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POVZETEK 

Če želimo, da so poslovni procesi učinkoviti, morajo v vsakem podjetju potekati čim bolj 

povezano in integrirano. V transportnem podjetju, ki se ukvarja z mednarodnim prevozom 

blaga, morajo biti procesi dela zelo dobro organizirani, razčlenjeni na aktivnosti oz. naloge po 

ravneh in pripadati morajo določenemu izvajalcu. V projektnem delu je opredeljeno kaj so 

poslovni procesi, kako in zakaj jih moramo obnavljati in jih ponovno integrirati v delovno 

okolje. V vsakem podjetju se srečujemo z različnimi metodami prenavljanja podjetja s 

prestrukturiranjem in z reinženiringom. Poleg prenavljanja aktivnosti in procesov v podjetju 

so v obnovo podjetja še posebej vključeni zaposleni, saj so eden glavnih faktorjev, ki odločajo 

o tem, ali bo prenova poslovnih procesov uspela ali ne. Da podjetje kljubuje kruti konkurenci 

iz Evrope in je hkrati tudi uspešno in učinkovito, mora imeti tudi dobre projektne vodje, ki 

spodbujajo in motivirajo zaposlene k novimi idejami, ki pripomorejo k nadaljnjemu razvoju 

podjetja. 

Ključne besede:integrirani poslovni procesi, procesi dela, logistični procesi, transportno 

podjetje, prestrukturiranje, reinženiring 

 

SUMARRY 

If we want for business processes to be effective, they have to take their course in every 

company as connected and as intergrated as possible. In transport company, which deals with 

international transport of goods, the working processes have to be very well organized, 

divided into the activities or level tasks and they have to belong to the certain performer. In 

this project, business processes are defined, and it is said how and why they have to be 

renewed and integrated again into the working field. In every company we face different 

methods of renewing the later through the  restructuring and reengeneering. Along with the 

renewing of the activities and processes in the company, the employed are specially included 

in the renewing, because they are one of the main factors, who decide whether the renewing 

of the company was successful or not. To be a real competition to the cruel Europe and at the 

same time to be successful and effective, the company has to have good project leaders, who 

inspire and motivate the employed with the new ideas, which can help the further 

development of the company. 

Key words: integrated business processes, working processes, logistic processes, transport company,  

restructuring, reengineering 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Za srednje velika transportna podjetja je v globalnem okolju izjemno pomembna dobra 

organiziranost ter hitro in fleksibilno ugotavljanje potreb na trgu. Dobro organizirani 

zaposleni, ki obvladujejo poslovne procese v podjetju, omogočijo uspešnost in razvoj 

podjetja. Vodstvo podjetja mora imeti  jasno zastavljene cilje podjetja (od strateških ciljev do 

opravljanja nalog vsakega posameznika), saj se v nasprotnem primeru, kadar zaposleni kader 

nima natančno definiranih osnovnih zadolžitev oz. organiziranosti, poslovni procesi lahko 

zapletejo. Lahko namreč prihaja do podvajanja del in izgubljanja časa, neenotnosti poteka 

delovnih procesov ter nepoznavanja celotnega procesa s strani izvajalcev, kar se največkrat 

odraža tako, da izvajalci sami poznajo samo aktivnosti, ki jih izvajajo sami ali pa njihov 

oddelek. Dodaten problem predstavljajo še relativno dolgi čakalni časi za potrditve. Da bi v 

podjetju procesi potekali brez napak, moramo imeti na eni strani dobre, motivirane zaposlene, 

na drugi strani pa vodje, ki so podkovani v svojem vodenju ljudi in poslovnih procesov.  

Vsak izdelek ali storitev nastane v določenem poslovnem procesu, ki je sestavljen iz množice 

delovnih faz, le-te pa so sestavljene iz posameznih delovnih operacij. Cilj poslovnega procesa 

je, da iz vhodnih surovin izdelamo končni izdelek ali pa, da nastane storitev, ki jo prodamo, 

zaračunamo in zanjo prejmemo plačilo. Velikokrat se poslovni proces ne obravnava v celoti 

od začetka do zaključka. Zavedati se moramo, da poslovni proces ni zaključen, ko blago 

prodamo, temveč šele takrat, ko zanj prejmemo plačilo (Kosi 2010, 10). 

V obstoječi literaturi lahko zasledimo različne definicije poslovnih procesov. Kosi (2010, 62) 

nam v naslednjih stavkih podaja razlago »poslovnih procesov«: 

Poslovni procesi so v podjetjih največkrat nepregledni in neprilagodljivi ter s tem obremenjujoči v 

poslovnem informacijskem pogledu. Potekajo skozi različne organizacijske enote oziroma 

funkcionalne celote in so obremenjeni z vsemi problemi, ki se tradicionalno pojavljajo ob prehodu 

iz ene organizacijske enote v drugo. 

Poslovni proces sestavljajo postopki, koraki, tehnologija in ljudje, ki so potrebni za izvedbo 

pomembnega dela operacij znotraj podjetja. Navadno proces seka številne organizacijske 

meje znotraj proizvodne enote in zahteva uskladitev prek teh meja (Peruško 2003, 45). 

Poslovni proces je zaporedje korakov, ki proizvajajo izdelke in storitve. Nekateri procesi se v 

celoti izvajajo znotraj enega funkcijskega oddelka, večina pa jih prehaja iz enega funkcijskega 

oddelka v drugega, npr. proces naročanja (Rummler in Brache 1990, 45). 

Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih 

postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali storitev. 

Lahko ga opredelimo tudi kot povezan nabor dejavnosti in nalog, ki imajo namen vhodnim 
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elementov v proces za naročnika ali kupca dodati uporabno vrednost na izhodni strani procesa 

(Kovačič in Vukšić 2005, 29). 

Organiziranje je pripomoček managementa, s katerim se krepi učinkovitost dela –gre za 

izvajanje procesov, v katerih nastajajo izdelki in/ali storitve, na koncu pa uspešna prodaja in 

dobiček. Organizacijska struktura je pripomoček managementa, s katerim se usklajuje 

posamične dele celotnega procesa v delne in specializirane enote, kot so odseki, oddelki, 

službe, sektorji (Likar, Križaj in Fatur 2006, 148). 

 

Neusklajeni notranji poslovni procesi v organizacijah se kažejo tudi na komuniciranju s 

strankami izven podjetja. Veliko organizacij, tako storitvenih kot proizvodnih, hoče izboljšati 

poslovne procese v samem podjetju. Tako se odločajo za osvojitev mednarodnega standarda 

ISO 9000. Standard ISO 9000 je evropski standard za kakovost, je potrditev, da je podjetje 

usmerjeno v kakovost storitve. 

 

Zlasti stranke višjega cenovnega razreda bodo cenile osebno obravnavo, ostale stranke pa 

bodo cenile hitrost opravljene storitve. Vidik notranjih procesov odraža uspešnost in notranjo 

učinkovitost podjetja (Kosi 2010, 69). 

 

V nadaljevanju projektnega dela bomo obravnavali problematiko poslovnih procesov, ki se 

pojavljajo v konkretnem transportnem podjetju. Poiskali smo odgovore na vprašanja, kaj moti 

zaposlene pri izvajanju svojih nalog in kako oz. na kakšen način bi jih lahko izboljšali. Cilj 

transportnega podjetja je zagotoviti prave storitve, na pravem mestu ob pravem času, zato je 

dobra organizacija ljudi in integriranih poslovnih procesov v podjetju osnova za  

konkurenčnost podjetja na trgu. 

 

Ker obravnavano podjetje iz leta v leto raste in se širi, počasi prihaja do organizacijske zmede 

v poslovnih procesih. S tem mislimo, da bi se s širjenjem podjetja in z delom oz. posameznimi 

poslovnimi procesi morala spreminjati in usklajevati tudi informacijska tehnologija v 

podjetju. Programi bi morali teči v podjetju skupaj z delom od začetka do konca poslovanja. 

Naj navedemo nekaj problemov v izvajanju transporta blaga: vhodne informacije se pojavljajo 

na različnih ravneh podjetja, prihaja do preobremenjenosti zaposlenih – iz tega izhaja, da 

kupec ne dobi prave informacije ob pravem času, kot posledica pa lahko sledi izguba 

poslovanja. Najpogostejše težave voznika so: preveč delovnih ur, preveč naloženega tovora 

nad maksimalno tonažo vozila in nepravilno naložen tovor na vozilo. Za takšne napake v 

poslovnem procesu je prevoznik tudi kaznovan s strani različnih prometnih inšpektorjev in 

policije. Če voznik ne dobi točnih podatkov za naklad blaga, lahko nenazadnje naročniku 

pripelje tudi napačno blago. Na koncu poslovnega procesa lahko prihaja pri fakturiranju 

strankam tudi do napačnih podatkov na fakturah zaradi neusklajenih oz. nepovezanih 

računalniških programov in spregleda napak zaradi preobremenjenosti zaposlenega. Tu je 

navedeno le nekaj problemov poslovnih procesov v transportnem podjetju. S projektno nalogo 
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smo tako poskusili prikazati glavne poslovne procese, njihovo problematiko in tako najti 

rešitve za take nepravilnosti. 

 

Novi predlogi zaposlenih, nenehno izboljševanje, prenavljanje delov procesa in nenazadnje 

osvojitev ISO standarda bi iz teoretičnega in praktičnega vidika pomagalo pri nadaljnjem 

razvoju podjetja. 

Cilji procesov prestrukturiranja na povezanih in medodvisnih področjih razvoja, tehnologije 

in proizvodnje so lahko naslednji: usmerjenost vseh aktivnosti k potrošniku; skrajšanje 

notranjih (čakalnih in pretočnih) ter zunanjih (uvajalnih na tržišče) časov; simultani razvoj; 

omejevanje in izločitev aktivnosti, ki ne prispevajo k vrednosti izdelka (storitve); integriranost 

področij in procesov; relativno znižanje stroškov; povečanje produktivnosti in fleksibilnosti z 

uporabo sodobnih metod (Dubrovski 2000, 137). 

Izvajanje logističnih storitev je sestavljeno iz spleta različnih posamičnih procesov, ki pa 

morajo biti dovolj učinkoviti ter medsebojno usklajeni in integrirani, da bi lahko dobili 

optimalno storitev tako z vidika uporabnika kakor tudi podjetja izvajalca, v praksi pa se 

pogosto obravnavajo posamezni procesi ločeno od celote, zato rezultati delovanja niso na 

najvišjem nivoju, prav na to pa želim opozoriti v svoji projektni nalogi. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen projektne naloge je s teoretično razpravo in nato obravnavo konkretnega primera 

transportnega podjetja proučiti pomen učinkovitosti, usklajenosti in integriranosti poslovnih 

procesov v transportni storitvi ter na osnovi tega podati nekatere uporabne smernice. 

S projektno nalogo smo dosegli več ciljev:  

• Preučili smo delovanje transportnega podjetja z vidika posameznih procesov, ki 

sestavljajo celovito logistično storitev. 

• Preučili smo stopnjo zadovoljstva zaposlenih, in sicer na podlagi poslovnih procesov in 

kulture v izbranem podjetju. 

• Nakazali smo smernice za izboljšanje delovanja poslovnih procesov v konkretnem 

podjetju. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

V teoretičnem delu smo literaturo s področja poslovnih procesov prebirali predvsem iz 

študijskih gradiv, knjig, člankov, zakonov in internetnih virov. V empiričnem delu smo se 

opirali predvsem na interno dokumentacijo izbranega podjetja, primarne podatke pa smo 

pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika o motivaciji in zadovoljstvu zaposlenih. V 

projektni nalogi smo uporabili večinoma deskriptivno in komparativno metodo, kjer smo 
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proučili in opisali poslovne procese v podjetju, neposredno smo se navezali tudi na zaposlene 

izbranega podjetja. 

Uporabili smo tudi: 

• metodo posploševanja, kjer veljajo pravila za vse podobne organizacije in metodo 

specializacije, kjer veljajo zahteve za konkretno organizacijo,  

• zgodovinsko metodo, ki je bila uporabljena kot predstavitev dosedanjega razvoja podjetja, 

• metodo klasificiranja procesov, 

• metodo študija primera, 

• analizo in sintezo. 

Metode za dosego ciljev 

Za dosego prvega cilja smo se opirali na osebno izročene zapise izbranega podjetja in na 

analizo nekaterih internih dokumentov podjetja. Prikazane so z organizacijsko shemo 

podjetja,z matriko odgovornosti in z diagrami poteka glavnih poslovnih procesov. 

 

Naš drugi cilj je smo dosegli z anketiranjem vseh zaposlenih in zaposlenih na vodilnih 

položajih. Razdelili smo 41 vprašalnikov, in sicer voznikom, mehanikom in administraciji. 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Dobljene anketne 

rezultate smo pregledali, jih analizirali in grafično prikazali s tabelicami in grafi. Številski 

podatki so prikazani v deležih. 

 

Tretji cilj smo prav tako dosegli na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika. Smernice za 

izboljšanje delovanja notranjih delovnih procesov so se pokazale tudi iz odprtih vprašanj oz. 

odgovorov v anketi. 

Raziskovalna vprašanja 

Kakovost logistične storitve na eni strani in učinkovitost njenega izvajanja v transportnem 

podjetju na drugi strani lahko povečamo z večjo usklajenostjo in povezanostjo posameznih 

procesov. 

Posamezni poslovni procesi so v delovanju transportnega podjetja odvisni od motiviranosti 

zaposlenih, saj so ti zakladnica večletnega delovanja in osvojenega znanja in dodajo podjetju 

višjo dodano vrednost in boljšo konkurenčno nastopanje na trgih.  

Prestrukturiranje delov poslovnega procesa  na podlagi izkušenj drugih podjetij v isti branži, 

teorije in predlogov zaposlenih, pripomore k razvoju učinkovitih in integriranih poslovnih 

procesov. 
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1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Ker predpostavljamo, da so povzeti podatki in analize iz drugih virov dovolj zanesljivi, jih 

nismo posebej preverjali. V empiričnem delu smo se omejili na analiziranje glavnih poslovnih 

procesov podjetja. Ker smo predstavili konkretno transportno podjetje, spoznanj in ugotovitev 

ne moremo posploševati na vsa transportna podjetja. Nekateri vidiki obravnave so zgolj 

omenjeni, niso pa predmet podrobnih analiz. 

Celotna projektna naloga je v grobem sestavljena iz petih delov. V prvem delu so podana 

teoretična izhodišča, ki temeljijo na podlagi študija strokovne literature domačih in tujih 

avtorjev. V uvodu je predstavljen namen projektne naloge, prav tako so predstavljeni tudi cilji 

diplomskega dela. V drugem delu so predstavljene transportne zvrsti – od cestnega transporta, 

železnice, zračnega, ladijskega, vodovodno-plinovodnega transporta do transportne verige. 

Bolj podrobno predstavljamo obravnavane logistične in poslovne procese. V tretjem delu 

analiziramo poslovne procese v izbranem transportnem podjetju, katerega poleg stanja 

delovanja podjetja opremimo tudi s kritičnimi nazori in z nekaj sprotnih napotkov za 

spremembe oz. novosti, ki bi jih bilo mogoče potrebno uvesti. Četrto poglavje na kratko 

nakaže tudi, kakšni so vzroki za prenovo procesov in aktivnosti v podjetju. Predstavimo 

različne načine prenove procesov v podjetju, tako rečeno lahko tudi celotnega podjetja. V 

zadnjem poglavju smo opravili raziskavo v konkretnem podjetju in poskušali odgovoriti na 

hipoteze, ki smo si jih zastavili v projektni nalogi.  Celotna projektna naloga je v precejšnji 

meri kompleksno zastavljena, saj se v njej prepleta kar nekaj različnih področij: od 

integriranosti poslovnih procesov do motiviranosti in timskega dela zaposlenih in nenazadnje 

ciljev teh dveh področij, ki prispevata k boljši konkurenčnosti podjetja na trgu.  
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2 TRANSPORT IN TRANSPORTNE ZVRSTI 

2.1 Transport 

Transport je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s premeščanjem ljudi in stvari v 

geografskem prostoru s transportnimi sredstvi. To premeščanje poteka po različnih 

transportnih poteh s pomočjo transportnih sredstev in na podlagi ustrezne organizacije. V 

našem in prav tako v drugih jezikih se na splošno uporablja izraz »transport«, ki ga najdemo 

tudi v mnogih drugih svetovnih jezikih.  

Izraz »transport« je sestavljen iz dveh latinskih besed, in sicer »trans«, kar pomeni preko, in 

»portare«, kar pomeni  nositi. Izraz lahko prevajamo tudi iz ene besede, ki je latinska, in sicer 

»transporto«. Proizvod dela v transportu je storitev, ki je ne moremo narediti »na zalogo«, kot 

to lahko npr. opravi mizar (lahko napravi mizo »na zalogo«). Prevozno storitev lahko 

opravimo šele, ko je ta zahtevana, kar pa utegne povzročati težave pri sami organizaciji 

prevozov (Herynek in Pivec 2010, 12). 

Transport blaga lahko izvedemo na več različnih načinov, zato ločimo več različnih načinov 

transporta –kombinirani, integralni in multimodalni transport (Herynek in Pivec 2010, 12). 

2.2 Transportne zvrsti 

Glede na prostorsko razširjenost delimo transport na zunanjega (izven podjetja) in notranjega 

(v okviru podjetja). Glede na vrsto transporta poznamo: pomorski, kopenski, rečni, zračni, 

cevni transport in kombinacijo dveh ali več osnovnih vrst transporta. Glede na način 

transporta pa poznamo kosovni, vagonski, kamionski, zbirni, kontejnerski, pospešeni in 

navadni prevoz. Glede na objekt prevoza imamo osebni/potniški in tovorni/blagovni transport 

(Herynek in Pivec 2010, 13–14). 

Transport predstavlja fizično premikanje proizvodov, in sicer od tam, kjer nastanejo, do tja, 

kjer jih potrebujejo. Pri tem nastane dodana vrednost, ki jo imenujemo izraba prostora, izraba 

časa, ki nastane s skladiščenjem proizvodov, dokler jih ne potrebujemo, ter konsistentnost 

servisa, ki predstavlja predvidljiv čas transporta in veča izrabo prostora in časa. Četrta 

komponenta, ki je ni mogoče optimizirati, pa vendar odločilno vpliva na izbiro transportnega 

sredstva, je varnost transporta. Transport je eden največjih logističnih stroškov in zato 

logistiko z njim tudi tako ozko povezujejo. 

Faktorji, ki vplivajo na ceno transporta, so: masa; teža, dimenzije proizvoda, kopičenje, 

enostavnost rokovanja, jamstvo ter oddaljenost trga, vladna regulativa, sezonskost. 

Transportna sredstva so: cestna – tovornjaki, železniška – vlaki, zračna – letala, vodna – ladje 

in cevovodna.  
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Pri enomodalnem transportu cel transport opravimo z istim transportnim sredstvom, lahko pa 

jih poljubno kombiniramo – multimodalni transport (Herynek in Pivec 2010, 13–14). 

Cestni transport 

Cestni transport pretovori večino kmetijskih proizvodov v Evropi (75 %). Poleg tega služi še 

za transport npr. športne opreme, zabavne elektronike, pohištva … Večino potrošnega 

materiala pretovorijo tovornjaki. Glavni kriteriji, ki govorijo za v prid izbiri te transportne 

poti, so: pravočasnost, zanesljivost in majhen obseg izgub-okvar na poti.  

Železnica 

Železnica je v Evropi naslednja dominantna transportna pot. V letu 2001 je pretovorila 

880.000 T tovora, vendar je delež teh transportov vseeno upadel za 8 % –predvsem v korist 

cestnega prometa točka do točke omogoča prevoz terminal do terminala. Nasploh je cenejša 

glede na težo tovora od cestnega prometa, je pa manj konsistentna (vozni red) in ima večje 

izgube-okvare na poti.  

Zračni transport 

Zračni transport v Evropi zajema manj kot 1 %  T/km. Zaradi visoke cene transporta gre tu 

večinoma za izredne-nujne prevoze dragocenih artiklov. Zračni transport nudi hiter in 

zanesljiv transport na daljše razdalje. Zaradi višje cene transporta letala večinoma 

transportirajo visoko cenovne izdelke, kjer lažje upravičimo ceno transporta v celotni ceni 

transportiranega blaga.  

Vodni transport 

Vodni transport ločimo na:  

• nacionalni (po rekah, kanalih), 

• mednarodni (od obale do obale),  

• internacionalni (globokomorski).  

