ali 
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poškodbe blaga v času od njegovega prevzema do izročitve, ne more presegati dejanske 

vrednosti blaga, razen če je škodo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti. Če 

skladiščniku blago izroči prevoznik, je skladiščnik dolžan storiti, kar je potrebno, da obvaruje 

položnikove pravice do prevoznika, ki mu je izročil blago za položnika v poškodovanem ali 

pomanjkljivem stanju. Skladiščnik mora narediti vse, da se blago ne uniči, pokvari ali izgubi, 

sicer odgovarja. 

Če začnejo nastajati na blagu spremembe, zaradi katerih grozi nevarnost, da se bo blago 

pokvarilo ali uničilo, mora skladiščnik v primeru, ko tega na njegovo zahtevo ne bi mogel 

pravočasno storiti položnik, blago nemudoma na najprimernejši način prodati. Skladiščnik je 

le tedaj dolžan zavarovati tovor, ki ga je prejel v hrambo, če je tako dogovorjeno. Če v 

pogodbi ni določeno, katere nevarnosti mora zajeti zavarovanje, je skladiščnik dolžan 

zavarovati tovor pred običajnimi nevarnostmi. Skladiščnik ne sme pomešati sprejetih 

nadomestnih stvari s stvarmi iste vrste in iste kakovosti, razen če je položnik v to privolil ali 

če je očitno, da gre za stvari, ki se lahko mešajo brez nevarnosti, da bo za položnika nastala 

škoda. Če so stvari pomešane, sme skladiščnik na zahtevo upravičenca brez sodelovanja 

drugih upravičencev izročiti iz mešanice nadomestnih stvari tisti del, ki mu pripada. 

Skladiščnik je dolžan dovoliti upravičencu, da pregleda blago in vzame njegove vzorce. 

Skladiščnik ima poleg pravice do plačila za hrambo tudi pravico do povračila stroškov, ki so 

bili potrebni za ohranitev blaga. 

 

V postopku medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v transportu je vrsta 

medsebojnih razmerjih, ki zahtevajo izvedbo posameznih procesov, ključnih za izvršitev 

nalog. Zato je za potrebe delovanja transporta in izvajanje zunanje poslovne logistike 

potrebno izvajati številne postopke špedicije in skladiščenja ter obvladovati procese med 

različnimi dejavnostmi in nosilci posameznih funkcij. Pregled posameznega logističnega 

procesa znotraj zunanje poslovne logistike pojasnjuje nujno povezanost in soodvisnost 

procesov, ki omogočajo izvedbo transportne dejavnosti. Kateri so tisti gradniki, ki vsestransko 

omogočajo obvladovanje vseh procesov, je nemogoče natančno opredeliti. Treba je iskati 

model medsebojnega sodelovanja, ki ga ne poznamo; predvidevamo, da bo to ob iskanju 

gradnikov pokazala šele analiza podatkov, ki smo jih pridobili z izvedeno anketno raziskavo.  

 

Zaključimo lahko, da sta kakovost in ustvarjalnost v družbi, proizvodnji ali transportni 

dejavnosti odvisni od motiviranosti in znanja posameznika, organiziranosti organizacije, 

usposobljenosti na lastnem področju dejavnosti. Organizacije, vključene v medorganizacijsko 
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povezovanje, morajo spremembe v okolju izrabiti za priložnosti in jih prenesti v organizacijo 

v medorganizacijsko povezovanje in obvladovanje logističnih procesov. Transportna 

dejavnost in z njo povezani logistični procesi, ki so vezani na transport (špedicija, 

skladiščenje itd.), se prilagajajo spremembam in poskušajo s kakovostjo opravljene storitve 

dosegati poslovno odličnost (Bukovec, 2009).     

 

4.5.4 Transport končnih proizvodov  
 
Prevoz končnih proizvodov je del poslovne logistike, ki jo je model delitve logističnih 

procesov opredelil kot zunanjo poslovno logistiko. Gre za obvladovanje logističnih procesov 

transporta tovora po cesti, kjer je udeleženih več strank, pri čemer ima vsaka od njih določene 

obveznosti, odgovornosti in pravice, ki jih mora nujno poznati, ker ravno iz teh izvira pravno 

varstvo posameznega udeleženca. Vsa poslovna razmerja so pravno urejena in s pogodbo 

dogovorjena, pogodbena določila pa udeležencem zagotavljajo pravno varstvo. Gre za 

transportno pogodbo, s katero se transportna organizacija zaveže, da bo dostavila tovor od 

odhodnega do namembnega kraja oziroma od pošiljatelja do prejemnika. Transportna 

organizacija, ki izvaja transport, mora poznati svoje obveznosti, pravice in odgovornosti. 

Naloge, ki jih s transportom izvaja, se začnejo z izbiro transportnega sredstva glede na vrste 

blaga in končajo z izročitvijo blaga prejemniku.  

 

Ustrezno povezovanje posameznikov ali skupin v transportnih organizacijah za prevoz 

končnih izdelkov predstavlja učinkovito poslovanje. To pomeni, da se učinek poslovanja 

izboljšuje predvsem s prilagajanjem in organizacijo dela posamezne organizacije, glede na to, 

kakšna je njena velikost, funkcija in okolje, v katerem deluje. Učinki dobrega delovanja in 

medorganizacijskega obvladovanja posameznih logističnih procesov se pokažejo z znižanjem 

stroškov, boljšo kvaliteto storitev in predvsem visoko konkurenčnostjo na trgu ponudnikov 

transportnih storitev.  

 

Na transportno dejavnost močno vplivajo zunanji poslovni dejavniki, ki so posledica okolja, v 

katerem takšne organizacije delujejo, predstavljajo pa priložnosti in ovire. Prvi tak dejavnik 

so naravni pogoji, ki jih mora transportna organizacija kar najbolj izkoristiti, saj se navezujejo 

na prebivalstvo, podnebje, pokrajino in naravne vire. Naslednji dejavnik so gospodarske 

možnosti, ki jih oblikuje družbenoekonomska ureditev posamezne države, ekonomska moč, 

znanost in tehnika, organiziranost, število in velikost organizacij in trga, na katerem se 
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organizacije predstavljajo kot kupci in prodajalci. Zadnji dejavnik, ki ravno tako vpliva na 

transportne organizacije, pa so družbeni vplivi, podani s pravnim redom, kamor sodijo delitev 

dela, družbenoekonomski okviri poslovanja, lastniški odnosi in podobno.  

 

Usmeritev in politika podjetja oziroma gospodarske družbe v posamezni organizaciji je 

miselno ozadje ustanoviteljev, ki sprejema pomembne odločitve, politika pa se nanaša 

predvsem na poslanstvo in cilje organizacije. Temeljni cilji so vedno podrejeni smotru, bolj 

podrobno pa jih opredelimo s strateškimi cilji. Cilji transportnih organizacij predstavljajo 

določene strategije organizacije, s katero si začrtajo pot in razporedijo naloge, ki predstavljajo 

uresničitev določenega cilja. Bistvena je organizacijska struktura, saj lahko podjetja in 

gospodarske družbe le z dobro organizacijo dosegajo zastavljene cilje. Pri oblikovanju ciljev v 

organizaciji morajo biti pozorni na to, da ti predstavljajo osnovo za merjenje uspešnosti 

posameznikov, skupine in celotne organizacije, zato jih morajo oblikovati tako, da vedo, kaj, 

kako, koliko, kdaj, kje in kdo nekaj uresniči in kako uspešnost narejenega merijo.  

 

Ker organiziranje pomeni usklajevanje in povezovanje posameznih elementov organizacije za 

uresničitev zastavljenih ciljev, je za to potreben model organiziranosti oziroma organizacijske 

strukture. Model organiziranosti se spreminja glede na dejavnike, ki zahtevajo spremembe, ti 

so lahko pogojeni z zahtevo industrije, trga in končnih kupcev. Poglaviten vzrok za 

spreminjanje organiziranosti organizacij v cestnem prometu je dinamičnost cestnega 

prometnega sistema, kar pomeni, da uporabniki transportnih storitev zahtevajo čedalje več, 

posodabljajo se tehnika in tehnologija pa tudi družba in s tem pravna ureditev. Najpogostejši 

modeli, ki se pojavljajo v organizacijskih strukturah industrije, so linijski model usmerjanja 

transporta v utečeni smeri; usmeritve potekajo od vrha navzdol. Naslednji model je funkcijski, 

pri katerem prevladuje neka poslovna funkcija, ki nato usmerja drugo pri opravljanju 

določene naloge, kar pomeni, da ena poslovna funkcija poda zahtevo drugi in tako ni več 

linijskega ukazovanja, temveč povezovanje med različnimi oddelki organizacije. Tu se 

pokaže skladen postopek medorganizacijskega obvladovanja procesov v industriji in 

procesov, ki so nujni za izvajanje industrijske proizvodnje. Divizijska oblika organizacije pa 

je decentralizirana organizacija iz več enot, pri čemer je vsaka organizirana samostojno in 

tako tudi deluje. Pojavlja se tudi matrična oblika organizacije transporta, zanjo pa je bistveno, 

da je kombinacija funkcijske in divizijske organizacijske strukture, v poštev pa pride 

predvsem, ko govorimo o opravljanju specialnih nalog. Vsi ti faktorji so pogojevali nastanek 

specializiranih podjetij oziroma gospodarskih družb in posameznikov, ki se ukvarjajo s 
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transportom končnih izdelkov. Gre za model storitev transporta za premostitev oziroma 

prevoz končnega izdelka od proizvajalca do trga oziroma končnega kupca. Tega ima 

dogovorjenega proizvajalec ali trgovska mreža, zunanja logistika skrbi za transport in predajo 

izdelka. Ponavadi gre za utečene transportne posle, ki so lahko dogovorjeni med 

proizvajalcem končnega izdelka ali trgom, končnim trgovcem ipd. Ne glede na ugotovitve 

lahko zaključimo, da še ni mogoče govoriti o določenem modelu, čeprav bi šlo za utečene 

posle, za dogovorjene postopke ipd. Ustrezen model bi moral vsem udeleženim v transportu 

ponuditi enake možnosti glede na ponudbo in povpraševanje transportne dejavnosti v 

Sloveniji ali drugje v svetu. 

 

4.5.5 Dobave sestavnih delov za proizvodnjo 
 

Modela obvladovanja logističnih procesov dobave sestavnih delov ni mogoče postaviti kot 

vzorec in ga poimenovati ter takšnega predlagati vsem izvajalcem storitev transporta kot 

obliko ali model dobre prakse. Model obvladovanja logističnih procesov dobave sestavnih 

delov za proizvodnjo ali dobave končnih izdelkov za trg je treba izoblikovati, treba je poiskati 

ustrezne gradnike in prepoznati ustrezne vrednosti, ki bodo omogočili pripravo modela, 

primernega za določene procese ali določeno celoto, bodisi proizvodnje bodisi transporta. 

Prepoznavo je mogoče doseči le z opisovanjem posameznih postopkov prevzema blaga, 

transporta blaga, varovanja in zavarovanja blaga ter z izvajanjem vseh procesov v logistiki, ki 

so nujni, da se določen transport opravi. Tako je mogoče predvideti dodano vrednost in 

pripraviti dobro prakso, ki bo omogočila pripravo modela. Že delitev poslovne logistike na 

notranjo in zunanjo daje možnost ožje presoje izvedenih del in nalog kot delov procesov v 

postopku obvladovanja logističnih procesov v logističnih organizacijah. Poslovanje 

logističnih podjetij kot organizacij (Knez, 2007), postavljanje pravočasne strategije doseganja 

ciljev vodenja logistike v avtomobilski industriji (Knez, Rosi, Sternad in Orthaber, 2008) ter 

delitev logističnih procesov, vezanih na avtomobilistično proizvodnjo, so dejavniki, ki 

povezujejo globalno logistiko in upravljanje oskrbovalnih verig znotraj avtomobilistične 

industrije, ki je vezana na logistične procese transporta (Mangan, Lalwani in Batcher, 2008).    

V zunanjih logističnih procesih transporta, kjer udeleženci skrbijo za dobavo delov za 

proizvodnjo motornih vozil, so transportne organizacije kot izvajalci transporta in logističnih 

procesov dolžni k delu pristopati s previdnostjo dobrega gospodarja in v skladu s pravili v 

prevozni stroki. Pri tem morajo upoštevati zahteve in interese pošiljatelja oziroma naročnika. 
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Na vprašanje, kaj pomeni pazljivost dobrega gospodarja, se ne da splošno odgovoriti, saj je 

odgovor odvisen od vrste posla in drugih okoliščin. Ko govorimo o organizaciji, ki izvaja 

transportne dejavnosti, razumemo predvsem strokovno in profesionalno opravljene 

transportne dejavnosti. Ni dovolj, da prevoznik, ki izvaja transport, s pošiljateljevo pošiljko 

ravna kot bi s svojo, ampak mora v prevoz vložiti še strokovno znanje, vestnost, skrbnost, 

poštenost in razumnost. K izvajanju svoje dejavnosti mora dodati še dodano vrednost, s čimer 

se izpolni poslanstvo dobrega gospodarja. Poleg tega, da interese usklajujejo s pošiljateljem, 

morajo transportne organizacije paziti še na to, da usklajujejo svoje interese z interesi 

nacionalnega gospodarstva in države. Glavna obveznost transportne organizacije je, da dele za 

sestavo v določenem roku dostavi do namembnega kraja v stanju, kot ga prevzame. Bistvo pa 

ni le v tem, da je blago prepeljano, ampak mora blago med postopkom transporta tudi 

varovati, kar je dodatna obveznost, saj določeno blago potrebuje posebne vrste rokovanja. 

Transportna organizacija ima nalogo obveščati pošiljatelja o okoliščinah, ki bi lahko vplivale 

na transport, in se ravnati po navodilih pošiljatelja, če ta ne bi vplivala na varnost okolice. Če 

nima časa čakati na pošiljateljeva navodila, ker bi s tem ogrozil tovor, transportno sredstvo, 

osebje ali okolje, je dolžan ravnati kot dober gospodar. Kljub temu mora o svojem ravnanju 

obvestiti pošiljatelja, saj v nasprotnem primeru odgovarja za morebitno škodo.  

 

Pri izvajanju transporta za industrijo motornih vozil je dolžnost izvajalca transportno vozilo  

ob dogovorjenem dnevu in času pripeljati do kraja, ki je v pogodbi dogovorjen kot kraj za 

nakladanje tovora. Če ura nakladanja ni točno določena, mora prevoznik vozilo na nakladalni 

kraj dostaviti vsaj v času, ko pošiljatelj še obratuje. Če pa se zgodi, da nakladalni kraj ni točno 

določen, ga pravočasno določi pošiljatelj, vendar le če ta ustreza zahtevam varnostnih 

pogojev, v nasprotnem primeru pa prevoznik vozilo dostavi na najbližje mesto, ki je primerno 

za nakladanje. 

 

Transportna organizacija je tovor (bodisi da gre za polizdelke bodisi da gre za končne 

izdelke), ki je določen v tovornem listu ali pogodbi, dolžna izročiti prejemniku v namembnem 

kraju oziroma v kraju, ki ga določita pošiljatelj ali prejemnik. Brez zamude mora prejemnika 

obvestiti o tem, da je tovor prispel. Utečena pravila dela, stroka in standardi v industrijski 

proizvodnji pojasnjujejo, da prejemnik ni dolžan pregledati blaga takoj ob prevzemu, če pa pri 

pregledu ugotovi določene poškodbe ali izgube, je upravičen uveljavljati odškodnino. 

Poškodbe in izgube posameznih delov za proizvodnjo morata ugotavljati skupaj s 

prevoznikom in to tudi zapisati. Nepravilnosti v zvezi s pošiljko lahko ugotavljata tudi na 
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podlagi tovornega lista, tako da primerjata obe stanji. Če prejemnik napak pri tovoru ne opazi, 

ob prejemu lahko še vedno uveljavi odškodnino, če je prevoznik škodo povzročil namerno, iz 

malomarnosti ali če gre za skrite napake. Podlaga za transport je transportna pogodba, ki je 

pravna podlaga za izvajanje logističnega procesa prevoza in spada med podjemniške pogodbe, 

kar pomeni, da prevoznik odgovarja tudi za to, da je tovor prepeljan do namembnega kraja v 

takšnem stanju, kot ga je dobil pri pošiljatelju. Če tovor izgubi ali poškoduje, medtem ko 

opravlja prevoz, za to objektivno odgovarja.  

 

Čeprav gre za določitev medsebojnih odgovornosti, dolžnosti in zavez ter za natančno obliko 

izvedbe transporta in skrbi za prevzeto blago, je nemogoče govoriti o konkretnem modelu 

izvajanja logističnih procesov. V večini primerov (enako kot pri transportu končnih izdelkov) 

gre za utečene posle, dogovorjene med proizvajalcem ali naročnikom za trg oziroma končnim 

porabnikom, ki se ponavljajo in s tem tvorijo nepisano pravilo oziroma nepisan model 

obvladovanja logističnih procesov. Tak model se je uveljavil v celotni Evropi in Sloveniji in 

dobro funkcionira. Ni potrebnega obvladovanja industrije, ni potrebe po obvladovanju 

dobaviteljev; enostavno gre za ponudbo in povpraševanje zunanje poslovne logistike na trgu, 

ki jo uporabniki uporabijo po potrebi in ustaljeno. Preprosto bi ga lahko poimenovali model 

Renault. 

 

Zaključimo lahko, da je transport življenje; dejavnost, brez katere ni mogoče izvajati 

proizvodnje, ni mogoče premeščati tovora, ljudi, prtljage in si ni mogoče zamisliti razvoja 

človeštva in procesov, potrebnih za njegov obstanek. Gre za nujno potrebne logistične 

procese, ki se spreminjajo, dopolnjujejo, kar zahteva vsakodnevno spremljanje, iskanje novih 

gradnikov, novih izkušenj in praks, ki omogočajo prilagajanje zahtevam in dajejo dodano 

vrednost celotnim postopkom. V vseh teh procesih so udeležene organizacije in ljudje, ki 

omogočajo delovanje teh organizacij. Ljudje s svojo spretnostjo, sposobnostjo, inovativnostjo, 

izobrazbo itd. omogočajo delovanje organizacij, medorganizacijsko povezovanje in s tem 

izvajanje vseh nujno potrebnih poslovnih logističnih procesov. Postopki medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov so tako pomembni, da jih je treba upoštevati in izvajati v 

interesu zagotavljanja za človeku nujnih dobrin. Največja dobrina je človek, ki s svojo 

spretnostjo, poznavanjem običajev, kulturnih razlik, jezikov, postopkov, pravnih poti in 

iskanjem ustreznih gradnikov daje dodano vrednost in omogoča medorganizacijsko 

obvladovanje logističnih procesov.  
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5 RAZVOJ IN METODOLOGIJA RAZISKAVE 
 

5.1 Program raziskave 
 
Raziskava poslovne logistike ter iskanje ustreznih gradnikov in modelov za 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov zahtevata znanstveni, raziskovalni in 

analitični pristop. V naši raziskavi smo upoštevali to ugotovitev in v prvotni fazi zbirali 

podatke o organizacijah (podjetjih, gospodarskih družbah in posameznikih), ki se ukvarjajo z 

zunanjo poslovno logistiko, proučevali smo oblike in organizacijo transporta za potrebe 

slovenske industrije ter ugotavljali vrste logističnih procesov, ki so po mnenju stroke nujno 

potrebni za delovanje industrije in celotnega gospodarstva. Prav tako smo iskali gradnike, ki 

bi prepoznali ustrezen model obvladovanja poslovnih logističnih procesov in omogočili 

pripravo ustreznega modela. Uradno raziskavo, z določenimi variancami in ocenjevalnimi 

vrednostmi, smo pričeli septembra 2008 in jo nadaljevali v letih 2009 in 2010. Raziskava je 

trajala do marca 2011 (31 mesecev). Po zbranih podatkih o organizacijah, ki so vključene v 

logistične procese industrije in medorganizacijske povezave slovenskega gospodarstva, smo 

začeli z uvodnim zbiranjem in urejanjem literature in virov s področja obvladovanja 

logističnih procesov. Ključne teme in posamezne naslove smo iskali neposredno prek 

knjižnic, knjižničnega informacijskega sistema COBISS, interneta, dostopnih podatkov 

Ministrstva za promet Republike Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice 

Slovenije, del podatkov smo dobili s pregledovanjem nam dostopne domače in tuje literature 

ter empiričnih raziskav in znanstvenih člankov. Osredotočili smo se na ključne besede 

raziskave (paradigma, organizacije, medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov, 

gradniki procesov, menedžment človeških virov, kakovost in organizacijski sistem), ki so 

predstavljale tudi izhodišče za oblikovanje naslova raziskave in pripravo dispozicije.  

 

Pripravi koncepta dispozicije smo posvetili pet mesecev, pri čemer smo prvotno široko 

zastavljeno tematiko obvladovanje logističnih procesov, ki se neposredno nanašajo na 

gospodarstvo in industrijo, zožili na obvladovanje logističnih procesov transporta. Druge 

procese, kot so skladiščenje, nakladanje in razkladanje tovora, razbremenilna logistika in 

nekaj manjših procesov, ozko vezanih na transport, smo zaradi povezave omenili in navedli 

njihovo pomembnost v procesu izvajanja transporta. Vzporeden poglobljen študij literature, ki 

je bil v prvem letu zelo intenziven, smo usmerili v novejšo domačo in tujo literaturo, kjer smo 

pregledali celoten nabor zadnjih desetih let. Čeprav je smiselna uporaba literature novejšega 
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obdobja, nismo mogli zanemariti nekaterih dognanj znanosti in prakse iz preteklosti, saj je ta 

bila podlaga za uvod v sodobne oblike organizacije in medorganizacijskega povezovanja in 

pokriva znanstvenoraziskovalno področje, ki se zaradi potreb prilagajanja človeku spreminja 

in dopolnjuje. 

 

Oblikovanju hipotez smo se posvetili takoj po pripravi izhodiščne dispozicije, ki nas je, po 

izločitvi špedicije in skladiščenja (navedli smo, da sta špedicija in skladiščenje sestavni del 

transporta, saj je brez procesa transporta njihov obstoj vprašljiv) ter usmeritvi k obvladovanju 

procesov transporta, vodila v smer ugotavljanja, ali imajo slovenski prevozniki enotno 

metodologijo obvladovanja logističnih procesov. Pri opredelitvi smo izhajali iz predhodno 

opredeljenih predpostavk, ki smo jih smiselno povezali v šest samostojnih, a medsebojno 

odvisnih hipotez, za katere smo ocenili, da bo njihova potrditev ali nepotrditev dala odgovore 

na zastavljene predpostavke. Skozi hipoteze smo skušali pridobiti odgovor na vprašanje »Ali 

Slovenija ima izoblikovan model medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov?«, 

kar je razvidno tudi iz raziskovalnega vprašalnika. Ugotavljali smo medorganizacijsko 

učinkovitost in uspešnost gospodarskih organizacij. Skozi to učinkovitost smo iskali odgovore 

in ugotavljali učinkovitost medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov.  

 

Razvoju in testiranju posebnega anketnega vprašalnika smo posvetili šest mesecev, njegovo 

vsebino pa razdelili v dva sklopa. Prvi sklop vsebuje 33 vprašanj, odgovori pa temeljijo na 

varianci dejanskega stanja v gospodarskih družbah. Drug sklop vsebuje variance želenega 

stanja. Skupna ugotovitev pa nam daje jasne kazalce potrebe po iskanju gradnikov in pripravi 

ustreznega modela medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov (anketni 

vprašalnik je v prilogi št. 1).   

 

V naslednjih štirih mesecih smo na vzorcu 150 gospodarskih organizacij z metodo anketiranja 

izvedli obsežno raziskavo, s katero smo želeli pridobiti čim širše mnenje o posameznih 

trditvah, ki se vsebinsko nanašajo na pristope in prakso medroganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov. Vzorec je vseboval podjetja, gospodarske družbe in posameznike, ki se 

ukvarjajo s transportom na območju Slovenije. V vsako organizacijo (podjetje, gospodarsko 

družbo in posameznikom), ki se ukvarja s transportno dejavnostjo, smo vodstveni osebi po 

elektronski ali klasični pošti posredovali anketni list s spremnim dopisom, v katerem smo 

prosili za sodelovanje pri anketi. Rezultate raziskave smo obrazložili v naslednjem (četrtem) 

poglavju.  



 

 135 

Po zaključenem anketiranju smo prispele anketne vprašalnike obdelali, pridobljene podatke 

analizirali in testirali njihovo zanesljivost in veljavnost, s čimer smo jih validirali. Sledila je 

natančna in poglobljena interpretacija pridobljenih podatkov, saj smo želeli iz široko 

zastavljene ankete pridobiti čim bolj verodostojne in večplastne argumente za potrditev 

hipotez, oblikovanje teoretičnega modela ter predvsem za oblikovanje predlogov izboljšav. 

Pridobljene rezultate smo uredili in statistično obdelali z analitičnim programskim paketom za 

statistično obdelavo podatkov SPSS 19.0, kjer smo se usmerili predvsem v opisne in 

multivariantne (večvrstne) statistične metode. 

 

Za potrditev in pridobitev preverjenih podatkov smo izvedli tudi faktorsko analizo po celotni 

strukturi anketnega vprašalnika. Vzporedno smo ob interpretaciji rezultatov z manjšim 

časovnim zamikom sprotno oblikovali tudi analitične ugotovitve eksperimentalnega dela 

raziskave. Vzporednost dela se je izkazala kot zelo dobra, saj smo lahko sprotno izvajali 

dodatne analize posameznih aspektov. Celotna faza izdelave in oblikovanja teoretičnega in 

eksperimentalnega dela raziskave je trajala skupno dva meseca. V tej fazi smo dokončno 

oblikovali teoretična izhodišča raziskave, opredelili možen teoretičen model nove paradigme 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov in potrdili hipoteze.  

Oblikovanju sklepne razprave in priporočilom smo namenili dodatne tri mesece. Ugotovitve 

raziskave, potrditev hipotez in perspektive podanega modela smo relativno hitro povzeli iz 

predhodnega gradiva, pri nerešenih problemih in izhodiščih za nadaljnje raziskovanje pa smo 

posegli po dodatni literaturi in virih. Oblikovali smo tudi zasnovo koncepta možnih smeri 

nadaljnjega razvoja sodobne paradigme medorganizacijskega obvladovanja logističnih 

procesov. 

 
Tabela 5.1: Pregled raziskave po posameznih fazah in skozi časovno obdobje 
Št. Raziskovalne aktivnosti Potek  raziskovalne aktivnosti 
  2008 

 
2009 2010 2011 2012 

 1. Izbira teme in priprava dispozicije * *    

2. Zbiranje, urejanje in študij literature in 
virov 

* * * *  

3. Oblikovanje hipotez * *    

4.  Izbira metodologije in tehnike raziskave * * *   

5. Izoblikovanje orodij za pridobivanje 
podatkov 

* * * *  

6. Preveritev orodij za obdelavo podatkov * * * *  

7. Zbiranje podatkov * * * *  
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8. Analiza pridobljenih podatkov * * * * * 

9. Ocenjevanje pridobljenih podatkov * * * * * 

10. Predstavitev rezultatov   * * * 

11. Izdelava teoretičnega dela raziskave * * *  * 

12. Izdelava eksperimentalnega dela 
raziskave 

  * * * 

13. Priprava sklepne misli raziskave   * * * 

14. Končno oblikovanje in lektoriranje     * * 

15. Predložitev raziskave ter prijava zagovora    * * 

16. Zagovor raziskave    * * 

17. Iskanje izboljšav na področju MOLP    * * 

Vir: lastni prikaz 

 

5.2 Metodologija raziskave 
 

5.2.1 Uporabljene metode 
 
Metodologija raziskave je slonela na predpostavkah, zasnovanih v posamezni hipotezi, vsaki 

hipotezi pa smo dodali še vprašalnike, na podlagi katerih smo pridobili vrednosti, ki smo jih 

lahko opredelili v anketnem vprašalniku dejanskega stanja in vprašalniku želenega stanja na 

področju medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. Variance in vrednosti, 

pridobljene po obdelavi posameznega vprašanja dejanskega stanja in želenega stanja, so nam 

dale popoln odgovor na zastavljeno vprašanje v posamezni hipotezi. Celotna raziskava je 

temeljila na predpostavki, da slovenski prevozniki nimajo enotne metodologije 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov, kar se je v obdelavi pridobljenih 

podatkov tudi potrdilo. 