Ladijski transport 

Ladijski transport je praviloma vezan na plovne reke-kanale in morje. Z njim večinoma 

prevažajo nizko cenovne proizvode (surove materiale, polizdelke). Cenovno je ugoden 

predvsem na daljših razdaljah (npr.: OOCL Shenzen: Shanghai-Hamburg = 56 dni, 99.500 T 

tovora, posadka 19 ljudi). 
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Vodovodi-plinovodi 

Vodovodi-plinovodi lahko transportirajo le omejen nabor proizvodov – večinoma naravni 

plin, surovo nafto, pa tudi petrolej, vodo, kemikalije ter zdrizaste materiale. Naftovodi v 

Evropi pretvorijo 10 % surove nafte in naftnih derivatov. Kriteriji, ki govorijo v prid tej vrsti 

transporta, so, da pretok blaga nadzorujejo računalniki, izgube-okvare so redke, klimatske 

spremembe pa imajo minimalni vpliv. Prav tako gre za delovno-neintenziven transport, kar 

doprinese k nizki ceni tega transporta. 

2.2.1 Transportna veriga 

Transportna veriga je zaporedje medsebojno povezanih tehničnih in organizacijskih 

dogodkov, pri katerih se blago premika od izvora (oskrbovalec) do cilja (prejemnik).  

 

Prikazuje organizacijsko shemo ter navaja različne vrste udeležencev v transportni verigi. 

Transportne verige so torej lahko organizirane kot enostopenjski ali večstopenjski procesi. Pri 

enostopenjskem je med dobaviteljem in prejemnikom potrebno samo transportno sredstvo – 

direkten tok blaga. Pri večstopenjskem blago menja transportna sredstva med dobaviteljem in 

prejemnikom, zato govorimo o pretrganem ali kombiniranem inter-modalnem transportu. Pri 

pretrganem ali kombiniranem transportu blago lahko nekaj časa tudi leži in preformira v 

skladišču podjetja za dostavo in pretovarjenje, preden nadaljuje svojo pot. Pri kombiniranem 

inter-modalnem transportu pa gre za transport, kjer je nosilec transporta eden in le-ta menja 

transportna sredstva (npr. tovornjak – ladja) (Gumzej in Jereb 2008). 

Promet in logistika 

Promet je širši pojem od pojma transport, ker obsega prenos ljudi, stvari, informacij in 

energije iz enega mesta na drugo. V širši pomen pojma »promet« se lahko vključuje še: 

denarni, plačilni, trgovski promet(Herynek in Pivec 2010, 13). 

Beseda logistika izvira iz vojaških krogov, in sicer iz francoske besede loger, kar pomeni 

namestiti, razporediti. Gre seveda v izvoru za razporejanje vojaških sil – moštva, orožja, 

opreme. Pojem logistika se je najprej uveljavil v vojaškem izrazoslovju. Avtorji trdijo, da 

logistika ni znanstvena disciplina, ampak veščina načrtovanja blagovnih tokov in 

organiziranja transportnih procesov. Logistika pomeni torej premagovanje prostora kot 

transport in časa kot skladiščenje (Herynek in Pivec 2010, 13–14).  

Logistika je proces, ki povezuje aktivnosti oskrbe z materialom in storitvami, njihove 

pretvorbe v polizdelke in izdelke ter dostave le-teh odjemalcem. V okviru managementa 

logistike obravnavamo torej načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzor nad 

materialnimi tokovi. Materialni tokovi v proizvodnji izdelkov so izjemno kompleksni. 
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Začnejo se s tokovi surovin med dobaviteljem in kupcem (torej eksternimi procesi), 

nadaljujejo pa s tokovi surovin in različnih stopenj polizdelkov, ki nastajajo v okviru internih 

operacij v proizvodnem podjetju, ter se zaključijo z distribucijo končnih proizvodov kupcem 

(tu gre spet za eksterne procese). Logistika torej vključuje vse udeležene v oskrbovalni verigi, 

poleg podjetja samega tudi njegove kupce in dobavitelje, kakor tudi drugi ali celo tretji nivo 

le-teh (npr. dobavitelje dobaviteljev) (Dolinšek in Rozman 2006, 202). 

2.3 Logistični in poslovni procesi v transportnem podjetju 

2.3.1 Logistični proces 

Logistični proces opisuje medsebojni vpliv produktov, gibanja in skladiščnih procesov. Na ta 

način je lahko takšen proces predstavljen kot omrežje. Pošiljke  se premikajo skozi omrežje. 

Glavno funkcijo logističnega procesa predstavljata dva različna elementa omrežja: vozlišča – 

shranjevanje in povezave – gibanje (Gumzej in Jereb 2008). 

Vozlišča imajo lahko različne funkcije: 

• produkcija; kvalitativna izmenjava blaga, 

• razdruževanje; pošiljke so združene ali posamične, 

• skladiščenje; blago je shranjeno, dokler ga potrošnik ne zahteva, 

• odstranitev; porabljeno blago kot odpadek očiščeno. 

Povezave so transportne poti. Klasično gledanje transporta, ki je nekoč bilo pravilo (in je v 

potniškem prometu še danes), se ukvarja samo s premagovanjem razdalje med dvema 

vozliščema. Danes transport pojmujemo kot del logističnega procesa.  

V nasprotju s transportom potnikov se v tovornem transportu transport ne premika sam. 

Ljudje so tisti, ki ga premikajo (ob pomoči transportnih sredstev), oziroma organizirajo 

njegov transport. Glavna razlika med obema vrstama transporta je torej, da se blago ne more 

samo nakladati oziroma zapustiti transportnega kontejnerja brez zunanje pomoči. To pa 

pomeni, da sta zamenjava transportnega kontejnerja ali način transporta vedno povezana s 

stroški. 

Čas, kakovost in stroški so osnovni parametri, ki nastopajo združeni in jih ustrezno 

optimiziramo v logističnem procesu ali širše, logističnem sistemu. So del diferenciacijskih 

dejavnikov konkurenčnosti, ki jih z dobro premišljeno logistiko lahko realiziramo in 

prispevajo k optimalni razpoložljivosti izdelkov ter storitveni oskrbi strank po konkurenčnih 

cenah (Šimenc 2010, 44). Harrison in van Hoek (2008, 16) te dejavnike delita na 

»hardverske« (osnovni parametri časa, kakovosti in stroškov, ki jih lahko kvantitativno 

opredelimo in so relativno lahko izmerljivi) in »softverske« (nanašajo se na storitve v zvezi z 
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izdelki in trženjski vidik, kot je npr. vpliv načina izvedbe logističnih operacij na percepcijo 

strank, kar se v končni fazi izraža v njihovem zadovoljstvu in pripadnosti).  

Zaradi kompleksnosti informacijskega toka ima danes enomodalni transport (npr. vlak od 

tovarne do tovarne, cestni transport od skladišča do skladišča) pogosto prednost pred izbiro 

multimodalnega, četudi ostali kriteriji govorijo v prid multimodalnemu transportu ali 

različnim enomodalnim transportnim transakcijam. 

Logistični procesi so v osnovi ločeni v dva tipa, to sta enostopenjski in večstopenjski sistem. 

Pri enostopenjskem sistemu je tok blaga med oskrbno točko (izvor) in sprejemno točko (cilj) 

direkten. Ta sistem ima določeno prednost, to je, da je tok blaga med oskrbnim in 

sprejemnimi točkami nepretrgan. Tako ne potrebujemo nobenega dodatnega skladiščnega 

procesa ali procesa premikanja.   

Pri večstopenjskem sistemu je tok blaga med oskrbno in sprejemno točko indirekten. Tok 

blaga je prekinjen najmanj na enem mestu. V tej prekinitveni točki se prične bodisi 

distribucijski proces, bodisi proces združevanja. Distribucija predstavlja zmanjševanje 

transportnih enot (zaradi omejenih potrošnikovih potreb), pri združevanju pa se več majhnih 

tokov blaga združi v večji.  

Možen je tudi kombinirani tok blaga, ki združuje prednosti obeh: enostavnost in hitrost. 

Distribucijska točka tu pogosto služi kot regionalno skladišče za zagotavljanje hitrih dobav 

manjših količin, medtem ko se večji odjemalci napajajo neposredno in iz regionalnega 

skladišča črpajo le premostitvene zaloge (Gumzej in Jereb 2008). 

Vse logistične procese sestavljajo specifične logistične dejavnosti ali aktivnosti, ki spadajo v 

eno izmed dveh kategorij (Logožar 2004, 54–57). Temeljne logistične dejavnosti obsegajo 

transport, manipulacije (vezne operacije med transportom in skladiščenjem, neposredni posegi 

na blagu, dokumentacijski postopki, pregledi ter vzorčenje) in skladiščenje. Izvajajo jih lahko 

logistična ali nelogistična podjetja. Spremljevalne dejavnosti pa so tiste, brez katerih ne 

moremo opravljati temeljnih dejavnosti, ter jih praviloma izvajajo specializirana (logistična) 

podjetja. Gre za: 

• špedicijo (organizacija prevozov, svetovanje, napotitev, carinska dejavnost, zbirni 

transport, organizacija logističnih storitev na oddaljenih trgih); 

• transportno zavarovanje; 

• transportno zastopanje (usklajevanje ponudbe in povpraševanja, sklepanje prevoznih ter 

zavarovalnih pogodb); 

• kontrolo blaga in storitev (pakiranja, kakovosti, primernosti transportnih sredstev ter 

skladiščenja). 
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Slika 1: Razmerje med pojmi 

Vir: Šimenc 2010, 60. 

Bowersox, Closs in Cooper (2002, 4) razčlenijo in opredelijo povezavo »management 

oskrbovalnih verig (MOV) in logistike tako«:  

MOV se nanaša na podjetja, ki sodelujejo v smeri podpiranja strateškega pozicioniranja in 

izboljševanja operativne učinkovitosti. Za vsako podjetje odnosi oskrbovalne verige predstavljajo 

predmet strateškega odločanja. Strategija oskrbovalne verige pa je kanalizirana ureditev na osnovi 

priznane soodvisnosti podjetij in managementa medsebojnih odnosov. Operacije znotraj verige 

zahtevajo procese managiranja, ki se raztezajo čez funkcionalna področja posameznih podjetij in 

povezujejo sodelujoče partnerje ter odjemalce preko organizacijskih meja. Logistika v nasprotju z 

MOV predstavlja vse delo, potrebno za premikanje in razmestitev zalog vzdolž celotne 

oskrbovalne verige in je podmnožica, ki se pojavlja v njenem širšem okviru. Kot proces, ki 

ustvarja vrednost s tempiranjem in razmeščanjem zalog, je logistika sestavljena iz kombinacije 

aktivnosti managementa naročanja, zalog, transporta, skladiščenja, ravnanja z blagom in 

pakiranja, ki jih integrira vzdolž omrežja fizičnih vozlišč. Naloga integrirane logistike je 

povezovanje in sinhronizacija celotne oskrbovalne verige kot tudi neprekinjenega procesa in je 

ključna za njeno povezljivost. 

2.3.2 Poslovni proces 

V uvodu smo navajali razlage poslovnega procesa, v tem poglavju pa bomo na kratko 

prikazali, kako modeliramo poslovne procese logističnih procesov.   

Na naslednji sliki vidimo splošni okvir poslovnega procesa in logistične manipulacije v 

posameznih fazah poslovnega procesa. 

Management oskrbovalne verige 

Logistika 

Promet 

Prostor – čas  

dodatna opravila 

komunikacije Transport 

A – B 

Prostor - čas 
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Slika 2: Splošni okvir logističnih manipulacij v poslovnem procesu 

Vir: Gumzej in Jereb 2008. 

Procesni pristop pomeni, da podjetje/organizacija svoje aktivnosti obravnava kot procese, 

ugotavlja njihove medsebojne vplive in vse skupaj vodi kot sistem. Tak sistem omogoča: 

boljše razumevanje dela in izpolnjevanje zahtev kupcev in drugih, usmeritev v cilje z vidika 

dodane vrednosti, stalno izboljševanje procesov na podlagi dejstev (merjenj, analiz). 

 

Slika 3: Osnova procesnega pristopa je Deminov krog (PDCA) 

Vir: Gumzej in Jereb 2008. 



 

13 

 

Izdelki ali storitve nastajajo v delovnih procesih, zato je izjemnega pomena opredelitev 

kakovosti in izvedbe procesov dela. Za kakovost in količine morajo prevzeti odgovornost vsi, 

ki sodelujejo v procesu dela. Proces dela se začne pri ideji in konča z obračunom/plačilom in 

poprodajnimi aktivnostmi. Proces dela je skupek med seboj povezanih ali vzajemno 

vplivajočih aktivnosti, ki pretvorijo vhode v izhode. Procese razumemo kot aktivnosti, ki 

uporabljajo vire in jih vodimo z namenom spreminjanja vhodnih virov v izhodne rezultate. 

Izhod iz enega procesa pogosto tvori vhod v drugi proces/e. Na koncu je vedno rezultat 

(izdelek, storitev…), ki se primerja z zahtevami kupca/naročnika. Delo, prikazano kot proces, 

predstavlja slika: 

 

Slika 4:Delo, prikazano kot proces 

Vir: Gumzej in Jereb 2008. 

Predmeti dela v logistiki ali logistični objekti – v obliki blaga, ljudi ali informacij, so povezani 

in potujejo v materialno-informacijskem toku. Tja vstopajo, se (pre)usmerjajo, združujejo, 

sestavljajo, razstavljajo skozi logistični proces. Logistični proces tokove logističnih objektov 

hkrati tudi poganja, pospešuje ali zavira (balansira gibanje in mirovanje) z integriranjem niza 

aktivnosti, ki morajo biti znotraj procesa logično in časovno povezane ter koordinirano 

izvajane na dveh ravneh – operativni (temeljne in podporne ali spremljevalne aktivnosti) ter 

upravljavski (menedžerske aktivnosti), ki v procesu nujno sovpadata (Šimenc 2010, 35). 

Procesi dela med udeleženci v oskrbni verigi morajo biti povezani, kot je prikazano na sliki: 

 

Slika 5: Povezave med procesi v oskrbni verigi 

Vir: Gumzej in Jereb 2008. 
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Logistični proces izvajajo operatorji, in sicer s transformacijo iz enega v drugo stanje, kar 

prikazuje slika: 

 

Slika 6: Logistični proces kot transformacijski proces 

Vir: Gumzej in Jereb 2008. 

Velikega pomena je poznavanje in prikaz procesov dela v organizaciji in celotni logistični 

verigi. Za to obstajajo različna informacijska orodja, ki razčlenijo in vizualizirajo procese 

dela. Govorimo o BPR (E)  (Business Process Reeingeneering – Eingenerring) pristopih. 

Naprej je treba procese dela razčleniti na funkcije/aktivnosti/naloge po ravneh in jih povezati 

z izvajalci in dokumentacijo/ informacijami. Skupni proces/naloga zajema vse delne 

procese/naloge, ki omogočajo doseganje načrtovanega proizvoda/storitve in tržnega izida. 

Najprej opredelimo funkcije. Funkcija je nekaj, kar kdo dela glede na svoj namen, nalogo in 

vlogo. Je aktivnost, ki jo izvajamo z namenom doseganja podjetniških ciljev. Funkcija ni 

organizacijska enota, čeprav se pogosto njihovo poimenovanje enači (Gumzej in Jereb 2008).   

 

 

Slika 7:Grafična opredelitev funkcije 

Vir: Gumzej in Jereb 2008. 
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Členitev funkcije/naloge na štiri ravni prikazuje naslednja slika: 

 

Slika 8: Členitev funkcij (primer: Prevažanje blaga) 

Vir: Gumzej in Jereb 2008. 

Celoten proces prikažemo: 

 

 

Slika 9: Proces prevažanja blaga 

Vir:Gumzej in Jereb 2008. 

V logistiki in prav tako logističnih manipulacijah so glavni cilji opredeljeni kot učinkovito 

obvladovanje kakovosti, časa, stroškov, vplivov na okolje itd. 
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Slika 10: Cilji obvladovanja logističnega procesa 

Vir: Gumzej in Jereb 2008. 

Za zagotovitev doseganja ciljev procesov morajo biti učinkovito obvladovani vsi elementi 

logističnega procesa, in sicer:funkcije (kaj?),izvajalci (kdo?),viri (s čim?), dokumenti in 

podatki (kako?), sinergija (kaj?, kdo?, kako?, s čim?, kdaj?, zakaj?). 

Pomembni so izvajalci procesa dela, ki so opredeljeni z: 

• organizacijo/organizacijsko shemo, 

• sistematizacijo, 

• pooblastili in odgovornostmi ipd. 

Izvajalci morajo biti kompetentni, to pomeni, da so usposobljeni, sposobni, motivirani in 

ustrezno vodeni. 

Ključni viri procesov dela, ki omogočajo doseganje ciljev, so: kadri, znanja, sposobnosti, 

metode dela, dokumentacija, objekti in sredstva za delo, material, rezervni deli, storitve, 

energija, finančna sredstva. 

Pomemben vir je dokumentacija, ki jo sestavljajo: zakonodaja in mednarodne konvencije, 

standardi, kupčeve zahteve, pogodba, organizacijski predpisi, navodilo za delo, tehnična in 

projektna dokumentacija, poslovna dokumentacija, programska in komunikacijska oprema, 

zapisi itd. 

Potrebni pogoji za učinkovite procese so torej: procesni management, stalne izboljšave in 

razvoj, liderstvo – biti vodilna družba na svojem področju, spremljanje stanja v državi in v 

svetu, primerna vloga stroke in znanosti ipd (Gumzej in Jereb 2008). 
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Povzetek poglavja 

Za transportno podjetje in logistične oddelke v različnih podjetjih je pomembno, s kakšno 

vrsto prevozov se ukvarjajo. Npr. ali se pripelje material oz. dobrine, ki jih potrebujejo za 

končni izdelek, po kopnem s tovornjaki, z vlakom, po zraku s tovornimi letali ali z ladjami 

preko oceanov. Prav tako je tudi pomembno, kako se končni izdelek odpremi iz podjetja. V 

poglavju smo predstavili različne delitve transporta in njihove glavne značilnosti. Bolj 

podrobno pa smo se posvetili logističnim, predvsem pa poslovnim procesom in aktivnostim v 

transportnem podjetju.   

Ali je kritika dela v transportnem podjetju prisotna in kje? Kupec oz. naročnik prevoza vedno 

pokaže svoje zadovoljstvo z opravljenim prevozom oz. končnim rezultatom s pohvalo ali 

grajo. Kupci logističnih oz. transportnih storitev ne skoparijo s kritiko, tako se namreč vedno 

pokaže, kje v procesu transporta se je zalomilo – ali v procesu naročanja, pri vozniku na 

nakladu, med prevozom ali na koncu pri fakturiranju. Nekateri zaposleni so prav tako zelo 

samokritični in hočejo čim bolj brez napak opraviti nalogo/naloge. Tako pa pridemo tudi do 

točno določenega izvajalca dela oz. funkcije, ki jo opravlja zaposleni v podjetju. Vsak 

poslovni proces oz. izvajanje aktivnosti pa moramo nenehno izboljševati. Demingov krog je 

osnova procesnega pristopa, ki nam nazorno pokaže, kako se najprej načrtuje, nato izvaja, 

nadzoruje in meri, ter nenazadnje ukrepa in izboljša aktivnost, nalogo, proces … Če se 

tehnologija pripomočkov nenehno izboljšuje (od tovornjakov, telefonskih aparatov do 

različnih računalniških programov), se mora tudi zaposleni prilagajati na vse novejše naprave 

in programe. Tudi ko se v podjetju začnejo uvajati novi procesi in nove tehnologije, se večkrat 

zgodi, da ne gre vse po načrtih ali kakor smo si zamislili. Za nepreizkušene ali na trgu še 

neznane programe, različne inovativne tehnologije se morajo v podjetje uvajati postopno z 

razvojem podjetja in prav tako zaposlenih. Čeprav v diplomski nalogi ne obravnavamo ravno 

velikega podjetja, to še ne pomeni, da bi lahko kar »čez noč« spremenili celotni logistični in 

fakturni proces na delu programske tehnologije (računalniški program), saj bi prišlo do več 

prilagajanj na hitro in verjetno tudi do zmede v posameznih aktivnostih. Dokler ne bodo 

prenovljene aktivnosti in procesi v podjetju ne bodo dobro integrirani, bo učinkovitost dela 

verjetno najprej malo upadla. Slednje so moja predvidevanja, ki sem jih postavila na podlagi 

prebrane literature. Lastniki so si zadali načrt, da bo program začel teči kar hitro in ga bodo 

tudi hitro zamenjali. Zunanji izvajalec je sodeloval v podjetju z intervjuji z vsakim od 

zaposlenih. V naslednjem koraku se v projektni nalogi po analiziranju izbranega podjetja tako 

navežemo na prenavljanje podjetja ali prenovo delov procesov, učinkovitih in integriranih 

poslovnih  procesov, s katerimi naj bi bili konkurenčni evropskemu trgu. Kako in na kakšne 

načine prenovimo procese v podjetju oz. del podjetja, bomo predstavili v naslednjih poglavjih.  
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3 OPIS STANJA IN ANALIZIRANJE POSLOVNIH PROCESOV V IZBRANEM 

PODJETJU 

3.1 Kratka predstavitev obravnavanega Transportnega podjetja X d.o.o. 

Transportno podjetje X d.o.o.  je bilo registrirano leta 1978. Iz leta v leto je podjetje raslo in 

se širilo. Kot samostojni podjetnik je podjetje delovalo do leta 2009, ko se je preoblikovalo v 

d.o.o. V letu 2000 je bilo zaposlenih sedem ljudi: lastnik podjetja, računovodkinja in pet 

voznikov. Danes, leta 2013, je vseh skupaj dvainštirideset; direktor, računovodkinja, dva 

prometnika, dva administratorja, dvaintrideset voznikov in štirje mehaniki. Transportno 

podjetje X d.o.o. posluje s poudarkom na kakovosti opravljenih prevozov, dogovorjenih rokov 

dostav in varnosti prevozov. Tedensko opravlja prevoze po zahodni Evropi Nemčiji, 

Nizozemski, Belgiji, Veliki Britaniji,  občasno tudi v in iz severnega dela Francije in Hrvaške. 