 

Čeprav smo v nalogi opisovali uporabljene metode za raziskavo, je tudi v tem delu potrebno 

omeniti, da raziskovalni del naloge ni bil izveden brez: 

- deskriptivne metode, po kateri smo pregledali strokovno literaturo, že izvedenih 

posameznih raziskav na področju medorganizacijskega obvladovanja logističnih 

procesov; 

- raziskovalne metode, po kateri smo pregledali in proučili strokovno literaturo 

mnogih avtorjev in z njimi primerjali pridobljene podatke; 

- metode kompilacije, po kateri smo povzemali spoznanja, stališča, sklepe, rezultate 

drugih avtorjev in skupin in jih obrazložili; 
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- eksperimentalno-kavzalne metode za pridobivanje podatkov, izsledkov in 

rezultatov iz neposrednega stika z udeleženci v medorganizacijskem sodelovanju. 

 

5.2.2 Razvoj orodij za pridobivanje podatkov 
 
Pri razvoju anketnega vprašalnika smo izhajali iz predpostavk in hipotez, ki smo jih opredelili 

v uvodnem delu raziskave. Posamezne predpostavke smo smiselno povezali s hipotezami in v 

nadaljevanju za vsako hipotezo oblikovali nekaj anketnih trditev. Odločili smo se za 

ugotavljanje dejanskega stanja kakor tudi želenega stanja, za kar smo morali anketni list tudi 

smiselno prilagoditi. Tak pristop nam je omogočil prepoznavanje vrzeli med percepcijo 

dejanskega in želenega stanja. Večja vrzel pomeni večjo priložnost za izboljšanje, kar smo 

uporabili pri oblikovanju predlogov za izboljšanje. 

 

Anketni list je bil anonimen, njegova vsebina pa je obsegala naslednje sklope (priloga št. 1): 

- podatki o anketirancu (spol, starost, izobrazba, položaj v organizaciji) 

- podatki o anketiranem organizacijskem sistemu: 

• oblika organizacije (d. d., d. o. o., d. n. o., s. p.). 

• skupno število zaposlenih 

• deleži zaposlenih po izobrazbi 

• deleži zaposlenih po starosti  

• letni prihodki organizacije v 5-letnem obdobju 

• poslovni izidi obračunskega obdobja v 5-letnem obdobju 

• tržni deleži v Sloveniji v 5-letnem obdobju 

• tržni deleži v tujini v 5-letnem obdobju  

- Anketni sklop 2 – dejansko stanje v organizacijah, 33 trditev. Večja ocena v 

razponu od 1 do 5 je pomenila večje strinjanje anketiranca s trditvijo.  

- Anketni sklop 3 – želeno (bodoče) stanje v organizacijah, 17 trditev. Večja ocena v 

razponu od 1 do 5 je pomenila večje strinjanje anketiranca s trditvijo. 

 

Pred začetkom anketiranja smo vprašalnik testirali na pilotni skupini 30 anketirancev in 

potrdili razumljivost, zanesljivost in veljavnost anketnega pristopa. Pilotno anketirani 

prevozniki so potrdili, da je vprašalnik sestavljen razumljivo, pregledno in da razumejo 

postavljena vprašanja v obeh sklopih (dejansko in želeno stanje). 
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5.2.3 Orodja za analizo podatkov 
 
Zbiranje, obdelavo in analizo podatkov smo izvedli s programom SPSS 19.0. Še pred izvedbo 

anketiranja smo v tem programu oblikovali strukturo preglednice za vnos podatkov, kjer je 

vsaka vrstica predstavljala posamezno statistično enoto (anketni vprašalnik), vsak stolpec pa 

posamezno spremenljivko statistične enote. Ko smo določili lastnosti spremenljivk, smo 

pričeli z vnosom njihovih vrednosti. Po vnosu podatkov smo izvedli njihovo prekodiranje, 

izračunavanje novih vrednosti, razvrščanje in delitev v skupine. 

 

Vrstni red posameznih faz analize podatkov je sledil metodološkim napotkom (Ambrožič in 

Leskošek, 2000: 39) in je bil naslednji: 

- preverjanje pravilnosti vnesenih podatkov 

- označitev manjkajočih vrednosti 

- prekodiranje posameznih vrednosti nekaterih spremenljivk 

- izračun novih spremenljivk iz izvornih podatkov 

- osnovna opisna statistika 

- testiranje zahtev glede izpolnjevanja pogojev nekaterih metod analize 

- transformacija podatkov nekaterih spremenljivk 

- univariantne metode analize podatkov 

- multivariantne metode analize podatkov. 

 

Podatki atributivnega (artimetičnega) tipa so prikazani v obliki frekvenc odgovorov, za 

prikaze povezav med spremenljivkami pa smo uporabili kontingenčne tabele. Odnosi med 

skupinama so bili testirani ob pomoči Hi kvadrat testa ter Phi in Kramerjevega koeficienta. 

Izračunali smo osnovne statistične parametre, in sicer aritmetično sredino, najmanjši rezultat, 

največji rezultat, standardni odklon. Razlike med skupinama smo ugotavljali s pomočjo testa 

linearnosti in testa ANOVA. Vprašanja iz anketnega vprašalnika smo kodirali tako, da smo 

ohranili najvišjo možno kvaliteto podatkov. Glede na to, kakšno kvaliteto podatkov smo 

ohranili, smo za njihovo analizo uporabili različne metode. Podatke številčnega tipa smo 

analizirali z elementarnimi statističnimi metodami. Izračunali smo aritmetično sredino in 

standardno deviacijo. Za ugotavljanje povezav med spremenljivkami smo uporabili 

podprogram Crosstabs ali, odvisno od vrste podatkov, primerjavo povprečnih vrednosti. Za 

atributivne podatke smo prešteli frekvence in izračunali odstotke. Verjetnost povezav smo, 
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glede na vrsto analize, testirali s Hi kvadratom, Kramerjevim koeficientom, testom linearnosti 

in testom ANOVA.  

 

Uporabili smo faktorsko analizo, ki je matematični postopek, pri katerem navidezno neurejene 

podatke razvrstimo v skupine na osnovi posameznih faktorjev. Cilj faktorske analize je 

nadomestiti izhodiščne spremenljivke, ki so kolerirale med seboj, z manjšim številom 

faktorjev. Pri analizi posameznih anketnih odgovorov s pomočjo faktorske analize lahko 

opazimo, da določena vprašanja sovpadajo z določenim faktorjem. Kako močna je ta 

povezava, nam pove faktorska utež, ki je dejansko mera za moč povezave posameznih 

anketnih odgovorov s posameznim faktorjem. Vrednosti se gibljejo v intervalu med – 1 in + 

1, pri čemer vrednost faktorske uteži, ki se giblje v intervalu – 0,5 in + 0,5, pomeni, da med 

vprašanjem in faktorjem ne obstaja nobena povezava. Vrednosti med + 0,5 in + 0,7 pomenijo 

zadostno, vrednosti med + 0,7 in + 0,8 pomenijo dobro, vrednosti nad + 0,8 pa zelo dobro 

linearno povezanost (po principu več je A, več je tudi B). Negativne vrednosti faktorske uteži 

pomenijo negativno linearno povezanost (po principu več je A, manj je B). Interpretacija 

posameznega faktorja je podrejena presoji, katera vprašanja sovpadajo s posameznim 

faktorjem. Cilj tega postopka je določiti, na katera vprašanja so respondenti odgovarjali zelo 

podobno, kar pomeni sovpadanje posameznih tematik. Pri faktorski analizi je pomembna tudi 

pravilna izbira števila faktorjev, ki temelji na tem, kolikšen delež želene informacije želimo 

pojasniti. Večje število faktorjev nam da boljše rezultate, pri čemer je njihova interpretacija 

bolj nepregledna. Pri naši analizi smo poiskali kompromis pri sedmih oz. treh (odvisno od 

sklopa vprašanj) faktorskih oseh, ki smo jih tudi rotirali, kar pomeni, da smo matematičnemu 

postopku prepustili izbor položaja faktorjev, tako da se čim bolj prilagajo našim podatkom. 

Poročilo faktorske analize daje vpogled v pridobljene podatke po posameznih variancah, ki 

izkazujejo problem v raziskavi. Prvi potencialni problem, na katerega naletimo, je velikost 

vzorca, saj je zanesljivost rezultatov faktorske analize delno odvisna od dovolj velikega 

vzorca. Mnenja o tem, kolikšna naj bo minimalna velikost vzorca, primernega za izvedbo 

faktorske analize, so različna: 

1. Hatcher (v Garson, 2008) priporoča, da naj bo število anketirancev 5-krat višje od števila 

spremenljivk (variabel) oz. da naj minimalni vzorec zajema 100 anketirancev.  

2. Hutcheson in Sofroniou (v Garson, 2008) priporočata vsaj 150 do 300 anketirancev.  

3. Gorusch (v Garson, 2008) meni, da je za faktorsko analizo potrebnih vsaj 200 

anketirancev, ne glede na razmerje št. anketirancev : št. spremenljivk (variabel).  

4. Norušis (v Garson, 2008) pravi, da moramo imeti vsaj 300 anketirancev.  
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5. Po »pravilu signifikance« (Lawley in Maxwell, v Garson, 2008) pa mora biti vsaj 51 

anketirancev več, kot je število spremenljivk (variabel).  

Zaključimo lahko, da je bila anketna raziskava izvedena skladno s predvidenimi standardi 

paketa SPSS 19.0, pridobljeni podatki pa so dali relevantne izkaze, ki opredeljujejo 

predvideno stanje. Teorija razlage nam je dala povezave med posameznimi variancami 

dejanskega in želenega stanja, faktorska utež pa pojasnila, kolikšna je medsebojna povezanost 

posameznih faktorjev, ki vplivajo na razvoj gradnikov v transportni dejavnosti in njihovi 

soodvisnosti.  

 

 

6 REZULTATI RAZISKAVE MEDORGANIZACIJSKEGA 
OBVLADOVANJA LOGISTI ČNIH PROCESOV 

 

6.1 Povzetek glavnih ugotovitev 
 
Iskanje gradnikov za pripravo sodobne paradigme medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov temelji predvsem na neposredni raziskavi in preveritvi stanja v praksi 

izvajanja transportne dejavnosti in poslovnih logističnih procesov, povezanih s transportom, 

izsledki pa odražajo dejansko stanje, ki izkazuje potrebo po spremembah, dopolnitvah ali 

pripravi novega modela. 

 

Izvedli smo raziskavo z anketnim vprašalnikom, s katerim smo merili določene variance 

uspešnosti ali neuspešnosti obstoječih modelov izvajanja medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov. Anketni obrazec je vseboval 17 sklopov vprašanj, drugi in tretji sklop 

sta vsebovala skupaj 50 vprašanj s trditvami od 1 do 5. Vsi odgovori vsebujejo vrednosti, ki v 

izračunu dajejo realne podatke o stanju na področju medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov. Anketna raziskava je bila izvedena v času med 02. 03. 2011 in 06. 04. 

2011. V njej je bila zajeta populacija zaposlenih v organizacijah (podjetjih, gospodarskih 

družbah in posameznih podjetnikih), ki se ukvarjajo z organizacijo transporta v Sloveniji in 

Evropi. Realizirani vzorec raziskave je bil 140 prejetih in pravilno izpolnjenih obrazcev, 

uporabnih za analizo in obdelavo.  

Analiza z anketo pridobljenih podatkov je pokazala, da velika večina vprašanih (73,2 %) 

meni, da njihova organizacija dosega učinke, zaradi zahtevnosti trga pa je srednje učinkovita. 
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Pri odgovorih na vprašanje ni statistično značilne povezanosti s spremenljivkami, ki se 

nanašajo na lastnosti organizacije (velikost, število vozil, čas obstoja ipd). Večina vprašanih 

(63,6 % z oceno 4 ali 5; povprečna ocena je 3,74) je ocenila, da je stopnja izobrazbe 

njihovega vodstva primerna ter da pozitivno vpliva na uspešnost njihove organizacije. Z 

večanjem deleža visokošolsko izobraženih v organizaciji se povečuje tudi strinjanje z 

navedeno trditvijo (povprečna ocena 4,10 pri anketirancih, ki prihajajo iz podjetij z 10- do 30-

odstotnim deležem visokošolsko izobraženih zaposlenih).  

 

Vprašani načeloma menijo, da je raven znanja tujih jezikov zaposlenih v njihovi organizaciji 

dovolj velika (74,1 % jo je ocenilo z oceno 4 ali 5; povprečna ocena 3,81). Najbolj se s 

trditvijo strinjajo tisti, v katerih podjetjih je 30 do 50 % osnovnošolsko izobraženih 

(povprečna ocena 4,5), 0 do 10 % visoko izobraženih (povprečna ocena 4,02) ter 0 % starejših 

od 50 let (povprečna ocena 4,08).  

 

Manj kot 70 % vprašanih meni, da je timsko delo v njihovi organizaciji uspešno in na visoki 

ravni (oceni 4 in 5; povprečna ocena 3,88). Najbolje so raven timskega dela ocenili 

anketiranci, ki prihajajo iz podjetij s sledečimi lastnostmi: 

- število zaposlenih med 20 in 30 (povprečna ocena 4,43) ali nad 200 (povprečna 

ocena 4,33); 

- delež visoko izobraženih med 0 % in 10 % (povprečna ocena 4,14); 

- 0 % starejših od 50 let (povprečna ocena 4,13); 

- število transportnih vozil od 15 do 20 (povprečna ocena 4,57) ali od 20 do 30 

(povprečna ocena 4,29); 

- starost organizacije od 30 do 35 let (povprečna ocena 4,67). 

 

70 % vprašanih meni, da je njihova organizacija uspešna pri navezovanju novih stikov (oceni 

4 in 5; povprečna ocena 3,81). S trditvijo se najbolj strinjajo vprašani, katerih organizacije 

imajo naslednje lastnosti: 

- delež osnovnošolsko izobraženih nad 30 % (povprečna ocena 4 ali več); 

- delež srednješolsko izobraženih med 50 % in 70 % (povprečna ocena 4,0); 

- tržni delež v tujini od 60 % do 70 % (povprečna ocena 3,87); 

- starost organizacije nad 40 let (povprečna ocena 4,75). 
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Transportne organizacije (podjetja, gospodarske družbe in posamezniki podjetniki) se očitno 

močno prilagajajo željam naročnikov, saj se kar 82 % vprašanih strinja, da njihova 

organizacija pri izvedbi prevoza vselej upošteva zahteve naročnika in se jim prilagodi (oceni 4 

in 5; povprečna ocena 4,07). Da je tako, najbolj trdijo tisti vprašani, katerih organizacije imajo 

naslednje lastnosti: 

- delež srednješolsko izobraženih zaposlenih od 10 % do 30 % (povprečna ocena 

4,83); 

- delež visokošolsko izobraženih zaposlenih do 10 % (povprečna ocena 4,24); 

- nad 70 % delež zaposlenih, starih med 41 in 50 let (povprečna ocena nad 4,50); 

- z rastjo letnih prihodkov pa se povprečna ocena znižuje (4,75–3,30); 

- prav tako povprečna ocena pada z višino letnega poslovnega izida (4,79–3,67); 

- najbolj se prilagajajo tisti, ki imajo tržni delež v Sloveniji 70 % do 80 % 

(povprečna ocena 4,75); 

- ter tisti, katerih tržni delež v tujini obsega 10 % do 20 % (povprečna ocena 

4,67).  

 

Slabih 54 % vprašanih meni, da je njihova organizacija na tehnološko dovolj visoki in 

zahtevni ravni (oceni 4 in 5; povprečna ocena 3,68). S tehnološko razvitostjo so zadovoljni 

predvsem tisti anketiranci, katerih organizacije imajo naslednje lastnosti: 

- do 10 % delež zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo (povprečna ocena 4,18); 

- od 50 % do 70 % delež zaposlenih s srednješolsko izobrazbo (povprečna ocena 

3,92); 

- z višanjem poslovnega izida ocena pada (4,43–3,33); 

- od 20 % do 30 % tržni delež v tujini (povprečna ocena 4,17); 

- starost organizacije od 30 do 35 let (povprečna ocena 4,33). 

 

Da ima njihova organizacija natančno izdelano logistično podporo, meni le 36,7 % vprašanih 

(oceni 4 in 5; povprečna ocena je 3,26). Bolj so z logistično podporo zadovoljni tisti 

anketiranci, katerih organizacije imajo naslednje lastnosti: 

- z višanjem deleža zaposlenih z visokošolsko izobrazbo se viša tudi ocena 

logistične podpore (3,03–3,80); 

- glede na poslovni izid so z logistično podporo najbolj zadovoljni tisti, ki so 

imeli do 50.000 evrov letnega dobička (4,07); 
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- glede na tržni delež v Sloveniji so najbolj zadovoljni tisti s 60 % do 70 % 

tržnim deležem (3,83); 

- glede na tržni delež v tujini pa tisti z 20 % do 30 % deležem (3,83). 

 

Med anketiranci obstaja kar precejšen konsenz o tem, da sodelovanje z novimi in uspešnimi 

organizacijami pozitivno vpliva na uspeh njihove organizacije (oceni 4 in 5 – 72,2 %; 

povprečna ocena 3,94). Da je res tako, so prepričani predvsem anketiranci, katerih 

organizacije imajo naslednje lastnosti: 

- število zaposlenih od 40 do 50 (ocena 4,75); 

- od 70 % do 90 % delež zaposlenih, starih med 31 in 41 let (4,44); 

- poslovni izid v letu 2008 do 50.000 evrov (4,31); 

- tržni delež v Sloveniji v letu 2008 od 70 % do 80 % (4,25); 

- tržni delež v tujini v letu 2008 od 10 % do 20 % (4,17). 

 

Dobrih 53 % vprašanih meni, da je njihova organizacija dovolj učinkovita pri prepoznavanju 

in reševanju težav (oceni 4 in 5; povprečna ocena 3,68). Tako menijo predvsem tisti, katerih 

organizacije imajo naslednje lastnosti: 

- delež zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo 10 % in 30 % (4,67); 

- nič zaposlenih z višjo šolo (4,13); 

- poslovni izid do 50.000 evrov (4,36); 

- tržni delež v Sloveniji od 60 % do 70 % (3,83); 

- tržni delež v tujini od 70% do 80 % (3,93) 

- starost organizacije od 30 do 35 let (4,33). 

 
Dobrih 54 % vprašanih (oceni 4 in 5; povprečna ocena 3,62) meni, da v njihovi organizaciji 

vladata pozitivna klima in zadovoljstvo zaposlenih. Dobro ozračje je predvsem v 

organizacijah, ki nimajo zaposlenih, starih med 41 in 51 let (ocena 4,09).  

 

Ocenjevanje in nagrajevanje v organizacijah na splošno poteka po objektivnih in poštenih 

kriterijih (oceni 4 in 5 – 57,6 %; povprečna ocena 3,71). Tako je predvsem v organizacijah, ki 

imajo naslednje lastnosti: 

- do 10 % delež zaposlenih z osnovno šolo (3,82); 

- od 70 % do 90 % delež zaposlenih, starih med 31 in 41 let (4,56); 

- nič zaposlenih nad 50 let (4,04); 
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- z višanjem letnih prihodkov se ocena znižuje (4,13–3,10); 

- glede na poslovni izid pa so bila najbolje ocenjena podjetja z do 50.000 evrov 

letnega dobička (4,36). 

 

Gospodarska kriza je negativno vplivala na poslovanje večine organizacij (oceni 4 in 5 – 78,4 

%; povprečna ocena 4,32). Krizo so občutile zlasti organizacije, ki imajo: 

- od 10 % do 30 % delež zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo (ocena 5,0);  

- od 30 % do 50 % zaposlenih, starih med 41 in 51 let (ocena 4,52); 

- letni prihodek od 20 do 40 milijonov evrov (4,64); 

- letni dobiček od 50.000 do 100.000 evrov (4,75). 

 

Da med vodstvom in zaposlenimi obstajajo odkriti pogovori, meni 59,9 % vprašanih (oceni 4 

in 5; povprečna ocena 3,66). Tako je še zlasti v organizacijah, v katerih ni zaposlenih nad 55 

let (3,88). 

 

Zgolj slabih 40 % organizacij je takih, v katerih imajo usklajena pravila dela (oceni 4 in 5; 

povprečna ocena 3,40). Usklajena pravila so predvsem v organizacijah, ki imajo naslednje 

lastnosti: 

- nič zaposlenih med 41 in 51 let (povprečna ocena 3,91); 

- z višanjem letnih dohodkov se povprečna ocena znižuje (4,0–2,8); 

- prav tako se znižuje z višanjem poslovnega izida (4,14–2,78); 

- glede na tržni delež v Sloveniji so najbolj usklajeni v podjetjih z 20 % do 30 % 

tržnim deležem (3,53); 

- glede na tržni delež v tujini pa so najbolj usklajeni v podjetjih z 10 % do 20 % 

tržnim deležem (3,83); 

- glede na starost organizacije so pravila dela najbolj usklajena v organizacijah, 

ki obstajajo že več kot 40 let (4,25), in tistih, ki obstajajo med 30 in 35 let 

(4,0). 

 

Da vodstvo razume probleme zaposlenih in se jih potrudi odpraviti, meni 54,6 % vprašanih 

(oceni 4 in 5; povprečna ocena 3,64). Razumevanje se pojavlja predvsem v organizacijah z 

naslednjimi karakteristikami: 

- z večanjem letnih prihodkov se ocena razumevanja znižuje (4,27–3,18); 

- prav tako se ocena znižuje z rastjo letnega dobička (4,21–3,11). 



 

 145 

 

Slabih 60 % vprašanih je ocenilo, da v njihovi organizaciji napetosti umirjajo prijazno in 

vljudno, brez kričanja. Ocena načina umirjanja napetosti ni statistično značilno povezana z 

nobeno izmed splošnih lastnosti organizacije. 

 

Plačilne obveznosti pravočasno poravna 64,7 % vprašanih (oceni 4 in 5; povprečna ocena 

3,80). Pravočasno poravnavanje plačilnih obveznosti je bolj pogosto pri organizacijah, ki 

imajo: 

- do 10 % delež zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo (ocena 4,38); 

- od 50 % do 70 % delež zaposlenih, ki so stari med 18 in 31 let (ocena 4,40); 

- od 40 % do 50 % tržni delež v Sloveniji (ocena 4,20); 

- od 40 % do 50 % tržni delež v tujini (ocena 4,18); 

- ki obstajajo že dalj kot 40 let (ocena 4,75). 

 

Raven kontinuiranega sodelovanja z istimi naročniki je relativno visoka (oceni 4 in 5 – 68,8 

%; povprečna ocena 3,88). Najvišja je pri organizacijah, ki imajo naslednje lastnosti: 

- 10 % do 30 % delež zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo (ocena 4,50); 

- nič zaposlenih z višjo šolo (ocena 4,17); 

- letne prihodke od 0,5 do 1,5 milijona evrov (ocena 4,39); 

- letni dobiček do 50.000 evrov (ocena 4,29); 

- tržni delež v Sloveniji od 10 % do 20 % (ocena 4,0); 

- starost organizacije od 30 do 35 let (4,33). 

 

68,5 % vprašanih je odgovorilo, da komunikacija med različnimi enotami in organizacijami 

poteka učinkovito in nemoteno.  

To velja zlasti za organizacije, kjer je: 

- od 10 % do 30 % delež zaposlenih starih nad 50 let (ocena 3,94); 

- letni poslovni izid do 50.000 evrov (ocena 4,21). 

 

Poznavanje mednarodnih in EU predpisov je na nekoliko nižji ravni, saj je le 40 % (oceni 4 in 

5; povprečna ocena 3,39) vprašanih odgovorilo, da je na zadovoljivi ravni.  

To velja zlasti za organizacije, ki: 

- imajo do 10 % delež zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo (ocena 3,76); 

- od 30 % do 50 % delež zaposlenih s srednješolsko izobrazbo (ocena 3,63); 
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- od 70 % do 90 % zaposlenih, ki so stari med 31 in 41 let (ocena 3,67); 

- od 10 % do 30 % zaposlenih, ki so stari nad 50 let (ocena 3,50); 

- letni dobiček do 50.000 evrov (ocena 3,93); 

- tržni delež v Sloveniji od 60 % do 70 % (ocena 3,67); 

- tržni delež v tujini od 10 % do 20 % (ocena 4,17); 

- starost organizacije nad 40 let (ocena 4,25). 

Uradne liste in objave predpisov redno spremlja kar 71,4 % podjetij (oceni 4 in 5; povprečna 

ocena 3,79).  

To še zlasti velja za organizacije, ki: 

- imajo do 10 % zaposlenih z višješolsko izobrazbo (3,95); 

- imajo od 10 % do 30 % ali od 70 % do 90 % zaposlenih med 31 in 41 let 

(ocena 3,89); 

- so starejše od 40 let (ocena 4,75). 

 

Organizacije slabe polovice vprašanih imajo močne neformalne stike z drugimi 

organizacijami (oceni 4 in 5, povprečna ocena 3,53).  

To so predvsem organizacije, ki: 

- imajo do 10 % zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo (ocena 3,82); 

- imajo od 50 % do 70 % zaposlenih starih med 31 in 41 let (ocena 3,71). 

 

Poznavanje tujih običajev je precej pomanjkljivo, saj manj kot 30 % vprašanih meni, da v 

njihovi organizaciji poznajo običaje in kulturo drugih držav (oceni 4 in 5; povprečna ocena 

2,91). Še najbolj tujo kulturo poznajo organizacije z do 10 % deležem osnovnošolsko 

izobraženih zaposlenih (ocena 2,94).  

 

Polovica vprašanih meni, da je vodenje njihove organizacije demokratično in mrežno (oceni 4 

in 5; povprečna ocena 3,52). Takšno vodenje je prisotno predvsem v organizacijah, ki imajo: 

- od 50 % do 70 % zaposlenih s srednješolsko izobrazbo (ocena 3,66); 

- od 10 % do 30 % zaposlenih z višješolsko izobrazbo (ocena 3,63); 

- od 10 % do 30 % zaposlenih starih med 31 in 40 let (ocena 3,66); 

- od 40 % do 50 % tržni delež v Sloveniji (ocena 3,78); 

- od 30 % do 50 % tržni delež v tujini (ocena 3,80). 
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Transportne organizacije so dokaj prilagodljive, saj je slabih 60 % vprašanih (oceni 4 in 5; 

povprečna ocena 3,71) odgovorilo, da je delo organizirano tako, da se lahko hitro prilagodijo 

spremembam.  

To velja zlasti za organizacije, ki imajo naslednje lastnosti: 

- od 10 % do 30 % delež zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo (ocena 4,0); 

- nič zaposlenih, starih med 41 in 50 let (ocena 4,18); 

- letni poslovni izid do 50.000 evrov (ocena 4,31); 

- tržni delež v Sloveniji od 20 % do 30 % (ocena 3,87); 

- starost organizacije nad 40 let (4,25). 

V 46,4 % organizacij (ocene 4 in 5; povprečna ocena 3,50) imajo ustrezno obliko 

medsebojnega povezovanja z drugimi organizacijami. To velja predvsem za organizacije z 

naslednjimi lastnostmi: 

- letni prihodki od 0,5 do 1,5 milijona evrov (ocena 3,94); 

- letni poslovni izid do 50.000 evrov (ocena 4,07); 

- tržni delež v Sloveniji od 70 % do 80 % (ocena 3,75); 

- tržni delež v tujini od 10 % do 20 % (ocena 3,86). 

 

Kar 68,3 % organizacij deluje v okviru transportnih združenj (oceni 4 in 5; povprečna ocena 

3,75). Gre predvsem za podjetja, ki imajo: 

- do 10 % zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo (ocena 3,75); 

- od 30 % do 50 % zaposlenih, ki so stari med 18 in 30 let (4,13). 

 

Dobra polovica vprašanih meni, da je njihova učinkovitost in uspešnost večja znotraj združenj 

organizacije (oceni 4 in 5; povprečna ocena 3,50). Tako menijo predvsem anketiranci iz 

organizacij, ki nimajo zaposlenih med 18. in 30. letom starosti (3,61).  

 

Le v 15 % organizacij poznajo model transporta Ford Motors Company ali Toyota Company. 

Poznavanje je večje v organizacijah, ki: 

- nimajo zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo (ocena 2,12); 

- imajo od 50 % do 70 % zaposlenih s srednješolsko izobrazbo (ocena 2,38); 

- nimajo zaposlenih, ki so stari nad 50 let (ocena 2,46). 
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41,4 % vprašanih meni, da je njihova oblika organizacije ustrezna glede na zahteve trga za 

potrebe transporta (oceni 4 in 5; povprečna ocena 3,37). Da je njihova oblika organizacije 

ustrezna, menijo predvsem v organizacijah, ki: 

- imajo letni poslovni izid do 50.000 evrov (ocena 4,0); 

- so stare med 30 in 35 let (ocena 4,0). 

 

Dobrih 72 % vprašanih meni, da so organizirani transporti koristni za njihovo organizacijo. O 

koristnosti organiziranih transportov so prepričani predvsem v organizacijah, kjer imajo: 

- do 10 % zaposlenih z visokošolsko izobrazbo (ocena 3,60); 

- od 10 % do 30 % zaposlenih, ki so stari med 18 in 30 let (ocena 3,90). 

 

V približno 61 % organizacij poznajo evropski model delitve logističnih procesov (oceni 4 in 

5; povprečna ocena 3,57). Poznajo ga predvsem v organizacijah, ki nimajo zaposlenih z 

osnovnošolsko izobrazbo (ocena 3,69).  

 

Anketiranci se precej strinjajo, da bi enoten model obvladovanja logističnih procesov 

pomagal njihovi organizaciji (oceni 4 in 5 – 80,7 %; povprečna ocena 4,19). Tako menijo 

predvsem tisti, katerih organizacije imajo naslednje lastnosti: 

- do 10 % delež zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo (ocena 4,47); 

- do 10 % delež zaposlenih, ki so stari nad 50 let (ocena 4,36); 

- letni prihodek od 20 do 40 milijonov evrov (ocena 4,64); 

- od 40 % do 50 % tržni delež v Sloveniji (ocena 4,60); 

- od 40 % do 50 % tržni delež v tujini (ocena 4,55). 

 

Slabih 60 % vprašanih meni, da mlajše in bolj izobraženo vodstvo bolj pripomore k večji 

učinkovitosti organizacije (oceni 4 in 5; povprečna ocena 3,71). O tem so najbolj prepričani 

stari med 41 in 50 let (povprečna ocena 3,80). 

 

Da večjo učinkovitost organizacije doseže starejše in bolj izkušeno vodstvo, meni 72,2 % 

vprašanih (oceni 4 in 5; povprečna ocena 3,92). To prepričanje s starostjo narašča (3,00–

4,36). 
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53,5 % vprašanih meni, da trdo vodenje zaposlenih pripomore k uspešnosti organizacije 

(oceni 4 in 5; povprečna ocena 3,45). O dobrodejnosti trdega vodenja so najbolj prepričani 

srednješolsko izobraženi (3,73). 

 

Da prijazno vodenje pripomore k uspešnosti organizacije, pa meni 66,4 % vprašanih (oceni 4 

in 5; povprečna ocena 3,84). Prijazno vodenje najvišje ocenjujejo stari med 31 in 40 let (ocena 

4,12). 

 

Anketiranci se precej strinjajo, da zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vpliva na uspešnost 

organizacije (oceni 4 in 5 – 82,9 %; povprečna ocena 4,02). Da je zadovoljstvo zaposlenih 

pomembno, menijo predvsem organizatorji dela (4,42).  

 

Da odkrit pogovor z zaposlenimi pozitivno vpliva na uspešnost organizacije, meni 81,4 % 

vprašanih (oceni 4 in 5; povprečna ocena 4,06). S tem se najbolj strinjajo organizatorji dela 

(4,58) ter anketiranci, ki prihajajo iz družb z neomejeno odgovornostjo – d. n. o. (4,50).  

 

Kar 90 % vprašanih se strinja, da zaupanje zaposlenim omogoča uspešno delo organizacije 

(oceni 4 in 5; povprečna ocena 4,14). Mnenje o tem ni statistično značilno povezano z nobeno 

izmed demografskih spremenljivk.  

 

Še večje pa je bilo strinjanje s trditvijo, da dolgoročno medorganizacijsko sodelovanje 

pozitivno vpliva na uspešnost (oceni 4 in 5 – 92,9 %; povprečna ocena 4,22). Mnenje o tem ni 

statistično značilno povezano z nobeno izmed demografskih spremenljivk. 

 

Skoraj popoln konsenz vlada tudi glede odločilnosti pravočasnih finančnih transakcij (plačil) 

za uspešnost organizacije (oceni 4 in 5 – 95 %; povprečna ocena 4,69). Še najnižje so 

pomembnost pravočasnih plačil ocenili anketiranci iz delniških družb – d. d. (4,35). 

 

Dobrih 85% vprašanih meni, da bi primerno sodelovanje z ustvarjalci pravnih predpisov 

vplivalo na učinkovitost in uspešnost organizacije (oceni 4 in 5; povprečna ocena 4,09). 

Mnenje o tem ni statistično značilno povezano z nobeno izmed demografskih spremenljivk. 

 



 

 150 

Zgolj 10 % vprašanih meni, da modela Ford Motors in Toyota vplivata na medorganizacijsko 

sodelovanje (oceni 4 in 5; povprečna ocena 2,31). Četrtina vprašanih pa meni, da sploh ni 

tako (ocena 1). S trditvijo se najmanj strinjajo vodje transportnih organizacij (2,25).  

 

Dobrih 22 % vprašanih meni, da model Renault vpliva na medorganizacijsko povezovanje 

prevoznikov v Slovenji (oceni 4 in 5; povprečna ocena 2,93). Mnenje o tem ni statistično 

značilno povezano z nobeno izmed demografskih spremenljivk. 

 

Slaba petina vprašanih meni, da je outsourcing ustrezna oblika izvajanja transporta (oceni 4 in 

5; povprečna ocena 3,06). Mnenje o tem ni statistično značilno povezano z nobeno izmed 

demografskih spremenljivk. 

 

Da delovanje znotraj velikih združenj pomaga pri zagotavljanju dela, meni 67,7 % vprašanih 

(oceni 4 in 5; povprečna ocena 3,75). S to trditvijo se najbolj strinjajo organizatorji dela 

(4,08), najmanj pa vodje transportnih organizacij (3,69).  

 

Anketiranci se precej strinjajo, da bi se naročniki storitev lahko prilagodili transportnim 

organizacijam in njihovim potrebam (oceni 4 in 5 – 84,8 %; povprečna ocena 3,69). Strinjanje 

s trditvijo s starostjo pada (4,17–3,72). Da bi se naročniki morali prilagoditi, so glede na 

izobrazbo najbolj prepričani srednješolsko izobraženi (4,15), najmanj pa višješolsko 

izobraženi (3,78). Glede na obliko organizacije pa se s tem najbolj strinjajo anketiranci iz 

delniških družb (4,15), najmanj pa anketiranci iz družb z omejeno odgovornostjo (3,78). 

 

Slabih 88 % vprašanih meni, da bi enotna metodologija EU pri transportu vplivala na njihovo 

delo (oceni 4 in 5; povprečna ocena 4,47). O tem so najbolj prepričani vodje gospodarskih 

družb in strokovni sodelavci (oboji 4,52), najmanj pa organizatorji dela (4,0). 

Med najbolj perečimi problemi so anketiranci najpogosteje navajali finančno nedisciplino oz. 

predolge roke plačil (60,7 %), nelojalno konkurenco (29,2 %), neurejeno zakonodajo (14,3), 

previsoke stroške (11,4 %) ter prisotnost tujcev na slovenskem trgu (10 %).   

 
Teorija razlage glavnih ugotovitev nam pojasni osnovna stališča v medorganizacijskem  

poslovanju, iz katerih je mogoče razbrati osnovne variance. Te s svojimi rezultati izkazujejo 

stanje v transportu, ki ni zanemarljivo, hkrati pa nam ugotovljene variance kažejo, da je 
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področje medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v transportni dejavnosti 

odprto in da daje številne prednosti razvoju. 

 
 

6.2 Kvantitativna analiza – rezultati raziskave 
 

6.2.1 Opis organizacije 
 
Transportne organizacije so osrednji element medorganizacijskega obvladovanja logističnih 

procesov, na katerega so vezani še drugi procesi, ki skupaj tvorijo transportno dejavnost. Gre 

za neločljive procese, ki so odvisni drug od drugega, vendar jih je treba spretno povezovati in 

usklajevati. Njihova povezanost in usklajenost vpliva na skupni uspeh in doseganje 

rezultatov, ki se kažejo z ustvarjenimi učinki v dejavnosti (celotna raziskava je predstavljena 

v prilogi št. 12).  

 

Tabela 6.1 nam v frekvenci in odstotkih prikazuje, kako anketirančeva organizacija dosega 

učinke in kako je uspešna v svoji dejavnosti v Sloveniji in širše. V tabeli so zajeti vsi 

anketiranci, njihova učinkovitost pa je frekvenčno opredeljena glede na obseg, zahtevnost in 

uspešnost. 

 

Tabela 6.1: Trditve, ki najbolje opisujejo anketirančevo organizacijo. 

 
Trditve, ki najbolje opisujejo anketiran čevo organizacijo. 

 frekvenca odstotki 
veljavni 
odstotki 

organizacija dosega učinke in je uspešna na 
slovenskem in evropskem trgu 

16 11,4 12,6 

organizacija dosega učinke, zaradi 
zahtevnosti trga pa je srednje učinkovita 

93 66,4 73,2 

organizacija je učinkovita, vendar je manj 
uspešna 

17 12,1 13,4 

organizacija ni učinkovita in ne dosega 
uspešnih kazalcev 

1 0,7 0,8 

skupaj 127 90,7 100,0 
manjkajoče vrednosti 13 9,3  

 
skupaj 

140 100,0  

Vir: lastni prikaz 
 



 

 152 

6.2.2 Stanje v organizaciji 
 
Da bi ugotovili dejansko stanje v anketiranih organizacijah, smo anketni vprašalnik pripravili 

v razumljivi obliki in vanj umestili vprašanja, ki so za anketiranca, glede na njegovo 

izobrazbo, poznavanje logističnih procesov v transportni dejavnosti in osebne sposobnosti, 

dojemljiva. Dojemljivost in razumevanje vprašalnika sta bila pogoja za uspešno anketo, 

uspešna anketa pa podlaga za ustrezen prikaz stanja v organizaciji. 

 
V tabeli 6.2 smo predstavili 33 vprašanj, s katerimi smo anketirance prosili, da ocenijo, koliko 

spodnje trditve veljajo za dejansko stanje v njihovi organizaciji. Pri tem smo jim ponudili 

ocenjevalno lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da to sploh ne drži (ne velja za vašo 

organizacijo), 5 pa, da popolnoma drži.  

 
Tabela 6.2: Ocene, koliko spodnje trditve veljajo za dejansko stanje v anketirančevi organizaciji. 

Ocene, koliko spodnje trditve veljajo za dejansko stanje v anketirančevi organizaciji. 
Ocenjuje se na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se anketiranec sploh ne 

strinja s trditvijo, 5 pa, da se povsem strinja. Rezultati so podani v %. 

 
sploh 

ne 
drži 

2 3 4 povse
m drži 

1. stopnja izobrazbe našega vodstva je 
primerna in pozitivno vpliva na uspešnost 
naše organizacije 

0 5,0 31,4 48,6 15,0 

2. raven znanja tujih jezikov naših zaposlenih 
je dovolj visoka 

0 2,2 23,7 64,7 9,4 

3. timsko delo je v naši organizaciji uspešno in 
na visoki ravni 

0 2,9 27,7 47,4 21,9 

4. naša organizacija je uspešna pri 
navezovanju novih stikov 

0 1,4 28,6 57,9 12,1 

5. pri izvedbi prevoza naša organizacija vselej 
upošteva zahteve naročnika in se jim 
prilagodi 

0,7 0,7 16,5 54,7 27,3 

6. naša organizacija je na tehnološko dovolj 
visoki in zahtevni ravni 

0 9,4 36,7 30,2 23,7 

7. imamo natančno izdelano logistično 
podporo 

2,9 22,3 38,1 19,4 17,3 

8. sodelovanje z novimi in uspešnimi 
organizacijami pozitivno vpliva na uspeh 
naše organizacije 

0 0 27,3 51,1 21,6 

9. smo dovolj učinkoviti pri prepoznavanju in 
reševanju težav 

0 1,4 45,3 37,4 15,8 

10. v naši organizaciji vlada pozitivna klima in 
zadovoljstvo zaposlenih 

0,7 2,2 42,3 43,8 10,9 

11. ocenjevanje in nagrajevanje v naši 
organizaciji potekata po objektivnih in 

0 4,3 38,1 40,3 17,3 
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poštenih kriterijih 
12. gospodarska kriza je negativno vplivala na 

naše poslovanje 
0 3,6 18,0 21,6 56,8 

13. med vodstvom in podrejenimi so odkriti 
pogovori 

0 3,6 36,5 50,4 9,5 

14. imamo usklajena pravila dela 0 9,4 51,1 30,2 9,4 
15. vodstvo razume probleme zaposlenih in se 

jih potrudi odpraviti 
0 2,9 42,4 42,4 12,2 

16. napetosti umirjamo prijazno in vljudno, 
brez kričanja 

0 2,2 38,1 48,9 10,8 

17. plačilne obveznosti pravočasno poravnamo 0 6,6 28,7 42,6 22,1 
18. imamo kontinuirano sodelovanje z istimi 

naročniki 
0 0 31,2 50,0 18,8 

19. komunikacija med različnimi enotami in 
organizacijami poteka učinkovito in 
nemoteno 

0 0 31,4 56,4 12,1 

20. poznavanje mednarodnih in EU predpisov 
je na zadovoljivi ravni 

0,7 5,7 53,6 34,3 5,7 

21. redno spremljamo uradne liste in objave 
predpisov 

0,7 0,7 27,1 62,1 9,3 

22. imamo močne neformalne stike z drugimi 
organizacijami 

1,4 0,7 48,2 43,2 6,5 

23. poznamo običaje in kulturo drugih držav 10,0 25,0 35,7 22,9 6,4 
24. vodenje naše organizacije je demokratično 

in mrežno 
0,7 5,1 44,1 41,2 8,8 

25. delo je organizirano tako, da se lahko hitro 
prilagodimo spremembam 

0 0 40,7 47,9 11,4 

26. imamo ustrezno obliko medsebojnega 
povezovanja z drugimi organizacijami 

0 2,9 50,7 40,0 6,4 

27. delujemo v krogu transportnih združenj 3,6 2,2 25,9 52,5 15,8 
28. naša učinkovitost in uspešnost sta večji 

znotraj združenj organizacij 
2,2 5,8 41,7 41,0 9,4 

29. poznamo model transporta Ford Motors 
Company ali Toyota Company  

42,1 23,6 19,3 14,3 0,7 

30. naša oblika organizacije je ustrezna glede 
na zahteve trga za potrebe transporta 

2,1 5,7 50,7 35,7 5,7 

31. organizirani transporti so koristni za našo 
organizacijo 

2,1 0,7 25,0 60,0 12,1 

32. poznamo evropski model delitve logističnih 
procesov 

1,4 7,2 30,4 54,3 6,5 

33. enoten model obvladovanja logističnih 
procesov bi pomagal naši organizaciji 

0 1,4 17,9 40,7 40,0 

Vir: lastni prikaz 

 

Pridobljene podatke za vseh 140 anketiranih smo analizirali in jih skupaj predstavili v tabeli 

6.2. Predstavljeni so v razponu od 1 do 5, kar nam pove, da so ocene od popolnega 

nestrinjanja do popolnega strinjanja, vmesne ocene 2, 3 in 4 pa je mogoče smiselno opredeliti 
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glede na sredinsko razmejitev razpona. Podatke in njihove spremenljivke smo natančno 

predstavili v poglavju 4.1 Povzetek ugotovitev, zato jih tu prav tako ne ponavljamo. 

 

6.2.3 Idealno stanje 
 
Ugotovljeno dejansko stanje je atributivni podatek, ki je teoretično neuporaben v kvantitativni 

in v faktorski analizi, če ga uporabimo le kot podatek stanja, v katerem transportne 

organizacije poslujejo. Podatek dobi svoj smisel šele ob ustrezni primerjavi z želenim stanjem 

oziroma nekim bodočim stanjem, ki išče nove rešitve in za izboljšanje uporabi podatke 

dejanskega stanja. Primerjava dejanskega stanja z želenim stanjem nam šele pojasni, kaj je 

tisto, kar bi si anketiranci želeli izpopolniti v svoji transportni dejavnosti, pa tega ne vedo ali 

ne poznajo načina in postopkov za izboljšanje.  

 

Idealno stanje bi lahko bilo tisto stanje, ki bi anketirancem omogočilo nemoteno poslovanje, 

visoke učinke, večjo uspešnost in boljše razmere za razvoj dejavnosti. Da bi vsaj približno 

prišli do podatka, kakšno je idealno stanje, ki bi si ga anketiranci želeli, smo v anketnem 

vprašalniku v tabeli 6.3 prosili anketirance, da ocenijo, koliko strinjajo ali ne strinjajo s 

postavljenimi trditvami. Anketiranci so imeli možnost ocenjevanja na lestvici v razponu od 1 

do 5, pri čemer je 1 pomenila, da se nikakor ne strinjajo, 5 pa, da se popolnoma strinjajo.  

 

Tabela 6.3 Ocene, koliko se anketiranci strinjajo s spodnjimi trditvami. 

Ocene, koliko se anketiranci strinjajo s spodnjimi trditvami; njihovo osebno mnenje, 
kaj bi na splošno pripomoglo k idealnemu stanju v organizaciji. Ocenjuje se na lestvici 
od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjajo s trditvijo, 5 pa, da se povsem 
strinjajo. Rezultati so podani v %. 

 

se 
sploh 

ne 
strinja 

2 3 4 
se 

povsem 
strinja 

1. mlajše in bolj izobraženo vodstvo bolj 
pripomore k večji učinkovitosti organizacije 

0 3,6 37,1 43,6 15,7 

2. večjo učinkovitost organizacije doseže 
starejše in izkušeno vodstvo 

2,1 4,3 21,4 43,6 28,6 

3. trdo vodenje zaposlenih pripomore k 
uspešnosti organizacije 

4,3 11,4 30,7 42,1 11,4 

4. prijazno vodenje zaposlenih pripomore k 
uspešnosti organizacije 

0 6,4 27,1 42,1 24,3 

5. zadovoljstvo naših zaposlenih pozitivno 
vpliva na uspešnost organizacije 

0 0,7 16,4 62,9 20,0 

6. odkrit pogovor z zaposlenimi pozitivno 0,7 0,7 17,1 55,0 26,4 
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vpliva na uspešnost organizacije 
7. zaupanje zaposlenim omogoča uspešno delo 

organizacije 
0 0 10,0 66,4 23,6 

8. dolgoročno medorganizacijsko sodelovanje 
pozitivno vpliva na uspešnost 

0 0 7,1 63,6 29,3 

9. pravočasne finančne transakcije (plačila) so 
odločilne za uspešnost organizacije 

0 0 5,0 21,4 73,6 

10. primerno sodelovanje z ustvarjalci pravnih 
predpisov bi vplivalo na učinkovitost in 
uspešnost organizacije  

0 0 14,3 62,1 23,6 

11. modela Ford Motors in Toyota vplivata na 
medorganizacijsko povezovanje 

24,3 32,1 33,6 8,6 1,4 

12. model Renault vpliva na medorganizacijsko 
povezovanje prevoznikov v Sloveniji 

5,8 24,6 47,1 15,9 6,5 

13. outsourcing je ustrezna oblika izvajanja 
transporta 

0,7 15,8 64,0 15,1 4,3 

14. just in time – dostava na določen čas je 
ustrezna in primerna za dobro sodelovanje 

0 14,4 51,8 20,9 12,9 

15. delovanje znotraj velikih združenj pomaga 
pri zagotavljanju dela 

0 6,5 25,9 54,0 13,7 

16. naročniki storitev bi se lahko prilagodili 
prevoznikom in njihovim potrebam 

0 5,0 10,1 68,3 16,5 

17. enotna metodologija EU na področju 
transporta bi vplivala na naše delo 

0 0,7 11,5 28,1 59,7 

Vir: lastni prikaz 
 
 
Tudi pridobljene podatke za vseh 140 anketiranih o želenem ali idealnem stanju smo 

analizirali in jih skupaj predstavili v tabeli 6.3. Podatki so prav tako predstavljeni v razponu 

od 1 do 5, kar nam pove, da so ocene od popolnega nestrinjanja do popolnega strinjanja, 

vmesne ocene 2, 3 in 4 pa je mogoče smiselno opredeliti glede na sredinsko razmejitev 

razpona. Podatke in njihove spremenljivke smo natančno predstavili v poglavju 6.1 Povzetek 

ugotovitev, zato jih tu ne ponavljamo. 

 
 

6.2.4 Pereči problemi 
 
Analiza je pokazala, da je v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov večje 

število problemov, ki vplivajo na izvajanje logističnih procesov, ti pa vplivajo na uspešnost 

organizacij in celotne dejavnosti. Izpostavili smo tiste probleme, za katere menimo, da najbolj 

izstopajo in jih uvrščamo med pereče probleme. Teoretično bi lahko odgovorili, da jih je 

povzročila globalizacija mednarodne proizvodnje in mednarodnega trga. Posledično je nanje 

vplivala kriza, saj so težave finančne nediscipline, poseganja v trg z nelojalno konkurenco, 
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slaba pravna ureditev in pravno varstvo, notranji ustroj države ipd. vzroki, ki najbolj vplivajo 

na medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. V tabeli 6.4 smo predstavili tiste 

osrednje probleme, ki so se v odstotkih pokazali kot najvišji in najbolj pereči problemi, ki 

vplivajo na transportno dejavnost. 

 
Tabela 6.4: 10 najbolj perečih problemov po navedbah anketirancev 

10 najbolj perečih problemov po navedbah anketirancev 
 % 
finančna nedisciplina / predolgi roki plačil 60,7 
nelojalna konkurenca 29,2 
država naj bolje uredi razmerja / boljši 
zakoni 

14,3 

previsoki stroški / prenizka plačila 11,4 
tujci na trgu 10,0 
ni dovolj dela 9,3 
nedostopnost do nekaterih naročnikov 7,8 
ni enotnih metod organizacije / urejen trg 5,7 
država ne skrbi za vse enako / ščiti velike 2,8 
gospodarska kriza 2,8 
Vir: lastni prikaz 

 

Od 140 anketiranih jih je 60 % v vprašalniku odgovorilo, da je za slabo medorganizacijsko 

obvladovanje logističnih procesov kriva finančna nedisciplina. Na drugem mestu so v 29,2 % 

opredelili nelojalno konkurenco, nato slabo pravno ureditev 14,3 %, davke in druge stroške 

11,4, prisotnost tujih organizacij na trgu 10,0 %, pomanjkanje dela 9,3 % in tako navzdol.  

 

Poglavje lahko zaključimo z ugotovitvijo, da vsi predstavljeni podatki nedvomno izkazujejo 

potrebo po iskanju nove paradigme medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov.  

 

6.3 Faktorska analiza 
 

6.3.1 Podlaga in primernost vzorca 
 

Rezultati faktorske analize dajejo vpogled v pridobljene podatke po posameznih variancah, ki 

izkazujejo problem raziskave. Čeprav teorija določa idealen vzorec, ki naj bi zagotavljal 

zanesljivost rezultatov faktorske analize, smo 140 anketirancev uporabili kot ustrezen vzorec. 

V njem je namreč dovolj kriterijev, da menimo, da je primeren tudi za izvedbo faktorske 

analize, saj ima: 
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- več kot 100 odgovorov in se približuje 150 (140 anketirancev); 

- 107 (za sklop vprašanj pod točko 2) oz. 123 (za sklop vprašanj pod točko 3) 

anketirancev več, kot pa znaša število spremenljivk (variabel) v posameznem 

sklopu; 

- razmerje spremenljivk  (variable) : anketiranci je 1 : 4,2 za vprašanja v sklopu 

št. 2 in 1 : 8,2 za vprašanja v sklopu št. 3.  

 

6.3.2 Dejansko stanje v organizaciji (sklop vprašanj pod točko 2) 
 
Pri dejanskem stanju gre za 33 trditev, s katerimi smo skušali ugotoviti obstoječe stanje v 

organizaciji. Anketiranci so navedene trditve lahko ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer 

1 pomeni, da trditev sploh ne drži (ne velja za njihovo organizacijo), 5 pa, da povsem drži 

(postopki izvedenih ukazov so v prilogi št. 14).  

 

Z odgovori,  pridobljenimi z anketno raziskavo in zajetimi v kvantitativnem delu raziskave za 

dejansko stanje v transportni dejavnosti na področju medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov, smo pridobili dovolj relevantnih podatkov za izvedbo faktorske analize 

za obstoječe stanje. 

 

Rezultati faktorske analize so prikazani v tabeli 6.5, ki prikazuje povprečno oceno, v kateri so 

povprečne vrednosti, standardni odklon in manjkajoče vrednosti. 

 

Tabela 6.5: Opisna statistika  

 povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon N 

manjkajoče 

vrednosti 

1. stopnja izobrazbe našega vodstva je 

primerna in pozitivno vpliva na uspešnost 

naše organizacije 

3,74 ,774 140 0 

2. raven znanja tujih jezikov naših zaposlenih 

je dovolj visoka 

3,81 ,621 139 1 

3. timsko delo je v naši organizaciji uspešno 

in na visoki ravni 

3,88 ,777 137 3 

4. naša organizacija je uspešna pri 

navezovanju novih stikov 

3,81 ,656 140 0 

5. pri izvedbi prevoza naša organizacija vselej 

upošteva zahteve naročnika in se jim 

prilagodi 

4,07 ,729 139 1 
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6. naša organizacija je na tehnološko dovolj 

visoki in zahtevni ravni 

3,68 ,941 139 1 

7. imamo natančno izdelano logistično 

podporo 

3,26 1,079 139 1 

8. sodelovanje z novimi in uspešnimi 

organizacijami pozitivno vpliva na uspeh 

naše organizacije 

3,94 ,700 139 1 

9. smo dovolj učinkoviti pri prepoznavanju in 

reševanju težav 

3,68 ,754 139 1 

10. v naši organizaciji vlada pozitivna klima in 

zadovoljstvo zaposlenih 

3,62 ,739 137 3 

11. ocenjevanje in nagrajevanje v naši 

organizaciji potekata po objektivnih in 

poštenih kriterijih 

3,71 ,803 139 1 

12. gospodarska kriza je negativno vplivala na 

naše poslovanje 

4,32 ,893 139 1 

13. med vodstvom in podrejenimi so odkriti 

pogovori 

3,66 ,701 137 3 

14. imamo usklajena pravila dela 3,40 ,786 139 1 

15. vodstvo razume probleme zaposlenih in se 

jih potrudi odpraviti 

3,64 ,732 139 1 

16. napetosti umirjamo prijazno in vljudno, 

brez kričanja 

3,68 ,692 139 1 

17. plačilne obveznosti pravočasno poravnamo 3,80 ,859 136 4 

18. imamo kontinuirano sodelovanje z istimi 

naročniki 

3,88 ,699 138 2 

19. komunikacija med različnimi enotami in 

organizacijami poteka učinkovito in 

nemoteno 

3,81 ,634 140 0 

20. poznavanje mednarodnih in EU predpisov 

je na zadovoljivi ravni 

3,39 ,716 140 0 

21. redno spremljamo uradne liste in objave 

predpisov 

3,79 ,644 140 0 

22. imamo močne neformalne stike z drugimi 

organizacijami 

3,53 ,695 139 1 

23. poznamo običaje in kulturo drugih držav 2,91 1,065 140 0 

24. vodenje naše organizacije je demokratično 

in mrežno 

3,52 ,760 136 4 

25. delo je organizirano tako, da se lahko hitro 

prilagodimo spremembam 

3,71 ,662 140 0 

26. imamo ustrezno obliko medsebojnega 

povezovanja z drugimi organizacijami 

3,50 ,662 140 0 

27. delujemo v krogu transportnih združenj 3,75 ,877 139 1 
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28. naša učinkovitost in uspešnost je večja 

znotraj združenj organizacij 

3,50 ,829 139 1 

29. poznamo model transporta Ford Motors 

Company ali Toyota Company  

2,08 1,119 140 0 

30. naša oblika organizacije je ustrezna glede 

na zahteve trga za potrebe transporta 

3,37 ,771 140 0 

31. organizirani transporti so koristni za našo 

organizacijo 

3,79 ,744 140 0 

32. poznamo evropski model delitve logističnih 

procesov 

3,57 ,782 138 2 

33. enoten model obvladovanja logističnih 

procesov bi pomagal naši organizaciji 

4,19 ,776 140 0 

Vir: lastni prikaz 

 
Podatki (povprečna ocena) kažejo, da za večino organizacij, iz katerih prihajajo anketiranci, 

najbolj veljajo sledeče trditve, ki smo jih razvrstili od najvišje do najniže, in sicer: 

- gospodarska kriza je negativno vplivala na naše poslovanje (ocena 4,32); 

- enoten model obvladovanja logističnih procesov bi pomagal naši organizaciji 

(ocena 4,19); 

- pri izvedbi prevoza naša organizacija vselej upošteva zahteve naročnika in se 

jim prilagodi (ocena 4,07); 

- sodelovanje z novimi in uspešnimi organizacijami pozitivno vpliva na uspeh 

naše organizacije (ocena 3,94); 

- timsko delo je v naši organizaciji uspešno in na visoki ravni (3,88); 

- kontinuirano sodelujemo z istimi naročniki (3,88). 