Prav tako organizira prevoze v Avstrijo, na Dansko, Irsko … Nudi možnost odpreme zbirnih 

pošiljk in kompletnih prevozov tovora. S pomočjo informacijske tehnologije lahko 

naročnikom storitev ob vsakem trenutku posreduje informacijo, kje se njihova pošiljka nahaja. 

Za doseganje čim boljših rezultatov voznikov jih podjetje za vzorno delo stimulira. Za 

uspešno sodelovanje med kupci in dobavitelji storitev se predvsem držijo pravila sprejemanja 

in pošiljanja nalogov v pisni obliki. Kupcu realno obljubijo le tisto, kar je v največji meri 

možno uresničiti, da na tej podlagi lahko planirajo nadaljevanje dela. 

Med prevozom je blago zavarovano v višini € 250.000. Vozni park zajema vozila z 

naslednjimi podatki:  

• prikoličarji imajo nakladalno prostornino 117m3  (38 euro palet) in nosilnost 24t,  

• prikoličarji s prostornino 117 m3 (38 euro palet ) in  nosilnost 7t  ter 

• vlačilce z nakladalno prostornino 90 m3 (33 euro palet) in z nosilnost 24 t. 

 

Tako kupci kot dobavitelji so za podjetje pomembni poslovni partnerji. Dobro in dolgoročno 

sodelovanje z njimi zagotavlja uspešnost dela. Uspešnost dela podjetje dosega z nakupom 

sodobnih vozil, pri katerih daje največji poudarek ekonomični porabi dobrin in varovanju 

okolja. S kupcem sodeluje kot s partnerjem, kar je dolgoročna strategija, namen je učinkovito 

in hitro opraviti zaupano delo in s tem prav tako zadovoljstvo kupca. Podjetje podprevoznike 

šteje za enakovredne partnerje, saj lahko le s kakovostjo sodelovanja skupaj z njimi zagotavlja 

kakovost izvedbe storitev in dogovorjene roke. Dogovorjena kakovost storitev je kakovost, ki 

jo tudi v bodoče skušajo preseči. Storitve morajo ustrezati zahtevam trga, biti izvedene v 

dogovorjenem roku in z optimalnimi stroški. Za načrtovanje uspešnosti politike kakovosti in 

ostalih poslovnih ciljev jim je v pomoč poslovni plan, v katerem  opredeljujejo vse pomembne 

cilje kakovosti. 
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Za uspešno sodelovanje med kupci in dobavitelji storitev se predvsem držijo pravila 

sprejemanja in pošiljanja nalogov v pisni obliki preko svetovnega spleta. Kupcu realno 

obljubijo le tisto, kar je možno uresničiti, da na tej podlagi lahko načrtujejo nadaljevanje dela. 

3.2 Kako je razvoj informacijske tehnologije vplival na procese v podjetju? 

V dobrih desetih letih se je informacijska tehnologija tako močno razvila, da so se tudi 

delovni procesi in pripomočki v samem transportu in v administraciji zelo spremenili. Razvoj 

informacijske tehnologije je v transportu pripomogel toliko, da v vsakem trenutku točno 

vemo, kje se tovorno vozilo nahaja in kje mora naložiti svoj tovor. Pred desetimi leti so ročno 

po zemljevidu iskali kraje nakladov v tujini in so imeli celo vrsto različnih avto kart. Sedaj pa 

v program Auto route vpišejo kraj za katerokoli državo in že ga pokaže na zemljevidu. Celo 

več, lahko se vnese več krajev, kjer se nakladajo pošiljke, in se izračuna vso kilometrino med 

kraji in še povprečne stroške goriva, cestnine, seveda s predpostavko, da so vsi vnešeni 

parametri v programu. Od vstopa Slovenije v Evropsko skupnost se je zelo veliko stvari 

pozitivno spremenilo. Pred vstopom v EU so morali vse pošiljke najprej izvozno cariniti in to 

jim je vzelo kar nekaj časa, saj je tovorno vozilo stalo na carini. Kasneje, ko je tovorno vozilo 

s pošiljko prispelo v namembni kraj na razklad, se je moralo zopet uvozno cariniti vse zbirne 

pošiljke in se je zopet čakalo, da so cariniki dovolili razklad tovora. Ker imajo v praksi še 

vedno nakladati zbirnike oz. zbirne pošiljke za te iste relacije in še več zbirnih pošiljk 

porabijo veliko manj časa v procesu kontaktiranja z vozniki iz nato tudi fizično na terenu. 

Zgodile so se velike spremembe v kot že prej omenjenih računalniških programih in telefonih, 

saj še ni bilo takih GSM-ov, s katerimi bi lahko pošiljali sporočila za naklade. Takrat je moral 

voznik poklicati po telefonu in povedali so mu naslov nove naklade ali pa si je priskrbel 

številko faksa v tujini, da so mu poslali faks sporočilo. Danes je preprostejše; pošlješ 

sporočilo na GSM in tako je vse urejeno. Razvoj je šel že tako daleč, da je na internetu 

ponudnik strani ponudil transportnim podjetjem in drugim podjetjem program, da tja vpišejo 

svojo pošiljko in navedejo naslednje podatke:,kam je pošiljka namenjena, cena pošiljke, 

datum in druge podatke … Vse to na drugi strani iskalec pošiljk vidi in ga takoj pokliče za 

pošiljko. Tako je pogodba za transport lahko sklenjena že v nekaj minutah. Prej so morali 

zavrteti kar nekaj telefonskih številk po Sloveniji in tujini, da so dobili ustrezno pošiljko ali 

vozilo. Tako so se od vključitve Slovenije v EU tudi prevozniki lahko lažje razvijali in so 

nekateri zrasli kar v velika transportna podjetja, v katerih je zaposlenih veliko Slovencev in 

tudi tujcev, sploh zadnje čase več iz republik bivše Jugoslavije. 

Glavni cilj podjetja je ugoditev zahtev naročnikov glede rokov dostav in kakovosti 

opravljenih prevozov. Kljub mnogim zahtevam strank podjetje zaenkrat še uspešno obvladuje 

situacijo in izpolnjuje njihove zahteve. Prizadeva se za zmanjševanje reklamacij in zniževanja 

stroškov zaradi slabe kakovosti opravljenih prevozov. Ker opravlja prevoze izključno po 
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Zahodni Evropi, strmi za tem, da obdrži sodoben vozni park. Posluje s poudarkom na 

kakovosti opravljenih storitev. Ne sme pa pozabiti na razvoj programov v podjetju. 

3.3 Zahteve podjetja 

Transportno podjetje X d.o.o. se trudi izvajati transportne storitve po naslednjih zahtevah 

podjetja: 

Odgovornost vodstva 

Organizacija podjetja je značilna za večino malih podjetij, za katere sta pomembni 

racionalizacija vodenja podjetja in univerzalnost izvajanja posameznih nalog.  

Organizacija vodenja posameznih poslovnih področij v podjetju je naslednja: 

 

Slika 11: Organizacijska shema podjetja 

Vir: Sečnik 2001. 

V podjetju je za določanje politike in ciljev podjetja odgovoren direktor. Določa tudi 

sodelavce za vodenje posameznih poslovnih področij. Sodelavci so odgovorni za vodenje in 

odločanje v poslovnih področjih, ki so razvidna iz organizacijske sheme podjetja. Direktor pa 

lahko na določenih področjih podeli ustrezna pisna pooblastila za pristojnosti na posameznih 

področjih. 
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Odgovornosti, pristojnosti in medsebojni odnosi v podjetju so podani v matriki odgovornosti: 

Preglednica 1: Matrika odgovornosti v podjetju 

AKTIVNOSTI NOSILCI       

Elementi sistema kakovosti direktor 

vodja 

pisarne prometnik vozniki 

1. odgovornost vodstva                                                      O       

2. sistem kakovosti                                                     O S     

3. pregled pogodb                                                    O S S   

4. obvladovanje razvoja                                                                       

5. obvladovanje dokumentov in 

podatkov S O     

6. nabava                                                                                                                    O S     

7. obvladovanje proizvodov, ki 

jih dobavi kupec O     S 

8. prepoznavanje in sledljivost 

proizvodov S   O   

9. obvladovanje procesa                                      S   O S 

10. kontrola in preskušanje                                S   O S 

11. obvladovanje kontrole, meril 

in preskusne opreme O       

12. stanje kontrole in preskušanje S   O   

13. obvladovanje neskladnih 

proizvodov S   O S 

14. korektivni in preventivni 

ukrepi   O     

15. ravnanje,skladiščenje, 

pakiranje,zaščita in odprema  O S     

16. obvladovanje zapisov o 

kakovosti   O     

17. notranja presoja kakovosti                     O     

18. usposabljanje                               O     

19. servisiranje                                                                              O       

20. statistične metode                               O     

Vir: Sečnik 2001. 

Matrika odgovornosti določa: 

O –primarna odgovornost za planiranje, odločanje, vodenje in ukrepanje. 

S – sodelovanje, kadar je potrebna pomoč, skupna ocena odločitev ali pristojnosti za izvajanje 

glede na pooblastila direktorja. 
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Osebje, sredstva in viri 

Vodstvo podjetja zagotavlja ustrezne kadre in materialne vire za delo, s katerimi podjetje 

dosega zastavljene poslovne cilje in kakovost, ki je zapisana v politiki kakovosti. Osebje je 

usposobljeno, da skupaj z vodstvom sproži postopke za preprečevanje neskladnosti, 

prepoznava in beleži odstopanja od predpisane kakovosti, predlaga in sproži rešitve po 

predpisanih postopkih, preverja izvajanja rešitev in nadzira reševanje, dokler niso odpravljene 

pomanjkljivosti. 

Direktor je imenoval vodjo pisarne kot predstavnika vodstva za kakovost, ki ima potrebna 

pooblastila za vzpostavitev, vzdrževanje in izboljševanje sistema kakovosti v podjetju. 

Predstavnik vodstva pokriva celotno sistemsko problematiko in problematiko kakovosti 

storitev. Njegova naloga je sistematično zbiranje vseh informacij o stanju sistema kakovosti, 

priprava poročil in poročanje vodstvu o stanju kot osnovi za ukrepanje in izboljševanje. 

Direktor najmanj enkrat letno izvede pregled sistema kakovosti. Cilj pregleda je ugotoviti 

učinkovitost in ustreznost delovanja sistema kakovosti.  

Pregled obravnava: merljive cilje kakovosti (stroški kakovosti, kadri, usposabljanje, 

neskladnosti…), kakovost in odstopanja kakovosti storitev in procesov dela, poročilo o 

notranji presoji, reklamacije in ocene kupcev, ocene in kakovost dobaviteljev, pregled in 

rezultati izvedenih korektivnih in preventivnih ukrepov, poslovni plan, analiza izpolnjevanja 

politike in ciljev kakovosti, drugo. 

Ob pregledu vodstva primerjajo planirane in dosežene cilje ter pripravijo korektivne in 

preventivne ukrepe. Direktor o pregledu napiše zapisnik. 

3.3.1 Sistem kakovosti 

Sistem kakovosti tvorijo procesi, organizacijske oblike, sredstva in pripomočki za njegovo 

vodenje. Z njim podjetje zagotavlja kakovost svojih storitev. Temelji na upoštevanju 

organizacijskih postopkov. Njegova značilnost je planiranje, dosledna izdelava in izvajanje 

postopkov ali navodil in preverjanje rezultatov opravljenega dela z namenom ugotavljanja 

odstopanj od zastavljenih planov. Nadzor sistema kakovosti je v skladu z zahtevami standarda 

ISO 9001. Pri analizah in preverjanju dela nastajajo zapisi o kakovosti. Podjetje dosega 

kakovost tudi z doslednim definiranjem zahtev za prevozniške storitve. 

Pri izvajanju naročil podjetje uporablja ustrezna vozila, opremo, delovne pripomočke. Skrbi 

za varnost in zdravje voznikov ter zaščito okolja. Skrbi za usposabljanje in izobraževanje 

svojih delavcev in na različne načine vzpodbuja njihovo kreativnost, kar pripomore k boljši 

kakovosti storitev.  
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Ker je Transportno podjetje X d.o.o. družinsko podjetje v zasebni lasti, obvladuje vse 

poslovne funkcije, ki pa jih vodijo in izvajajo tri odgovorne osebe.  

 

Sistem kakovosti ima samo dva nivoja: nivo vodenja in nivo izvajanja. Za nivo vodenja je 

najpomembnejši dokument Poslovnik kakovosti, ki opredeljuje vse postopke organizacije in 

vodenja podjetja. Za nivo izvajanja so najpomembnejši postopki za delo in kontrolo storitev, 

ki pa jih dopolnjujejo opisi dela in ustrezne zahteve po izobrazbi.  

 

 

Slika 12: Piramida kakovosti 

Vir: Sečnik 2001. 

Planiranje kakovosti je sestavni del dokumentacije za izvajanje postopkov in procesov. 

Osnovni procesi so sestavljeni iz izvajanja avtokontrole v vseh fazah in avtokontrole, ki jo 

opravi vodstvo nad dokumenti, obnašanjem. Uporabljajo več planov, med katerimi so 

najpomembnejši: poslovni plan, postopek pregleda pogodb, prevzemne zahteve za prevzem in 

prevoz naročnikovega blaga, plani kadrov in izobraževanja. Najpomembnejši plan je letni 

poslovni plan, ki ga pripravi direktor. V njem je tudi točka o stroških kakovosti.  

Vujoševič (1992, 210) »razlaga«:  

Poslovnik kakovosti ima relativno majhen obseg. V njem je podan le organizacijski »know-how« 

podjetja za področje kakovosti in je zato lahko dostopen tudi kupcem in drugim osebam zunaj 
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podjetja. Vsebovati mora vse elemente sistema ter zahteve in določbe, ki jih je podjetje prevzelo v 

svoj sistem kakovosti.  

Omenimo značilnosti in pomen poslovnika kakovosti, ki ga opisujejo Trebar, Brun in Teran 

(1991, 1–2): 

• dokumentira sistem kakovosti,  

• objavlja politiko kakovosti podjetja in odnosa do kupcev,  

• informira zaposlene, kupce in dobavitelje o sistemu kakovosti podjetja in sistemskem 

izpolnjevanju zahtev standardov ISO 9000, 

• je pogoj za uspešno presojo (audit) in pridobitev certifikata kakovosti, 

• vsebuje postopke in navodila, ki v največji možni meri onemogočajo improvizacijo in 

neprofesionalnost, 

• omogoča stalnost postopkov, neodvisno od kadrovske fluktuacije, 

• podaja specifične rešitve problemov obvladanje kakovosti, 

• uporaben je v podjetjih različnih velikosti in dejavnosti, 

• pomaga vzpostaviti najprimernejši odnos do dobaviteljev in kupcev, 

• daje usmeritve za obvladovanje sprememb v razvojnem ciklusu proizvoda ali storitve, 

• omogoča zmanjševanje stroškov kakovosti z učinkovitim sistemom korektivnih ukrepov, 

• omogoča stalno izboljševanje organizacije podjetja z optimiranjem postopkov sistema 

kakovosti,  

• predstavlja idealen učni pripomoček za izobraževanje o vodenju posameznih aktivnosti v 

podjetju. 

Naj se ustavimo pri točki, da dokument informira zaposlene, kupce in dobavitelje o sistemu 

kakovosti podjetja in sistemskem izpolnjevanju zahtev standardov ISO 9000. Po raziskavi, ki 

je bil izvedena v podjetju, je splošno mnenje anketirancev, da je kakršnih koli informacij 

malo.   

3.3.2 Pregled pogodb 

Vsako povpraševanje kupca, pripravljeno ponudbo, naročilo ali pogodbo pred realizacijo 

pregleda direktor. S tem zagotavlja, da so zahteve kupca skladne z njihovo možnostjo 

realizacije. Tako lahko ugodi tudi tistim zahtevam, ki se razlikujejo od predložene ponudbe ali 

naročila. Direktor je odgovoren za pregled in odobritev povpraševanja, ponudb in podpis 

pogodb.  

Ker sem opazila, da je podjetje iz leta v leto podjetje večje in da direktor še vedno pregleduje 

večino pogodb, kot jih je na začetku, ko je bilo podjetje še manjše, menim, da bi bilo smotrno 

in učinkoviteje, da bi za to pooblastil nekoga, ki bi to izvajal namesto njega, sam pa bi tako 

imel več časa, da se posveti bolj zahtevnim pogodbam. 
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Prometnika sta odgovorna za usklajevanje in določanje terminov za prevozne storitve na 

podlagi podatkov gibanja in zasedenosti vozil. Odgovorna sta tudi za usklajevanje naročil s 

kupci. Vodja pisarne je pristojen za pripravo pogodb (povpraševanja, ponudbe, naročila) in 

pregled v odsotnosti direktorja. Za vse omenjene aktivnosti direktor izda pisno pooblastilo. 

Odgovoren je za pismeno usklajevanje pogodbenih določil, ki so se spremenila, in izdelavo 

dodatkov k pogodbam. V postopkih obravnavajo ponudbo, povpraševanje kupca, naročilo in 

pogodbo. Storitev se lahko izvede na osnovi pogodbe ali samo enkratnega naročila. 

Vorina (2010, 31) navaja, da mora imeti osebje v logistiki posebne sposobnosti. Te so: 

• Osnovno znanje o materialnih tokovih v celotnem poslovnem sistemu. 

• Poznavanje in obvladovanje logističnih sredstev. 

• Obvladovanje tehnike opravil na določenem delovnem področju. 

• Poznavanje lastnosti surovin, embalažnih materialov in proizvodov. 

• Poznavanje posameznih faz nabave, tako proizvodnje, prodaje in okvirno poznavanje 

celotnega poslovnega procesa. 

• Poznavanje varnostnih predpisov. 

• Poznavanje predpisov za varstvo okolja.  

Večina povpraševanj kupcev sloni na predhodnih marketinških aktivnostih, tako da je 

povpraševanje neznanega kupca redkejše. Največkrat neznani kupci povprašujejo, ko vidijo 

reklamo na vozilu v določeni državi. Novi naročniki so tudi tisti, ki jih dobi s povpraševanjem 

po blagu, kadar so na posamezni relaciji še proste kapacitete na vozilu. 