 
Pregled korelacijske matrike pokaže, da je treba iz analize izločiti naslednje štiri 

spremenljivke: 

- b33: enoten model obvladovanja logističnih procesov bi pomagal naši 

organizaciji (signifikanca je večja od 0,05 pri povezavi z 21 drugimi 

spremenljivkami); 

- b28: naša učinkovitost in uspešnost je večja znotraj združenj organizacij 

(signifikanca je večja od 0,05 pri povezavi z 18 drugimi spremenljivkami);  

- b27: delujemo v krogu transportnih združenj (signifikanca je večja od 0,05 pri 

povezavi z 20 drugimi spremenljivkami); 

- b12: gospodarska kriza je negativno vplivala na naše poslovanje (signifikanca 

je večja od 0,05 pri povezavi s 15 drugimi spremenljivkami). 
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Pearsonov korelacijski koeficient ni pri nobeni izmed preostalih spremenljivk (skupno 29) 

večji od 0.9. Vrednost determinante je 7,19E-009.  

 

Kaiser-Meyer-Olkinova (KMO) statistika adekvatnosti vzorca v našem primeru znaša 0,904. 

To je odlično in kaže, da so naši podatki primerni za izvedbo faktorske analize. Kategorizacija 

vrednosti KMO po Kaiserju je namreč sledeča: 

- pod 0,5 – podatki niso primerni za faktorsko analizo 

- 0,5 – 0,7 – zadostna vrednost 

- 0,7 – 0,8 – dobra vrednost 

- 0,8 – 0,9 – zelo dobra vrednost 

- nad 0,9 – odlična vrednost. 

Signifikanca pri Bartlettovem testu je 0,000, torej so opazovane spremenljivke med seboj 

povezane in niso nekorelirane (tabela št. 6.6). 

 

Tabela 6.6: KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkinova statistika adekvatnosti vzorca ,904 
pribl. Hi-kvadrat 2259,509 

df 406 

Bartlettov test 
sferičnosti 

sig. ,000 
Vir: lastni prikaz 
 

Z metodo glavnih komponent smo preverili dimenzionalnost lestvice. S tem smo preverili, ali 

naš nabor spremenljivk tvori komponento, ki pojasnjuje večji del razpršenosti analiziranih 

podatkov o stanju v transportnih organizacijah.  

»Metoda glavnih komponent izračuna lastne vrednosti za vse indikatorje, pri čemer prva 

dobljena komponenta pojasni večji del variance vseh izmerjenih spremenljivk (npr. večji od 

40 %), ko izmerjene spremenljivke res merijo eno samo razsežnost (večja ko je varianca, 

manj komponent pojasni celoten del variance).« (Ferligoj in drugi, 1995: 44–45).  

Iz tabele 6.7 lahko razberemo, da gre pri izračunu z 29 indikatorji stanja v organizaciji za 

sedemdimenzionalnost (7 komponent ima vrednost višjo od 1, kar ustreza Kaiserjevemu 

kriteriju), vendar pa komponente niso enakovredne. Prva komponenta je pojasnjena s 40,09 % 

variance, kar kaže na solidno pojasnjevalno moč. Druga komponenta je npr. pojasnjena le s 

6,84 % variance, kar kaže na šibko pojasnjevalno moč.  
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Izvedli smo tudi rotacijo, ki optimizira strukturo faktorjev. Pred rotacijo je bila prva 

komponenta pojasnjena s precej večjim deležem variance kot preostalih šest. Po rotaciji pa je 

prva komponenta pojasnjena z 18,83 % variance, druga s 14,48 %, tretja z 8,14 % itd.  

 

Tabela 6.7: Rezultati komponentne analize 

Začetna lastna vrednost 

Izločanje seštevkov kvadriranih 

nosilnosti Rotacija  

kompone

nta skupaj % variance 

% 

kumulative skupaj % variance 

% 

kumulative skupaj % variance 

% 

kumulative 

1 11,627 40,094 40,094 11,627 40,094 40,094 5,461 18,831 18,831 

2 1,986 6,847 46,941 1,986 6,847 46,941 4,199 14,481 33,312 

3 1,563 5,388 52,329 1,563 5,388 52,329 2,495 8,605 41,917 

4 1,394 4,808 57,137 1,394 4,808 57,137 2,362 8,146 50,064 

5 1,349 4,651 61,789 1,349 4,651 61,789 2,194 7,564 57,628 

6 1,121 3,866 65,655 1,121 3,866 65,655 2,064 7,119 64,746 

7 1,048 3,615 69,269 1,048 3,615 69,269 1,312 4,523 69,269 

8 ,907 3,127 72,396       

9 ,750 2,586 74,983       

10 ,710 2,450 77,433       

11 ,667 2,301 79,733       

12 ,574 1,980 81,713       

13 ,551 1,898 83,612       

14 ,497 1,714 85,326       

15 ,472 1,628 86,954       

16 ,436 1,503 88,456       

17 ,420 1,449 89,905       

18 ,383 1,322 91,227       

19 ,361 1,246 92,473       

20 ,338 1,167 93,640       

21 ,301 1,039 94,679       

22 ,279 ,961 95,641       

23 ,242 ,835 96,476       

24 ,213 ,734 97,210       

25 ,212 ,730 97,940       

26 ,178 ,614 98,554       

27 ,156 ,539 99,093       

28 ,142 ,489 99,582       

29 ,121 ,418 100,000       

Ekstrakcijska metoda: metoda glavnih komponent 
Vir: lastni prikaz 
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Graf 6.1: Grafična predstavitev lastnih vrednosti komponent 

 
Vir: lastni prikaz 

 

Iz tabele 6.8 lahko razberemo, da: 

- se na prvo komponento veže 9 trditev; 

- se na drugo komponento veže 5 trditev; 

- se na tretjo komponento vežejo 4 trditve; 

- se na četrto komponento vežejo 3 trditve; 

- se na peto komponento vežejo 3 trditve; 

- se na šesto komponento vežejo 3 trditve; 

- se na sedmo komponento vežeta 2 trditvi.  

Prvo komponento najbolj določa trditev: »med vodstvom in podrejenimi so odkriti pogovori« 

(utež 0,779), najmanj pa trditev »imamo natančno izdelano logistično podporo« (utež 0,510). 

Vsebinsko bi lahko trditve, ki se vežejo na prvo komponento, označili kot tiste, ki se 

ukvarjajo z odnosi v podjetju. Trditve, ki se vežejo na drugo komponento, se pretežno 

nanašajo na organizacijo dela in medorganizacijsko povezovanje. Na tretjo komponento se 

vežejo trditve, ki se nanašajo na poznavanje modelov. Na četrto komponento se vežejo 

trditve, ki se nanašajo na logistiko, tehnologijo oz. usposobljenost (tako organizacije kot 

zaposlenih). Na peto komponento se vežejo trditve, ki se nanašajo na sam transport. Na šesto 
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komponento se vežejo trditve, ki se nanašajo na poznavanje in spremljanje predpisov. Na 

sedmo komponento se vežejo trditve, ki se nanašajo na plačilne obveznosti ali na sodelovanje 

z organizacijami.  

  
Tabela 6.8: Rotirana matrika utežia 

komponenta  
1 2 3 4 5 6 7 

b13. med vodstvom in 

podrejenimi so odkriti 

pogovori 

,779             

b11. ocenjevanje in 

nagrajevanje v naši 

organizaciji potekata po 

objektivnih in poštenih 

kriterijih 

,770             

b16. napetosti umirjamo 

prijazno in vljudno, brez 

kričanja 

,760             

b24. vodenje naše 

organizacije je 

demokratično in mrežno 

,643             

b15. vodstvo razume 

probleme zaposlenih in se 

jih potrudi odpraviti 

,615             

b14. imamo usklajena 

pravila dela 

,599 ,509           

b10. v naši organizaciji 

vlada pozitivna klima in 

zadovoljstvo zaposlenih 

,592 ,452           

b6. naša organizacija je na 

tehnološko dovolj visoki in 

zahtevni ravni 

,588     ,492       

b7. imamo natančno 

izdelano logistično 

podporo 

,510 ,440   ,467       

b18. imamo kontinuirano 

sodelovanje z istimi 

naročniki 

  ,737           

b26. imamo ustrezno 

obliko medsebojnega 

povezovanja z drugimi 

organizacijami 

  ,713           
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b9. smo dovolj učinkoviti 

pri prepoznavanju in 

reševanju težav 

,453 ,696           

b2. delo je organizirano 

tako, da se lahko hitro 

prilagodimo spremembam 

,462 ,577           

b19. komunikacija med 

različnimi enotami in 

organizacijami poteka 

učinkovito in nemoteno 

  ,552       ,520   

b29. poznamo model 

transporta Ford Motors 

Company ali Toyota 

Company  

    ,695         

b22. imamo močne 

neformalne stike z drugimi 

organizacijami 

    ,679         

b32. poznamo evropski 

model delitve logističnih 

procesov 

    ,659         

b23. poznamo običaje in 

kulturo drugih držav 

  ,476 ,495         

b4. naša organizacija je 

uspešna pri navezovanju 

novih stikov 

      ,667       

b1. stopnja izobrazbe 

našega vodstva je 

primerna in pozitivno 

vpliva na uspešnost naše 

organizacije 

      ,625       

b3. timsko delo je v naši 

organizaciji uspešno in na 

visoki ravni 

,404     ,460   ,413   

b31. organizirani transporti 

so koristni za našo 

organizacijo 

        ,853     

b30. naša oblika 

organizacije je ustrezna 

glede na zahteve trga za 

potrebe transporta 

        ,704     
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b5. pri izvedbi prevoza 

naša organizacija vselej 

upošteva zahteve 

naročnika in se jim 

prilagodi 

        ,615     

b21. redno spremljamo 

uradne liste in objave 

predpisov 

          ,756   

b20. poznavanje 

mednarodnih in EU 

predpisov je na zadovoljivi 

ravni 

          ,516   

b2. raven znanja tujih 

jezikov naših zaposlenih je 

dovolj visoka 

      ,420   ,512   

b17. plačilne obveznosti 

pravočasno poravnamo 

            ,728 

b8. sodelovanje z novimi 

in uspešnimi 

organizacijami pozitivno 

vpliva na uspeh naše 

organizacije 

  ,474         -,537 

Ekstrakcijska metoda: metoda glavnih komponent   

 Rotacijska metoda: varimax s Kaiserjevo normalizacijo 

1 rotacija, izvedena v 7 iteracijah. 

 
Vir: lastni prikaz 

 

6.3.3 Zaželeno idealno stanje v organizaciji (sklop vprašanj pod točko 3) 
 
Za ugotavljanje idealnega stanja smo uporabili vprašanja, ki smo jih sistematično vezali na 

vprašanja dejanskega stanja ter poskušali pridobiti odgovore, kaj bi anketiranci želeli. Gre za 

17 trditev, s katerimi smo skušali izmeriti mnenje anketirancev o dejavnikih, ki bi pripomogli 

k idealnemu stanju v organizaciji, torej k uspešnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti itd. 

Anketiranci so navedene trditve ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se s 

trditvijo sploh ne strinjajo, 5 pa, da se popolnoma strinjajo (postopek ukazov je v prilogi št. 

15).  

Rezultati, ki smo jih dobili, so prikazani v spodnji tabeli 6.9. 
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Tabela 6.9: Opisne statistike 

 

povprečje 

standardni 

odklon N 

manjkajoč

e 

vrednosti 

1. mlajše in bolj izobraženo vodstvo bolj 

pripomore k večji učinkovitosti 

organizacije 

3,71 ,771 140 0 

2. večjo učinkovitost organizacije doseže 

starejše in izkušeno vodstvo 

3,92 ,930 140 0 

3. trdo vodenje zaposlenih pripomore k 

uspešnosti organizacije 

3,45 ,984 140 0 

4. prijazno vodenje zaposlenih pripomore k 

uspešnosti organizacije 

3,84 ,867 140 0 

5. zadovoljstvo naših zaposlenih pozitivno 

vpliva na uspešnost organizacije 

4,02 ,629 140 0 

6. odkrit pogovor z zaposlenimi pozitivno 

vpliva na uspešnost organizacije 

4,06 ,727 140 0 

7. zaupanje zaposlenim omogoča uspešno 

delo organizacije 

4,14 ,565 140 0 

8. dolgoročno medorganizacijsko 

sodelovanje pozitivno vpliva na uspešnost 

4,22 ,563 140 0 

9. pravočasne finančne transakcije (plačila) 

so odločilne za uspešnost organizacije 

4,69 ,564 140 0 

10. primerno sodelovanje z ustvarjalci 

pravnih predpisov bi vplivalo na 

učinkovitost in uspešnost organizacije  

4,09 ,610 140 0 

11. modela Ford Motors in Toyota vplivata 

na medorganizacijsko povezovanje 

2,31 ,981 140 0 

12. model Renault vpliva na 

medorganizacijsko povezovanje 

prevoznikov v Sloveniji 

2,93 ,949 138 2 

13. outsourcing je ustrezna oblika izvajanja 

transporta 

3,06 ,714 139 1 

14. just in time – dostava na določen čas je 

ustrezna in primerna za dobro sodelovanje 

3,32 ,878 139 1 

15. delovanje znotraj velikih združenj 

pomaga pri zagotavljanju dela 

3,75 ,772 139 1 

16. naročniki storitev bi se lahko prilagodili 

prevoznikom in njihovim potrebam 

3,96 ,685 139 1 

17. enotna metodologija EU na področju 

transporta bi vplivala na naše delo 

4,47 ,725 139 1 

Vir: lastni prikaz 
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Podatki (povprečne ocene) kažejo, da so po mnenju anketirancev najbolj pomembni sledeči 

dejavniki oz. da se najbolj strinjajo z naslednjimi trditvami: 

1. pravočasne finančne transakcije (plačila) so odločilne za uspešnost organizacije (ocena 

4,69); 

2. enotna metodologija EU na področju transporta bi vplivala na naše delo (ocena 4,47); 

3. dolgoročno medorganizacijsko sodelovanje pozitivno vpliva na uspešnost (ocena 

4,22); 

4. zaupanje zaposlenim omogoča uspešno delo organizacije (4,14).  

 

Pregled korelacijske matrike pokaže, da je potrebno iz analize izločiti naslednje štiri 

spremenljivke: 

- c17: enotna metodologija EU na področju transporta bi vplivala na naše delo 

(signifikanca je večja od 0,05 pri povezavi z 9 drugimi spremenljivkami); 

- c16: naročniki storitev bi se lahko prilagodili prevoznikom in njihovim 

potrebam (signifikanca je večja od 0,05 pri povezavi z 10 drugimi 

spremenljivkami); 

- c13: outsourcing je ustrezna oblika izvajanja transporta (signifikanca je večja 

od 0,05 pri povezavi z 8 drugimi spremenljivkami); 

- c3: trdo vodenje zaposlenih pripomore k uspešnosti organizacije (signifikanca 

je večja od 0,05 pri povezavi z 8 drugimi spremenljivkami); 

- c2: večjo učinkovitost organizacije doseže starejše in bolj izkušeno vodstvo 

(signifikanca je večja od 0,05 pri povezavi s 13 drugimi spremenljivkami); 

- c1: mlajše in bolj izobraženo vodstvo bolj pripomore k večji učinkovitosti 

organizacije.  

Pearsonov korelacijski koeficient ni pri nobeni izmed preostalih spremenljivk (skupno 29) 

večji od 0.9. Vrednost determinante je 0,023, kar je več kot minimalna nujna vrednost, ki 

znaša 0,00001.  

 

Kaiser-Meyer-Olkinova (KMO) statistika adekvatnosti vzorca v našem primeru znaša 0,779. 

Njegova vrednost je dobra in podatki so primerni za izvedbo faktorske analize. Signifikanca 

pri Bartlettovem testu je 0,000, torej so opazovane spremenljivke med seboj povezane in niso 

nekorelirane (tabela 6.10). 
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Tabela 6.10: KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkinova statistika adekvatnosti vzorca ,779 
pribl. Hi-kvadrat 493,734 

df 55 

Bartlettov test 
sferičnosti 

Sig. ,000 
Vir: lastni prikaz 

 

S pomočjo metode glavnih komponent smo preverili dimenzionalnost lestvice. S tem smo 

preverili, ali naš nabor spremenljivk tvori komponento, ki pojasnjuje večji del razpršenosti 

analiziranih podatkov o idealnem stanju po mnenju anketirancev.  

 

Iz tabele 6.11 lahko razberemo, da gre pri izračunu z 11 indikatorji idealnega stanja v 

organizaciji za trodimenzionalnost (3 komponente imajo vrednost višjo od 1, kar ustreza 

Kaiserjevemu kriteriju), vendar pa komponente niso enakovredne. Prva komponenta je 

pojasnjena s 34,86 % variance, kar kaže na še kar solidno pojasnjevalno moč. Druga 

komponenta je pojasnjena s 15,62 % variance, tretja pa z 10,66 % variance.  

Izvedli smo tudi rotacijo, ki optimizira strukturo faktorjev. Pred rotacijo je bila prva 

komponenta pojasnjena s precej večjim deležem variance kot preostali dve. Po rotaciji pa je 

prva komponenta pojasnjena s 25,8 % variance, druga s 17,8 %, tretja s 17,55 %.  

 

Tabela 6.11: Rezultati komponentne analize 

Začetna lastna vrednost 

Izločanje seštevkov kvadriranih 

nosilnosti Rotacija  

kompone

nta skupaj % variance 

% 

kumulative skupaj % variance 

% 

kumulative skupaj % variance 

% 

kumulative 

1 3,836 34,869 34,869 3,836 34,869 34,869 2,839 25,806 25,806 

2 1,719 15,628 50,497 1,719 15,628 50,497 1,958 17,803 43,609 

3 1,173 10,666 61,163 1,173 10,666 61,163 1,931 17,554 61,163 

4 ,888 8,068 69,231       

5 ,815 7,408 76,639       

6 ,660 6,002 82,642       

7 ,582 5,289 87,931       

8 ,444 4,035 91,966       

9 ,340 3,088 95,054       

10 ,314 2,854 97,908       

11 ,230 2,092 100,000       

Ekstrakcijska metoda: metoda glavnih komponent. 
Vir: lastni prikaz 
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Graf 6.2: Grafična predstavitev lastnih vrednosti komponent 

 
Vir: lastni prikaz 
 
 
Iz tabele 6.12 lahko razberemo, da so si dobljene tri komponente dokaj enakovredne, saj se: 

• na prvo komponento vežejo 4 trditve; 

• na drugo komponento 3 trditve; 

• na tretjo komponento 4 trditve.  

 

Prvo komponento najbolj določa trditev: »zadovoljstvo naših zaposlenih pozitivno vpliva na 

uspešnost organizacije« (utež 0,886), najmanj pa trditev »zaupanje zaposlenim omogoča 

uspešno delo organizacije« (utež 0,718). Vsebinsko bi lahko trditve, ki se vežejo na prvo 

komponento, označili kot trditve, ki se ukvarjajo z odnosi v podjetju. Na drugo komponento 

se vežejo trditve, ki se nanašajo na poznavanje modelov. Trditve, ki se vežejo na tretjo 

komponento, pa se pretežno nanašajo na organizacijo dela in medorganizacijsko povezovanje. 

 
Tabela 6.12: Rotirana matrika uteži 

komponenta  
1 2 3 

C5. zadovoljstvo naših zaposlenih pozitivno vpliva na 

uspešnost organizacije 

,886     

C6. odkrit pogovor z zaposlenimi pozitivno vpliva na 

uspešnost organizacije 

,837     
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C4. prijazno vodenje zaposlenih pripomore k 

uspešnosti organizacije 

,724     

C7. zaupanje zaposlenim omogoča uspešno delo 

organizacije 

,718   ,402 

C12. model Renault vpliva na medorganizacijsko 

povezovanje prevoznikov v Sloveniji 

  ,822   

C11. modela Ford Motors in Toyota vplivata na 

medorganizacijsko povezovanje 

  ,796   

C14. just in time – dostava na določen čas je ustrezna 

in primerna za dobro sodelovanje 

,411 ,570   

C9. pravočasne finančne transakcije (plačila) so 

odločilne za uspešnost organizacije 

    ,809 

C8. dolgoročno medorganizacijsko sodelovanje 

pozitivno vpliva na uspešnost 

    ,718 

C10. primerno sodelovanje z ustvarjalci pravnih 

predpisov bi vplivalo na učinkovitost in uspešnost 

organizacije  

    ,488 

C15. delovanje znotraj velikih združenj pomaga pri 

zagotavljanju dela 

    ,471 

Ekstrakcijska metoda: metoda glavnih komponent  

 Rotacijska metoda: varimax s Kaiserjevo normalizacijo  

1 rotacija, izvedena v 5 iteracijah 

 
Vir: lastni prikaz 

 

Za faktorsko analizo so bili uporabljeni viri Garson, Ferligoj in drugi (2008). Faktorska 

analiza podatkov je dala dovolj argumentov za določitev dejanskega stanja na področju 

obvladovanja poslovnih logističnih procesov in hkrati so izsledki anketne raziskave zadosten 

argument za oceno obstoječega stanja in pripravo sprememb. Raziskava, izvedena med 140 

slovenskimi transportnimi podjetji, je pokazala, da je stanje v Sloveniji pri 

medorganizacijskem obvladovanju poslovnih logističnih procesov v transportu sicer dokaj 

solidno organizirano in obvladujoče, je pa hkrati še mnogo prostora za izboljšavo in 

optimizacijo posameznih procesov in celote, kar bi omogočilo lažje obvladovanje logističnih 

procesov. Na to kažejo že rezultati prvega vprašanja, saj večina vprašanih (73,2 %) meni, da 

njihova organizacija sicer dosega lastne učinke poslovanja, zaradi zahtevnosti trga pa je 

srednje učinkovita, zaradi česar je zanimiva njihova uspešnost. Zanimivo je, da ocena ni 

statistično značilno povezana s siceršnjimi značilnostmi organizacije, iz katere prihajajo 

anketiranci (velikost, letni dobiček, starost ipd).  
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Analiza nadaljnjih vprašanj je nato osvetlila nekatere specifične probleme, s katerimi se 

soočajo slovenska podjetja, gospodarske družbe in posamezniki podjetniki, ki so udeleženi v 

poslovni logistiki na področju transporta, ter identificirala določene šibke točke v njihovem 

poslovanju.  

Iz faktorske analize uporabljenega vprašalnika je razvidno, da 69,3 % variance odgovorov v 

sklopu 2 (ocena dejanskega stanja v organizaciji anketirancev) pojasnjuje 7 komponent. Le-te 

pa med seboj niso enakovredne, saj je prva komponenta pojasnjena z 18,83 % variance, druga 

s 14,48 %, tretja z 8,14 % itd.  

 

Z vprašanji pod točko 2 smo torej merili 7 vidikov stanja v organizacijah: 

- na faktor »odnosi v podjetju« se veže 9 trditev (b13, b11, b16, b24, b15, b14, 

b10, b6, b7) z utežmi od 0,779 do 0,510; 

- na faktor »organizacija dela in medorganizacijsko sodelovanje« se veže 5 

trditev (b18, b26, b9, b2, b19) z utežmi od 0,737 do 0,552; 

- na faktor »poznavanje modelov in partnerjev« se vežejo 4 trditve (b29, b22, 

b32, b23) z utežmi od 0,695 do 0,495; 

- na faktor »uspešnost« (vodstva, timskega dela, navezovanja stikov) se vežejo 3 

trditve (b4, b1, b3) z utežmi od 0,667 do 0,460; 

- na faktor »transport« se vežejo 3 trditve (b31, b30, b5) z utežmi od 0,853 do 

0,615; 

- na faktor »predpisi« se vežejo 3 trditve (b21, b20, b2) z utežmi od 0,756 do 

0,512; 

- na zadnji faktor se vežeta dve trditvi (b17, b8) z utežmi 0,728 in -0,537.  

Pri sklopu vprašanj pod točko 3 (idealno oz. zaželeno stanje po mnenju anketirancev) 3 

komponente pojasnjujejo 61 % variance odgovorov. Komponente so med seboj dokaj 

uravnotežene, saj je prva komponenta pojasnjena s 25,8 % variance, druga s 17,8 % in tretja s 

17,55 %. Z vprašanji pod točko 3 smo torej merili tri vidike zaželenega stanja po mnenju 

anketirancev. Omenjeni trije vidiki so delno zajeti tudi v sklopu vprašanj pod točko 2. 

- na faktor »odnosi v podjetju« se vežejo 4 trditve (c5, c6, c4, c7) z utežmi od 

0,886 do 0,718; 

- na faktor »poznavanje modelov« se vežejo 3 trditve (c12, c11, c14) z utežmi od 

0,822 do 0,570; 
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- na faktor »medorganizacijsko sodelovanje« se vežejo 4 trditve (c9, c8, c10, 

c15) z utežmi od 0,809 do 0,471.  

V tabeli 6.13 in tabeli 6.14 so prikazane povprečne vrednosti strinjanja s podanimi trditvami 

(anketiranci so vsako navedeno trditev lahko ocenili v razponu na 5-stopenjski lestvici, pri 

čemer je ocena 1 pomenila, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, 5 pa, da se povsem strinjajo). 

Nujna je primerjava obeh sklopov, ki nam pokaže, kakšno je dejansko stanje in kakršno naj bi 

bilo, če bi bilo takšno, kot ga anketiranci opisujejo kot želeno stanje. 