Povpraševanje kupca se sprejme v pisarni. Kupca lahko sprejme vsak zaposlen in ga takoj 

posreduje prometniku. Ta ga evidentira na poseben obrazec. Informacije o naročniku, ki takoj 

dobi želene podatke in potem ne zahteva ponudbe, se ne beležijo. Direktor vsako 

povpraševanje pregleda, ugotovi, ali je realizacija možna, in pripravi ponudbo. Če realizacija 

ni možna zaradi pomanjkljivih podatkov, prometnik naročnika obvesti o pogojih in obrazloži 

možnosti uskladitve spornih točk. Če možnosti za realizacijo ni, se naročnika obvesti o 

odstopu od priprave ponudbe. Če je realizacija možna, prometnik ali vodja pisarne izdela 

ponudbo in jo dá direktorju v potrditev, nato pa posreduje naročniku. 
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Slika 13: Diagram poteka ponudbe 

Vir: Sečnik 2001. 

Obdelava naročila obravnava diagram poteka. Naročilo kupca (telefon, pisno, faks, e-mail, 

program – TimoCom, Transporeon) prispe v pisarno, kjer ga prometnik evidentira na obrazec, 

kjer je seznam naročil prevozov. Prometnik ugotovi, ali je mogoče izpolniti vse zahteve. Če 

naročilo ni popolno, pokliče naročnika za dodatne podatke. Seznam naročil je tedenski, ločen 

za izvoz in uvoz. 

Ko je tedenski seznam naročil prevozov dokončan, prometnik določi voznika ter vozilo in mu 

izda nalog za naklad. Po realizaciji se nalog arhivira z ostalo spremljevalno dokumentacijo. 
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Slika 14: Diagram poteka obdelave naročil 

Vir: Sečnik 2001. 

Delovni nalog za nakladanje nastane na osnovi tedenskega seznama prevozov,  v katerega se 

vpišejo vsa potrjena naročila. Za vsako naročilo se odpre nalog, ki čaka v do zaključka 

prevoza čaka v predalu. Voznik prevzame nalog po faksu ali telefonskem sporočilu. Nalog je 

dokument, namenjen vozniku, in definira vse podatke, potrebne za izpeljavo prevoza. 

Dokument ima enkratno veljavo in spremlja predmet naročila vse do realizacije, nato se 

arhivira v mapo tedenskega seznama naročil prevozov.  
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Preglednica 2: Tedenski seznam naročil prevozov 

ZAP. 

ŠT.  

DATUM 

NAROČILA 

STRANKA 

KRAJ 

NAKLADA/ 

KRAJ 

RAZKLADA 

 

BLAGO 

 

 

UVOZNA 

CARINA 

 

 

VOZNIK OPOMBE/ 

NAPAKE 

PRI 

PREVOZU 

1 

 

 

13.1.2011 ŠK.LOKA – 

BIRMINGHAM 

(GB) 

KOMPLET / XY  

2 

 

 

…………. ………………. …………… …………

. 

………… …………… 

Na tem mestu bi rada opozorila na to, da ima vsak prometnik svoj seznam naročil prevozov za 

izvoz in uvoz shranjen na računalniku, kjer ni dostopen vsakomur, ki bi ga potreboval, ko 

zaposlenega ni na delovnem mestu. Stranka včasih dolgo časa čaka na različne informacije o 

poteku transporta. Tako bi po teoretičnem in praktičnem načelu lahko uredili, da bi poleg 

vodje še nekaj zaposlenih preko satelita lahko vedelo in videlo, kje se voznik s tovorom 

nahaja. Glede na to da je informacijska tehnologija zelo razvita, bi na strežniku lahko videli, 

kako potekajo prevozi, in bi tako stranki dali odgovor v kar najhitrejšem času. Medtem ko 

nekatere stranke niso zahtevne in so zadovoljne že s telefonsko ali e-mail informacijo o tem, 

kje se njihova pošilka nahaja, se najdejo tudi stranke, ki bi rade dobile link vozila in bi same 

nadzorovale potek transporta. Predvidevam, da se bo slednje v prihodnosti vedno bolj 

uporabljalo, zaenkrat pa podjetja (tako transportna kot tudi proizvodna) še niso seznanjena s 

to storitvijo. Nekatera transportna podjetja uporabno IT (informacijsko tehnologijo) 

uporabljajo že od vsega začetka razvoja. 

3.3.3 Obvladovanje razvoja in dokumentov in podatkov 

Ta element sistema kakovosti v podjetju ni uveden.  

Obvladovanje razvoja sodi med strateške odločitve podjetja, s katerimi pa zaposleni niso 

seznanjeni. Veliko vlogo narekuje naše in tuje gospodarstvo. Tako je obvladovanje lastnega 

razvoja težje opredeliti, saj je transportna dejavnost zelo odvisna od razvoja gospodarstva. 

Primer: Pred desetimi leti je  naročnik računalniške tehnologije naročil tedensko dva celotna 

oz. kompletna naklada – vozila  za transport monitorjev, danes pa naroči le nekaj palet. 

Monitorji so bili pakirani v večje kartonaste škatle, danes pa so vidno manjši in tako se je tudi 

nakladalno mesto v prikolici vidno zmanjšalo. Več monitorjev pripelje na manjši prostornini 

in tako je tudi z mnogimi drugimi proizvodi. 
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Vodja pisarne je odgovoren za pravilnost in popolnost vse dokumentacije. Skrbi za ustrezno 

dokumentiranje kadrovske dejavnosti in tudi za arhiviranje vseh dokumentov, ki so 

pomembni za kakovost. Vodi arhiv tuje dokumentacije in standardov. Hranijo se tudi zapisi 

prejetih in poslanih faksov. Direktor skrbi za navodila za delo. Pregleda in odobri tudi vse 

pogodbene, vodstvene in finančne dokumente in nabavne dokumentacije. Prometnik je 

odgovoren za dokumentacijo procesa (nalog za naklad in ostali spremljevalni dokumenti). 

Podatki predstavljajo informacije, ki sestavljajo posamezne dokumente. Tiste podatke, ki 

predstavljajo sestavni del računalniških podatkovnih baz, pa varujejo s prepisovanjem zadnje 

verzije na varnostni magnetni medij. Dokumenti so arhivsko gradivo,  ki jih zaradi poslovnih 

in drugih interesov hranijo določen čas. Čas hranjenja za posamezen dokument je določen v 

posebni tabeli dokumentov in podatkov. Hranijo se v papirni obliki in na magnetnih medijih.  

Tukaj moramo opomniti, da v okviru financ ne smemo pozabiti na oddelek fakturiranja, saj v 

poslovniku ni nikjer omenjen. Glavni dokumenti opravljenega prevoza se tukaj arhivirajo z 

računom. Je predzadnja aktivnost v procesu prevoza in spada v osrednji del med zgoraj 

omenjene prometnike in se poveže naprej v finance. Zadnja aktivnost je plačan račun za 

opravljeno storitev v računovodstvu. Ker je fakturni oddelek z enim zaposlenim ločen 

programsko in ne fizično od prometno-logističnega oddelka, bi radi opozorili na neintegrirano 

povezavo med dvema procesoma. V prometni pisarni se poslužujejo programa Excel s 

preglednicami za podatke o voznikih in prevoženih relacijah in vseh datumov nakladov, 

razkladov. Program teče direktno do financ. Fakturni oddelek, kjer bi pa ti pomembni podatki 

lahko bili prav tako uporabljeni se ga pa izognejo. Fakturni oddelek uporablja program Vasco, 

kjer vse te podatke zaposleni še enkrat vpisuje, in pri delu, tudi pri nekaj programskih 

opozorilih, prihaja do napak, saj je vseh teh podatkov enostavno preveč. Temu bi se lahko 

izognili z integriranim programom od začetka poteka procesa in do konca. V anketi smo 

povprašali po delovnih sredstvih, kjer se deleži nagibajo kar v pozitivni smeri. Pri vprašanju, 

kaj bi spremenili, je navedeno, da bi morali biti programi bolj povezani med vozniki-

logistiko-fakturiranjem in računovodstvom. Podjetje že načrtuje razvoj novega programa, kjer 

naj bi bili procesi povezani in integrirani. Izvajalec oz. razvijalec novega programa je drugo 

podjetje.  

3.3.4 Nabava in obvladovanje proizvodov, ki jih dobavi kupec 

Pri nabavi se ocenjujejo dobavitelji prevoznih storitev, ki jih sami ne morejo opraviti. Tukaj je 

izvzeta nabava potrošnega materiala (gorivo, mazivo, žarnice, pranje vozil, popravila, 

pomožni material za pisarniške potrebe), kar ne vpliva na kakovost opravljenih storitev.  

 

Ob prvem naročilu prevoznih storitev direktor novega prevoznika najprej oceni, pri čemer 

upošteva dobaviteljeve reference – ustreznost voznega parka, zavarovanje blaga, točnost 
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izvedbe prevoza, morebitne predhodne izkušnje, ceno in ostale pogoje. Kakovost opravljene 

storitve je glavni pogoj, da pride dobavitelj na listo odobrenih dobaviteljev. 

 

Tu imamo postopke, s katerimi izvajamo prevzem, čuvanje med prevozom in predajo 

kupčevega blaga. Voznik izvaja predpisane ukrepe in skrbi za blago med prevozom. V 

primeru nesreče ali kake druge poškodbe blaga je dolžan ukrepati po ustnih ali pisnih 

navodilih, ki mu jih daje prometnik ali direktor. Voznik ima v svojem obveznem kompletu 

tudi fotoaparat, ki ga je dolžan uporabiti v primeru kakršne koli poškodbe naloženega blaga. 

Fotografije poškodb so dokazno gradivo za uveljavljanje zahtevkov kupca ali prejemnika 

blaga. Uporabijo se tudi za uveljavljanje odškodnine pri pogodbeni zavarovalnici. 

3.3.5 Prepoznavanje in sledljivost proizvodov 

Vsak prevoz, ki ga določen voznik opravi, je označen z evidenčno številko. Evidenčna 

številka je zaporedna številka prevoza, ki jo prometnik zapiše v tedenski seznam naročil 

prevozov. Ločeno se evidentira izvoz in uvoz. Na podlagi tega prometnik izda nalog za 

naklad vozniku. Voznik ima s seboj še drugo dokumentacijo za prevoz, za carinjenje, razklad 

… 

Sledljivost vozila se nadzoruje preko satelita. Ta oblika sledenja zelo pripomore h kakovostni 

storitvi, saj se v vsakem trenutku ve, kje točno se blago nahaja. Posamezne faze izvajanje 

storitve spremlja prometnik po telefonu in vpisuje motnje v obrazec (»Tedenski seznam 

naročil prevozov«), in sicer pod izredni dogodek.  

 

 

Slika 15: Sledljivost vozila 

Vir: Track.si b.l. 
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Slika 16: AutoRoute 

Vir: AutoRoute 2000. 

3.3.6 Obvladovanje procesa 

Da je proces ustrezno obvladljiv, je potrebno zadostiti naslednjim pogojem: 

• ustrezno vzdrževano in brezhibno vozilo, 
• ustrezna pisna navodila in spremljevalna dokumentacija za kakovostno delo, 
• pisno določena merila kakovosti za prevoz posamezne vrste blaga. 

Vozniki so odgovorni za dosledno izvajanje navodil in postopkov za delo, izvajanje prevozov 

in kontrolo stanja tovora. Odgovorni so tudi za sprotno obveščanje prometnika o problemih in 

motnjah med prevozom. Prometnik je odgovoren za organizacijo prevoza, za spremljanje 

prevozov ter dajanje navodil voznikom. Izdaja potrebno dokumentacijo, izvaja kontrole 

prevozov in stanja blaga. Direktor mora biti seznanjen s potekom dela, odobrava odstopanja 

ali odloča o morebitnih odstopanjih in zaustavitvi procesa – prevoza. 

Vrsta prevoznih storitev je prevoz blaga na paletah. 
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Preglednica 3: Faze prevoza 

faza izvaja dokument kontrola 
1. Dostava vozila 
na mesto naklada 

voznik nalog za naklad pregled dokumentov 

2. Nakladanje skladišče 
prisoten 
voznik 

nalog za naklad nadzor in koordinacija 
nakladanja 

3. Kontrola 
natovorjenega 
blaga 

voznik / pregled in po potrebi 
dodatna pritrditev 

4. Prevzem 
spremljevalnih 
dokumentov 

voznik CMR,račun, 
dobavnica, EUR 

pregled dokumentov, 
opombe na CMR v 
primeru neskladnosti pri 
nakladu 

5. Prevoz do 
izvozne carine 
(za blago izven 
EU) 

voznik potni nalog kontrola stanja in lege 
tovora 

6. Carinjenje špediter in 
carinik 

CMR, račun, 
dobavnica 

plombiranje tovora 

7. Prevoz do 
določenega 
mejnega prehoda 

voznik potni nalog kontrola stanja in lege 
tovora 

8. Prestop meje carinik, 
voznik, 
špediter 

carinska deklaracija 
tranzitni papirji pri 
tujem špediterju do 
namembne carine 
kupca 

kontrola dokumentov 

9. Prevoz do 
uvozne carine 

voznik potni nalog kontrolastanja/ 
temperature in lege tovora 

10. Carinjenje špediter in 
carinik 

CMR, račun, EUR, 
dobavnica 

plombiranje tovora ali 
odplombiranje 

11. Razkladanje skladišče 
nadzor 
voznika 

CMR nadzor razkladanja,  
podpis prejema blaga 

12. Dostava 
vozila do 
naslednjega 
naklada ali 
domov. 

voznik nalog za naklad pregled dokumentov 

Vir: Sečnik 2001. 

Za vsako fazo prevoza so posebni dokumenti, ki jih izdajajo prometnik, cariniki, špediterji. 

Imenujemo jih: CMR dokument – tovorni list, ki spremlja blago od naklada na vozilo do 
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razklada, računi, dobavnice, računi špediterskih storitev, izvozni dokumenti - EX-i, EUR-

dokument, potni nalog. 

Poleg prevoza mora voznik voditi evidenco – knjigo vozila, kamor zapisuje manjša popravila 

in vzdrževanje vozil, redne servisne preglede in večja popravila, ki jih izvajajo pooblaščeni 

servisi.  

Kar nekaj vprašanj iz vprašalnika se nanaša k tej točki; če je v oddelku potek dela dobro 

organiziran in se brez težav pride do potrebne informacije, da dobro opravijo delo, je odgovor 

v anketi razviden. Anketirancem se zdi pomembno, da je potek del dobro organiziran in da 

brez težav dobijo potrebne informacije. Ocena »strinjam se« prevladuje s 36 % vseh 

anketiranih, nato sledi »popolnoma se strinjam« z 32 %. Odstotka predstavljata več kot dve 

tretjini anketirancev, kar pomeni, da kritike k tej trditvi nimamo za podati. Pritrdilno je na 

vprašanje, ki sprašuje po tem, ali lahko zaposleni sam sprejema odločitve pri izpolnjevanju 

svojih nalog, odgovorilo 36 % anketiranih, Vprašanje, ki se nanaša na anketirančevo znanje, 

nam podaja zaključno trditev, da se 36 % anketirancev strinja, da pri svojem delu lahko svoje 

znanje in zmogljivosti uporablja v polni meri, malo manj, 32 %, pa se s trditvijo, da lahko pri 

svojem delu svoje znanje in zmogljivosti uporablja v polni meri, Tudi tukaj je ugotovitev 

ankete zanimiva, saj so zaposleni precej pozitivno odgovorili na trditev, kar pomeni, da 

opravljajo delo, primerno svojemu znanju, nekaj zaposlenih  pa podaja mnenje, da bi s svojim 

znanjem lahko prispevali še kaj več.  

Nalog za naklad 

Prevozna storitev se začne na osnovi dokumenta naloga za naklad, ki ga izda prometnik. 

Nalog je delovni nalog, potreben za pripravo in izvedbo prevozne storitve.  

 

 

TELEFAX SPOROČILO/TELEFONSKO SPOROČILO 

 

DATUM: 13.1. 

 

OD:_____PODJETJE X_____FAX:..…..00386 4 50 70 813 

ZA:_____VOZNIK______________FAX:…… 

************************************************************* 

NALOG ZA NAKLAD ŠT.: 1/I 

POŠILJATELJ:   naslov pošiljatelja 

/ Šk. Loka 

 

DATUM NAKLADA:  13.1. 
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BLAGO:    KOMPLET NAKLAD 

 

IZVOZNA CARINA:  / 

UVOZNA CARINA:  / 

PREJEMNIK:  naslov prejemnika – London (GB) 

************************************************************* 

SREČNO! 

Slika 17: Voznikov nalog za naklad 

Začetek prevoza 

Začetek prevoza je postopek, po katerem se ugotovi, ali: 

• je blago pripravljeno za nakladanje, 

• so pripravljeni dokumenti in navodila za delo, 

• je določen voznik,  

• je določeno sposobno vozilo in oprema,  

• so ustrezni delovni pogoji. 

Postopek izvede prometnik. Če niso izpolnjeni vsi pogoji, prometnik uskladi ali odpravi vsa 

odstopanja. Če katera ugotovitev ni ustrezna, se proces lahko začne na osnovi odobritve 

direktorja.  

Zaustavitev procesa 

Če se med procesom prevoza pojavijo motnje ali težave in je prometnik skupaj z voznikom 

izčrpal vse možnosti za odpravo pomanjkljivosti ali odpravo motenj v procesu, je potrebno 

proces prevoza zaustaviti, saj tako preprečimo nastanek materialne škode. Zaustavitev procesa 

je postopek, ki ga uporabi direktor v primeru odstopanja od prepisane kakovosti. Ko je vzrok 

za zaustavitev odpravljen, se postopek odobritve procesa ponovi.  

Voznik ima veliko odgovornost pri prevozu blaga. Med prevozom mora blago kontrolirati in 

sproti odpravljati težave. Če vozniki ne opravljajo dela odgovorno, se lahko zgodijo različne 

in tudi katastrofalne nesreče, ki si  jih lahko ogledamo na naslednjih slikah: 
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Vmesna in končna kontrola 

Med prevoznim procesom izvajajo vmesno kontrolo po navodilih za prevoze tovorov. 

Vmesna kontrola je avto kontrola, ki pomaga ugotavljati morebitna odstopanja pri nakladanju, 

razkladanju ali med prevozom. V primeru ugotovljenih odstopanj od predpisane kakovosti se 

sprožijo korektivni ukrepi. Končna kontrola je zadnja redna kontrola blaga pri razkladanju. 

Obseg kontrole je odvisen od vrste naloženega blaga.  

Vozila in ostala oprema 

Voznik z vodenjem evidence zagotavlja, da so vsa vozila in ostala sredstva za delo redno 

vzdrževana in pripravljena za vožnjo. Izvajanje teh nalog nadzira direktor. Vozniki skrbijo za 

dnevni in tedenski pregled, čiščenje in preprosta opravila. O napakah in posegih vodijo 

evidenco v knjigi vozila.  

Manjša popravila in preventivno vzdrževanje vozil opravijo direktor in mehaniki, redne 

servisne preglede in večja popravila pa izvaja pooblaščeni servis proizvajalca. Za vsa vozila 

se vodi plan tehničnih pregledov, o opravljenem vzdrževanju in morebitnih odpovedih se 

vodijo podatki v knjigi vozila.  

V anketi smo povprašali tako voznike, mehanike kot administracijo, ali imajo delovna 

sredstva za opravljanje dela. Kar več kot polovica (56 % anketirancev) je na to vprašanje 

odgovorilo, da se popolnoma strinja, da imajo delovna sredstva za dobro opravljanje dela. 

Dobljeni odstotki predpostavljajo trditev, da podjetje v  veliki meri vlaga v sodobna delovna 

sredstva in da jih tudi dobro vzdržuje. 

Nabava novih vozil in opreme 

Vsako novo ali popravljeno vozilo je pred uporabo potrebno funkcijsko preizkusiti. Pri 

preizkusu sta poleg strokovnjaka s strani proizvajalca obvezno prisotna voznik in direktor (za 

nova vozila). Prodajalec pripravi zapisnik o prevzemu. Če je kakovost vozila ustrezna, ga 

prevzamemo, v nasprotnem primeru pa se direktor ponovno odloča ali pa vozilo zavrne. Če je 

rezultat preizkusov negativen in se vozilo ali oprema zavrne, jo mora dobavitelj reklamacijsko 

zamenjati ali popraviti.  