 
Tabela 6.13: Ocene dejanskega stanja v organizaciji 
  Povpr. vrednost 

B12 gospodarska kriza je negativno vplivala na naše poslovanje 4,32 

B33 
enoten model obvladovanja logističnih procesov bi pomagal naši 

organizaciji 
4,19 

B5 
pri izvedbi prevoza naša organizacija vselej upošteva zahteve 

naročnika in se jim prilagodi 
4,07 

B8 
sodelovanje z novimi in uspešnimi organizacijami pozitivno vpliva 

na uspeh naše organizacije 
3,94 

B3 timsko delo je v naši organizaciji uspešno in na visoki ravni 3,88 

B18 kontinuirano sodelujemo z istimi naročniki 3,88 

B2 raven znanja tujih jezikov naših zaposlenih je dovolj visoka 3,81 

B4 naša organizacija je uspešna pri navezovanju novih stikov 3,81 

B19 
komunikacija med različnimi enotami in organizacijami poteka 

učinkovito in nemoteno 
3,81 

B17 plačilne obveznosti pravočasno poravnamo 3,80 

B21 redno spremljamo uradne liste in objave predpisov 3,79 

B31 organizirani transporti so koristni za našo organizacijo 3,79 

B27 delujemo v krogu transportnih združenj 3,75 

B1 
stopnja izobrazbe našega vodstva je primerna in pozitivno vpliva 

na uspešnost naše organizacije 
3,74 

B11 
ocenjevanje in nagrajevanje v naši organizaciji potekata po 

objektivnih in poštenih kriterijih 
3,71 

B25 
delo je organizirano tako, da se lahko hitro prilagodimo 

spremembam 
3,71 

B6 naša organizacija je na tehnološko dovolj visoki in zahtevni ravni 3,68 

B9 smo dovolj učinkoviti pri prepoznavanju in reševanju težav 3,68 

B16 napetosti umirjamo prijazno in vljudno, brez kričanja 3,68 

B13 med vodstvom in podrejenimi so odkriti pogovori 3,66 

B15 vodstvo razume probleme zaposlenih in se jih potrudi odpraviti 3,64 

B10 
v naši organizaciji vlada pozitivna klima in zadovoljstvo 

zaposlenih 
3,62 

B32 poznamo evropski model delitve logističnih procesov 3,57 
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B22 imamo močne neformalne stike z drugimi organizacijami 3,53 

B24 vodenje naše organizacije je demokratično in mrežno 3,52 

B26 
imamo ustrezno obliko medsebojnega povezovanja z drugimi 

organizacijami 
3,50 

B28 naša učinkovitost in uspešnost je večja znotraj združenj organizacij 3,50 

B14 imamo usklajena pravila dela 3,40 

B20 poznavanje mednarodnih in EU predpisov je na zadovoljivi ravni 3,39 

B30 
naša oblika organizacije je ustrezna glede na zahteve trga za 

potrebe transporta 
3,37 

B7 imamo natančno izdelano logistično podporo 3,26 

B23 poznamo običaje in kulturo drugih držav 2,91 

B29 
poznamo model transporta Ford Motors Company ali Toyota 

Company  
2,08 

Vir: lastni prikaz 
 
 
Tabela 6.14: Mnenja o idealnem stanju 
  Povpr. vrednost 

C9 
pravočasne finančne transakcije (plačila) so odločilne za uspešnost 

organizacije 
4,69 

C17 
enotna metodologija EU na področju transporta bi vplivala na naše 

delo 
4,47 

C8 
dolgoročno medorganizacijsko sodelovanje pozitivno vpliva na 

uspešnost 
4,22 

C7 zaupanje zaposlenim omogoča uspešno delo organizacije 4,14 

C10 
primerno sodelovanje z ustvarjalci pravnih predpisov bi vplivalo 

na učinkovitost in uspešnost organizacije  
4,09 

C6 
odkrit pogovor z zaposlenimi pozitivno vpliva na uspešnost 

organizacije 
4,06 

C5 
zadovoljstvo naših zaposlenih pozitivno vpliva na uspešnost 

organizacije 
4,02 

C16 
naročniki storitev bi se lahko prilagodili prevoznikom in njihovim 

potrebam 
3,96 

C2 večjo učinkovitost organizacije doseže starejše in izkušeno vodstvo 3,92 
C4 prijazno vodenje zaposlenih pripomore k uspešnosti organizacije 3,84 
C15 delovanje znotraj velikih združenj pomaga pri zagotavljanju dela 3,75 

C1 
mlajše in bolj izobraženo vodstvo bolj pripomore k večji 

učinkovitosti organizacije 
3,71 

C3 trdo vodenje zaposlenih pripomore k uspešnosti organizacije 3,45 

C14 
just in time – dostava na določen čas je ustrezna in primerna za 

dobro sodelovanje 
3,32 

C13 outsourcing je ustrezna oblika izvajanja transporta 3,06 
C12 model Renault vpliva na medorganizacijsko povezovanje 2,93 
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prevoznikov v Sloveniji 

C11 
modela Ford Motors in Toyota vplivata na medorganizacijsko 

povezovanje 
2,31 

Vir: lastni prikaz 

 

Primerjava ocen obeh sklopov nam v analizi pokaže razlike med dejanskim stanjem in vidiki, 

ki jih anketiranci pojmujejo kot pomembne za uspešnost in učinkovitost organizacije. To je 

bil tudi cilj raziskave, saj smo želeli poizvedeti, kaj je tisto, kar bi anketirancem pomagalo pri 

njihovem uspešnem medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov.   

 

Do največje razlike prihaja pri poznavanju in implementaciji posameznih modelov 

poslovanja. Anketiranci so jasno izrazili potrebo in željo po primernih modelih poslovanja, ki 

bi jim pomagali izboljšati uspešnost in učinkovitost, kar smo zaznali že med raziskavo. Hkrati 

se je izkazalo, da je njihovo poznavanje obstoječih modelov v svetu na precej nizki ravni. 

Zato modelov iz tujine seveda ni smiselno niti koristno neposredno prenašati v slovenski 

prostor, tako da je eden izmed ciljev naše študije/doktorske disertacije ravno razvoj modela, ki 

bi bil primeren in bi zadovoljeval specifične potrebe slovenskih prevoznikov ter jim olajšal 

uresničevanje zastavljenih ciljev. Zanimivo je njihovo pojmovanje enotnega modela in enotne 

metodologije. Kot rečeno, se anketiranci strinjajo, da bi enotna metodologija EU na področju 

transporta vplivala na njihovo delo (c17 – 4,47). Pomembna pa je predvsem jasno izražena 

potreba po uporabnem modelu – anketiranci namreč menijo, da bi enoten model obvladovanja 

logističnih procesov pomagal njihovi organizaciji (b33 – 4,19). Ocena po enotni metodologiji 

EU je zelo visoka, kar nam pove, da se je gospodarstvo Slovenije, predvsem tisti del, ki se 

nanaša na obvladovanje logističnih procesov v transportni dejavnosti, v celoti vključilo v 

evropske tokove. Temu primerno je tudi hotenje anketirancev po enotnem modelu 

obvladovanja logističnih procesov, kot kaže graf 6.3. Razmišljanje anketirancev je razumljivo 

in tudi v duhu enotnega nadzora plačilnega sistema, ki se vse bolj kaže v fiskalni politiki EU. 

Kljub izraženi potrebi po modelih poslovanja pa je njihovo poznavanje že obstoječih modelov 

(ki se jih seveda ne da neposredno prenesti v slovenski prostor, lahko pa rabijo za navdih in 

usmeritev) na izredno nizki ravni. Ocena trditve b29 »poznamo model transporta Ford Motors 

Company ali Toyota Company« je zgolj 2,08. Skladna z nizko stopnjo poznavanja pa je 
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Graf 6.3 Enoten model – prikaz izkazanih vrednosti   

 
Vir: lastni prikaz 

 

njihova ocena vpliva obeh modelov na medorganizacijsko povezovanje (c11 – 2,31). 

Nekoliko višje je poznavanje evropskega modela delitve logističnih procesov (b32 – 3,57), 

kar je tudi razumljivo glede na neposredno udeleženost v tem modelu (graf 6.4).  

 

Graf 6.4 Poznavanje modelov – prikaz izkazanih vrednosti 

 
Vir: lastni prikaz 
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Zelo pomemben vidik predstavljajo medsebojni človeški odnosi v organizacijah in tudi tu 

vidimo, da je še precej prostora in potrebe po izboljšanju stanja. Anketiranci se strinjajo, da 

zaupanje zaposlenim (c7 – 4,14), odkrit pogovor z zaposlenimi (c6 – 4,06), zadovoljstvo 

zaposlenih (c5 – 4,02) in prijazno vodenje (c4 – 3,84) pozitivno pripomorejo k uspešnosti 

organizacije.  

 

Ugotovili smo, da ocene dejanskega stanja v organizacijah niso tako visoke, kar nam nekako 

nakazuje potrebo po izboljšanju, zlasti na naslednjih področjih (graf 6.5): 

- usklajena pravila dela (b14 – 3,40); 

- demokratično in mrežno vodenje organizacije (b24 – 3,52); 

- pozitivna klima in zadovoljstvo zaposlenih (b10 – 3,62); 

- razumevanje vodstva za odpravo problemov zaposlenih (b15 – 3,64); 

- odkriti pogovori med vodstvom in zaposlenimi (b13 – 3,66); 

- prijazno in vljudno umirjanje napetosti (b16 – 3,68) 

- ocenjevanje in nagrajevanje po objektivnih kriterijih (b11 – 3,71); 

Graf 6.5 Medosebni odnosi – prikaz izkazanih vrednosti 

 

Vir: lastni prikaz 
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Zanimiva in povedna je tudi razlika med mnenjem, da so pravočasne finančne transakcije 

odločilne za uspešnost organizacije (c9 – 4,69), in dejanskim pravočasnim poravnavanjem 

plačilnih obveznosti organizacij, iz katerih prihajajo anketiranci (b17 – 3,80).  

 

Prav plačilna nedisciplina je eden izmed problemov, ki so ga anketiranci najpogosteje navajali 

kot perečega (60,7 %). Ta ugotovitev potrdi izjavo udeležencev, da sicer dosegajo zastavljene 

cilje glede na število prevoženih kilometrov in pripeljanega blaga, so pa manj uspešni, ker 

plačilna nedisciplina ovira uspešnost (graf 6.6).  

 

Graf 6.6 Finance – prikaz izkazanih vrednosti 

 
Vir: lastni prikaz 

 

Naslednje področje, kjer se kažejo potrebe po spremembah in izboljšavah, je poznavanje 

predpisov.  Zanimivo je, da vprašani menijo, da bi primerno sodelovanje z ustvarjalci pravnih 

predpisov vplivalo na učinkovitost in uspešnost organizacije (c10 – 4,09). Hkrati pa se 

pokaže, da je dejansko poznavanje mednarodnih predpisov in predpisov EU na dokaj nizki 

ravni (b20 – 3,39), pa tudi rednega spremljanja uradnih listov in objav predpisov ni dovolj 

(b21 – 3,79). Ta ugotovitev nam pove, da organizacije ne dajejo velikega pomena spremljanju 

predpisov ter zaradi tega plačujejo usluge pravnim strokovnjakom, zaradi česar je končni 

uspeh organizacije zmanjšan za plačilo teh storitev (graf 6.7). 
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Graf 6.7 Predpisi – prikaz izkazanih vrednosti 

 
Vir: lastni prikaz 

 

Na področju medorganizacijskega sodelovanja je slika bolj razgibana. Anketiranci se precej 

strinjajo, da dolgoročno medorganizacijsko sodelovanje pozitivno vpliva na uspešnost (c8 – 

4,22). Precej manjše je strinjanje s trditvijo, da delovanje znotraj velikih združenj pomaga pri 

zagotavljanju dela (c15 – 3,75).   

Ocene dejanskega stanja v njihovih organizacijah pa so sledeče: 

- imajo ustrezno obliko medsebojnega povezovanja z drugimi organizacijami 

(b26 – 3,50);  

- njihova učinkovitost in uspešnost sta večji znotraj združenj organizacij (b28 – 

3,50); 

- delujejo v krogu transportnih združenj (b27 – 3,75); 

- organizirani transporti so koristni za njihovo organizacijo (b31 – 3,79); 

- komunikacija med različnimi enotami in organizacijami poteka učinkovito in 

nemoteno (b19 – 3,81); 

- kontinuirano sodelujejo z istimi naročniki (b18 – 3,88). 
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Graf 6.8 Medorganizacijsko sodelovanje – prikaz izkazanih vrednosti 

 
Vir: lastni prikaz 

 

Ocene uspešnosti na različnih področjih kažejo, da je stanje sicer solidno, vendar bi ga bilo 

vseeno smiselno še nekoliko izboljšati: 

– stopnja izobrazbe vodstva je primerna in pozitivno vpliva na uspešnost organizacije (b1 – 

3,74); 

– organizacija je uspešna pri navezovanju novih stikov (b4 – 3,81); 

– timsko delo v organizaciji je uspešno in na dovolj visoki ravni (3,88). 

 

Na področju transporta organizacije upoštevajo zahteve naročnikov in se jim prilagajajo (b5 – 

4,07), manj pa je glede na zahteve trga za potrebe transporta ustrezna sama oblika 

organizacije (b30 – 3,37). 

 

Med najbolj perečimi problemi pa so anketiranci najpogosteje navajali finančno nedisciplino 

oz. predolge roke plačil (60,7 %), nelojalno konkurenco (29,2 %), neurejeno zakonodajo (14,3 

%), previsoke stroške (11,4 %) ter prisotnost tujcev na slovenskem trgu (10 %).   
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6.4 Regresijska analiza 
 
Regresijska analiza pokaže neodvisne in odvisne spremenljivke glede na variance inflation 

faktorja, ki se je pokazal v sprejemljivih mejah 1,40; 1,88; 195, kar je razvidno v spodnjem 

testu. 

 

Neodvisne spremenljivke: 

f1-f7 – latentni faktorji iz faktorske analize  

 

Odvisna spremenljivka: 

F1-prihodek 

R2 = 0,32 

 p = 0,00000*** 

f5, f6, f7 so statistično značilno povezane z f1-prihodek 

parcialni koeficienti: 

-0,468  p = 0,000000 

0,343  p = 0,00018 

0,260  p = 0,00050 

 
Tabela 6.155: Varianca inflacijskega faktorja  
 

 
 
 

 
 
Vir: lastni prikaz 
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Graf 4.9 Prikaz spremenljivk 

Pareto Chart of t-Values for Coefficients; df=116
Variable: f1_prihodek

Sigma-restricted parameterization

2,316995

3,700656

6,893297

p=,05

t-Value (for Coefficient;Absolute Value)

"f7"

"f6"

"f5"

2,316995

3,700656

 
Vir: lastni prikaz 

 
 
Prediction equation for: "f1_prihodek" 
   "f1_prihodek"=-39039126,-87010536,*"f5"+66251209,8*"f6"+39473037,2 
   *"f7" 
 
Višji dohodek: (odvisna spremenljivka) 

Če smo pravilno organizirani, če smo konkurenčni in če zadovoljujemo potrebe naročnika. 

Spremljamo predpise, če poznamo predpise EU in če smo sposobni komunicirati v 

mednarodnem poslovnem okolju (jeziki). 

Če smo finančno verodostojni (pravočasen plačnik), če kakovostno sodelujemo z naročniki. 

 

Zgornji elementi so »gradniki« uspešnega delovanja skupne institucije v mednarodnem 

okolju. Taka institucija omogoča dohodek – uspešnost poslovanja in poslovno rast.  

 

f5 (-) 
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30 – organiziranost (-), ni potrebna posebna organiziranost, organiziranost, ki se fleksibilno 

prilagaja trgu (dinamična struktura) 

30 – organizirana transportna dejavnost (-), ni koristna, je nujno potrebna  

5 – upoštevanje zahtev naročnika (-), aktivno raziskovanje potreb naročnika (gemba, Taichi 

Ohno, model Toyota). 

 

f6 

21 – spremljanje predpisov 

20 – poznavanje EU predpisov 

2 – znanje tujih jezikov 

 

f7 

17 – pravočasno poravnavanje plačilnih obveznosti 

18 – kontinuirano sodelovanje z naročniki 

 

Regresijska analiza je pokazala odvisne in neodvisne variance, vezane na postavljena 

vprašanja, pridobljeni podatki pa kažejo, da je odvisnih spremenljivk več, kar nam pove, da je 

priprava enotnega modela obvladovanja logističnih procesov nujen proces. Če so prevozniki 

pravilno organizirani, če so konkurenčni in če zadovoljujejo potrebe naročnika, so bolj 

uspešni, ustvarjajo višji dohodek, zagotavljajo stalnost opravljanja nalog, večja je verjetnost 

rednega plačila. Skozi te predpostavke se izkazujejo gradniki, ki omogočajo uspešnost 

poslovanja in poslovno rast. Poznavanje jezikov, spremljanje predpisov Slovenije in Evropske 

unije so dejavniki, ki so v pomoč navedenim gradnikom. 

 

Regresivni podatki kažejo na potrebo po organiziranosti, ki je sicer ne moremo vezati v neki 

državni ali podoben okvir. Njihovo povezanost in organiziranost je treba usmeriti v iskanje 

ustreznega modela in nevezanosti na posamezno državno ali drugo odvisnost v okolju.  

 

Glede na kvantitativne, faktorske in regresivne analize pridobljenih podatkov bi paradigma 

novega modela medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov morala vsebovati 

postopke in metode procesov, ki bi uporabniku omogočili izravnavo pridobljenih varianc in 

posledično bolj uspešno in konkurenčno izvajanje transportne dejavnosti. 
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7 SODOBNA PARADIGMA MEDORGANIZACIJSKEGA 
OBVLADOVANJA LOGISTI ČNIH PROCESOV 

 

7.1 Ugotovitev raziskave 
 
Proučevanje medorganizacijskega povezovanja ljudi med posameznimi organizacijami in 

iskanje ustreznih gradnikov za modeliranje postopkov obvladovanja medorganizacijskih 

odnosov na določenem področju ali v dejavnosti zahteva posebna znanja in usposobljenosti 

pri obravnavani dejavnosti ter na področjih, ki so vezana na dejavnost, in tistih, ki ob uporabi 

omogočajo izvajanje dejavnosti. Pri našem proučevanju smo se osredotočili na 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov v transportni dejavnosti in smo s 

proučevanjem dejanskega stanja in želja udeležencev v transportu ter logističnih procesih, 

ozko vezanih na transport, iskali gradnike, ki bi omogočili pripravo sodobne paradigme 

obvladovanja logističnih procesov. S proučevanjem transportne dejavnosti, transporta in ljudi, 

ki so neposredno vezani na izvajanje transporta za potrebe industrije in drugih dejavnosti v 

Sloveniji, smo prišli do spoznanja (to je potrdila izvedena raziskava), da v Sloveniji v 

medorganizacijskem povezovanju ni enotne metodologije niti enotnega modela povezovanja 

organizacij, ki jim je izključna dejavnost transport blaga. Vsi izkazi so ponujali odgovore, da 

je v državi evidentno registriranih in aktivnih 4.700 prevoznikov (sicer jih je veliko več), ki 

imajo v uporabi od enega do več sto, nekatere gospodarske delniške družbe tudi 400 tovornih 

in drugih vozil, in le nekateri delujejo znotraj določenih združenj, ki jim omogočajo izvajanje 

dejavnosti (združenje CAT in TRNSPORIUM), večina prevoznikov pa uporablja dnevno 

povpraševanje po transportu in tega opravlja. To nakazuje na neorganiziran trg ponudbe in 

povpraševanja po transportni dejavnosti in še bolj po neorganizirani transportni dejavnosti.  

 

Gospodarski razvoj, mednarodno povezovanje industrije in trga, globalizacija proizvodnje in 

prodaje, združevanje držav v unije itd. so le del dejavnikov, ki vplivajo na gospodarski razvoj 

in industrijo v Sloveniji. Zelo močno dejstvo, ki kaže na osveščenost kupca, je pripeljalo do 

delitve posameznih procesov proizvodnje, zaradi česar so industrija, podjetja in gospodarske 

družbe pričela iz osnovne dejavnosti izločati vse tisto, kar je v breme in ni osnovna dejavnost. 

Izločeni so bili logistični procesi, transport, skladiščenje, razbremenilna logistika itd.,  vse 

zmogljivosti pa so bile namenjene dobremu in konkurenčnemu izdelku, kar je postal pogoj za 

obstanek na trgu. Industrija je spoznala, da je za dobavo materialov za proizvodnjo in dostavo 

polizdelkov ali izdelkov h kupcu ali v nadaljnjo proizvodnjo ceneje najeti specializiranega 
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izvajalca transporta. Tako so se začeli širiti medorganizacijski odnosi, zmanjšala so se 

skladišča ob industrijskih objektih, skrb za tovor in predpise, ki urejajo transport, pa je bila 

prenesena na novega izvajalca (outsourcing). Ta delitev je pripeljala do delitve na notranjo 

poslovno logistiko, ki v industriji skrbi za uspešno proizvodnjo, in zunanjo poslovno 

logistiko, ki je prevzela logistične procese transporta, h kateremu prištevamo tudi 

skladiščenje, nalaganje, razlaganje in razbremenilno logistiko (oskrbovalne verige).  

 

Zunanja poslovna logistika, ki zajema transport in logistične procese, vezane za transport, je 

bila predmet našega proučevanja, za katero smo se odločili zaradi prepoznavnih elementov v 

procesu medorganizacijskega povezovanja. Ti so nam dali namreč jasno vedeti, da v Sloveniji 

ni enotne metodologije medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v transportu 

in da gre zgolj za nekatere ustaljene in manj povezane transportne posle in v večini primerov 

za slabo organizirane družbe, čeprav jih v svojem okrilju združujeta slovenska gospodarska in 

obrtna zbornica. Njihovo medorganizacijsko povezovanje, komuniciranje in njihov poslovni 

odnos so na ravni ponudbe in povpraševanja oziroma na ravni povpraševanja po transportu. 

Takšne oblike medsebojnega poslovanja nikakor ni mogoče opredeliti kot obliko ali model 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. 

 

Na podlagi predpostavke o pomanjkanju enotne metodologije medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov smo postavili hipoteze, za katere smo menili, da so tiste, 

katerih proučitev bo pokazala, da je naša trditev pravilna. Potrjena ugotovitev nas je usmerila 

v iskanje tistih gradnikov, ki bi omogočili pripravo poenotenega modela medorganizacijskega 

povezovanja. Ocenili smo, da so pridobljeni podatki zadostna podlaga za iskanje gradnikov in 

pripravo sodobne paradigme medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. 

Ocenjujemo, da bi ustrezen model bil v pomoč transportnim organizacijam in vsem 

sodelujočim v medorganizacijskem povezovanju. 

 

Pripravljena teoretična podlaga in opredelitev problema sta bili podlaga za anketno raziskavo 

med neposrednimi izvajalci transportne dejavnosti. Z anketo pridobljeni podatki so pokazali, 

da je transport v cestnem prometu dokaj dobro pokrit, vendar le zadovoljivo organizirano. 

Veliko nalogo opravijo posamezne organizacije, ki izvajajo predvsem špedicijske naloge in 

organizirajo prevoze pri posameznih povpraševalcih prevozov. Gre bolj za utečene naloge 

med povpraševalci prevozov in izvajalci, katerih izvedba je nepovezana, nekosingentna, 

razdrobljena in neorganizirana. Spoznali smo, da v Sloveniji največji združenji, gospodarska 
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in obrtna zbornica (ki sta državni organizaciji), ne izvajata funkcije medorganizacijskega 

povezovanja na področju transporta, zaradi česar so v organizacijah, ki jim je transport 

izključna dejavnost, prisiljeni delo iskati sami. Organizacije, ki se še ukvarjajo s 

pridobivanjem in usklajevanjem prevozov, s skrbjo za pridobivanje ustreznih listin in 

spremljajoče dokumentacije ipd., svoje delo opravljajo za dogovorjen odstotek, ki je zajet v 

strošku transporta. Zaradi navedenega prihaja do zlorab, kupovanja boljšega položaja v 

transportu, do neupravičenih prednosti (protekcije), od česar so odvisni število opravljenih 

prevozov, stanje prevoznega parka, vrste tovora in namembnega kraja transporta. Takšen 

način poslovanja ne omogoča razvoja in kontrole transportne dejavnosti, zaradi česar 

transportne organizacije, ki jim je transport izključna dejavnost, svoje izgube in slabo plačane 

posle kompenzirajo s prikrivanjem števila opravljenih prevozov, z manjšim odvajanjem 

davkov, neevidentiranjem transportov in podobnim. Prav tako smo ugotovili, da deluje 

združenje avtoprevoznikov, vendar ima to nalogo uveljavljati pravice v razmerju do države in 

državnih organov glede urejanja statusa in pogojev za izvajanje transportne dejavnosti. 

Združenje je bolj v funkciji sindikalnega delovanja in ga ni mogoče šteti za obliko 

medorganizacijskega povezovalca pri medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov 

v transportu.  

 

Ugotovitve izvedene anketne raziskave so neizpodbojne in kažejo dejansko stanje na področju 

dejavnosti transporta, ki so nam ga predstavile transportne organizacije, neposredno vključene 

v transport. Ugotovitve so podlaga za iskanje gradnikov za pripravo enotne metodologije 

medorganizacijskega povezovanja in obvladovanja logističnih procesov. Osnovni gradniki, ki 

bi jih v pripravi sodobne paradigme medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov 

bilo mogoče upoštevati, so povezani z ljudmi, kulturo, običaji, jeziki, državo, transportnimi 

organizacijami, industrijo, različnimi logističnimi procesi in medorganizacijskim 

povezovanjem. Vsi ti gradniki so na razpolago v različnih oblikah, količini in kakovosti in 

dajejo odprto pot za pripravo sodobne paradigme medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov. 

 

Slovenija je enakopravna članice Evropske unije, vendar se kot država in nosilka varstva 

pravic in obveznosti ter zaščitnica pravic in pravnih koristi posameznika, organizacije, 

inštitucij in drugih oblik organizacij ni prepoznavno zavzela za zaščito transporta in 

transportne dejavnosti, še manj se je posvetila varstvu in zagotavljanju načela enakosti v 

notranjosti svojega območja. To je prepustila posameznikom, podjetjem, gospodarskim 
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službam in drugim organizacijam, da se v okviru transportne dejavnosti med seboj sami 

dogovarjajo in usklajujejo. Možna je ugotovitev, da je država zavzela stališče, da se ne želi 

vmešavati v gospodarske dejavnosti, hkrati pa je zavzela stališče, da bo za potrebe gibanja in 

delovanja gospodarstva zgradila in ohranjala ustrezno infrastrukturo. Ker gre za nejasna 

merila in stališča, pogosto prihaja do konfliktov med državo oziroma njenimi organi in 

udeleženci različnih dejavnosti, kar povzroča občasne zastoje, zapiranje cest, proteste in 

podobno, kar tujci pridno izkoriščajo in odvzemajo delo našim transportnim in drugim 

organizacijam. Delovanje obeh zbornic je mogoče razumeti tudi kot delno transformacijo v 

prihodnje združevanje transportnih postopkov v Evropski uniji, v kateri se bodo ohranile tiste 

transportne organizacije, ki bodo materialno, pravno in finančno zmogle ohranjati raven 

storitev na trgu glede na povpraševanje po transportni dejavnosti. 

 

Naša ugotovitev o medorganizacijskem neobvladovanju logističnih procesov v Sloveniji  

izraža potrebo po ustanovitvi enotne organizacije, združenja, zbornice, inštituta, agencije ali 

druge oblike organizacije. Ta bi pripravila enotno metodologijo medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov in z njo poučila vse udeležene v postopku izvajanja 

transportne dejavnosti in z njo povezanih logističnih procesov s poudarkom, da ta organizacija 

nikakor ne more biti oblika državne organizacije.  

 

Spoznanje, da je za obvladovanje poslovne logistike in logističnih procesov v določeni 

organizaciji ali prostoru potrebno aktualno poznavanje posameznih faz logistike, bodisi v 

proizvodnji bodisi v procesih, ki s svojo dejavnostjo in postopki omogočajo proizvodnjo tržno 

zanimivih in iskanih izdelkov (oskrbovalne verige), nam je odprlo poti iskanja odgovorov na 

številna vprašanja medorganizacijskega povezovanja in usklajevanja interesov organizacij za 

doseganje skupnih ciljev.  

 

Spoznali smo, da obvladovanje poslovne logistike in logističnih procesov zahteva 

obvladovanje medorganizacijskih, gospodarskih, medčloveških, kulturnih, jezikovnih, 

strokovnih, izobraževalnih in drugih razlik v organizacijah doma in v svetu, hkrati pa pomeni 

obvladovanje tistih nujnih logističnih postopkov in procesov, ki omogočajo proizvodnjo, 

dobavo človeku nujno potrebnih dobrin ter njegov obstoj in nadaljnji razvoj. Logistični 

procesi v gospodarstvu, v proizvodnji, v postopku zagotavljanja materialnih in drugih dobrin 

v družbi, v mednarodni industrijski in trgovinski menjavi, v globalizirani družbi in mnogo 

širše zagotovo pomenijo tiste procese, brez katerih v sodobnem svetu danes ni mogoče 
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poslovati, brez njih ni mednarodne povezave, ni uspešne globalizacije, ni združevanja in 

modernizacije človekovega okolja (Logožar, 2002).    

 

V medorganizacijskem sodelovanju je vedno vključeno večje število organizacij, sodelujočih 

v proizvodnji, transportu ali drugih povezovalnih procesih logistike. Gre za sistem, ki v 

medsebojnem povezovanju omogoča delovanje za doseganje postavljenih ciljev in skupnih 

rezultatov. Medorganizacijsko obvladovanje logistike med številnimi organizacijami in 

obvladovanje številnih poslovnih logističnih procesov znotraj organizacij in med njimi je zelo 

zahtevno, a vendarle obvladljivo področje, obvladljivost pa pomeni dodano vrednost. 

Nedvomno gre za širok pojem, ki ga je, kot smo navedli že v uvodnem delu naloge, nemogoče 

opisati ali obdelati v eni nalogi; kvečjemu bi bilo mogoče vsak poslovni logistični proces 

posebej opredeliti in na njem temeljito graditi posamezno raziskovalno nalogo.  

V nalogi smo proučevali delovanje organizacij in predvsem ljudi, zaposlenih v teh 

organizacijah na področju transportne dejavnosti, ki so nam pokazali, da gre v 

medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov za pomembno dimenzijo v času in 

prostoru, ki nam pove, da je lahko uspešna organizacija ali posameznik tisti, ki obvladuje čas, 

razdaljo in ima ustrezno informacijo. Ta organizacija ali posameznik lahko dosega visoke 

rezultate, želene cilje ter lahko obvladuje vse logistične procese, če ima navedene atribute. V 

medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov so številni procesi, ki so lahko 

predmet proučevanja, so pa tudi neločljiv del celote v transportu in jih je treba obravnavati kot 

dopolnjujoče procese, ki v verigi procesov omogočajo proizvodnjo, transport, prodajo itd. 

Avtorji, ki so v svojih raziskavah obravnavali posamezne logistične procese, niso čutili 

potrebe po iskanju njihove medsebojne povezanosti in nujnosti njihovega 

medorganizacijskega usklajevanja in povezovanja. V posameznih opisovanjih logističnih 

procesov sta Čižman in Urh opisovala izboljšanje konkurenčnosti podjetja z optimizacijo 

logističnih procesov (Čizman in Urh, 2008), Urh, Simovič in Čižman so pripravili model 

izločitve transportne dejavnosti v podjetju, ki se je v glavnem obnesel (Urh, Simovič in 

Čižman, 2008), Davidović je opisoval sodobne tehnologije kombiniranega transporta 

(Davidović, 2000), Fabjan pa transportno logistiko v znanosti in praksi (Fabjan, 2004). Gajšek 

je opisoval osnove transportne tehnologije (Gajšek, 2007), Gričar informacijsko tehnologijo 

za inovativno medorganizacijsko povezovanje (Gričar, 2009), Florjančič motivacijske 

dejavnike kot pogoje za boljše delo v organizaciji (Florjančič, 2002), Godnič tehnologijo 

prometa kot proces (Godnič, 2005), Ilič logistične sisteme kot obliko elektronskega 

poslovanja (Ilič, 2008), Knez, Kramar in Rosi pa outsourcing kot obliko delitve logističnih 
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procesov. Navajajo zunanje poslovne logistične procese, v katere uvrščajo predvsem transport 

in z njim povezane procese (Knez, Kramar in Rosi, 2007) itd., vendar v svojih predstavitvah 

niso iskali niti medorganizacijskih povezav niti medorganizacijskega obvladovanja vseh teh 

procesov.  

 

Jelovac je v medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov uvrstil podjetniško kulturo 

(Jelovac, 2000), Jakomin, Jelenc in Vlačič so opisovali temelje poslovanja špedicije kot 

sestavni del transporta in logističnih procesov (Jakomin, Jelenc in Vlačič, 2006), Zelenika je 

obdelal špediterjevo pravo (Zelenika, 2001) in pravo multimodalnega prometa (Zelenika, 

2006), Jakomin, Zelenika in Medeot pa so opisali tehnologijo prometa in transportni sistem 

kot del logističnih procesov (Jakomin, Zelenika in Medeot, 2002). Pavliha je skozi prevozno 

pravo (2000) opisal pogodbe o prevozu tovora, potnikov in prtljage (Pavliha, 2002), skupaj z 

Vlačičem in Kosom so opisali zakon o prevoznih pogodbah (Vlačič in Kos, 2007). 

Transportno zavarovanje je razlagal Pirš (Pirš, 2000), Požar pa zavarovanje blaga v transportu 

(Požar, 1980), Sternad organizacijo cestnega prometa (Sternad, 2008), Zupančič mednarodni 

transport in transportno zavarovanje (Zupančič, 2006), Trstenjak pravne osebe, vključene v 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov (Trstenjak, 2003), Radionov navaja  

pogodbeno odgovornost prevoznika v cestnem prometu (Radionov, 2002). Knez podrobno 

opisuje poslovanje logističnih podjetij (Knez, 2007), s Cedilnikom in Smoličem opisujejo 

pojem logistike in poslovanje logističnih podjetij (Knez, Cedilnik in Smolič, 2007), Knez, 

Rosi, Lipičnik in drugi opisujejo logistiko kot vzvod za izvajanje logističnih procesov (Knez, 

Rosi in Lipičnik, 2006), Knez, Rosi, Sternad in Orthaber opisujejo logistične procese kot 

strategijo just in time za oskrbo proizvodnje v industriji (Knez, Rosi, Sternad in Orthaber, 

2008), Kramar in Sternad opisujeta zadovoljstvo kupcev s kakovostjo logističnih procesov 

(Kramar in Strnad, 2009), Kremljak pa optimizacijo logističnih sistemov (Kremljak, 2007). 

Logožar opisuje organiziranje logističnih procesov (Logožar, 2002) in poslovno logistiko 

(Logožar, 2004) ter razbremenilno logistiko (Logožar, 1999), Lipičnik opisuje obvladovanje 

modela integralnega logističnega sistema (Lipičnik, 2009). Iz navedenih prispevkov in 

razmišljanja posameznih avtorjev je zaznati močan interes za obvladovanje logističnih 

procesov v transportni dejavnosti, vendar tega nikjer niso povedali ali predstavili kot 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. 

 

Pomembno je tudi pravno varstvo logističnih procesov, ki jih Kovač opisuje s prevoznimi 

pogodbami (Kovač, 2007) in Kranjc s transportnim pravom (Kranjc, 2006). Prav tako je 
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pomembna tehnologija transportne dejavnosti, ki jo opisuje Kolenc skozi organizacijo in 

tehnologijo cestnega prometa (Kolenc, 1998), Pepevnik s tehnologijo prevoza tovora 

(Pepevnik, 2002) in Tolazzi z metodologijo sodobnega zajemanja podatkov o prometu iz 

realnega cestnoprometnega prostora (Tolazzi, 2004). Obranić opisuje logistične cestne mape 

(2007) in vidi Slovenijo kot enotno logistično platformo (Obranić, 2009), Ogorelec opisuje 

mednarodni transport in logistiko (Ogorelec, 2004), Rodrigue opisuje geografijo transportnih 

sistemov (Rodrigue, 2006). Ruston je pripravil priročnik upravljanja logistike in distribucije 

končnih izdelkov industrije (Ruston, 2001). Troh je nadaljeval razvoj in pripravil praktični 

vodič po transportu in logistiki v domačem transportu (Troh, 2006).  

 

Ugotovili smo, da je vrsta priznanih avtorjev opredelila številne logistične procese, njihove 

medsebojne povezave, nujnost dopolnjevanja itd. Nihče med njimi pa ni izrazil potrebe po 

opisovanju medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov kot celote, kar je bil 

zadosten razlog za našo raziskavo in obravnavo tega področja. Vsa ta opisovanja so 

pripomogla k razvoju znanosti v transportu in posameznih področjih, neposredno vezanih na 

transport, vendar niso povezala skupne misli o medorganizacijskem obvladovanju logističnih 

procesov, zaradi česar njihovih ugotovitev in navedb ni bilo mogoče neposredno citirati, je pa 

bilo mogoče njihovo misel ustrezno uporabiti in smiselno povezati. 

 

V nadaljevanju naša raziskava v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov 

umešča človeka kot najbolj pomemben element v vodenje posameznih procesov in opisuje 

njegove načine in stile vodenja, ki omogočajo optimizacijo dela in obvladovanje vseh nujnih 

procesov v transportni dejavnosti. Pri tem Ovsenik opisuje ustvarjalno vodenje (Ovsenik, 

2000) ter organizacijo v organizaciji (Ovsenik, 2004), pri čemer se dotika razumevanja 

organizacije v menedžmentu v globalnih razmerah (Ovsenik, 2001). Potočan opisuje vlogo in 

pomen zaupanja v organizaciji (Potočan, 2004), Plunkett pa vidi kot edini razumljivi vodič v 

transportnem poslu upravljanje oskrbovalnih verig (Plunkett, 2006).  

Tudi o stilih vodenja v organizaciji so pisali mnogi avtorji, ki so oblike in metode vodenja 

prenesli na svoje področje v proizvodne, transportne ali druge organizacije ali pa v državno 

upravo, vojsko in policijske vrste. Na podlagi teh oblik vodenja so gradili mreže in jih med 

seboj povezovali. Po njihovem mnenju mrežno vodenje omogoča lažje obvladovanje in 

organizacijo dela in delovanja v organizacijah.  

Ker so mnogi logistični procesi vezani na transport in so del vsakdanjega družbenega in 

svetovnega dogajanja, je njihov proces vezan na globalizacijo in svetovno krizo, ki je zajela 
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tudi Slovenijo in slovenske prevoznike. Tomšič v tej smeri opisuje vrednostne premike v 

sodobni globalizirani družbi in odličnost (Tomšič, 2009), Štiblar svetovno krizo in postopke 

preživetja gospodarskih družb in drugih organizacij (Štiblar, 2008), Soros pa opisuje 

globalizacijo in njene prednosti ter slabosti (Soros, 2003).  

V nadaljnjem opisovanju posameznih logističnih procesov, ki jih uvrščamo v sestavni del 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v transportu, je mogoče opisati še 

številne avtorje, o tej problematiki pa je veliko napisanega tudi na internetnih straneh. Celotna 

podatkovna baza in proučevanje številne literature in misli posameznih avtorjev nam je dalo 

podlago za iskanje ustreznih odgovorov na številna vprašanja in zahtevnost 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. Ob tem smo ugotovili, da je 

transport izpostavljen številnim spremembam, spreminjanju in trendom razvoja v industriji in 

družbi, kar zahteva sprotno prilagajanje in iskanje novih rešitev.  

 

V nalogi smo ugotovili, da je delovanje celotnega medorganizacijskega sistema treba 

razumeti kot medorganizacijsko obvladovanje poslovnih logističnih procesov, ki temelji na 

človeku, in da si ni mogoče zamisliti dobrega delovanja, ne organizacije ne sistema brez 

človeka, njegovega znanja, njegove sposobnosti za organizacijo, povezovanje, obvladovanje 

različnih jezikov, kultur, običajev, načina dela, izobraževanja ipd. Zato v medorganizacijskem 

obvladovanju poslovne logistike vidimo odraz medčloveškega povezovanja in zaupanja, 

povezovanja ljudi, ki so sestavni del organizacije in delujejo v njej, ki delujejo v imenu ter na 

račun organizacije, vendar še vedno delujejo kot človek in v imenu človeka. Človeka 

absolutno vidimo kot dodano vrednost v delovanju organizacije in organizacijskega sistema, 

nove gradnike in nove paradigme pa kot motor sistema medsebojnega povezovanja. 

Predpostavke in ugibanja o ustreznosti izvajanja posameznih logističnih procesov in  

medorganizacijskih povezav so v raziskavi pokazali, da v Sloveniji zadovoljivo deluje 

neusklajen sistem medorganizacijskega povezovanja v transportu. Zanimiva je ugotovitev, da 

sistem zadovoljivo deluje, čeprav gre za v njem manjše in večje organizacije, ki v prostoru in 

času povpraševanja po transportu na različne načine pridobivajo delo, vendar je to delo v 

transportni verigi oskrbovanja proizvodnje ali trga pogosto takšno, da so izvajalci transporta 

pojavljajo kot neposredni izvajalci, mnogokrat pa kot podizvajalci ali celo kaj drugega. 

Takšna oblika organiziranja in obvladovanja logističnih procesov spravlja prevoznike v 

negotovost. Ugotovitev nam daje jasen odgovor, da v Sloveniji ne obstaja ustrezen model 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov, ki bi izvajalcem v transportu dajal 

jasna navodila in napotila za transport.  
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Za primerjavo smo pogledali organizacijo transporta ljudi in njihove prtljage in ugotovili, da 

je pri transportu ljudi in njihove prtljage država naredila veliko več. Transport ljudi in njihove 

prtljage je namreč uokvirila v pravne norme, razvrstila na šolske prevoze, ki jih država 

zagotavlja za vse predšolske in šoloobvezne otroke po posameznih občinah, in prevoze 

potnikov v linijskem javnem prometu (Oblak, 1997: 221). Linijski promet je država natančno 

predpisala kot mestni, primestni, medkrajevni in mednarodni promet ter določila pogoje za 

njihovo izvajanje. Gospodarska zbornica je pristojna, da v imenu države organizira 

usklajevanje in dodeljevanje posameznih linij in jih razdeli avtobusnim prevoznikom. Vsi 

prevozniki imajo enako možnost dobiti prevoze; dobi jih tisti, ki ima zanje ustrezna 

materialna in prevozna sredstva.  

 

V nasprotju s potniškim transportom je transport blaga prepuščen samoorganizaciji glede na 

ponudbo in povpraševanje, kar je v tržnem pogledu pričakovano, vendar ravno ta oblika 

medorganizacijskega poslovanja pogojuje različne oblike korupcije, podkupovanja, protekcije 

in podobno. 

 

Naša ugotovitev je podlaga za iskanje novih gradnikov in izgradnjo sodobne paradigme, ki bi 

transport blaga ustrezno modelirala. Splošno sprejet in potrjen model bi bilo mogoče ponuditi 

vsem udeležencem v transportu v obliki pripravljene literature, ustrezne edukacije ali delovne 

prakse. Menimo, da je naloga države, da prek gospodarske in obrtne zbornice ali druge oblike 

zagotovi enake možnosti medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v transportu 

in v ta namen pripravi osnovne možnosti za izvajanje logistične dejavnosti v celotni Sloveniji, 

kar zbornici danes ne počneta. To lahko naredi z državnim prostorskim načrtom, s katerim bi 

logistične centre umestila v prostor, ki bi omogočili, da Slovenija deluje kot ena logistična 

platforma (Obranić, 2007). 

 

Ugotovitev neurejenega stanja je podlaga za reorganizacijo in porazdelitev transportnega 

območja Slovenije ter za ustanovitev organizacije ali združenja, ki bi skrbelo za enotno 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. Država bi lahko razpisala znanstveno 

projektno nalogo, s katero bi izoblikovala enotno metodologijo medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov za celotno državo ter postopke podredila razvoju 

gospodarstva in transportne dejavnosti. Država teh nalog nikakor ne more prepustiti 

gospodarski in obrtni zbornici, ker ti nimata interesa za izoblikovanje primerne oblike 
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medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov, saj bi zgubili veliko dela, ki ga sicer 

tako ali tako ne opravljata. 

 

7.2 Povzetek s potrditvami hipotez 
 

Podatki, pridobljeni z analizo odgovorov iz izvedene ankete (anketna vprašanja), jasno 

izkazujejo stanje, ki ni ugodno za slovenske prevoznike, in potrjujejo obstoječe stanje na 

področju medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov, anketiranci pa izražajo 

potrebo po izboljšanju. Pregled pridobljenih odgovorov na posamezna vprašanja nam daje 

tudi odgovore na predpostavke v zastavljenih hipotezah.   

 

Hipoteza 1 

Menedžment človeških virov je ključni proces pri medorganizacijskem obvladovanju 

logističnih procesov, kar dokazuje, da brez človeka ni mogoče izvajati medorganizacijskega 

povezovanja.  

Postavili smo hipotezo, da je menedžment človeških virov ključen proces pri 

medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov. Zato smo v anketi obstoječega in 

želenega stanja zastavili vprašanja, ki se nanašajo na stopnjo izobrazbe, raven znanja tujih 

jezikov, timsko delo in medsebojne odnose ter razmerja do predpostavljenih. Ugotovitev nam 

je pokazala, da je povprečje ocene 3,88, kar nam potrjuje postavljeno hipotezo in izkazuje 

pomembnost menedžmenta človeških virov v medorganizacijskem obvladovanju logističnih 

procesov. Na tem področju je veliko možnosti za izboljšanje in večjo učinkovitost. Te 

možnosti je mogoče izkoristiti predvsem v enotnem nastopanju na trgu in enotnih možnostih 

za vse udeležence v transportni dejavnosti. Zato jih je treba sprejemati in upoštevati kot 

gradnike modelov odličnosti. Smiselno je iskati gradnike v holističnih procesih, ki so se v 

zadnjih desetih ali petnajstih letih empirično dokazovali z uspešnostjo in inovativnostjo ter so 

kot model primerni za iskanje sodobne paradigme medorganizacijskega obvladovanja 

poslovnih logističnih procesov in njihovih sprememb. Postindustralizacija in razvoj sodobne 

tehnike sta pokazala potrebo po vlaganjih v človeške vire in iskanje novih rešitev za njihov 

razvoj. Podatki kažejo, da je bila postavljena hipoteza potrjena. Zavedamo se, da je področje 

človeških virov še vedno v razvoju in je pogojeno z razvojem družbe. Človeški viri in 

upravljanje z njimi je tema, ki je nekaj časa pritegnila veliko raziskovalcev in ti so skozi svoje 

ugotovitve skušali predstaviti pomembnost raziskovalne teme. Gorenakova je opisovala vlogo 



 

 193 

komuniciranja pri ustvarjanju pozitivne podobe posameznika v organizaciji (Gorenak, 2001), 

uspešno komuniciranje kot enega od pogojev uspešnega dela (Gorenak, 2002) in 

korporacijsko kulturo (Gorenak, 2008), ki je v procesu medorganizacijskega povezovanja 

pomembna. Bukovec je opisoval temeljne gradnike nove paradigme menedžmenta človeških 

virov pri obvladovanju organizacijskih sprememb (Bukovec, 2004).  

 

Pridobljeni podatki v raziskavi so potrdili, da je menedžment človeških virov ključni proces 

pri medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov, kar je potrdilo našo trditev, da 

brez človeka ni mogoče izvajati medorganizacijskega povezovanja. S to ugotovitvijo smo 

argumentirano potrdili postavljeno hipotezo. 

 

Hipoteza 2 

Izbira specifičnega modela medorganizacijskega obvladovanja poslovnih logističnih procesov 

je pogojena s stopnjo zrelosti posamezne organizacije, vključene v logistične procese.  

Postavili smo predpostavko, da je medorganizacijsko povezovanje lahko odvisno od izbire 

specifičnega modela, kar smo pogojevali z zrelostjo organizacije. Zrelost smo proučevali z 

vprašanji o starosti organizacije (koliko let obstaja), kjer smo skušali ugotoviti razvoj, rast, 

zrelost ali upadanje dejavnosti posamezne organizacije. Analiza je pokazala, da je v Sloveniji 

28,8 odstotka organizacij starih od 10 do 15 let, sledi 28,1 odstotka organizacij v starosti med 

15 in 20 let, pa 12,2 odstotka organizacij v starosti med 20 in 25 let, nato 11,5 odstotka 

organizacij, starih od 5 do 10 let, in tako navzdol. Ugotovitev nam pove, da je kar nekaj 

organizacij, ki so starejše od 20 let, in da je večina organizacij nastala po osamosvojitvi 

Slovenije in vzpostavitvi novega tržnega sistema. Lahko zaključimo, da je večina transportnih 

organizacij že vrsto let vključenih v medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov in 

so jim bili v tem času dani vsi pogoji za izoblikovanje modela. Tudi z vprašanjem o 

uspešnosti organizacije, usklajenih pravilih dela, poznavanju predpisov in drugih modelov itd. 

smo iskali odgovore o stopnji zrelosti posameznikov v organizaciji. Ugotovili smo, da je v 

transportnih dejavnostih največ zaposlenih med 31. in 50. letom starosti, kar nam pove, da gre 

za zgrajene osebe, ki naj bi poznale delo in ustroj medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov. Iz povedanega sledi, da je izpolnjen pogoj glede stopnje zrelosti 

posameznih organizacij. Povprečna ocena 3,50 nam pove, da je specifičen model nujno 

potreben; z njim naj bi organizacije izboljšale poslovanje ter medorganizacijsko povezovanje. 

Kakšna bi bila primerna ocena, bi lahko le ugibali, kar nam pove, da je še veliko prostora in 

možnosti za izboljšanje stanja.  
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Izhodiščno v hipotezi so nas zanimali razširjenost uporabe specifičnih modelov, zaporedje 

njihovega uvajanja ter smiselna integracija posameznih modelov v enovit poslovni model 

medorganizacijskega obvladovanja poslovnih logističnih procesov. Nekega uporabnega 

modela v Sloveniji ali Evropi zaradi specifičnosti ni mogoče primerjati s Ford Motor 

Company ali Toyota Company, ker imata oba modela drugačno bazo, drugačno podlago in 

specifične rezultate. Globalizirana Slovenija in Evropa dajeta drugačne možnosti za gradnjo 

specifičnega modela, treba je le poiskati ustrezne gradnike, ki bodo omogočili ustrezno izbiro. 

Postavljena hipoteza potrjuje našo predpostavko, da sta izbira in uporaba specifičnega modela 

odvisni od stopnje zrelosti organizacij, vključenih v logistične procese. Čeprav je določena 

zrelost izkazana, ugotavljamo pomanjkljivosti. Stopnjo zrelosti smo skušali opisati skozi 

članke in pisanja o zadovoljstvu kupcev s kakovostjo logističnih procesov (Kramar in 

Sternad,  2009), skozi modele integralnega logističnega sistema, v katerem je avtor povezoval 

vse procese logistike med proizvodnjo in kasneje transporta do končnega kupca (Lipičnik, 

2009), skozi medkulturno komunikacijo, ki jo avtor povezuje z logistiko in brez katere 

logistika ne deluje (Lukinykh, 2008), skozi upravljanje oskrbovalnih verig, kjer avtor 

predstavlja možne oblike zrelosti organizacije in možnega modela za medorganizacijsko 

obvladovanje logističnih procesov (Mentzer in John, 2001), skozi teorijo mehkih sistemov, 

kjer avtor pojasni osnovo za uspešno upravljanje (Mulej, 2002), skozi sodobno logistiko in 

njene procese, kjer avtor postavlja idejo za vzpostavitev možnega modela 

medorganizacijskega povezovanja in upravljanja (Murphy in Wood, 2004), skozi ustvarjalno 

vodenje poslovnih procesov (Ovsenik in Ambrož, 2000), skozi prometne mreže, ki jih avtor 

umešča v logistične procese (Vukasović, 1997), in prometne sestave kot tehnologijo 

organizacije ekonomike in logistike (Zelenika, 2001). Veliko avtorjev je opisovalo posamezne 

procese, postopke in modele izvajanja logističnih procesov, vendar enotnega modela, ki bi 

omogočil medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov, ni bilo zaslediti. Zaključimo 

lahko, da ustreznega modela, ki bi omogočil medorganizacijsko obvladovanje logističnih 

procesov v transportu, ni mogoče potegniti iz bogate zbirke pisanj, zaradi tega smo potrdili 

dejstvo, da tak model ne obstaja, je pa veliko ustrezne literature in izkušenj, ki omogoča 

njegovo pripravo. 

 

Hipoteza 3 

V medorganizacijskem obvladovanju zunanjih poslovnih logističnih procesov obstaja 

pomembna korelacija med kakovostjo vodenja organizacije in uspešnostjo 

medorganizacijskega obvladovanja poslovnih logističnih procesov.  
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Predpostavili smo, da je pomembna korelacija med kakovostjo vodenja organizacije in 

uspešnim medorganizacijskim obvladovanjem logističnih poslovnih procesov. Pod vprašanji 

ocenjevanje in nagrajevanje, kontinuirano sodelovanje med istimi organizacijami, oblika 

medsebojnega povezovanja, organizacija dela itn. smo dobili povprečno oceno 3,71, kar nam 

zopet kaže, da je na tem področju še dovolj prostora za uvajanje novih koleracij in novega 

vodenja. Podatki kažejo, da bi bilo treba v vodenju mnogo spremeniti, da bi organizacije 

dosegale večje povezovanje in lažje medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. 

Proučili smo moč vpliva kakovosti vodenja v organizaciji in moč vpliva vodenja na celotno 

medorganizacijsko obvladovanje procesov in njihovih sprememb, pri čemer nas je zanimala 

vloga posameznih vodij v organizaciji in medorganizacijskem povezovanju. O vodenju 

organizacije, o stilih vodenja in korelaciji kakovosti vodenja ter uspešnosti posamezne 

organizacije so pisali mnogi avtorji v Sloveniji in tujini. Opisovali so logistične platforme kot 

potrebo za izboljšanje strategije in fleksibilnosti v logistiki (Abrahamson, Aldin in Stahre, 

2003), vplive stila vodenja na rast organizacije (Adeyemi-Bello, 2001) in stile vodenja 

povezovali z rastjo organizacije (Aronson, 2001). S priročnikom vodenja avtor opisuje nov 

model za obvladovanje in vodenje sprememb v organizaciji (Bridges in Mitchell, 2002), 

spremembe v organizaciji z navedbo, da sta teorija in praksa temelj za spoznavanje 

organizacij in njihovega dela (Burke, 2000), opisovali so vizijo pogledov na življenje 

profesionalcev v logistiki in navajali teorijo srečati se, spopasti se s spremembami (Cristi, 

2008). Opisujejo korelacijo med vodenjem in uspešnostjo organizacije skozi vodenje 

mednarodnega trgovanja, ki je vezano tudi na transport (David in Steward, 2006), opisujejo 

logistične procese in jih poskušajo pojasniti z doseganjem ciljev menedžmenta logistike v 

avtomobilski industriji s sodobno strategijo »just in time«, prenos transportne logistike na 

zunanje izvajalce v obliki outsourcinga logističnih storitev (Knez, Rosi, Sternad in Orthaber, 

2008). Mnogi avtorji so opisovali korelacijo med kakovostjo vodenja posamezne organizacije 

in uspešnostjo medorganizacijskega obvladovanja poslovnih logističnih procesov, vendar 

nihče ni opredelil konkretnega primera, ki bi veljal za vse logistične procese ali vsaj za 

logistične procese v transportu. Zaključimo lahko, da je raziskave avtorjev mogoče uporabiti 

kot podlago in vir za iskanje gradnikov in pripravo lastnega modela, ki bi omogočil večjo 

korelacijo in lažje obvladovanje logističnih procesov. Postavljena hipoteza je bila potrjena. 

 

Hipoteza 4 

Medsebojno zaupanje vodstev različnih organizacij je pogoj za uspešno medorganizacijsko 

obvladovanje zunanjih poslovnih logističnih procesov.   
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Postavljena predpostavka, da je medsebojno zaupanje vodstev udeleženih organizacij v 

medorganizacijskem povezovanju pogoj za uspešno poslovanje, se je izkazala primerna. 