Nadzor nad vozili  

Na parkirišču morajo biti samo uporabna brezhibna vozila. Voznik o vseh okvarah takoj 

obvesti direktorja in vrsto okvare zapiše v knjigo vozila. Če se opazi poškodbe na vozilu, se 

na to opozori direktorja in se okvare pravočasno odpravi.  
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Matrika odgovornosti 

Aktivnosti, ki so poleg glavnih odgovornosti in pristojnosti potrebne za obvladovanje procesa 

prevoza, so prikazane v matriki odgovornosti za kakovost proizvodnega procesa: 

Preglednica 4: Matrika odgovornosti 

Odgovoren  O 

Sodeluje      S 

Izvaja           I             

AKTIVNOSTI  

DIREKTOR PROMETNIK VOZNIKI 

1. Izdaja delovnega naloga  O I 

2. Priprava vozila O  S 

3. Začetek prevoza – 

odobritev 

O S  

4. Kontrola blaga med 

prevozom 

 S O 

5. Nadzor kakovosti prevoza  O  

6. Rokovanje z blagom med 

prevozom 

  O 

7. Odpravljanje problemov 

med prevozom 

S S O 

8. Zaustavitev procesa 

(prevoza) 

O S S 

9. Kontrola vozil in opreme O  S 

10. Končna kontrola blaga   O 

11. Odobritev odstopanja O S I 

12. Zbiranje podatkov o 

kakovosti 

 O  

13. Analiza podatkov o 

kakovosti 

S O  

14. Korektivni ukrepi O S I 

Vir: Sečnik 2001. 

3.3.7 Kontrola, preskušanje in obvladovanje kontrole, meril in opreme 

Tu je voznik pristojen za izvajanje kontrole kakovosti prevoza tovora. Veliko je odvisno od 

voznika, kako se opravlja prevoz, saj njegov nadzor zajema prevzemno kontrolo, vmesno 

kontrolo (pregledi vozila in tovora med prevozom) in preverjanje kakovosti pred predajo 

tovora v končno skladišče. 
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Direktor skrbi za nadzor nad rednimi in izrednimi pregledi tahografov. Vsak tahograf nosi 

svojo številko. Kontrolo (kalibracijo in žigosanje) izvaja pooblaščen merilni laboratorij, izvaja 

pa se ob periodičnih pregledih po planu tehničnih pregledov vozila, po popravilu ali 

vzdrževanju, ali ko se sumi, da je bilo sredstvo preobremenjeno in postajajo rezultati 

neustrezni. Ostali kontrolni pripomočki (tračni metri) za indikacijo manj pomembnih mer v 

procesu nakladanja vozila so prav tako periodično pregledani, saj se uporabljajo za kontrolo 

parametrov, ki ne vplivajo na kakovost storitve. 

3.3.8 Stanje kontrole in preskušanja, obvladovanje neskladnih proizvodov, korektivni in 

preventivni ukrepi 

Potek storitve se ves čas spremlja na osnovi dnevne kontrole gibanja vozil, izredni dogodki se 

vpisujejo v obrazec z naslovom  »tedenski seznam naročil prevozov«. Delno stanje blaga 

vpiše voznik na CMR-dokument, o vseh motnjah v procesu prevoza pa je dolžan javiti 

prometniku, ki o tem takoj naprej obvešča pristojne osebe – pošiljatelja, carino, prejemnika 

blaga …Dokument »tedenski seznam naročil prevozov« se na koncu opravljenega prevoza 

arhivira. 

O ustrezno opravljeni storitvi govorimo takrat, ko je potrditev pregledanega in zloženega 

blaga na razkladu – storitev prevoza in s tem kakovost blaga, ki v celoti ustreza zahtevani 

kakovosti  – v skladu s stanjem pri nakladanju. 

O neustrezno opravljeni storitvi pa govorimo, kadar se blago med prevozom nagne ali 

premakne in voznik mora poskrbeti za popravilo ali prekladanje. Odločitev o neustreznosti 

prevoza je potrebno dokumentirati in arhivirati. V primeru zamude pošiljke, uničenja ali 

izgube blaga po lastni ali tuji krivdi (nesreča, kraja) je blago vedno zavarovano pri 

zavarovalnici. 

Pri korektivnih in preventivnih ukrepih so vsi odgovorni za odkrivanje napak in 

pomanjkljivosti, opozarjanje nanje ter za izvajanje korektivnih in preventivnih ukrepov za 

odpravo in preprečitev ponavljanja odstopanj kakovosti. 

Korektivni ukrepi se uvedejo v primeru odstopanj in napak, ki se ugotavljajo na podlagi:  

• spremljanja zahtev, potreb in pripomb (reklamacij), 

• zapisnikov in poročil o napakah in neskladnostih, ki se ugotovijo v procesu,  

• zapisnikov in poročil interne presoje sistema kakovosti ali pregleda vodstva (stroški 

kakovosti, izobrazba in usposobljenosti kadrov, nadzor nad procesom, upoštevanje 

navodil). 

Vsak zahtevek za korektivni ukrep se evidentira v evidenci  korektivnih in preventivnih 

ukrepov. Navede se podatke o prevozu, številka, ime in datum dokumenta o ugotovljenih 

napakah, neskladnostih in odstopanjih od dogovorjene kakovosti, ugotovljeno stanje, 
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predviden in dejanski razlog napake ali neustreznosti, aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti 

in preprečitev ponovitve in podatki o odgovornih osebah, ki so predlagale in izvedle popravni 

ukrep.  

Preventivni ukrepi pa se izvajajo z namenom, da bi preprečili možnosti nastajanja odstopanj 

od načrtovane kakovosti  in za izboljševanje nivoja kakovosti. Preventivni ukrepi se uvedejo 

na podlagi predvidevanj in drugih pokazateljev o možnosti odstopanj in napak, ki se 

ugotavljajo enako kot korektivni ukrepi. 

3.3.9 Zaščita blaga,  obvladovanje zapisov o kakovosti in notranja presoja kakovosti 

Pri nakladanju mora voznik blago pregledati in ga po potrebi dodatno pritrditi. Med prevozom 

voznik nadzira stanje in lego naloženega blaga. V primeru da se blago nagiba ali drugače uide 

iz prvotne lege, mora voznik ustrezno ukrepati. Poskrbeti mora za carinsko odpečatenje 

vozila, popravek lege blaga in ponovno plombiranje vozila. 

Kot zapise o kakovosti štejejo vse pisne dokumente na obrazcih, vnaprej določene oblike in 

vsebine, pa tudi nestandardnih oblik (zapisniki, poročila …), ki govorijo o rezultatih kontrole 

kakovosti prevoznih storitev. 

Druga vrsta zapisov so zapisi, ki govorijo o sistemu kakovosti v podjetju. To so poročila in 

zapisniki pregleda s strani vodstva, internih presoj, kvalifikacije dobaviteljev, osebja in 

podobno. Vodja pisarne je odgovoren za nadzor sistema kakovosti v podjetju in rokovanje z 

zapisi o kakovosti za sistemsko dokumentacijo. Tudi vsak zaposleni v podjetju je prav tako 

odgovoren za pravilno rokovanje in hranjenje zapisov o kakovosti ves čas, ko so mu zaupani 

podatki. Imajo poseben seznam zapisov o kakovosti, kjer so opredeljeni: ime dokumenta s 

posebno oznako, kdo je uporabnik dok., hranjenje in namen. 

Vodja pisarne vsako leto izdela plan notranje presoje, ki mora predvidevati, da se vsak 

element sistema kakovosti v podjetju preverja vsaj enkrat letno. Notranjo presojo v podjetju 

izvede vodja presoje, ki ga imenuje direktor. Vodja presoje lahko izbere še enega 

presojevalca, člana presojevalne skupine, ki pa mora imeti opravljen seminar za notranje 

presojevalce.   

Notranja presoja se izvaja kot presoja sistema kakovosti ali presoja procesa. S pomočjo 

vprašanj, ki jih pripravi vodja presoje, se pregleda skladnost sistema kakovosti podjetja. 

Postopek notranje presoje poteka po vnaprej pripravljenem programu, ki ga poznajo tako 

presojevalci kot presojanci. Program predvideva okvirni datum izvedbe določenega elementa 

kakovosti v posameznem področju dela in poteka v delovnih prostorih presojanca, da so lahko 

na razpolago vsi materialni dokazi. Vodja presoje beleži odgovore in posebej neskladnosti. Za 

vsako neskladnost določi tudi rok za odpravo pomanjkljivosti. Po opravljeni presoji vodja 

presoje seznani presojanca z vsebino zapisnika, nato pa ga oba podpišeta. Vodja izroči vse 
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zapisnike predstavniku vodstva za kakovost. Na osnovi analize rezultatov notranje presoje 

direktor v podjetju določi korektivne aktivnosti. 

Presoja procesa zagotavlja, da dokumenti, oprema, material, pripomočki, delovna mesta in 

pogoji, osebje in ostali pogoji ustrezajo predvideni kakovosti. 

 

Podjetje je notranjo presojo že nekajkrat preskočilo, kar dokazuje preobilica dela za 

zaposlene. Če bi se dosledno izvajala notranja presoja, bi zaposleni lahko vsaj enkrat letno 

povedali svoja opažanja o neskladnosti dela in bi podjetje tako lažje uvajalo inovativnost in 

odpravljalo neskladnosti na delovnih mestih.  

3.3.10 Usposabljanje zaposlenih 

V podjetju sta osnovni zahtevi za zaposlitev strokovnost in delovne izkušnje. Za vse 

zaposlene velja, da morajo dopolnjevati manjkajoče znanje in se permamentno izobraževati 

glede na nivo in profil dela, ki ga opravljajo. Izobraževanje se izvaja v naslednjih oblikah: 

funkcionalno izobraževanje, samoizobraževanje, pripravništvo, študij ob delu … 

Potrebe se ugotavljajo glede na posamezno delovno mesto in njegovo zahtevnost. Plan 

izobraževanja se sproti dopolnjuje in prilagaja ponudbi ali novim potrebam. Oblike zunanjega 

izobraževanja so seminarji, tečaji in šolanje ob delu. 

Transportno podjetje X d.o.o. ima izdelano sistematizacijo delovnih mest in opis dela za vsak 

sistematiziran delokrog, ki zajema:  zahteve po izobrazbi, dodatnih znanjih in usposobljenosti, 

delovnih izkušnjah in posebnih zahtevah za to delo, obširen postopek za izvajanje vseh 

zaupanih del in ostalih, občasnih ali drugih opravil, natančen opis odgovornosti in pristojnosti, 

ki iz zaupanih del izhajajo v poslovnem procesu in posebej v zagotavljanju sistema kakovosti.  

3.3.11 Spremljanje zadovoljstva kupcev in statistične metode 

Vse opravičene pripombe in pritožbe kupcev se rešujejo v njihovo korist. Vsako napako ali 

pomanjkljivost po krivdi urejajo tako, da se reklamirana storitev  popravi ali pa kupec dobi 

ustrezno finančno nadomestilo. Dejavnost je zavarovana, da podjetje ne nosi vseh rizikov, kot 

so zamude zaradi višje sile, prometne nesreče, kraje blaga ali vozila in drugo. Podatki o 

napaki se zapišejo in služijo za izboljšanje kakovosti novih storitev.  

 

Za vsakega večjega kupca vodimo evidenco, kjer se zbirajo vse informacije o kakovosti 

naročenih storitev, številu reklamacij glede na dobavljene količine, mnenja, pripombe, 

sugestije kupcev, ankete in podobne informacije, ki lahko služijo za ugotavljanje odnosa 

kupcev do naših storitev.  
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Eden od vprašalnikov o zadovoljstvu kupca zastavlja vprašanja, kot so: kakovost storitev, 

točnost dostave prepeljanih pošiljk, poslovni kontakti s sodelavci, odnosi voznikov, ki 

prevažajo strankine pošiljke, sledenje pošiljke  –  točnost informacij. Kupec njihovih storitev 

oceni poslovno sodelovanje s podjetjem z oceno od 1 do 5. Dobrodošle so pa tudi pripombe 

kupcev in predlogi za izboljšanje kakovosti njihovih storitev. 

 

V prevozništvu se uporabljajo statistične metode za lažje vrednotenje rezultatov ugotavljanja 

izboljševanja sistema kakovosti in za preverjanje kakovosti procesov. Z njimi ugotavljajo 

ustreznost in rezultate korektivnih ukrepov. Statistične metode se uporabljajo pri kontroli 

kakovosti storitev, pri ocenjevanju dobaviteljev in spremljanju zadovoljstva kupcev.  

 

Statistično spremljanje – metoda se uporablja za statistično spremljanje procesov in odstopanj 

(neskladnosti, motnje). Na ostalih področjih pa uporabljajo ABC metodo (pareto diagram) – 

grafično metodo za razvrščanje ali ločevanje po pomembnosti in HISTOGRAM – grafični 

prikaz za nazorno prikazovanje pomembnih podatkov. 

 

Ob vseh zahtevah, ki jih pravilniki podjetja navajajo, bi še posebej izpostavili vodje in 

zaposlene, ki to delo opravljajo in se trudijo izboljšati procese vsak na svoj način. 

 

V vprašalniku smo navedli kar nekaj trditev, na katere so odgovarjali tako zaposleni kot 

vodje. Zaposlenim smo podali tudi nekaj več področnih trditev, kot so: boljše možnosti za 

nadaljnji razvoj (zanimivejše naloge, napredovanje), ali zaposleni lahko usklajujejo poklicno 

in zasebno življenje, ali se sodelavci med seboj cenijo, ali imajo drugačno mnenje, poreklo, 

izkušnje … Nekaj vprašanj se je nanašalo neposredno na nadrejene, kajti velikega pomena je, 

ali nadrejeni motivira zaposlenega ali ne. Omenimo tudi splošno prepričanje, da zaposleni 

dela v podjetju tudi zaradi sebe, da lahko poleg delovnih-podjetniških ciljev uresniči tudi 

svoje interese izven podjetja. Na tem mestu  bi rada podala del članka z naslovom Tudi 

vozniki smo ljudje, ki je bil objavljen v  reviji Transport.  Članek govori o voznikovem 

vsakdanu in o tem, kako je necenjen je poklic voznika. Avtor članka, podpisan kot »zvesti 

bralec« revije (Transport 2012, 15),»obrazloži, kakšna so njegova občutja ob opravljanju dela 

in podaja kar nekaj ne prav vzpodbudnih pojasnil glede voznikovega vsakdana«:  
Glede na trenutno problematiko v našem gospodarstvu se čutim dolžnega, da vam opišem 

nekatere probleme, ki se pojavljajo v naši panogi, a do sedaj še nihče ni o tem napisal niti besede. 

Na ta način, morda tudi z vašo pomočjo, bomo dosegli pravičnejše vrednotenje našega poklica, saj 

smo v očeh turistov tisti, zaradi katerih so na cestah nepregledne kolone, v očeh policistov barabe 

in lopovi, ki namerno delamo prekrške in krademo ure vožnje, da lahko pridemo konec tedna do 

naših družin, ter v očeh delodajalcev tisti, zaradi katerih bodo oni padli na kolena in propadli, ker 

nas preveč plačujejo, mi pa premalo delamo. Prijavljeni smo na 40 delovnih ur tedensko (od 

ponedeljka do petka), čeprav delamo marsikatero soboto in nedeljo. Zakon o vožnji in počitku 

nam dovoljuje 56 ur oziroma v dveh tednih 90 ur vožnje, s tem da je tistih 90 ur vedno premalo. 

To po nobeni logiki ne gre skupaj in ne vem, zakaj naše ustrezne službe dovolijo, da smo na 
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minimalni plači, ko pa kdo pokliče na inšpektorat za delo, dobi odgovor, da se je potrebno obrniti 

na delovna sodišča in tam poiskati pravico, saj nam mora delodajalec plačevati nadure, sobote in 

nedelje. 

Povzetek poglavja 

Preko zgoraj navedenih zahtev podjetja, kjer so najprej opisana pravila kdo, kaj, kako in s čim 

naj dela, smo se prebili do spoznanja, da so za konkurenčno podjetje pomembna tako delovna 

sredstva kot zaposleni s pravimi programi oz. pravo informacijsko tehnologijo in nenazadnje 

je vse skupaj odvisno od strateških in kratkoročnih ciljev lastnikov, vodij. Kot smo zgoraj 

navajali le nekaj kritičnih vidikov ob delovanju nekaterih poslovnih procesov in aktivnostih in 

ker vse zahteve iz poslovnika kakovosti podjetja ne veljajo več ob procesnem in strukturnem 

spreminjanju podjetja, se nagibamo že v nujno prenovo delov poslovnih procesov in 

aktivnosti.  

 

Podjetja se za prenovo poslovnega procesa največkrat odločajo iz razloga izboljšati 

poslovanje podjetja: 

• vzdrževati konkurenčnost podjetja, 

• odpraviti napake, neskladja in pomanjkljivosti v poslovanju podjetja,  

• poslovati po sodobnih načelih vodenja kakovosti po ISO standardu 9001 in si s tem 

dodatno zagotoviti certifikat in ugled podjetja, 

• izboljšati učinkovitost, fleksibilnost procesov in zmanjšati nepotrebne stroške, 

• povečati zadovoljstvo odjemalcev in dobaviteljev podjetja, 

• zaradi zamenjave vodstva podjetja, 

• zaradi reorganizacije podjetja in ostalih razlogov (Lokar 2012, 23).  

Da bi podjetje lahko trajno zadovoljevalo potrebe strank in bi ohranilo konkurenčno prednost, 

moramo nenehno izboljševati in uvajati najsodobnejše in najboljše rešitve v delovno okolje. 

Ker so nekatere zahteve podjetja že malo zastarele, predvsem glede dokumentacije, bi bilo 

potrebno posodobiti delovanje in rokovanje teh. Poznamo različne napredne načine rokovanja 

z dokumenti (npr.: e-poslovanje).  

Prav tako bi bilo potrebno opremiti voznike z najnovejšo informacijsko tehnologijo, da bi bili 

povezan s podjetjem v vsej meri. Prebrala sem članek z naslovom Tahografi, ki mislijo 

namesto vas (revija Transport), kjer avtor Jurgele (2012/2013, 28) navaja: »Eden glavnih 

ciljev podjetja VDO (in tudi zakonodajne oblasti) je izboljšati zaščito elektronskih tahografov 

pred zlorabami in manipulacijami. Poleg tega so se v tahograf nove generacije DTCO 2.0 

odločili vgraditi dodaten GPS-sprejemnik. Ta lokacijske podatke stalno primerja z vrednostmi 

merilnika hitrosti in tako preverja njihovo verodostojnost. Poleg tega naprava v primeru da so 

na merilniku hitrosti nameščeni magneti, zazna tudi manipulativne signale. Pri VDO so se 

odločili, da se bodo osredotočili tudi na druge funkcije, ki naj bi vozniku olajšale njegov 
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vsakdan. Preizkušeno in že vgrajeno v sedanje naprave je t. i. pravilo minute, ki bo vgrajeno 

tudi v verziji 2.0. Z njegovo pomočjo si voznik lahko trajanje vožnje v primeru zastojev ali 

čakanja na rampi podaljša tudi za nekaj minut. Prek zaslona bo vozniku med vožnjo omogočal 

vpogled v preostanek časa vožnje, med mirovanjem pa v čas aktualne pavze ali počitka. Poleg 

tega bo prikazoval ostale podatke o trenutni vožnji in tudi tedenski razpored voženj. Za 

dodatno doplačilo bo možno opcijsko naročiti tudi večtedenski pregled voženj in počitka. Še 

udobnejši način za upravljanje tahografa bo omogočala aplikacija za pametne telefone, s 

pomočjo katere bo možno upravljati tahograf kar iz postelje ali celo zunaj kabine. Takoj ko bo 

tahograf zabeležil konec vožnje, bo pametni telefon poiskal bližnja počivališča in jih 

predlagal vozniku. Poleg tahografov matično podjetje Continental razvija tudi številne druge 

inovacije.« Tukaj je naveden le delček novejše uporabne IT. 