Vodje organizacij imajo s svojim delom močan vpliva na uspešnost medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov, saj z vodenjem dajo svojo dodano vrednost in tako 

pripomorejo k uspešnejšemu medorganizacijskemu obvladovanju logističnih procesov. Na 

vprašanja o sodelovanju z novimi in uspešnimi organizacijami, upoštevanju zahtev drugih 

organizacij, tehnološki dovršenosti, pravočasnem plačevanju, poznavanju običajev in kultur, 

delu v krogu organizacij in združenj nam dajo povprečno oceno 3,50, kar potrjuje potrebo po 

medsebojnem zaupanju in izboljšanju odnosov. Na tem področju je še veliko prostora za 

izboljšanje, je pa ugotovljena dovolj visoka stopnja medsebojnega zaupanja. Ta ugotovitev 

nam pove, da je sedanje medsebojno zaupanje pogojevalo sedanjo obliko obvladovanja 

logističnih procesov, čeprav ni nekega modela ali vzorca. Ugotovili smo, da se medsebojno 

zaupanje med poslovnimi partnerji razvije s časom in številom skupaj izvedenih nalog v 

postopku medorganizacijskega povezovanja in v praksi izvedenih procesov. Brez teh 

medorganizacijsko poslovanje ne more potekati. Medorganizacijsko povezovanje in fenomen 

dolgoletnega povezovanja so opisovali mnogi avtorji, vendar so se omejili na kratke članke in 

opisovali posamezne faze, ki ne omogočajo celovitega prekrivanja medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov. Zato je nujno iskanje novih gradnikov, ki bodo omogočili 

razvoj sodobne paradigme na tem področju. Medorganizacijsko povezovanje in medsebojno 

povezovanje vodstev in organizacij bi lahko povezali z mednarodnim trgovanjem in 

mednarodno logistiko (Donaldson, 2001), vodenjem v tranziciji in spremembami, povezanimi 

s tranzicijo (Drucker in Senge, 2002), menedžerskimi izzivi v 21. stoletju (Drucker, 2001), 

pogledi in vizijo na življenje profesionalcev v logistiki (Cristi in drugi, 2008), poslovno 

odličnostjo in doseganjem rezultatov z vodenjem in povezovanjem organizacij (Knez, Rosi in 

Sternad, 2008). Zaključek je lahko, da medsebojno zaupanje vodstev ključno za 

medorganizacijsko sodelovanje in obvladovanje logističnih procesov. 

 

Hipoteza 5 

Učinkovita medsebojna komunikacija je pogoj za uspešno medorganizacijsko obvladovanje 

zunanjih poslovnih logističnih procesov.  

Predpostavili smo, da gre tudi pri medsebojni komunikaciji za pogoj, ki je pomemben za 

uspešno medorganizacijsko obvladovanje logističnih poslovnih procesov. Menili smo, da je 

komunikacija faktor, ki močno vpliva na medorganizacijsko povezovanje, zaradi tega smo v 

faktorski analizi dali poudarek na prejete podatke, ki so nam izkazali, da so za dobro 
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komunikacijo pomembni stopnja izobrazbe 3,74 z odklonom ,774, raven znanja tujih jezikov 

3,81 z odklonom ,621, navezovanje novih stikov 3,81 z odklonom ,656 itd. Prav faktorska 

analiza nam je pokazala pomembnost medsebojne komunikacije, na katero vplivajo mnogi 

faktorji. Ugotovili smo, da je stopnja izobrazbe v transportnih organizacijah na srednjem 

nivoju in je še veliko prostora za izpopolnjevanje. Prav tako znanje tujih jezikov močno 

vpliva na dobro komunikacijo, ker večina transportnih organizacij izvaja transporte v 

Sloveniji in tujini, zaradi česar potrebuje ljudi, ki obvladajo tuje jezike. Preverjali smo znanje 

tujega jezika, vendar nismo preverjali stopnje znanja, pridobljeni podatek pa nam jasno pove, 

da je še veliko možnosti za izobraževanje in izpopolnjevanje v znanju tujih jezikov. Tudi 

navezovanje novih stikov je pogosto pogojeno s stopnjo izobrazbe in znanjem tujih jezikov; 

večja ko je izobraženost in poznavanje tujih jezikov, večja je možnost za navezovanje novih 

stikov. Tudi pri tej dispoziciji ugotavljamo, da je dovolj prostora za izobraževanje, 

izpopolnjevanje in izboljšanje medsebojnega komuniciranja. Hipotezo smo primerno postavili 

in jo potrdili. 

 

Hipoteza 6  

Sodobna paradigma medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov temelji na 

modelu obvladovanja zunanjih poslovnih logističnih procesov globalne avtomobilske 

industrije v Sloveniji in nekaterih velikih gospodarskih korporacij, ki delujejo v Sloveniji, so 

pa s proizvodnjo ali transportom v medsebojnem dopolnjevanju.  

V raziskovalnem delu smo skozi hipotezo sodobna paradigma medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov postavili vprašanje o obstoju enotne metodologije 

obvladovanja logističnih procesov in v njej iskali bistvo raziskovalnega namena. Anketirance 

smo povprašali o poznavanju obstoječih modelov obvladovanja logističnih procesov in 

predstavili ameriško obliko Ford Motors Company ter japonsko Toyota Company Transport. 

V prepričanju, da transportne organizacije poznajo oblike organiziranosti transporta za 

potrebe proizvodnje industrije motornih vozil Renault, smo za primerjavo postavili vprašanje, 

ali ta vpliva na medorganizacijsko povezovanje transportnih organizacij v Sloveniji.  Izkazalo 

se je, da je raven poznavanja svetovnih modelov na zelo nizki ravni, 2,08 %. Tudi za model 

transporta, ki je utečen za potrebe delovanja industrije Renaulta, so nam anketiranci dali 

oceno 2,93. Oba primera nam povesta, da tujih modelov ni smiselno vnašati v prostor 

Slovenije, obstoječa oblika pri Renaultu pa je sprejemljiva le za tiste anketirance, ki so 

deležni te oblike transporta. 
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Pri branju znanstvene literature, ki opisuje postopke organizacije transporta, transport in 

pravice, povezane z njim, zavarovanje tovora, registracij transportnega sredstva in blaga, 

literature, ki opisuje skladiščno, nakladalno, razkladalno in razbremenilno logistiko itd., 

nismo zasledili povezave, ki bi nakazovala na obliko ali metodo enotnega 

medorganizacijskega povezovanja. Avtorji v literaturi opisujejo posamezne logistične 

procese, postopke, uspešne oblike obvladovanja posameznega logističnega procesa, bodisi 

transporta, kot so organizacija transporta, zavarovanje transporta, transportno pravo, bodisi 

špedicije, npr. organizacije prevoza, priprava listin, izbira špediterja itd. 

Medorganizacijskemu obvladovanju logističnih procesov sta se najbolj približala Zelenika in 

Pupovac (Zelenika in Pupovac, 2001), ki sta logistične procese v medorganizacijskem 

povezovanju predstavila kot logistične aktivnosti od neposredne proizvodnje, predelave ali 

obdelave, vzdrževanja, pakiranja, embaliranja, označevanja, zlaganja, sortiranja, tehtanja, 

skladiščenja, polnjenja in praznjenja transportnih sredstev do transporta, izvedbe špedicije, 

zagotavljanja zavarovanja, carinjenja, kupoprodaje, distribucije, menedžmenta, financiranja 

itd. in jih temeljito približala vsem logističnim procesom, vendar nikjer nista omenila njihove 

medorganizacijske povezave ali skupnega obvladovanja. Tako je razumeti, da posamezne 

procese prepuščata posameznim organizacijam, ki jim je to osnovna dejavnost, in se ne 

ukvarjata s skupnim obvladovanjem vseh procesov.  

 

Ker v literaturi in praksi nismo prišli do podatkov, ki bi nam pojasnili oblike povezav med 

posameznimi procesi, smo se v nalogi lotili ugotavljanja medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov. Cilj nam je bil ugotoviti, kako transportne in druge organizacije 

usklajujejo svoje interese pri transportu blaga in kako ta organizacija teče. Zbrani podatki iz 

dostopne literature in podatki neposredne anketne raziskave med transportnimi organizacijami 

so pokazali, da Slovenija nima enotnega modela medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov. V Sloveniji delujeta gospodarska in obrtna zbornica, ki sta odgovorni za 

vodenje evidenc transportnih organizacij. Zbornici ne delujeta kot organizaciji, ki bi 

omogočali medorganizacijsko povezovanje in obvladovanje logističnih procesov, in to 

najtežjo nalogo prepuščata izvajalcem transporta. To je tudi eden od razlogov, da transportne 

organizacije nasprotujejo članstvu v zbornicah, ker jim ti ne ponudita potrebne podpore 

(suporta). Zaradi nedejavnosti zbornic so transportne organizacije prisiljene v vsakodnevno 

prilagajanje stanju na trgu glede na ponudbo in povpraševanje.  
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Predpostavka, da Slovenija nima enotnega modela medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov, nas je vodila v raziskavo in pripravo anketnega vprašalnika s 

konkretnimi vprašanji. Analiza pridobljenih podatkov pa nam je nedvomno pokazala, da je na 

področju transporta in logističnih procesov, povezanih s transportom, še veliko možnosti za 

iskanje gradnikov, ki bi omogočili pripravo enotnega modela medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov. S tem lahko potrdimo našo hipotezo po potrebi nove 

paradigme obvladovanja logističnih procesov. Tudi vsakdanje spreminjanje v gospodarstvu, 

na trgu in v prostoru so zagotovo spremenljivke, ki jih je treba upoštevati, proučevati in po 

njih iskati ustrezne rešitve za obvladovanje sprememb. Zaključimo lahko, da je k izdelavi 

enotne metodologije medorganizacijskega povezovanja in obvladovanja logističnih procesov 

treba pristopiti z veliko znanja ter tako poiskati gradnike, ki bodo omogočili poenotenje 

sistema in oblikovanje modelnih rešitev. Prepričani smo, da je pri tem zelo pomembna vloga 

države in njenih organov, ki bodo s pravnimi predpisi in zahtevami ustreznih ministrstev 

uravnavali potek in postopke medorganizacijskega povezovanja. 

 

7.3 Modelna rešitev 
 
Razvojna politika Slovenije v transportu je usmerjena v razvoj sodobne logistične platforme, 

ki naj bi omogočala hitro in učinkovito medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov 

in medorganizacijsko povezovanje. Slovenija je prostorsko in geografsko tako umeščena v 

evropskem prostoru, da omogoča mnoge transportne poti, ki pri menjavi blaga in storitev 

lahko tečejo v cestnem, železniškem, povodnem in zračnem prostoru. V sodobnem času je 

Slovenija za potrebe razvoja gospodarstva in prometa zgradila avtocestni križ, ki omogoča 

nemoten transport blaga iz smeri jugovzhoda na zahod in z vzhoda na jugozahod. Hitro se 

razvija Luka Koper, v zadnjem času so velika prizadevanja za razvoj slovenskih letališč. V 

razvojnem načrtu ima posodobitev železniške infrastrukture, s čimer bi bili doseženi 

medinfrastrukturna povezanost posameznih vrst infrastrukture in velika odprtost v svet. Ob 

avtocesti in v neposredni bližini velikih mest so urejena velika parkirišča, ki omogočajo 

izvajanje različnih logističnih procesov za transport. Izpolnjeni so infrastrukturni pogoji za 

razvoj logistične platforme, ki bi transportnim organizacijam omogočala medorganizacijsko 

obvladovanje logističnih procesov. Ta osnova je dobra podlaga za vzpostavitev enotnega 

modela  medorganizacijskega povezovanja. 
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Gradniki, ki so uporabni in bi omogočili novo modelno rešitev boljšega, enotnega, 

usklajenega, sodobnega in enostavnega sistema medorganizacijskega obvladovanja logističnih 

procesov v gospodarstvu in gospodarskih družbah oziroma inštitutih in drugih organizacijah, 

ki se ukvarjajo s proučevanjem transporta, logistike, notranje proizvodne logistike, zunanje 

poslovne logistike in vseh postopkov, povezanih z logistiko, so še v razvoju. Izvedena 

raziskava in z njo pridobljeni podatki so le idealna podlaga za pripravo sodobnega in enotnega 

modela obvladovanja logističnih procesov. Razumeti je treba, da je to področje 

(medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov) živo področje, ki pušča dovolj 

prostora za nova proučevanja in iskanje novih in sodobnejših rešitev.  

 

Možen pristop, ki bi omogočil vzpostavitev in organiziranje modela združenja (ta naj ne bi bil 

gospodarska ali obrtna zbornica), je združenje ali posebna organizacija, ki za transportne 

organizacije in povpraševalce po transportu (proizvodne organizacije, industrijo, korporacije 

ipd.) izvaja medorganizacijska povezovanja in usklajevanja interesov ter poskuša povezati 

industrijo in izvajalce transporta v skupnem cilju opravljanja notranje in zunanje poslovne 

logistike. Po naših ugotovitvah bi enoten model medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov moral vsebovati standarde za združevanje, zahteve o enotni obliki 

organiziranja in enotno obliko izvajanja logističnih nalog, enotna merila za vrsto in obliko 

transportnega sredstva, enotne možnosti dostopa do vseh transportov, enotno 

medorganizacijsko povezovanje, usklajevanje in dopolnjevanje, enotno iskanje rešitev, vsaj 

približno dogovorjene cene in zahteve transporta do naročnikov prevozov ipd. Model bi lahko 

poimenovali sodobna paradigma medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. 

 

Po opravljeni kvantitativni in faktorski analizi smo izoblikovali gradnike, ki omogočajo 

modelne rešitve medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov, in sicer: 

1. Vodenje organizacij bi morali prepustiti izobraženim voditeljem, ki obvladajo tuje 

jezike, tujo pravno podlago ter oblike in postopke poslovanja. Mladi zaradi poznavanja 

jezikov lažje in hitreje vzpostavljajo stike, hitreje se odločajo in dosegajo večje učinke 

poslovanja. 

2. Obliko vodenja je treba prilagoditi medorganizacijskemu povezovanju in dobri praksi. 

Če je praksa pokazala, da je določena oblika vodenja ustrezna, da zagotavlja večjo 

usklajenost in medorganizacijsko povezanost, potem jo je treba uporabiti v praksi. 

3. Medsebojno zaupanje znotraj organizacije in zaupanje med organizacijami je treba 

okrepiti. Zaupanje med organizacijami, med zaposlenimi v organizacijah ter vodstvom 



 

 201 

posamezne organizacije pripomore k večjemu sodelovanju, večji delitvi dela in skupnim 

dosežkom pri izvajanju transporta. Zaposlenim je treba zaupati in se z njimi odkrito 

pogovarjati. 

4. Dolgotrajne povezave in uspešno poslovanje med različnimi organizacijami so  oblika 

uspešnega medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. Dolgoročno 

medorganizacijsko povezovanje ustvari prepoznavnost, spoštljivost in zaupanje, kar je 

osnovni pogoj za skupno delo in doseganje skupnih ciljev. Uspešno poslovanje je tudi 

dodana vrednost medorganizacijskemu obvladovanju logističnih procesov. 

5. Plačilna disciplina med organizacijami je ključna za uspešno povezovanje in zaupanje. 

Ustvariti je treba zdrave gospodarske razmere, ki bodo omogočile plačilno disciplino in 

pravočasna plačila, kar je ključ zaupanja in uspešnega medorganizacijskega 

povezovanja. Transportne organizacije, združene v obrtno, gospodarsko ali drugo 

zbornico, agencijo ali drugo obliko, bi morale državi predlagati ukrepe za vzpostavitev 

trdnega in veljavnega plačilnega sistema. 

6. Pravna ureditev področja medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. 

Zakonodajalec bi moral transportnim organizacijam omogočiti sodelovanje pri pripravi 

posameznih pravnih predpisov, ki urejajo transportno področje. Prilagojeni predpisi bi 

zagotavljali lažje obvladovanje logističnih procesov. Gospodarska in obrtna zbornica bi 

lahko transportnim organizacijam predlagali porazdelitve trga dela, vendar se pri tem ne 

smeta vmešavati v delo posamezne organizacije. S tem bi zbornici zavarovali trg pred 

posegom tujih prevoznikov. 

7. Organizacijsko združevanje v skupne transportne organizacije lahko pomaga pri 

obvladovanju logističnih procesov. Združene organizacije, zbornice in druge oblike 

združenj imajo večjo moč pri pridobivanju in usklajevanju dela ter pri doseganju 

ustrezne cene za opravljeno delo, kar vpliva na uspešno medorganizacijsko 

obvladovanje logističnih procesov. Močnejše ko je združenje, večja je možnost za 

uspešno delovanje. 

8. Poznavanje drugih modelov organiziranja transporta je v pomoč. Čeprav sta Ford 

Motors Company in Toyota Company drugačna po vsebini in metodi obvladovanja 

logističnih procesov in čeprav ju ni mogoče neposredno uporabiti kot modela 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v Sloveniji, bi bilo mogoče 

njihove izkušnje uporabiti pri pripravi lastnega modela obvladovanja logističnih 

procesov. Tako Ford Motors Company kot Toyota Company sta svoj sistem gradila z 

dolgoletnim razvojem gospodarstva in meddržavnega povezovanja. Oba primera sta 
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lahko vzorčna za slovenski model medorganizacijskega povezovanja in obvladovanja 

logističnih procesov. Slovenske organizacije bi morale preučiti modela, poiskati njihove 

slabe in dobre strani ter zgraditi model, ki bi bil boljši od obeh navedenih. 

9. Prepoznavanje gospodarskih trendov, spreminjanje in prilagajanje trgu. Globalizacija in 

svetovna kriza sta močno vplivali na gospodarski razvoj tudi v Sloveniji. Spremljati je 

treba spreminjanje, gibanje trga, ponudbe in povpraševanje in se ustrezno temu 

prilagajati. Spremljanje tržnih razmer daje informacijo o razvoju industrije, 

gospodarstva in potreb po transportni dejavnosti. 

10. Proučevanje tujih kultur, običajev, predpisov in jezikov je močen dejavnik za izgradnjo 

dobrih medorganizacijskih povezav. Kultura, običaji, predpisi in jezik v državah, s 

katerimi posluje slovenska industrija in za katere slovenske transportne organizacije 

izvajajo transport, so drugačni. Njihovo poznavanje omogoča prepoznavanje težav v 

medorganizacijskem povezovanju in odpira poti k boljšemu sodelovanju, zaupanju ter 

lažjemu medorganizacijskemu obvladovanju logističnih procesov. 

11. Izobraževanje zaposlenih v organizacijah je pot do uspeha. Izobrazba in poznavanje 

modela medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov imata močan vpliv na 

uspeh posamezne organizacije. Vlaganje v človeške vire in v pridobivanje izobrazbe 

zaposlenih omogoča pravočasno prepoznavanje trendov na trgu in zahtev v dejavnosti, 

kar je ključ za hitro prilagajanje. 

12. Prevzem razvojne iniciative v transportu. Na ozemlju Slovenije pogosto delujejo tuja 

združenja, ki z medorganizacijskim povezovanjem transportnih organizacij tujih držav 

ustvarjajo dobičke. To zmanjšuje moč transportnih organizacij v Sloveniji in otežuje 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. Zaradi tega je nujno, da razvojno 

iniciativo pri transportu prevzamejo transportna združenja ali zbornice v Sloveniji. 

 

Raziskavi sta s kvantitativno in faktorsko analizo pokazali, da smo pravilno zastavili hipoteze 

in argumentirano potrditev njihove predpostavke. Pridobljeni podatki so nam bili v pomoč za 

oblikovanje modelne rešitve, ki smo jo prestavili v 12 točkah. Prepričani smo, da bi ta 

modelna rešitev delovala kot sodobna paradigma medorganizacijskega obvladovanja 

logističnih procesov in bi bila v pomoč transportnim organizacijam.  

 

Čeprav velja splošno mnenje, da naj se država ne vmešava v gospodarstvo, je naloga države, 

da zagotovi pravno podlago za vzpostavitev enotnega modela medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov. Za razvoj gospodarstva in uspešno medorganizacijsko 
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obvladovanje logističnih procesov mora država sprejeti takšne predpise, ki bodo omogočili 

združeno delovanje organizacij, vključenih v transportno dejavnost, hkrati pa jih mora 

zavarovati proti delovanju zunanjih organizacij in nevarnemu prevzemu dela. Država mora 

zagotoviti infrastrukturo za izvajanje transportne dejavnosti ter ob njej ustrezna območja, kjer 

bodo možni organizacija menjave transportiranega blaga, natovarjanje ali pretovarjanje 

transportiranega blaga, priprava blaga za končni trg in za potrošnika. 

Model bi uspešno deloval, če bi vzpostavili centralno usmerjevalno pisarno, kjer naj bi se 

stekali podatki o povpraševanju po prevozih, ki prihajajo iz proizvodnih ali drugih 

gospodarskih družb, industrije ali drugih povpraševalcih po transportu. Vsa povpraševanja bi 

morali transparentno objaviti in ponuditi vsem prevoznikom, ki bi se po možnosti lahko javili 

za prevoz.  Povpraševalci po transportu bi se morali za transport obračati na centralno pisarno, 

ki bi jim dala podatke o razpoložljivih prevoznikih, vrsti tovora in vozila, prostornini, smeri 

vožnje in vseh relevantnih vprašanjih, ki se nanašajo na transport. To ne pomeni prevzema 

dela špedicijskim organizacijam, temveč pomoč pri organizaciji in izvedbo dela. Pisarna bi 

transportnemu osebju zagotavljala stalno radijsko in pisno komunikacijo, navigacijo z 

glasovnim vodenjem v vseh jezikih EU in večjo varnost. Dispečerjem posameznih 

transportnih družb bi pisarna zagotovila »on line« upravljanje z voznim parkom, načrtovanje 

prevozov in poti, prikaz lokacij, na katerih je vozilo, vnos interesnih točk ter spremljanje 

vozila in tovora. Naročnikom prevoza bi pisarna omogočila spremljanje potovanja njihovega 

tovora, čas in kraj dostave. Menedžmentu v transportnih organizacijah bi pisarna zagotavljala 

stalno spremljanje stroškov, načrtovanje in upravljanje stroškov voznega parka, on line 

poročila za vozila, prevožene kilometre, prevožene tone tovora in podatke o strankah. Pisarna 

bi transportnim organizacijam ponudila podatke o možnosti nakupa nove transportne opreme, 

fiksnih mesečnih stroških, času vrnitve investicij, konkurenčni prednosti in drugo. 

V delovanje modela bi bilo smiselno vključiti zavarovalnice, ki bi ponudile nižje zavarovalne 

premije za vse prevoznike, vključene v enoten model. Zavarovalnice in zavarovalno združenje 

bi lažje obvladovali trg in svoje zavarovalne produkte ponudili vsem pod enakimi pogoji, 

hkrati bi lažje preprečevali zavarovalne goljufije. Vključitev pravne stroke za področje 

transporta bi pomenila skrb za pravočasno seznanitev s predpisi v Sloveniji in Evropski uniji 

oziroma Evropi ter širše. Zastopali bi prevoznike v škodnih ali drugih postopkih, skrbeli za 

njihove pravice v razmerju do države in naročnikov prevozov ter za pravno varstvo v 

transportu. 

Smiselno bi bilo ustanoviti enotno gibanje transportnih organizacij, ki bi imelo svoje 

predstavnike, ki bi se v interesu transportnih družb pogajali z državo, sindikati, naročniki 
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prevozov in drugimi. Enotno gibanje bi omogočilo enake pogoje in enak dostop do transporta 

ter izboljšalo sedanje neurejeno in pomanjkljivo stanje. 

 

 

8 NEUREJENI PROBLEMI IN IZHODIŠ ČA ZA NADALJEVANJE 
RAZISKAVE 

 
V razpravi lahko ugotovimo, da je bil raziskovani vzorec primeren za analizo podatkov in 

potrditev vzorčnega stanja pri obvladovanju logističnih procesov v transportu. Med 140 

slovenskimi transportnimi podjetji, gospodarskimi družbami in posamezniki oziroma 

organizacijami, ki se ukvarjajo s transportom tovora, pridobljeni raziskovalni vzorec opozarja 

na neurejeno nekonsistentno stanje v transportni dejavnosti. Podatki izkazujejo le na solidno 

sodelovanje med posameznimi organizacijami, vendar ta podatek ne kaže zadostnega 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov, temveč kaže na medsebojno 

sodelovanje v primeru iskanja transporta. Zaradi tega sodelovanja ni mogoče uporabiti kot 

vzorčni model ali vzorčni postopek oziroma kot oblike dobre prakse, ki bi jih uporabljale še 

druge enake organizacije. Ravno razumevanje podatkov o obvladovanju logističnih procesov 

in solidnem oziroma zadovoljivem medorganizacijskem sodelovanju med transportnimi 

organizacijami je mogoče interpretirati tako, da je še veliko možnosti za izboljšavo in 

optimizacijo procesov v transportni dejavnosti. Kot smo ugotovili, so razlogi za to različni. Že 

prvo vprašanje, na katero je večina anketiranih (73,2 %) odgovorila, da njihova organizacija 

sicer dosega učinke, nam pove, da je prizadevanje za izboljšavo procesov veliko, hkrati pa isti 

anketiranci povedo, da je zahtevnost trga takšna, da preprečuje večjo učinkovitost. To velja za 

vse oblike vključenih organizacij (pri iskanju podatkov nismo iskali statistično značilne 

povezave s siceršnjimi značilnostmi organizacije), iz katere prihajajo anketiranci (ne glede na 

velikost, letni dobiček, starost ipd), kar pove, da so vse transportne organizacije v enakem 

položaju in imajo enake težave. 

 

Analiza nadaljnjih vprašanj nam je osvetlila nekatere specifične probleme povezovanja, s 

katerimi se soočajo transportne organizacije, kar nam je omogočilo ugotoviti določene šibke 

točke v njihovem poslovanju. Podobne odgovore smo dobili tudi s faktorsko analizo, ki je 

dala podobne odgovore na organizacijsko stanje in medorganizacijsko povezovanje. Iz 

uporabljenega vprašalnika smo dobili podatek, da 69,3 % variance odgovorov v sklopu 2, ki 

zajema oceno dejanskega stanja v organizaciji anketirancev, pojasnjuje 7 komponent, ki med 
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seboj niso enakovredne, kar pojasni razlika z 18,83 % variance, druga s 14,48 %, tretja z 8,14 

% itd.  Pod to točko smo merili 7 vidikov stanja v anketiranih organizacijah in ugotovili, da se 

na faktor »odnosi v podjetju« veže 9 trditev (b13, b11, b16, b24, b15, b14, b10, b6, b7) z 

utežmi od 0,779 do 0,510, na faktor »organizacija dela in medorganizacijsko sodelovanje« 5 

trditev (b18, b26, b9, b2, b19) z utežjo od 0,737 do 0,552, na faktor »poznavanje modelov in 

partnerjev« 4 trditve (b29, b22, b32, b23) z utežmi od 0,695 do 0,495, na faktor »uspešnost« 

(vodstva, timskega dela, navezovanja stikov) 3 trditve (b4, b1, b3) z utežmi od 0,667 do 

0,460, na faktor »transport« 3 trditve (b31, b30, b5) z utežmi od 0,853 do 0,615, na faktor 

»predpisi« 3 trditve (b21, b20, b2) z utežmi od 0,756 do 0,512 in na zadnji faktor dve trditvi 

(b17, b8) z utežmi 0,728 in -0,537.  

 

Prav tako pri sklopu vprašanj pod točko 3 (idealno oz. zaželeno stanje po mnenju 

anketirancev) 3 komponente pojasnjujejo 61 % variance odgovorov. Komponente so med 

seboj dokaj uravnotežene, saj je prva komponenta pojasnjena s 25,8 % variance, druga s 17,8 

% in tretja s 17,55 %. Pod to točko smo merili 3 vidike zaželenega stanja po mnenju 

anketirancev. Pri tem moramo pojasniti, da so navedeni trije vidiki delno zajeti tudi v sklopu 

vprašanj pod točko 2, kjer se na faktor »odnosi v podjetju« vežejo 4 trditve (c5, c6, c4, c7) z 

utežmi od 0,886 do 0,718, na faktor »poznavanje modelov« 3 trditve (c12, c11, c14) z utežmi 

od 0,822 do 0,570 in na faktor »medorganizacijsko sodelovanje« 4 trditve (c9, c8, c10, c15) z 

utežmi od 0,809 do 0,471.  