V poglavju 2.3.2 z naslovom Poslovni proces smo navajali, da bi s procesnim pristopom in 

stalno izboljšavo poslovanja izboljšali postopke in bi se tako lahko povečala učinkovitost 

zaposlenih. Lastniki se trudijo, da bi sicer posodobili in integrirali novejši sistem oz. 

programe v poslovne procese, program se še razvija po navodilih podjetja.  Posodabljanje 

poslovnih procesov so prepustili zunanjemu izvajalcu. Naslednja točka predstavlja prenovo 

poslovnih procesov. V vse zgornje točke se nismo poglabljali natančno, smo pa navajali nekaj 

videnj in uporabili tudi kritični vidik, v katero smer bi se podjetje moralo nagibati, to pa smo 

podkrepili tudi s primeri iz literature in člankov ter z anketno raziskavo.  
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4 PRENOVA PROCESA OZ. DELOV PROCESA IN AKTIVNOSTI V PODJETJU 

4.1 Prestrukturiranje in reinženiring 

Kot smo v uvodu že omenili, se poslovni procesi in s tem funkcije delovnih procesov lahko 

podvajajo oz. ponavljajo iz enega v drugi oddelek, s tem pa tudi napake na posamezni delovni 

funkciji, če jih ne odpravljamo sproti. Pri širjenju oz. večanju podjetja bi morali paziti na vse 

posamezne funkcije v podjetju in si ne bi smeli privoščiti ponavljanja napak. Razvoj in 

napredek podjetja pripelje do različnih sprememb v podjetjih, tako delavnih kot 

organizacijskih. Do prenavljanja delov procesov in delovnih nalog v podjetju pride, ko se 

podjetje razširi, spremeni in ni več v okvirih svojega dosedanjega delovanja.  

Prenova podjetja (organizacije) temelji na novih modelih, procesih, sistemih, strategijah, 

programih in strukturah, ki podjetju kot celoti v osnovi zagotavljajo izboljšanje učinkovitosti 

(razmerje med izidi in vložki, ki se kaže kot produktivnost delovnih sredstev in dela ter 

ekonomičnosti potroškov) in uspešnosti poslovanja (razmerje med izidi in zastavljenimi cilji, 

ki se kaže kot donosnost, tržnost in prožnost), doseganje višje stopnje razvoja (Dubrovski 

2011, 261–262). 

Pogoji poslovanja podjetja se neprestano spreminjajo. Z globalizacijo devetdesetih let se je 

spremenilo ne samo zavedanje o tem, da podjetja delujejo v zelo različnih pogojih (različna 

zakonodaja, ker podjetje deluje v Evropi in na Kitajskem), temveč tudi dejstvo, da se je 

močno spremenil status zaposlenih. Medtem ko prihaja do soočenja različnih potreb različnih 

generacij v enem delu sveta, prihaja tudi do srečevanja z zaposlenimi iz različnih delov sveta, 

ki imajo popolnoma različne potrebe. Najboljši delavci ne zapuščajo podjetij zaradi denarja, 

temveč zaradi medsebojnih odnosov in odnosov z menedžerji. Stalno delo ni več vrednota, 

zato je potrebno iskati izzive in zadovoljstvo pri delu. Tega podjetje, ki se le počasi spreminja 

ali pa se sploh ne, zaposlenim ne more nuditi. Podjetje bo najboljše zadržalo tudi s 

spremembami (Kosi 2010, 36). 
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Slika 18: Prepleteno delovanje evolucijskih in revolucijskih metod spreminjanja 

Vir: Dubrovski 2011, 261. 

Če je prilagajanje podjetja spremenjenim razmeram v okolju načrtovano, stalno, pravočasno 

in pravilno, lahko govorimo o evolucijskih spremembah. Če pa mora podjetje poslovanje 

hitro, korenito in dramatično spremeniti, potem imajo spremembe značaj nezveznih ali 

revolucijskih sprememb (Dubrovski 2011, 257). 

Med metode revolucijskega spreminjanja pa je mogoče uvrstiti (Dubrovski 2011, 260):  

• prestrukturiranje (poudarek na obsežnem spreminjanju struktur), 
• reinženiring (poudarek na obsežnem spreminjanju procesov). 
 

Prestrukturiranja običajno ni mogoče izvesti le na določenem posameznem področju (npr. 

funkciji), neodvisno od ostalih, temveč bodo učinki vidni le v usklajenem spreminjanju več 

področnih struktur. Sprememba programskega portfelja (programsko –tržno prestrukturiranje) 

lahko zahteva tudi spremembo organiziranosti podjetja (organizacijsko prestrukturiranje), 

tehnologije (tehnološko prestrukturiranje), finančnih virov (finančno prestrukturiranje), 

zaposlenih (kadrovsko prestrukturiranje), informacijskega sistema (informacijsko 

prestrukturiranje) itd. Včasih so mnoge spremembe odvisne ali začete s strani lastninskega 

prestrukturiranja (sprememba strukture lastnikov) (Dubrovski 2011, 276). 

 

V transportnem podjetju, ki ga obravnavamo, bi dali poudarek na metodo reinženiringa. 
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Metodo revolucijskega spreminjanja, ki pomeni temeljito preoblikovanje in preusmeritev 

obstoječega poslovnega procesa v novega, ki bi zagotovil večjo učinkovitost vsebovanih 

aktivnosti in postopkov ter s tem večjo učinkovitost poslovanja podjetja kot celote, 

imenujemo reinženiring. Glede na opredelitev in vsebino reinženiringa je mogoče navesti 

njegove bistvene sestavine: 

• osredotočenost na poslovne procese,  

• multidisciplinaren pristop, 

• pomembna vloga informacijske tehnologije, 

• značilnosti revolucijskega spreminjanja (Dubrovski 2011, 276). 

V sodobnem poslovanju se zaradi dinamičnih sprememb v okolju (makrotrend) spreminjajo 

tudi podjetja kot celote  – da bi se obvarovala pred pojavi latentne ali celo akutne krize ali pa 

da bi se lahko v takšnem turbolentnem okolju kar najbolje znašla ter si še naprej zagotovila 

svoj obstoj in razvoj. Zato se vedno bolj in na vedno bolj inovativen način iščejo takšne 

organizacijske oblike in značilnosti ter managementski pristopi, ki bi omogočili obdržanje ali 

povečevanje obstoječih ter kreiranje novih konkurenčnih prednosti na današnjem globalnem 

trgu (Dubrovski 2011, 228). 

Izboljšanje poslovnih procesov generira dva tipa analiz. Prvi tip predstavlja posnetek 

organizacije in njen kot-je model, drugi pa predstavlja naj-bo model, ki je model dodane 

vrednosti. (Damij 2009, 83). 

Prenove poslovnega procesa lahko izvajamo na več načinov. Nekateri izmed njih so:  

• prenova s pomočjo zunanjih institucij, 

• prenova po ISO-standardu ali katerih drugih standardih, ki jo izvajajo zunanje institucije 

ali podjetje samo, 

• prenova, ki jo izvede podjetje samo (Lokar 2012, 22). 

 

Mihelič in Škafar (2008, 86) pa sta »mnenja«: 

Merilo uspešnosti menedžmenta je vsekakor njegova sposobnost za obvladovanje sprememb v 

organizaciji. Spremembam se organizacija ne more izogniti, in te so vedno pogostejše. Povzročajo 

jih lahko partnerji in zavezniki organizacije – v pozitivnem smislu, ali pa nasprotniki, tekmeci, 

konkurenti – v negativnem smislu. Organizacija pa se ne samo odziva na spremembe, pač pa jih 

tudi povzroča. Ugodne spremembe so namenjene zaveznikom organizacije, med tem ko so pa 

neugodne spremembe namenjene proti njenim tekmecem in nasprotnikom. 

Naše transportno podjetje je za prenovo poslovnega procesa najelo zunanjega izvajalca. 

Moramo pa biti pripravljeni tudi na probleme, ki jih prinaša prenova. Korošec (2006, 41) 

»opozarja«: 

Pogosto se pojavijo problemi, ki vodijo k neuspehu zaradi neustrezne priprave na prenovo 

poslovnega procesa. Eden od problemov je, da smo se lotili napačnega procesa, ki ni ključen v 

poslovni strategiji in ni skladen s cilji podjetja. Prav tako nastopijo težave, če vodstvo sredi 
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projekta ne vidi interesa in spremeni prioritete. Napačno se lahko lotimo tudi modeliranja 

procesov. Lahko tudi izgubimo preglednost, predvsem zaradi tega, ker se izgubljamo v 

nepomembnih podrobnostih. 

Določene stvari se v podjetju spreminjajo, nekatere pa le ostajajo enake. Ne smemo pozabiti 

na zaposlene, saj dodajajo dodano vrednost podjetju.  To velja za (Kovačič in Vukšič 2005, 

66): 

• potrebo po priznavanju koristnosti zaposlenih, 

• potrebo po spoštovanju – vsak želi biti informiran in biti enakopravno obravnavan, 

• potrebo po zaupanju  – zaposleni želijo, da se jim zaupa odgovorno delo in se nanje 

prenese ustrezna odgovornost, 

• potrebo po produktivnosti – delamo, da ustvarjamo, ne delamo radi zaradi dela samega, 

• potreba po rasti  – vsak ima željo, da napreduje karierno in osebno. 

4.2 Cilji prenove poslovanja 

Kosi (2010, 34–35) navaja, da prenova poslovnih procesov zajema in vključuje naslednja 

izhodišča in globalne cilje: 

• poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, zlasti 

odobritve izvedbe, dokumentacije in drugih organizacijskih aktivnosti, 

• skrajšanje poslovnega cikla oziroma vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig 

odgovornosti in posledično znižanje stroškov poslovanja,  

• dvigovanje dodane vrednosti v vseh poslovnih postopkih ter ob tem postopno dvigovanje 

kakovosti proizvodov in storitev podjetja;,  

• zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja do kakovosti 

in časa, 

• dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovosti 

proizvodov in storitev, 

• prenovo poslovnih procesov v smeri tesnejšega in bolj neposrednega povezovanja z 

dobavitelji (v smislu lastnih zunanjih virov), 

• usmerjanje v lastne ključe zmožnosti in prenos izvajanja ostalih procesov, ki niso ključni 

ali kjer nismo konkurenčni, izven podjetja (angl. outsourcing).  

      Ko smo prenovili poslovanje, sledi merjenje uspešnosti poslovnih procesov. 

Odličnost izhoda (izdelkov ali storitev) je rezultat odličnosti poslovnih procesov. Nivo 

odličnosti lahko merimo z naslednjimi kazalci: uspešnost, učinkovitost, čas procesa, 

fleksibilnost.  

Uspešnost predstavlja zadovoljstvo kupca, stranke. Če so izhodi zadovoljili kupčeva 

pričakovanja ali jih celo presegli, potem smo uspešni ali celo zelo uspešni. Z učinkovitostjo 

merimo stroške, ki jih imamo od vhoda do izhoda. Čim manjši so stroški na enoto, bolj smo 
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učinkoviti. Enako bomo dosegli tudi z večjo produktivnostjo, ko z enakim številom ur 

izdelamo več izdelkov. Čas procesa predstavlja čas, ki ga porabimo za en proces. Potrebno je 

upoštevati tudi čas čakanja in čas, ki ne prispeva k dodani vrednosti, predvsem čakalne vrste. 

S fleksibilnostjo pa je mišljena prilagodljivost poslovnega procesa potrebam trga, modi, 

trendom, konkurenci (Križman in Novak 2002, 49).  

K vsem projektom, ki se jih se lotevamo v podjetjih, moramo pristopiti projektno, pri tem 

mora sodelovati več strok in podajati svoja mnenja. 

 

V strokovnem prispevku Uvedba projektnega načina dela v podjetju TPV avtorica Burgar 

Makovec (2008, 31) navaja: »Uvajanja projektnega načina dela (PDN) in projektne pisarne 

(PP) smo se lotili z notranjimi sodelavci in s pomočjo zunanjih svetovalcev. S časovnega 

vidika smo imeli za uvajanje projektnega načina dela in projektne pisarne na voljo eno leto, ki 

je bilo razdeljeno v štiri večja obdobja ali stopnje: 

• opredelitev procesa in določitev ciljev,  

• organizacija procesa, 

• vzpostavitev projektnega informacijskega sistema, 

• izboljševanje procesa. 

 

Avtorica Španič (2003, 117cit. po Burgar Makovec 2008, 31) pa »opozarja«: 

Uvajanje uspešnega projektnega načina dela (v nadaljevanju PDN) je pogosto strateško 

pomemben projekt. V projektno usmerjenih organizacijah je model PND, ki zagotavlja višjo 

konkurenčnost ali celo strateško prednost, pogosto poslovna skrivnost. Pri teh projektih seveda ne 

gre samo za izvajanje programskega orodja za vodenje projektov, ampak za celostno uvajanje 

programskega orodja za vodenje projektov in celostno uvajanje od pridobitve znanja za projektno 

ravnanje, za pripravo zagona projektov, gradnjo projektnega informacijskega sistema, 

povezovanje procesov priprave in izvajanje projektov s trenutnimi procesi, dokumentacijsko 

usklajevanje ali dokumentacijsko ravnanje, povezanost projektnega in strokovnega ravnanja, 

financiranje projektov, pravno projektno svetovanje in izvajanje, projektno nadziranje v povezavi 

s strateškim in drugim, kakovost, razvoj zaposlenih, vključevanje načrtov projektov v letne načrte 

poslovanja, uvajanje projektnega motiviranja, načrtno in projektno organizacijsko kulturo in 

reševanje psiho-socioloških težav, ki so najbolj očitne pri dislociranih projektih. Vse to pa mora 

biti prilagojeno vrstam projektov in značilnostim ter velikosti organizacije. 
 

Poznamo še en članek, kjer avtorji Kušar idr. (2008, 4) v članku Razširjenoobvladovanje 

tveganj pri projektih naročil izdelkov/storitev opredelijo projektne procese, ki so lahko interni 

ali pa usmerjeni na trg. Interni projekti so namenjeni razvoju podjetja, npr. raziskavi novih 

trgov, razširitvi infrastrukture ali prenovi poslovnega procesa. Projekti, usmerjeni na trg, pa so 

lahko: 

• Enkratni projekti, ki so ciljno usmerjeni in časovno omejeni (npr. naročilo za postavitev 

nove proizvodne dvorane). 
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• Ciklično ponavljajoči se projekti (npr. projekt izdelave turbine za hidroelektrarno). 

• Projekti osvajanja novih izdelkov s prehodom na kontinuirano proizvodnjo (npr. osvajanje 

pedalnega sklopa v avtomobilski industriji). 

 

V našem prevoznem podjetju bi si lahko poleg prenove delovanja podjetja zadali še kakšen 

nov projekt, v mislih imam npr. svoj računalniški program (in ne iz tujine najet program, ki ga 

imamo že), kjer bi lahko naša in tudi tuja podjetja, tako transportna kot proizvodna in 

storitvena, vnašala svoje blago za prevoz. Sedaj se vnašajo podatki v nemški program borza 

tovora TC Truck & Cargo podjetja TimoCom, ki je bil prvi med špediterji, ki je razvil 

napreden program, ki ga še vedno uporablja cela Evropa.  

 

Program se imenuje »borza tovora«  in deluje že od aprila leta 1997. Od začetka se je v tednu 

dni obrnilo deset primernih ponudb na teden. Leta 2011 v aprilu, 19. v mesecu, je bilo na TC 

Truck & Cargo objavljenih 421.383 ponudb tovora in tovornih vozil (Transport 2012, 26). 

 

Borza tovora je program, kjer se povežejo iskalci tovora, imetniki praznih tovornjakov iz vse 

Evrope. Program je že integriran v različna transportna podjetja, lahko bi šli pa še dlje na vsa 

ostala logistična področja v različnih storitvenih in predvsem proizvodnih podjetjih. Poudariti 

moramo, da je integracija podjetja s timskim delom zaposlenih zelo pomembna za razvoj 

podjetja, ki ga moramo vključiti v strateški plan podjetja.  

 

Integracija podjetja pomeni združevanje in povezovanje ljudi, procesov, sistemov in 

tehnologij za zagotavljanje pravih informacij na pravi lokaciji, s pravimi viri in ob pravem 

času. Vključene so vse aktivnosti, ne glede na to, ali deluje podjetje kot neodvisna enota ali 

znotraj obsežnega podjetja. (Dolinšek in Rozman 2006, 339). 

Povzetek poglavja 

V tem poglavju projektne naloge preučujemo prenavljanje podjetja. Ko v podjetju že  prihaja 

do raznovrstnih težav v njegovem delovanju, se mora vodstvo odločiti, ali bo podjetje tako 

delovalo naprej in bo zašlo v še večje težave ali pa bo postopoma na nekaj ali vseh aktivnostih 

in procesih hkrati začelo uvajati nove modele, programe, postopke … Tako smo spoznali 

evolucijske in revolucijske metode spreminjanja. Revolucijsko spreminjanje pa členimo še 

naprej na prestrukturiranje in reinženiring. Od strokovnjakov za to področje se naučimo, da 

prestrukturiranje ne poteka le na eni funkciji ali na enem področju v podjetju, ampak da 

spremembe na določenem področju vplivajo tudi na druge poteke v podjetju. Tako poznamo 

kadrovsko, informacijsko, finančno, tehnološko, organizacijsko, lastninsko prestrukturiranje 

itd. Nato tudi spoznamo različne načine prenove poslovnih procesov in opozorilo, da se lahko 

podjetje nevede odloči prenoviti napačen proces, ki ni skladen s strateškimi cilji podjetja. Ob 

spremembah podjetja na različnih ravneh in ob novih načinih dela si zaposleni želijo tudi 
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pozornosti, saj ima vsak zaposleni željo tako osebno kot karierno napredovati in zato čuti več 

potreb, kot so: potreba po produktivnosti, ki pomeni, da delamo, da ustvarjamo, ne delamo pa 

radi zaradi dela samega; potreba po zaupanju, zaposleni pričakuje, da se mu zaupa odgovorno 

delo in ustrezna odgovornost; potreba po spoštovanju, saj vsak hoče biti informiran in biti 

enakopravno obravnavan. Najpomembnejši so cilji prenove poslovanja, saj nam povedo, zakaj 

smo se pravzaprav odločili za prenovo podjetja. To so cilji, ki vključujejo procese od 

poenostavitve poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnostih, skrajšanja 

poslovnih ciklov, znižanja stroškov poslovanja … Tako nas pripelje prenova do dvigovanja 

kakovosti storitev in proizvodov, ne smemo pa pozabiti tudi kazalcev, s katerimi merimo čas, 

učinkovitost, uspešnost in fleksibilnost. V nadaljevanju naloge pa na praktičnem načinu dveh 

avtorjev spoznamo, kako so se lotiti tako obsežnega prestrukturiranja in poudarjajo, da se 

moramo lotiti takega dela projektno, tako z notranjimi kot zunanjimi svetovalci. Pomembno je 

tudi, da projektno delo razdelimo na več obdobij, da pridemo do izboljšanja procesa. Uspešno 

uvajanje projektnega načina dela pogosto poslovna skrivnost podjetij. Na koncu poglavja 

navajam predlog za obravnavano podjetje, in sicer, da bi si lahko podjetje poleg prenove 

procesov v podjetju zadalo mogoče tudi kakšen nov projekt, kot je npr. razvoj in uporaba 

lastnega programa za borzo tovora.  
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5 OBLIKOVANJE VPRAŠALNIKA IN ANKETIRANJE 

5.1 Analiza rezultatov 

V anketo, ki je potekala od sredine decembra 2012 do začetka januarja 2013, je bilo 

vključenih 41 zaposlenih (razen lastnika podjetja). Anketo sem voznikom razdelila v samem 

podjetju. Vozniki so nato imeli tri tedne časa, da rešijo anketo. Od vseh 41 zaposlenih je 

oddalo pravilno izpolnjen anketni vprašalnik 25 zaposlenih to je 60,97 %. Pri analizi podatkov 

skoraj 40 % zaposlenih ni oddalo anket, saj je bila prva prepreka oz. omejitev, da nimamo 

celotne slike odgovorov. Nekaj anket je bilo oddanih z nepopolnimi odgovori, mogoče zaradi 

strahu zaposlenih oz. neiskrenosti v odgovorih. Lastnosti in ugotovitve pravilno oddanih anket 

so razvidne v tabelah, grafih in obrazložitvah pod njimi. 

Preglednica 5: Razvrščanje zaposlenih glede na spol 

Spol Število oseb Delež v % 

Ženske 2 8 

Moški 23 92 

Skupaj 25 100 

V preglednici 5 je jasno razvidno, da je področje dela bolj značilno in tudi bolj primerno za 

predstavnike moškega spola, saj moški v primerjavi z ženskami (8 %) prevladujejo z 92  %.  