V tabeli št. 6.1 na strani 151 in tabeli št. 6.3 na strani 152 so prikazane povprečne vrednosti 

strinjanja s podanimi trditvami (anketiranci so vsako navedeno trditev ocenili na 5-stopenjski 

lestvici, pri čemer je ocena 1 pomenila, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, 5 pa, da se povsem 

strinjajo). Primerjava ocen obeh sklopov (dejansko stanje in želeno stanje) pokaže določene 

primerljive razlike med dejanskim stanjem in vidiki, ki jih anketiranci obravnavajo kot 

pomembne za uspešnost in učinkovitost organizacije ter podatek vežejo na povezavo med 

organizacijami. Večina anketirancev se strinja, da bi enotna metodologija obvladovanja 

logističnih procesov v transportu v Sloveniji in predvsem v Evropski uniji vplivala na njihovo 

delo (c17 – 4,47). To so jasno izrazili s trditvijo, da bi ta pomagal njihovi organizaciji (b33 – 

4,19). Kljub izraženi potrebi po enotnem modelu poslovanja je mogoče oceniti, da 

anketiranci, ne glede na obliko organizacije in na stopnjo izobrazbe, ne poznajo obstoječih in 

v anketi omenjenih modelov. Ocena trditve b29 »poznamo model transporta Ford Motors 

Company ali Toyota Company« je zgolj 2,08. Skladna z nizko stopnjo poznavanja teh 

modelov je bila tudi njihova ocena vpliva obeh modelov na medorganizacijsko povezovanje v 
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Sloveniji (c11 – 2,31). Zaradi sodelovanja na trgu Evrope in Evropske unije je nekoliko višje 

poznavanje evropskega nepisanega modela delitve logističnih procesov (b32 – 3,57).  

 

Medsebojni odnosi so ključen dejavnik v medorganizacijskem obvladovanju logističnih 

procesov. Merili smo jih z zaupanjem zaposlenim, odkritostjo pogovorov, zadovoljstvom, 

prijaznostjo itd. Anketiranci so potrebo po medsebojnih odnosih ocenili z visoko oceno, in 

sicer (c7 – 4,14); odkrit pogovor z zaposlenimi (c6 – 4,06), zadovoljstvo zaposlenih (c5 – 

4,02) in prijazno vodenje (c4 – 3,84) pozitivno pripomorejo k uspešnosti organizacije. 

Dejansko stanje je nekoliko drugačne od želenega stanja v transportnih organizacijah, ki niso 

tako visoke in nakazujejo potrebo po izboljšanju, zlasti na naslednjih področjih: usklajena 

pravila dela (b14 – 3,40); demokratično in mrežno vodenje organizacije (b24 – 3,52); 

pozitivna klima in zadovoljstvo zaposlenih (b10 – 3,62); razumevanje in odprava problemov 

zaposlenih s strani vodstva (b15 – 3,64); odkriti pogovori med vodstvom in zaposlenimi (b13 

– 3,66); prijazno in vljudno umirjanje napetosti (b16 – 3,68); ocenjevanje in nagrajevanje po 

objektivnih kriterijih (b11 – 3,71). Analiza je pokazala, da je potrebno na tem področju še 

veliko postoriti, da bi se organizacije vsaj približale želenemu stanju. 

 

Mednarodna kriza, recesija in stalno spreminjanje v gospodarstvu so pustili posledice tudi pri 

izvajanju transportne dejavnosti, kar je vplivalo tudi na medorganizacijsko obvladovanje 

logističnih procesov. Zanimiva je razlika med mnenjem anketirancev, ki je opazna pri 

pravočasnih finančnih transakcijah in pravi, da so finance odločilne za uspešnost organizacije 

(c9 – 4,69), nujno je njihovo pravočasno poravnavanje (b17 – 3,80). Ta podatek nam pove, da 

je prav plačilna nedisciplina eden izmed problemov, ki so ga anketiranci najpogosteje navajali 

kot perečega (60,7 %) v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov. Vsi podatki 

nakazujejo, da je za takšno stanje kot vzrok primerno navajati mednarodno krizo in recesijo, 

ki povzročata spreminjanje v gospodarstvu in celotni družbi. 

 

V razpravnem delu moramo poudariti, da je področje, kjer se kažejo potrebe po spremembah 

in izboljšavah, poznavanje predpisov in pravnih aktov, ki vplivajo na transportno dejavnost in 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. Anketirani so mnenja, da bi primerno 

sodelovanje z ustvarjalci pravnih predpisov vplivalo na učinkovitost in uspešnost njihove 

organizacije (c10 – 4,09). Pri tem pa ugotovimo, da je dejansko poznavanje mednarodnih 

predpisov in predpisov Evropske unije na dokaj nizki ravni (b20 – 3,39). Podobna ugotovitev 
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je tudi pri rednem spremljanju uradnih listov in objavi predpisov, ki nista dovolj prisotna (b21 

– 3,79).  

 

Prav gotovo nam podatki na področju medorganizacijskega sodelovanja pokažejo večjo 

razgibanost, saj se večina anketiranih strinja, da dolgoročno medorganizacijsko sodelovanje 

pozitivno vpliva na uspešnost transportne organizacije (c8 – 4,22). Manj se strinjajo s 

trditvijo, da jim delovanje znotraj velikih združenj pomaga pri rednem zagotavljanju dela (c15 

– 3,75). Ocene dejanskega stanja v njihovih organizacijah kažejo, da imajo oblike 

medsebojnega povezovanja z drugimi organizacijami (b26 – 3,50); da je njihova učinkovitost 

in uspešnost večja znotraj združenj organizacij (b28 – 3,50); da delujejo v krogu transportnih 

združenj (b27 – 3,75); da so organizirani transporti koristni za njihovo organizacijo (b31 – 

3,79); da komunikacija med različnimi enotami in organizacijami poteka sorazmerno 

nemoteno (b19 – 3,81) in da kontinuirano sodelujejo z istimi naročniki (b18 – 3,88). V teh 

podatkih se kaže medorganizacijsko povezovanje, ki je nastalo prek določenih 

medorganizacijskih transportnih ali drugih povezav, nikakor pa ni mogoče govoriti o obliki 

ali modelu medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. 

 

Kako na medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov vplivajo stopnja izobrazbe, 

novi stiki in timsko delo, nam pojasnijo ocene uspešnosti na različnih področjih. Te sicer 

kažejo, da je stanje zadovoljivo, vendar anketiranci izražajo potrebo po izboljšavi. Navedli so, 

da je stopnja izobrazbe vodstva primerna in pozitivno vpliva na uspešnost organizacije (b1 – 

3,74); organizacija je uspešna pri navezovanju novih stikov (b4 – 3,81); timsko delo v 

organizaciji je uspešno in na dovolj visoki ravni (3,88). Ocena je na sredi v ocenjevalnem 

razponu med 1 in 5 in se nagiba proti višanju ocene, kar očitno zrcali potrebo po udeležbi 

ljudi z višjo stopnjo izobrazbe, kot je sedaj v transportni dejavnosti. 

 

Pomemben je tudi podatek, ki kaže, da se anketiranci (transportne organizacije) prilagajajo 

zahtevam naročnikov (b5 – 4,07) in si na ta način zagotavljajo večjo učinkovitost, stalno delo 

itd. Manj pa je glede na zahteve trga za potrebe transporta ustrezna sama oblika organizacije 

(b30 – 3,37). Ta podatek nam kaže, da se transportne organizacije prilagajajo naročnikom 

predvsem zaradi odvisnosti od njihovih naročil in manj zaradi utečenosti posla. Naročniku je 

vseeno, kdo opravlja zunanjo poslovno logistiko, njegov interes je s čim manjšimi stroški 

zagotoviti transport delov za nadaljnjo proizvodnjo ali končnega izdelka na trg. Pri tem sicer 
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spoštuje dobre poslovne partnerje, se pa hitro prilagaja novim, kar transportne organizacije 

prisili, da so fleksibilne in prilagodljive. 

 

V razpravnem delu lahko zaključimo, da so anketiranci med najbolj neurejenimi problemi 

najpogosteje navajali finančno nedisciplino organizacij (naročnikov transporta in organizacij, 

za katere so dela opravljali kot podizvajalci) oziroma predolge roke plačil (60,7 %), nelojalno 

konkurenco (29,2 %), neurejeno zakonodajo (14,3 %), previsoke stroške (11,4 %) ter 

prisotnost tujcev na slovenskem trgu (10 %). To so problemi, ki se kažejo ravno v finančni 

nedisciplini, nelojalni konkurenci, neurejeni pravni podlagi, previsokih stroških in v realni 

nevarnosti, da bi tujci v slovenskem prostoru prevzeli transportno dejavnost. Ti problemi so 

zadostna podlaga za ugotovitev, da slovenska transportna dejavnost potrebuje enovit model 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov. Model mora vsebovati konkretne 

postopke izvajanja transportne dejavnosti, od sprejema naročila do izvedbe transporta. V njem 

se odražajo postopki trženja transportne dejavnosti in tistih dejavnosti, ki so nujne za 

izvajanje transporta, kot so vzdrževanje transportnih sredstev, pridobivanje in potrjevanje 

ponudb, sklepanje pogodb ipd. 

 

Z novim modelom bi bila podana izhodišča za iskanje bolj organiziranega načina 

medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov, večjega zadovoljstva neposredno 

udeleženih v transportni dejavnosti in premagovanje ovir za doseganje večje stopnje 

učinkovitosti. Nov model bi moral vsebovati naslednje komponente: odnosi v podjetju, 

kultura, struktura, partnerji, finance, mobilnost in mreženje poslov, kot je prikazano na sliki 

8.1. 
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Slika 8.1: Proces medorganizacijskega modelnega povezovanja 
 

 
Vir: lastni prikaz 

 

9 ZAKLJU ČEK 
 
Tudi po opravljenih raziskavah in preučitvi številne literature, ki obravnava posamezne 

logistične procese, lahko ugotovimo, da je medorganizacijsko obvladovanje logističnih 

procesov v transportu zelo kompleksna in zahtevna naloga, ki od udeležencev v procesu 

njihovega izvajanja zahteva sprotno izobraževanje, usposabljanje, prilagajanje in iskanje 

ustreznih rešitev. Čeprav smo se pri raziskavi omejili na transport in logistične procese, ožje 

vezane na transportno dejavnost, smo ugotovili, da je postopek medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov tako širok in zahteven, da bo za njegovo obvladovanje in 

spremljanje v prihodnje potrebno še mnogo enakih ali podobnih raziskav. Te bodo 

pripomogle k prepoznavanju dejavnikov, ki vplivajo na razvoj medorganizacijskega 
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povezovanja in bodo omogočali pripravo enotnega modela, ki ga bo v praksi mogoče 

uporabiti.   

 

Globalizacija svetovne proizvodnje in trga, pogosta zasičenost trga, prenos proizvodnje v 

kraje s cenejšo delovno silo, iskanje cenejših proizvodnih materialov, notranje 

prestrukturiranje gospodarstva, delitev proizvodnje na notranjo in zunanjo poslovno logistiko, 

svetovna kriza, prizadevanja za obvladovanje socialnega varstva in miru v svetu so številni 

dejavniki, ki v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov, posebej v  

medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov v transportu, zahtevajo sprotno 

prilagajanje razmeram in reševanje posameznih vprašanj. S to ugotovitvijo smo potrdili našo 

misel, da logistični postopki niso šablona ali matematična enačba in da imajo časovno ter 

prostorsko dimenzijo in zahtevajo tista znanja, ki omogočajo organiziranje dela, zahtevajo 

poznavanje medorganizacijskih postopkov in povezav, poznavanje in obvladovanje tujih 

jezikov, domače in tuje kulture ter poslovnih običajev, poznavanje pravnih in drugih 

predpisov ter vrsto drugih spretnosti, potrebnih za uspešno medorganizacijsko obvladovanje 

logističnih procesov. Gre za novo paradigmo logističnih aktivnosti, ki v razvitem 

gospodarskem in tržnem svetu tvorijo skupek natančno planiranih, med seboj koordiniranih, 

reguliranih in kontroliranih storitvenih dejavnosti, ki povezujejo vse postopke transporta, od 

pošiljatelja do prevzema tovora, z že vnaprej določeno zahtevo, da je treba logistične procese 

opraviti z minimalnimi vloženimi sredstvi ter z minimalnim potencialom maksimalno 

zadovoljiti zahteve naročnika, potrošnika ipd.  

 

Zavedamo se, da je izvedena raziskava le poskus prepoznave številnih dejavnikov, ki vplivajo 

na medorganizacijsko povezovanje in obvladovanje logističnih procesov, vendar menimo, da 

smo uspešno dokazali potrebo po pripravi sodobne paradigme medorganizacijskega 

obvladovanja logističnih procesov v transportni dejavnosti, zato smo iskali gradnike, ki bi 

omogočili poenotenje dela in povezovanje ter ohranjanje transportne dejavnosti in 

transportnih organizacij. Prizadevanja za prepoznavo vplivnih dejavnikov so pripeljala do 

določenih ugotovitev, ki so uporabne in nedvomno nakazujejo na nujne spremembe v 

medorganizacijskem povezovanju in obvladovanju logističnih procesov. 

 

Prav tako se zavedamo, da bo treba pri medorganizacijskem obvladovanju logističnih 

procesov veliko postoriti v nadaljevanju razvoja gospodarstva in industrije v Sloveniji in 

Evropi ter v tej smeri nadaljevati raziskave, ki bodo v sedanjem procesu mednarodne recesije 
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za potrebe industrije in transportne dejavnosti poiskale nove rešitve, paradigme in 

spremenljivke, ki bodo pripomogle k medorganizacijskemu povezovanju in skupnemu 

obvladovanju logističnih procesov.  

 

Naša raziskava je pokazala, da bodo transportne organizacije v obliki delovanja in 

medorganizacijskega povezovanja preživele, če se bodo ustrezno organizirale in poenotile 

izvajanje logističnih procesov. Sicer bodo zaradi pomanjkanja sredstev, prevelike 

administracije in dajatev ter prevelikih vzdrževalnih in drugih stroškov enostavno prenehale z 

delom. V neorganizirani obliki in neenotni metodologiji obvladovanja logističnih procesov 

bodo svoje delo ustavile predvsem velike transportne organizacije, ki imajo 50 in več 

transportnih sredstev in večje število zaposlenih, preprosto zato, ker ne bodo obvladovale 

vseh stroškov. Ohranile se bodo manjše transportne organizacije, ki se bodo pri izvajanju 

procesov izogibale plačilu dajatev, ki ne bodo evidentirale vseh transportov, ki bodo pri 

transportu prevažale nezavarovane tovore in podobno, česar si velike organizacije ne morejo 

in ne smejo privoščiti. Naša ugotovitev se je žal pokazala za točno, saj so v času naše 

raziskave ustavile delo največje transportne organizacije v Sloveniji, in sicer Viator & Vektor, 

d. d., Ljubljana, Intereuropa, d. d., Koper, Avto Kočevje, d. d., itd, ki so sodelovale v naši 

raziskavi. Obstaja upravičena bojazen, da se bo trend ustavljanja dela transportnih organizacij 

nadaljeval. 

 

Z ugotovitvijo, da je področje medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov široko 

in zahtevno, smo prišli do spoznanja, da je mogoče znanstvene raziskave usmeriti v več smeri, 

in verjamemo, da bi pripomogle k prepoznavanju dejavnikov, ki bi omogočili razvoj 

gospodarstva, industrije in transportne dejavnosti. Prepričani smo, da bi bilo za boljše 

obvladovanje smiselno raziskave nadaljevati na naslednjih področjih: 

1. Notranja organiziranost transportnih organizacij, njihovo vodenje in usmerjanje dela 

med transportnimi organizacijami, industrijo, gospodarstvom in drugimi naročniki 

transporta. 

2. Medorganizacijsko povezovanje enakih in različnih transportnih organizacij s ciljem 

združevanja in medsebojnega povezovanja transportov in drugih povezovalnih 

logističnih procesov. 

3. Notranje rezerve v organizaciji s poudarkom na človeških virih, njihovo usposabljanje in 

motiviranje za organizacijsko delo in medorganizacijsko povezovanje. 
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4. Menedžment v organizacijah ter iskanje ustreznih oblik vodenja in obvladovanja 

medorganizacijskih povezav. 

5. Mednarodni transport s poudarkom na proučevanju različnih oblik in metod 

medorganizacijskega povezovanja in obvladovanja logističnih procesov. 

6. Modeliranje transportov ter uvajanje kakovosti in poslovne odličnosti v 

medorganizacijskem povezovanju. 

7. Medorganizacijsko povezovanje in ustvarjanje medorganizacijskega zaupanja med 

transportnimi organizacijami in naročniki transportnih storitev. 

8. Ustreznost uvajanja elektronskih in spletnih povezav med različnimi organizacijami, 

naročniki in ustvarjalci medijev. 

9. Pomoč in svetovanje strokovnjakov s področja transporta, carinskih in davčnih 

postopkov za potrebe izvajanja transportne dejavnosti. 

10. Povezovanje transportnih organizacij s področja organizacije transporta za potrebe 

avtomobilske industrije v Sloveniji in širše. 

11. Vpliv mednarodnih korporacij na organiziranje in izvajanje transportne dejavnosti v 

Sloveniji in Evropski uniji. 

12. Evropsko poenotenje medorganizacijskega povezovanja v transportni dejavnosti in 

iskanje ustreznih rešitev za transportne organizacije v Sloveniji. 

 

Ugotovili smo, da je medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov v transportni 

dejavnosti še v razvoju in se bo s spremembami industrijske proizvodnje in gospodarstva, 

širitvijo trga, globalizacijo, premagovanjem gospodarske krize ter spremembami drugih 

področij spreminjalo in dopolnjevalo. Primerno temu bodo sledile različne raziskave, ki bodo 

sledile tem spremembam in iskale ustrezne rešitve za transportne organizacije in 

medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov.  

 

Zaključimo lahko, da smo z večletno raziskavo medorganizacijskega obvladovanja logističnih 

procesov v Sloveniji spoznali, da gre za področje, ki se nenehno spreminja, dopolnjuje in išče 

nove oblike sporazumevanja, poslovne odličnosti in kakovosti. Prepričani smo, da nam je z 

našo raziskavo uspelo pripraviti sodobno paradigmo, ki je kot predlagani model obvladovanja 

logističnih procesov primerna za trenutno obvladovanje logističnih procesov, vendar se 

zavedamo, da so spremembe nujne in da zahtevajo nova in nova prilagajanja. 
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PRILOGA 
 

MEDORGANIZACIJSKA U ČINKOVITOST IN USPEŠNOST 
GOSPODARSKIH DRUŽB 

Spoštovani, prosimo vas za izpolnitev spodnjega vprašalnika, ki nam bo omogočil analizo 
medorganizacijske učinkovitosti in uspešnosti gospodarskih družb, vključenih v izvajanje 
logističnih procesov v transportu. Pridobljeni podatki bodo pripomogli k identifikaciji 
dejavnikov, ki bi izboljšali učinkovitost poslovanja. Hvala za vaše sodelovanje.  
 
 
================================================================== 
 
 
1. Prosimo, obkrožite trditev, ki najbolje opisuje vašo organizacijo: 

a) organizacija dosega učinke in je uspešna na slovenskem in evropskem trgu 
b) organizacija dosega učinke, zaradi zahtevnosti trga pa je srednje učinkovita 
c) organizacija je učinkovita, vendar je manj uspešna 
d) organizacija ni učinkovita in ne dosega uspešnih kazalcev 

 
2. Prosimo, ocenite, koliko spodnje trditve veljajo za dejansko stanje v VAŠI 
organizaciji. Ocenjujete na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da to sploh ne drži (ne 
velja za vašo organizacijo), 5 pa, da popolnoma drži.  
 
 Sploh ne drži 1………............. ………………..5 povsem drži 

1 
Stopnja izobrazbe našega vodstva je 
primerna in pozitivno vpliva na uspešnost 
naše organizacije.  

   1           2           3            4           5 

2 
Raven znanja tujih jezikov naših zaposlenih 
je dovolj visoka. 

   1           2           3            4           5 

3 
Timsko delo je v naši organizaciji uspešno 
in na visoki ravni. 

   1           2           3            4           5 

4 
Naša organizacija je uspešna pri 
navezovanju novih stikov.  

   1           2           3            4           5 

5 
Pri izvedbi prevoza naša organizacija vselej 
upošteva zahteve naročnika in se jim 
prilagodi. 

   1           2           3            4           5 

6 
Naša organizacija je na tehnološko dovolj 
visoki in zahtevni ravni.  

   1           2           3            4           5 

7 
Imamo natančno izdelano logistično 
podporo. 

   1           2           3            4           5 

8 
Sodelovanje z novimi in uspešnimi 
organizacijami pozitivno vpliva na uspeh 
naše organizacije 

   1           2           3            4           5 

9 
Smo dovolj učinkoviti pri prepoznavanju in 
reševanju težav.  

   1           2           3            4           5 

10 
V naši organizaciji vlada pozitivna klima in 
zadovoljstvo zaposlenih.  

   1           2           3            4           5 



 

 

11 
Ocenjevanje in nagrajevanje v naši 
organizaciji poteka po objektivnih in 
poštenih kriterijih.  

   1           2           3            4           5 

12 
Gospodarska kriza je negativno vplivala na 
naše poslovanje.  

   1           2           3            4           5 

13 
Med vodstvom in podrejenimi so odkriti 
pogovori.  

   1           2           3            4           5 

14 
 
Imamo usklajena pravila dela.  

   1           2           3            4           5 

15 
Vodstvo razume probleme zaposlenih in se 
jih potrudi odpraviti.  

   1           2           3            4           5 

16 
Napetosti umirjamo prijazno in vljudno, 
brez kričanja.  

   1           2           3            4           5 

17 Plačilne obveznosti pravočasno poravnamo.     1           2           3            4           5 

18 
Imamo kontinuirano sodelovanje z istimi 
naročniki.  

   1           2           3            4           5 

19 
Komunikacija med različnimi enotami in 
organizacijami poteka učinkovito in 
nemoteno.  

   1           2           3            4           5 

20 
Poznavanje mednarodnih in EU predpisov 
je na zadovoljivi ravni.  

   1           2           3            4           5 

21 
Redno spremljamo uradne liste in objave 
predpisov.  

   1           2           3            4           5 

22 
Imamo močne neformalne stike z drugimi 
organizacijami.  

   1           2           3            4           5 

23 
 
Poznamo običaje in kulturo drugih držav.  

   1           2           3            4           5 

24 
Vodenje naše organizacije je demokratično 
in mrežno.  

   1           2           3            4           5 

25 
Delo je organizirano tako, da se lahko hitro 
prilagodimo spremembam.   

   1           2           3            4           5 

26 
Imamo ustrezno obliko medsebojnega 
povezovanja z drugimi organizacijami. 

   1           2           3            4           5 

27 Delujemo v krogu transportnih združenj.    1           2           3            4           5 

28 
Naša učinkovitost in uspešnost je večja 
znotraj združenj organizacij. 

   1           2           3            4           5 

29 
Poznamo model transporta Ford Motors 
Company ali Toyota Company.  

   1           2           3            4           5 

30 
Naša oblika organizacije je ustrezna glede 
na zahteve trga za potrebe transporta. 

   1           2           3            4           5 

31 
Organizirani transporti so koristni za našo 
organizacijo. 

   1           2           3            4           5 

32 
Poznamo evropski model delitve logističnih 
procesov. 

   1           2           3            4           5 

33 
Enoten model obvladovanja logističnih 
procesov bi pomagal naši organizaciji. 

   1           2           3            4           5 

 
 
 



 

 

 
3. Prosimo, ocenite, koliko se strinjate z naslednjimi trditvami (zanima nas vaše osebno 
mnenje, kaj bi na splošno pripomoglo k idealnemu stanju v organizaciji). Ocenjujete na 
lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se nikakor ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma 
strinjate.  
 
 Nikakor se ne strinjam 1………............. ………………..5 popolnoma se strinjam 

1 
Mlajše in bolj izobraženo vodstvo bolj 
pripomore k večji učinkovitosti 
organizacije. 

   1           2           3            4           5 

2 
Večjo učinkovitost organizacije doseže 
starejše in izkušeno vodstvo. 

   1           2           3            4           5 

3 
Trdo vodenje zaposlenih pripomore k 
uspešnosti organizacije.  

   1           2           3            4           5 

4 
Prijazno vodenje zaposlenih pripomore k 
uspešnosti organizacije. 

   1           2           3            4           5 

5 
Zadovoljstvo naših zaposlenih pozitivno 
vpliva na uspešnost organizacije. 

   1           2           3            4           5 

6 
Odkrit pogovor z zaposlenimi pozitivno 
vpliva na uspešnost organizacije. 

   1           2           3            4           5 

7 
Zaupanje zaposlenim omogoča uspešno 
delo organizacije. 

   1           2           3            4           5 

8 
Dolgoročno medorganizacijsko sodelovanje 
pozitivno vpliva na uspešnost.   

   1           2           3            4           5 

9 
Pravočasne finančne transakcije (plačila) so 
odločilne za uspešnost organizacije. 

   1           2           3            4           5 

10 
Primerno sodelovanje z ustvarjalci pravnih 
predpisov bi vplivalo na učinkovitost in 
uspešnost organizacije. 

   1           2           3            4           5 

11 
Modela Ford Motors in Toyota vplivata na 
medorganizacijsko povezovanje. 

   1           2           3            4           5 

12 
Model Renault vpliva na medorganizacijsko 
povezovanje prevoznikov v Sloveniji. 

   1           2           3            4           5 

13 
Outsourcing je ustrezna oblika izvajanja 
transporta. 

   1           2           3            4           5 

14 
Just in time – dostava ob določenem času je 
ustrezna in primerna za dobro sodelovanje. 

   1           2           3            4           5 

15 
Delovanje znotraj velikih združenj pomaga 
pri zagotavljanju dela. 

   1           2           3            4           5 

16 
Naročniki storitev bi se lahko prilagodili 
prevoznikom in njihovim potrebam. 

   1           2           3            4           5 

17 
Enotna metodologija EU na področju 
transporta bi vplivala na naše delo.  

   1           2           3            4           5 

 
4. Navedite nekaj najbolj perečih problemov v vaši organizaciji: 
 
 
 
 



 

 

 
Vaši demografski podatki: 
 
5. Spol:         6. Letnica rojstva: 
a) moški 
b) ženska       _____________________ 
 
7. Stopnja vaše izobrazbe: 

a) osnovna šola ali manj 
b) srednja šola 
c) višja šola 
d) visoka šola ali več 

 
8. Vaš položaj znotraj organizacije: 

a) vodja gospodarske družbe        c) organizator dela 
b) strokovni sodelavec  d) drugo ___________________________ 

9. Oblika vaše organizacije: 
a) delniška družba (d. d.) 
b) družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) 
c) družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) 
d) samostojni podjetnik 
e) drugo_______________________________  

 
PROSIMO, DA NASLEDNJE PODATKE IZPOLNI KADROVSKI ALI  DRUG 
PRIMEREN ODDELEK: 
10. Skupno število zaposlenih: _____________ 
11. Delež (%) zaposlenih po izobrazbi: 

______ – osnovna šola ali manj 
______  – srednja šola 
______ – višja šola 
______ – visoka šola ali več 

 
12. Delež (%) zaposlenih po starosti: 

________18–30 let  
 ________31–40 let 
 ________41–50 let  
 ________nad 50 let 
 
13. Letni prihodki organizacije: 

a) V letu 2010:_______________ 
b) V letu 2009: ______________ 
c) V letu 2008: ______________ 
d) V letu 2007: _______________ 
e) V letu 2006: _______________ 

 
14. Poslovni izid obračunskega obdobja: 

a) V letu 2010:_______________ 
b) V letu 2009: ______________ 
c) V letu 2008: ______________ 
d) V letu 2007: _______________ 



 

 

e) V letu 2006: _______________ 
 
15. Tržni delež v Sloveniji                                           16. Tržni delež v tujini 
 

a) V letu 2010:_______________  a)  V letu 2010:_______________ 
b) V letu 2009: ______________ b)  V letu 2009:_______________ 
c) V letu 2008: ______________ c)  V letu 2008:_______________ 
d) V letu 2007: _______________ d)  V letu 2007:_______________ 
e) V letu 2006: _______________ e)  V letu 2006:_______________ 

 
17. Število vozil, s katerimi se opravlja transport: ______________ 
 
18. Starost organizacije (koliko let obstaja): ________________ 
 

 

 

 

 