Preglednica 6: Razvrščanje zaposlenih glede na starost 

Starost v letih Število oseb Delež v % 

Do 20 0 0 

21–25 0 0 

26–35 10 40 

36–45 8 32 

46–55 6 24 

56 in več 1 4 

Skupaj 25 100 

V preglednici, ki prikazuje podatke o starosti zaposlenih, je razvidno (preglednica 6), da je 

delo bolj zanimivo za mlajšo populacijo ljudi. Vidno prevladuje starostna skupina od 26 do 35 

let (40 %), sledi starost od 36 do 45 let (32 %), nato 46–55 let (24 %) in nad 56 let 4 %. 
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Preglednica 7: Razvrščanje posameznih zaposlenih glede na izobrazbo 

Izobrazba Število oseb Delež v % 

Osnovna šola 1 4 

Poklicna šola 8 32 

Srednja šola 15 60 

Višja šola 0 0 

Visoka šola 0 0 

Univerzitetna 1 4 

Skupaj 25 100 

V zgornji preglednici je razvidna struktura izobrazbe: največ zaposlenih ima srednješolsko 

izobrazbo (60 %), sledi poklicna izobrazba (32 %), 4 % zaposlenih ima končano 

osnovnošolsko šolanje, prav tako 4 % zaposlenih pa se ponaša z univerzitetno izobrazbo. 

Preglednica 8: Razvrščanje posameznih zaposlenih glede na delovno dobo v podjetju 

Delovna doba v letih Število oseb Delež v % 

Do 3 8 32 

3-5 4 16 

6-10 9 36 

11-15 2 8 

16-25 2 8 

več kot 25 0 0 

Skupaj 25 100 

 

Tabela kaže, da je glede na delovno dobo v podjetju največ anketiranih z delovno dobo 6–10 

let, kar predstavlja 36 %  vseh zaposlenih. 32 % anketirancev ima  do 3let delovne dobe, 16 % 

ima 3–5 let delovne dobe. 8 % zaposlenih ima 11–15 let delovne dobe, enak odstotni delež 

velja za zaposlene, ki imajo 16–25 let delovne dobe. Tabela prikazuje, da le nekaj zaposlenih 

vztraja na delovnemu mestu več kot 10 let. 

1. Imam delovna sredstva, ki jih potrebujem za dobro opravljanje dela. 

Preglednica 9: Vprašanje številka 1 

Odgovor Število odgovorov Delež v % 

Popolnoma se strinjam 14 56 

Strinjam se 9 36 

Delno se strinjam 2 8 

Ne strinjam se 0 0 
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Nikakor se ne strinjam 0 0 

Skupaj 25 100 

Več kot polovica (56 %) anketirancev je na vprašanje, ali imajo delovna sredstva, ki jih 

potrebujejo za dobro opravljanje dela, odgovorilo pritrdilno – da se s tem popolnoma strinja. 

36 % se s tem strinja, 8 % pa se s tem le delno strinja. Mnenji ne strinjam se in nikakor se ne 

strinjam nista bila izbrani. Iz pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da podjetje dobro skrbi 

za delovna sredstva in da imajo anketiranci sodobna delovna sredstva. 

2. V mojem oddelku je potek del zelo dobro organiziran. Brez težav dobim vse potrebne 

informacije, da lahko dobro opravim svoje delo. 

Preglednica 10: Vprašanje številka 2 

Odgovor Število odgovorov Delež v % 

Popolnoma se strinjam 8 32 

Strinjam se 9 36 

Delno se strinjam 6 24 

Ne strinjam se 2 8 

Nikakor se ne strinjam 0 0 

Skupaj 25 100 

V preglednici 10 je razvidno, kako pomembno se zdi anketirancem, da je potek del dobro 

organiziran in da brez težav dobimo potrebne informacije. Ocena strinjam se prevladuje s 36 

% vseh anketiranih, nato sledi popolnoma se strinjam (32 %), nato delno se strinjam (24 %), 

delež ne strinjam se (8 %) pa je bil zgolj malenkostno izbran. Mnenje nikakor se ne strinjam 

pri anketirancih ni bilo izbrano. 

3. Za izpolnjevanje svojih nalog lahko sam sprejemam potrebne odločitve. 

Preglednica 11: Vprašanje številka 3 

Odgovor Število odgovorov Delež v % 

Popolnoma se strinjam 4 16 

Strinjam se 9 36 

Delno se strinjam 7 28 

Ne strinjam se 3 12 

Nikakor se ne strinjam 2 8 

Skupaj 25 100 

Izredno zanimive so bile ugotovitve glede izpolnjevanja svojih nalog. Anketiranci so 

odgovarjali na vprašanje, ali za izpolnjevanje svojih nalog lahko zaposleni sam sprejema 

potrebne odločitve. Anketiranci se s tem strinjajo v 36 %, kar se mi zdi zelo pomemben 
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faktor, da lahko zaposleni sami sprejemajo potrebne odločitve. Delno se s tem strinja 28 %, 

popolno se strinja 16 %, 12 % se s tem ne strinja, 8 % anketiranih se s tem nikakor ne strinja. 

4. Pri svojem delu lahko svoje znanje in zmogljivosti uporabljam v polni meri.  

Preglednica 12: Vprašanje številka 4 

Odgovor Število odgovorov Delež v % 

Popolnoma se strinjam 8 32 

Strinjam se 9 36 

Delno se strinjam 4 16 

Ne strinjam se 2 8 

Nikakor se ne strinjam 2 8 

Skupaj 25 100 

36 % anketirancev se strinja, da pri svojem delu lahko svoje znanje in zmogljivosti uporablja 

v polni meri. S tem se popolnoma strinja 32 %, delno se strinja 16 %, odgovora ne strinjam se 

in nikakor se ne strinjam pa sta skupaj na četrtem mestu (8 %). Ugotovitev ankete je 

zanimiva, saj so zaposleni kar pozitivno odgovorili na trditev, kar pomeni, da opravljajo delo, 

primerno svojemu znanju, nekaj zaposlenih bi pa verjetno lahko še kaj več prispevali pri delu 

s svojim znanjem. 

5. Delovni pogoji mi omogočajo, da brez težav usklajujem svoje poklicno in 

zasebno/družinsko življenje. 

 

Slika 19: Vprašanje številka 5 

Iz grafikona vidimo, da se kar 40 % vprašanih anketirancev delno strinja z izjavo, da delovni 

pogoji omogočajo, da zaposleni brez težav usklajuje svoje poklicno in zasebno/družinsko 
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življenje. Nadalje sta na drugem mestu mnenja strinjam se in ne strinjam s 24 %. Sledi 

odgovor popolnoma se strinjam (12 % anketirancev). Za ponujen odgovor nikakor se ne 

strinjam, se ni odločil nihče. Zanimivi in razgibani rezultati kažejo na zanimivo panogo – 

transport, saj vozniki, ki prevladujejo med zaposlenimi, veliko časa vozijo po tujini in ne v 

domačem okolju. Tako je tudi rezultat ankete v merilih panoge. 

6. Čim boljši so moji dosežki, tem boljšeso moje možnosti za nadaljnji razvoj 

(zanimivejšenaloge, več odgovornosti, napredovanje…)   

Preglednica 13: Vprašanje številka 6 

Odgovor Število odgovorov Delež v % 

Popolnoma se strinjam 5 20 

Strinjam se 7 28 

Delno se strinjam 5 20 

Ne strinjam se 5 20 

Nikakor se ne strinjam 3 12 

Skupaj 25 100 

 

Pri trditvi, da čim boljši so moji dosežki, tem boljše so moje možnosti za nadaljnji razvoj za 

zanimivejše naloge, več odgovornosti in napredovanje, so rezultati skoraj enakovredno 

razpršeni kar na vse dane odgovore. Z navedeno izjavo se strinja 28 % anketiranih, mnenja, 

kot so popolnoma se strinjam, delno se strinjam in ne strinjam se, so takoj na drugem mestu z 

20 %. To nakazuje, da so odgovori razpršeni. Le 12 % anketirancev je mnenja, da se s tem 

nikakor ne strinjajo. 

7. Seznanjen sem z razlogi za sprejem odločitev, ki me zadevajo. 

Preglednica 14: Vprašanje številka 7 

Odgovor Število odgovorov Delež v % 

Popolnoma se strinjam 3 12 

Strinjam se 14 56 

Delno se strinjam 4 16 

Ne strinjam se 1 4 

Nikakor se ne strinjam 3 12 

Skupaj 25 100 

 

Več kot polovica anketiranih (56 %) se strinja z mnenjem, da so seznanjeni z razlogi za 

sprejem odločitev, ki ga zadevajo. 16 % se s to trditvijo delno strinja, popolno se strinja in 

nikakor se ne strinja sta (12 %) in se ne strinja (4 %). 

 



 

55 

 

8.  Poznam stanje pri doseganju ciljev (kakovost in čas opravljenega prevoza/dela). 

 

Slika 20: Vprašanje številka 8 

32 % se popolnoma strinja s trditvijo, da pozna stanje pri doseganju ciljev, 24 % se s tem 

strinja, 20 % delno strinja in nikakor se ne strinja (8 % ). 

9. V moji delovni skupini cenijo sodelavce z drugačnim mnenjem, poreklom in izkušnjami. 

Preglednica 15: Vprašanje številka 9 

Odgovor Število odgovorov Delež v % 

Popolnoma se strinjam 9 36 

Strinjam se 5 20 

Delno se strinjam 7 28 

Ne strinjam se 1 4 

Nikakor se ne strinjam 3 12 

Skupaj 25 100 

 

S trditvijo, da cenijo sodelavce z drugačnim mnenjem, poreklom in izkušnjami, se popolnoma 

strinja 36 % anketirancev, 28 % se s tem delno strinja, 20 % se strinja, 12 % se nikakor ne 

strinja. 4 % anketiranih se s postavljeno izhodiščno trditvijo ne strinja. Navedeni odgovori 

nakazujejo na to, da v podjetju cenijo sodelavce različnih prepričanj. 

 

10. Sodelovanje med oddelki v našem podjetju poteka brez težav. 
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Preglednica 16: Vprašanje številka 10 

Odgovor Število odgovorov Delež v % 

Popolnoma se strinjam 9 36 

Strinjam se 5 20 

Delno se strinjam 7 28 

Ne strinjam se 1 4 

Nikakor se ne strinjam 3 12 

Skupaj 25 100 

Zelo podobna je primerjava z rezultati pri vprašanju številka 9. V večji meri prevladuje 

pozitivno mnenje, da sodelovanje med oddelki poteka brez težav, saj se 36 % anketiranih s 

tem popolnoma strinja, 28 % se s tem delno strinja, 20 % se strinja, 4 % se ne strinja in 

nikakor se ne strinja  le 12 %. 

11. Moj nadrejeni se z mano jasno dogovori o ciljih. 

 

Slika 21: Vprašanje številka 11 

Anketiranci se v 28 %  popolnoma strinjajo s trditvijo, da se njihov nadrejeni z njimi jasno 

dogovori o ciljih. Enak je odstotek anketiranih, ki se s tem delno strinja (28 %),  24 %, 

anketiranih se z navedeno trditvijo strinja, medtem ko se 16 % s tem nikakor ne strinja, in ne 

strinja (4 %). 

12. Razumem, kako se vrednotijo in merijo učinki mojega dela. 
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Preglednica 17: Vprašanje številka 12 

Odgovor Število odgovorov Delež v % 

Popolnoma se strinjam 5 20 

Strinjam se 7 28 

Delno se strinjam 8 32 

Ne strinjam se 1 4 

Nikakor se ne strinjam 4 16 

Skupaj 25 100 

  

Iz preglednice razberemo, da se 32 %, kar predstavlja največji odstotek anketirancev, delno 

strinja s tem, kako se vrednotijo učinki njihovega dela, 28 % se strinja, 20 % se popolnoma 

strinja, na četrtem mestu se 16 % anketirancev s tem nikakor ne strinja, 4 % anketirancev pa 

je obkrožilo mnenje, da se ne strinjajo. Graf nam nazorno pokaže, da so zaposleni kar v v kar 

največji meri seznanjeni s tem, kako jih vodstvo ocenjuje in nagrajuje delo.  

13. Moj nadrejeni izvaja redne osebne in skupinske pogovore s svojimi zaposlenimi (npr. 

redni sestanki). 

 

Slika 22: Vprašanje številka 13 

Iz grafikona se vidi, da se s trditvijo, da njihov nadrejeni izvaja redne osebne in skupinske 

pogovore s svojimi zaposlenimi nikakor ne strinja 36 %, 24 % anketirancev se s to trditvijo 

delno strinja, 16 % se strinja, mnenji popolnoma se strinjam in ne strinjam pa sta z 12 % na 

zadnjem mestu. 
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14. Moj nadrejeni mi nudi bogate povratne informacije o mojih dosežkih (jasno, pravočasno, 

prepričljivo). 

 

Slika 23: Vprašanje številka 14 

Kar velik odstotek (40 %) se delno strinja z mnenjem, da mu njihov nadrejeni nudi bogate 

povratne informacije o svojih dosežkih (jasno, pravočasno, prepričljivo). 20 % anketiranih se 

s tem mnenjem nikakor ne strinja. Z istim odstotnim deležem se ponaša mnenje strinjam se. 

Zaposleni se z 12 % popolnoma strinjajo z navedeno trditvijo, medtem ko se 8 % anketiranih 

z navedeno trditvijo ne strinja.  

15. Moj nadrejeni me motivira, naj dajem predloge, kako bi lahko stvari delali še bolje ali 

enostavneje. 

 
Slika 24: Vprašanje številka 15 
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Zelo pomembni so podatki glede motivacije zaposlenih na delovnem mestu, ki jih prikazuje 

zgornji graf. 28 % zaposlenih se delno strinja s trditvijo, da jih njihov nadrejeni motivira pri 

tem, da daje predloge, kako bi lahko stvari delali še bolje ali enostavneje.  Z navedeno 

trditvijo se prav tako ne strinja 28 %, mnenji strinjam se in nikakor se ne strinjam sta 

izenačeni s 16 %, medtem ko se popolnoma strinja z navedeno trditvijo le 12 % anketirancev.  

16. V splošnem sem zadovoljen s svojim neposredno nadrejenim. 

Kar 48 % zaposlenih je na izhodiščno trditev odgovorilo strinjam se. 20 % zaposlenih se z 

izhodiščno trditvijo popolnoma strinja. Mnenji delno se strinjam in nikakor se ne strinja sta 

izenačeni  (12 % vprašanih), nikakor pa se z izhodiščno trditvijo ne strinja 8 % vprašanih. 

 

 

Slika 25: Vprašanje številka 16 

17. Na zastavljeno vprašanje, kaj bi spremenil, da bi lažje in bolj motivirano opravljal svoje 

delo in kako bi vaš vodja pripomogel k izboljšanju, 16 anketirancev ni dajalo predlogov, 9 

anketirancev od 25-ih  pa je navajalo različne predloge, mnenja  oziroma opazke. Anketiranci 

so navedli tudi nekaj opažanj o delovanju podjetja in bili ob tem tudi nekoliko kritični.  

 

Največ predlogov je bilo na temo, kako bi vodja pripomogel k izboljšanju motivacije za delo: 

• za bolj motivirano opravljanje dela ne bi škodila rahla povišica plače,  

• boljše plače, 

• bolj umirjen dialog do sodelavcev, 

• več informacij delavcem in malo več olike disponentov do voznikov, 

• boljši odnosi med sodelavci, 

• povezani programi med voznikom, logistiko, fakturiranjem in računovodstvom, 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Popolnoma se

strinjam 20%

Strinjam se

48%

Delno se

strinjam 12%

Ne strinjam

se 12%

Nikakor se ne

strinjam 8%

Niz1



 

60 

 

• vodja bi si moral več časa vzeti za poslovne pogovore, 

• podjetje bi moralo informirati delavce o tem, kako sploh posluje, 

• moj vodja bi moral vedeti, da včasih potrebujemo tudi dodatno pomoč in jo v kritičnih 
trenutkih tudi izvesti, 

• nič. 
 

Anketiranci so podali tudi nekaj mnenj o tem, kje mora biti vodja bolj pozoren, saj se 

zaposleni zavedajo, da pri prekoračitvi zakonov v prometu, ko opravljajo delo, postavljajo 

sebe in tudi druge v nevarnost. Za posledice storjenega dejanja bo odgovarjalo podjetje ali 

zaposleni sam.  

Tukaj je zaznana tudi težava medsebojne komunikacije, ta je, da resnično manjka izmenjava 

medsebojnih informacij v smeri voznik-vodja in obratno..  

Anketiranci navajajo tudi: 

• preobremenitev zaposlenega,  
• za domači transport: 230 delovnih ur na mesec maksimalno,  
• za mednarodni transport: 90 ur vožnje v dveh tednih maksimalno, zagotavljanje 

tedenskega počitka po zakonu – vikend pavza, 
• bolj pregleden obračun osebnih dohodkov na mednarodnem delu. 
 

S tem vprašanjem smo pridobili zelo različna mnenja za vsa področja delovanja podjetja. Na 

eni strani si zaposleni želijo boljši zaslužek za opravljeno delo, boljše in mirnejše 

komunikacije, več informacij o poteku dela in drugih informacij. Vodja je odgovoren za to, 

kako zaposleni opravlja svoje delo. Če ga pri delu spodbuja, podrejeni učinkoviteje in 

kakovostno opravi delo in pomaga celotni organizaciji. Konkretnih predlogov o tem, kako bi 

si zaposleni izboljšali svoje delo in ga lažje opravljali, anketiranci niso navajali.. Omenjena je 

bila le pomoč v kritičnih trenutkih.  

 

18. Kaj vas motivira pri opravljanju nalog? 

Za konec nas je zanimalo, kaj zaposlene motivira pri opravljanju nalog. Zaposlene na prvem 

mestu motivira osebni dohodek, takoj za osebnim dohodkom so pogoji dela, nato odnosi med 

sodelavci in kot zadnje delovna sredstva. 

5.2 Hipoteze 

Kakovost logistične storitve na eni strani in učinkovitost njenega izvajanja v transportnem 

podjetju na drugi strani lahko povečamo z večjo usklajenostjo in povezanostjo posameznih 

procesov. 
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Prestrukturiranje delov poslovnega procesa  na podlagi izkušenj drugih podjetij v isti branži, 

teorije in predlogov zaposlenih, pripomore k razvoju učinkovitih in integriranih poslovnih 

procesov. 

Ti hipotezi smo združili, ker je poudarek na usklajenih, integriranih ter povezanih poslovnih 

procesih. Kakovost logistične storitve je odvisna od nenehnega prenavljanja oz. 

prestrukturiranja procesov v podjetju.  

Podjetje mora povezati cilje uspešnosti in naložbe s tem, kar odjemalec potrebuje 

(usmerjenost vseh aktivnosti k odjemalcu); odstraniti ovire za komuniciranje in sodelovanje v 

podjetju in z zunanjimi partnerji; obravnavati dobavitelje kot partnerje v doseganju 

poslanstva; vključiti odjemalce in odpraviti prepreke med podjetjem in odjemalci ter 

vzpostaviti značilnosti učeče se organizacije. Integriranost področij in procesov pa hkrati 

pomeni, da bodo spremembe na enem področju vplivale na delovanje drugega področja, to pa 

bo zaradi soodvisnosti zahtevalo več interdiscipliniranega dela (Dubrovski 2011, 325). 

Naše podjetje se je, kot smo že v zgornjih poglavjih nekajkrat omenili, odločilo spremeniti in 

prenoviti poslovanje v podjetju na zelo hiter in intenziven način z zunanjim izvajalcem. To 

pomeni, da se razvija program, ki bo omogočal in integriral  več področnih aktivnosti v 

podjetju. Tu je poudarek bolj na notranjih poslovnih procesih v podjetju, kar pa bo privedlo 

tudi do drugačnega pristopa zunanjih uporabnikov do naših storitev. Da vidik notranjih 

procesov odraža uspešnost in notranjo učinkovitost podjetja, smo omenili v uvodu, ki nam ga 

navaja avtorica Kosi. Primerjave in izkušenj na podlagi drugih podjetij, da bi prestrukturirali 

del poslovnega procesa, je malo. Povprašali so sicer manjše podjetje glede novejšega 

programa, ki ga že nekaj časa uporabljajo, in so potrdili, da so prenovili proces v pozitivni 

smeri. Poudarjajo, da je program učinkovit in da se hitreje odvijajo aktivnosti. Predlogi oz. 

odgovori zaposlenih iz ankete so se sicer malo premalo nanašali na razvoj samih poslovnih 

procesov, smo pa pridobili nekaj več drugih spoznanj, npr. o tem, kaj jih moti pri delu. In na 

tem mestu bi bilo potrebno nekaj ukreniti.  

Podala bi nekaj morebitnih predlogov za izboljšavo poteka dela (glede na kritike 

anketirancev). Nekatere predloge so anketiranci navedli kar sami, in to so: več informacij 

zaposlenim o poteku dela, rahla povišica plače za dobro opravljeno delo. Če bi se konstantna 

preobremenitev zaposlenih ponavljala, bi moralo podjetje v kritičnih trenutkih, npr. pred 

prazniki, ko vozniki prihajajo domov s presežki delavnih ur (kot navaja članek na strani 42), 

zagotoviti tudi dodatno pomoč.   

Obe hipotezi sta si zelo vzajemni. Logistična storitev bo kakovostna, če se bodo procesi v 

transportnem podjetju izvajali usklajeno in bolj povezano. Obe hipotezi na osnovi 

preučevanja veljata.  
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Posamezni poslovni procesi so v delovanju transportnega podjetja odvisni od motiviranosti 

zaposlenih, kateri so zakladnica večletnega delovanja in osvojenega znanja, tako dodajo 

podjetju višjo dodano vrednost in boljšo konkurenčno nastopanje na trgih.  

Trditev velja do tiste kritične točke, ko začutimo, oz. se na kazalnikih učinkovitosti podjetja 

začne kazati, da je podjetje začelo mirovati in da se giblje v enakem začaranem krogu. To 

pomeni, da so poslovni rezultati enaki, pa čeprav smo delovna sredstva povečali. Včasih tudi 

vodje oz. strokovnjaki niso več inovativni na svojih delovnih oz. poslovnih področjih, tako da 

velikokrat potrebujemo spremembo tudi na vodstvenih položajih.  

Dubrovski (2011, 184) nam podaja naslednjo »misel«: 

Čeprav največ obravnavamo vrhnji management, je za izvajanje zamišljenih strategij, nalog in 

ukrepov odločilen srednji in nižji management. Ko podjetje v krizi prevzame novo vodstvo, 

pogosto ugotovi, da posamezni nosilci vodstvenih nalog ne ustrezajo njihovim merilom uspešnega 

delovanja. Takrat izvede ukrepe postopnih zamenjav le-teh z novimi. Na tem področju je najbolj 

pomembno upoštevati načelo boljšega naslednika, torej do zamenjave naj pride šele, ko imamo na 

razpolago sodelavca, ki ustreza postavljenim zahtevam (razen v primeru škodljivih ravnanj, ko je 

treba zamenjavo izvršiti takoj z začasno rešitvijo). 

Dodana vrednost zaposlenih in konkurenčno nastopanje na trgih se pokaže takrat, ko so 

izkušeni delavci pripravljeni sprejeti nove izzive in narediti korak naprej za razvoj podjetja in 

nenazadnje tudi zase, da ne stopicajo na enem in istem mestu. Iz vprašalnika (vprašanje 

številka petnajst)  je razvidno, zadovoljstvo ali nezadovoljstvo zaposlenih v podjetju. Če bi se 

vodstvo malo bolj potrudilo motivirati zaposlene, bi bili učinki mogoče boljši. Da bi 

motivirano opravljal delo pa je zopet iz ankete (vprašanje številka sedemnajst in osemnajst) 

razvidno, da je večino anketirancev pisalo oz. obkrožilo, da jih motivira osebni dohodek, takoj 

za osebnim dohodkom so pogoji dela, nato odnosi med sodelavci, medtem ko so delovna 

sredstva na zadnjem mestu. Kar je zanimiva primerjava z vprašanjem o delovnih sredstvih, saj 

se vidi, da podjetje veliko vlaga v sredstva. Motivacija je logično podana, saj, če se navežemo 

tudi na delovno dobo zaposlenega v podjetju, vidimo, da je večinski delež zaposlenih do deset 

let, kar kaže dejstvo, da se podjetje ne trudi obdržati zaposlenega za več kot deset let. Nad 

deset let je le malo odstotkov zaposlenih. Višjo dodana vrednost podjetju še vedno 

doprinesejo zaposleni, ki podjetje poznajo, z njim delujejo več let in so tudi s tem bolj 

pripadni podjetju, kot tisti, ki jih podjetje izčrpa in prej zapustijo organizacijo. Članek, ki 

govori o delu voznika, nam podaja spoznanje, da je proces prevoza odvisen od več 

dejavnikov, od prometa na cesti, državnih uradnikov in nenazadnje tudi od samega 

delodajalca. Hipoteza na podlagi preučevanja drži. 
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6 SKLEP 

Projektna naloga je zastavljena kompleksno, to sem spoznala, ko sem preučevala teorijo in 

vpletala zraven tudi praktični del.  Preučevala sem integriranost poslovnih procesov v 

konkretnem transportnem podjetju – zanimalo me je, kako podjetje trenutno deluje, kaj bi bilo 

v njem potrebno spremeniti, morda obnoviti in ponovno integrirati v poslovni sistem. 

Poudarek je tudi na motivaciji zaposlenih, vodjih v podjetju in nenazadnje tudi na osnovnih 

sredstvih, saj brez vseh teh pomembnih faktorjev ni konkurenčne storitve. Za to, da ves sistem 

deluje, potrebujemo predvsem pripravljene zaposlene, ki so predani podjetju, kolikor so le 

lahko. 

Celotna projektna naloga je v grobem sestavljena iz petih delov. V prvem delu so podana 

teoretična izhodišča, ki temeljijo na podlagi študija strokovne literature različnih avtorjev. 

Bolj podrobno smo se zaustavili pri navajanju definicij poslovnih procesov, saj za vse 

organizacije, tako proizvodne kot storitvene, velja, da morajo procesi kolikor se le da potekati 

neprekinjeno. Poslovni proces pa ni zaključen, ko se storitev opravi ali proizvod, blago proda, 

ampak se zaključi s plačilom.  

V uvodu smo ugotavljali tudi, da je organiziranje pripomoček managementa, ki krepi 

izvajanje procesa. Če notranji poslovni procesi niso usklajeni, se to kaže tudi pri  

komuniciranju s kupci oz. strankami zunaj podjetja. Če želimo, da se poslovni proces lepo 

razvija in da se podjetje razvija v pravo smer, ga moramo nenehno posodabljati. Namreč – če 

podjetje več let spi na razvoju, podjetje zastara in ga je težko spraviti nazaj v prave tirnice. 

Tako lahko pride do krize v podjetju in nenazadnje tudi do prenehanja delovanja. Za takšne 

primere poznamo tudi različne rešitve, ki smo jih nakazali v uvodu projektne naloge. 

Pomembno je, da se zatečemo k prestrukturiranju podjetja in tako rešimo podjetje pred 

propadom. 

V uvodu je predstavljen tudi sam namen in cilji diplomskega dela. Namen projektne naloge je 

bil s teoretično razpravo in nato obravnavo konkretnega transportnega podjetja preučiti pomen 

učinkovitosti, usklajenosti in integriranosti poslovnih procesov v transportni storitvi.  

V drugem delu so predstavljene transportne zvrsti, in sicer od železnice do cestnega, 

zračnega, ladijskega, vodovodo-plinovodnega do transportne verige. Bolj podrobno 

predstavljamo obravnavane logistične in poslovne procese.  

V tretjem delu analiziramo poslovne procese v izbranem transportnem podjetju, katerega 

poleg stanja delovanja podjetja opremimo tudi s kritičnimi nazori in z nekaj sprotnih napotkov 

za spremembe oz. s predlogi, kakšne novosti bi bilo mogoče  potrebno uvesti.  

Četrto poglavje nam na kratko nakaže, kakšni so vzroki za prenovo procesov in aktivnosti v 

podjetju. Predstavimo različne načine prenove procesov v podjetju. To poglavje nosi veliko 
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osnovnih informacij o tem, zakaj pride do sprememb v podjetju, o novih vizijah zaradi 

obstoječe krize, spremenjenih notranjih ali zunanjih razmerah poslovanja … Nadalje 

predstavimo evolucijske metode in revolucijske metode spreminjanja, ki pripeljejo podjetje v 

prenovo in posledično v  razvoj, uspešnost in učinkovitost.  

V zadnjem poglavju smo opravili raziskavo v konkretnem podjetju in poskušali odgovoriti na 

hipoteze, ki smo si jih zastavili na začetku raziskovanja.  V celotni nalogi se prepleta kar 

nekaj različnih področij, in sicer od integriranosti poslovnih procesov do motiviranosti 

zaposlenih. Nenazadnje tudi cilj teh dveh področij pomaga k boljši konkurenčnosti podjetja na 

trgu.  

S projektno nalogo smo se trudili doseči več ciljev. Na podlagi štirinajstletnih delovnih 

izkušenj v podjetju in teoretičnega znanja, ki sem ga pridobila na predavanjih, sem preučila 

delovanje transportnega podjetja z vidika posameznih procesov. Tukaj sem si pomagala z 

interno literaturo podjetja oz. poslovnikom kakovosti. Pri raziskavi poslovnih procesov sem 

uporabila tudi kritični pristop, kjer se je uporabila tudi primerjava iz teorije in iz izvlečkov 

člankov oz. splošnim prepričanjem.  

Ko smo preučevali drugi cilj oz. stopnjo zadovoljstva zaposlenih na podlagi poslovnih 

procesov in kulture v izbranem podjetju, sem predvsem uporabila anketni vprašalnik. V 

anketni raziskavi smo prišli do spoznanja, da se v podjetju kar ceni sodelavce z drugačnimi 

mnenji, poreklom in izkušnjami. Večinski delež anketiranih je mnenja, da lahko usklajuje 

poklicno in zasebno življenje in da so v splošnem kar zadovoljni s svojim neposredno 

nadrejenim. Ti kazalci kar lepo izžarevajo pozitivno smer delovanja podjetja.  

Poleg smernic za izboljšanje delovanja poslovnih procesov pa so anketiranci morali 

odgovoriti tudi na dva vprašanji, in sicer, kaj bi spremenili, da bi lažje in bolj motivirano 

opravljali svoje delo in kako bi vodja pripomogel k izboljšanju. Ob tem so anketiranci, 

navajali predvsem predloge za izboljšanje medsebojne komunikacije. Poudarek je bil tudi na 

preobremenitvi zaposlenih, na boljših osebnih dohodkih in informacijah o delovanju podjetja. 

Konkretno pa glede izvedbe dela anketirani niso imeli predlogov.  

V prenovi procesov smo navedli nekaj predlogov iz člankov, in sicer, kako timsko delo 

omogoča razvoj podjetja na vseh področjih, da stopimo eno stopničko višje pred konkurenco 

in da bi razvili svoj, slovenski program za borzo tovora za vso splošno uporabo.  

Ključna spoznanja, ki se prepletajo skozi celotno projektno nalogo, se ves čas vračajo med 

zaposlene podjetja. Upam si trditi, da morajo vse organizacije in ne samo podjetje, ki smo ga 

analizirali, vlagati najprej v zaposlene (tako z izobraževanjem kot spodbudami), da so aktivni 

in da lahko zdržijo raznovrstne pritiske tako zunaj podjetja, od strank, do notranjih pritiskov v 

podjetju. Da podjetje dopusti razvoj zaposlenega in mu daje predloge za izboljšanje dela oz. 

aktivnosti, ki jo opravlja, in da zaposleni nima zvezanih rok, morajo biti v podjetju vsi enako 
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obravnavani in morajo imeti enake pogoje v razvoju. Razvoj gre hitro naprej na vseh 

področjih. Integracije, ki pomeni združevanje in povezovanje ljudi, procesov, sistemov in 

tehnologij, se ne smemo ustrašiti. Podjetje se razvija že tako rečeno recipročno. Če 

nalogodajalec dela z novimi informacijskimi tehnologijami in novejšimi programi, nam tako 

daje vzročno-posledični razvoj.  

Naslednje spoznanje dela je, da zaposleni v podjetjih še vedno najbolj stimulira osebni 

dohodek, na drugem mestu so pogoji dela, nato odnosi med sodelavci in šele na zadnjem 

mestu delovna sredstva. Pri obravnavanem podjetju pa se v pozitivni smeri gibljejo grafi 

delovnih sredstev, v katera se denarna sredstva vidno vlagajo, kar pa je za razvoj podjetja 

dobro, da ostaja konkurenčno ostalim večjim konkurentom. 

 

Nekaj zaključnih misli in spoznanj je dodanih tudi v obrazložitvi hipotez. 

 

Ko sem prebirala literaturo, sem prišla do spoznanja, da je prenova podjetij lahko tudi nočna 

mora marsikaterega managerja in da se zaposleni lahko temu tudi upirajo na različne načine. 

Ampak, če je zaposlenemu omogočeno, da se razvija s podjetjem kot celoto in da se novosti 

uvajajo in se integrirajo postopno v delovno okolje, mislim, da ne bi smelo prihajati do 

prekomernih težav.  

 

Odličnost in konkurenčnost podjetja se bo kazala navzven in navznoter z učinkovitimi 

poslovnimi procesi in z zadovoljnimi zaposlenimi. Kazalci uspešnosti, učinkovitosti, čas 

poteka procesov in fleksibilnosti bodo odlični, če bomo kupca storitve presenetili in presegali 

njegova pričakovanja. Tako bomo z integriranimi poslovnimi procesi in s poudarkom na 

dobrih projektnih delih in z uspešnim timom kljubovali kruti konkurenci iz Evrope. 
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PRILOGE 

Priloga 1        Anketni vprašalnik  



 

 

 



Priloga 1 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
Moje ime je Maja Jelenc in zaključujem študij na Fakulteti za management v Kopru. V svojem projektnem 

delu, ki ga pripravljam pod mentorstvom izr. prof. dr. Draga Dubrovskega, obravnavam učinkovitost in 

integriranost poslovnih procesov v podjetju in s tem tudi zadovoljstvo zaposlenih.  

Z anketo želim ugotoviti, kaj vas motivira pri vašem delu, kaj vas moti pri opravljanju vašega dela in kaj bi 

bilo potrebno spremeniti. Anketa je anonimna. Podatke, ki jih bom pridobila s tem vprašalnikom, bom uporabila 

izključno za potrebe projektne naloge.  

Za vložen trud se vam iskreno zahvaljujem! 

 

Prosim, obkrožite odgovore: 

 

 SPOL 

a) ženski 
b) moški 
 

STAROST     VAŠA DELOVNA DOBA V PODJETJU (leta): 

a) do 20 let      a) do 3 

b) od 21 do 25 let     b) 3–5 

c) od 26 do 35 let     c) 6–10  

d) od 36 do 45 let     d) 11–15 

e) od 46 do 55 let     e) 16–25 

f) več kot 55 let     f) več kot 25 

 

VAŠA IZOBRAZBA 

a) osnovna  

b) poklicna 

c) srednja  

d) višja  

e) visoka 

f) univerzitetna 
Popolnoma  Strinjam Delno se Ne  Nikakor  

se strinjam  se strinjam strinjam se se ne strinjam 

1. Imam delovna sredstva, ki jih potrebujem za     

dobro opravljanje dela.       □ □ □ □ □ 

 

2. V mojem oddelku je potek dela zelo dobro organiziran.   

Brez težav dobim vse potrebne informacije, da lahko dobro  

opravim svoje delo.        □ □ □ □ □ 

 

3. Za izpolnjevanje svojih nalog lahko  

sam sprejemam potrebne odločitve.     □ □ □ □ □  

 

4. Pri svojem delu lahko svoje znanje in    

zmogljivosti uporabljam v polni meri.      □ □ □ □ □ 

 

5. Delovni pogoji mi omogočajo, da brez težav 

usklajujem svoje poklicno in zasebno/družinsko  
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življenje.         □ □ □ □ □ 

 

6. Čim boljši so moji dosežki, tem boljšeso moje možnosti  

za nadaljnji razvoj (zanimivejše naloge, več odgovornosti, 

napredovanje …)        □ □ □ □ □ 

 

7. Seznanjen sem z razlogi za sprejem  

odločitev,  ki me zadevajo.        □ □ □ □ □ 

 

8. Poznam stanje pri doseganju ciljev  

(kakovost in čas opravljenega prevoza/dela).    □ □ □ □ □ 
 

9. V moji delovni skupini cenijo sodelavce   

z drugačnim mnenjem, poreklom in izkušnjami.    □ □ □ □ □ 

 

10. Sodelovanje med oddelki v našem podjetju  

poteka brez težav.        □ □ □ □ □ 

 

11. Moj nadrejeni se z mano jasno dogovori o ciljih.   □ □ □ □ □ 

 

12. Razumem, kako se vrednotijo in merijo učinki  

mojega dela.         □ □ □ □ □ 

 

13. Moj nadrejeni izvaja redne osebne in skupinske  

pogovore s svojimi zaposlenimi (npr. redni sestanki).   □ □ □ □ □ 

 

14. Moj nadrejeni mi nudi bogate povratne informacije 

o mojih dosežkih (jasno, pravočasno, prepričljivo).    □ □ □ □ □ 

 

15. Moj nadrejeni me motivira, naj dajem predloge,  

kako bi lahko stvari delali še bolje ali enostavneje.    □ □ □ □ □ 

 

16. V splošnem sem zadovoljen s svojim  

neposredno nadrejenim.       □ □ □ □ □ 

 

 

 

 

 

17. Kaj bi spremenil, da bi lažje in bolj motivirano opravljal svoje deloin kako bi vaš vodja pripomogel k 

izboljšanju? 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

18. Kaj vas motivira pri opravljanju nalog? 

a) delovna sredstva 
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b) pogoji dela 

c) odnosi med sodelovci  

d) osebni dohodek 

e) drugo………………………………. 
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ANKETA 

 
Zovem se Maja Jelenc i završavam studij na Fakultetu za menadžment u Kopru. U svom projektu, kojeg 

pripremam pod mentorstvom izr. prof. dr. Draga Dubrovskog proučavam učinkovitost i integraciju poslovnih 

procesa u firmi te zadovoljstvo zaposlenih. 

Ovom anketom želim ustanoviti što Vas motivira pri radu, što Vam smeta i što bi trebalo promijeniti. 

Anketa je anonimna. Podatke koje putem nje dobijem, upotrijebiti ću isključivo za potrebe projekta. 

Najljepša Vam hvala za Vaš trud. 

 

Molim Vas zaokružite odgovore. 

 

1. SPOL 

2. STAROST 

2. KOLIKO DUGO VEĆ RADITE U FIRMI (godina): 

3. VAŠA IZOBRAZBA 

a) osnovna škola 

b) izučen zanat 

c) srednja škola 

d) viša škola 

e) visoka škola 

f) studij 

 
1.. Imam radna sredstva, koja mi trebaju za dobro obavljanje posla.      

2. U mom odjelu je rad vrlo dobro organiziran. Bez poteškoća dobivam sve potrebne informacije,  

da mogu dobro obaviti svoj posao.     

3. Za obavljanje svojih dužnosti mogusam donositi potrebne odluke.     

4. U svom poslu mogu u punoj mjeri upotrebljavati svoje znanje i sposobnosti.     

5. Radni uvjeti mi omogućuju, da bez problema usklađujem svoj poslovi i privatni/obiteljski život.   

6. Što su moji rezultati bolji, tim bolje su moje mogućnosti za daljnji napredak (zanimljivije dužnosti, više 

odgovornosti, napredovanje…).   

7. Obavješten sam o razlozima za donošenje odluka, koje me se neposredno tiču.   

8. Poznajem stanje kod postizanja ciljeva (kvaliteta i vrijeme obavljenog prijevoza).    

9. U mom poslovnom okruženju cijene suradnike drugačijeg mišljenja, porijekla i iskustva.   

10. Suradnja među odjelima u našoj firmi djeluje bez problema.      

11. Moj nadređeni se samnom jasno dogovori o ciljevima.   

12. Razumijem, kako se vrednote i mjere učinci mog rada.      

13. Moj nadređeni provodi redovite individualne i grupne razgovore sa svojim zaposlenicima (npr. redoviti 

sastanci).  

14. Moj nadređeni mi nudi bogate povratne informacije o mojim rezultatima (jasno, pravovremeno, 

uvjerljivo).  

15. Moj nadređeni me motivira, da dajem prijedloge, kako bismo mogli stvari obavljati još bolje ili 

jednostavnije. 16. Općenito sam zadovoljan svojim neposredno nadređenim.      

17. Što biste promijenili, da bi lakše obavljali svoj posaoi kako bi Vaš vođa mogao doprinijeti poboljšanju? 

 

 

18. Što Vas motivira kod izvršavanja zadataka? 
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a) Radna sredstva   
b) Uvjeti rada 
c) Odnosi među suradnicima 
d) Osobni dohodak 
e) Drugo………….. 

 

 


