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POVZETEK 

Slovenski dobavitelj sedežnih garnitur nemškemu odjemalcu OEM v avtomobilski industriji 

uspešno dobavlja izdelke vrsto let. Dobavitelj pridobi zaupanje odjemalca v skupnih razvojnih 

projektih in utrjuje svojo pozicijo dobavitelja A. Odjemalec želi spremeniti na in naro anja 

sedežnih garnitur in mesto dobave. Dobavitelj za zadovoljitev potrebe odjemalca resno 

pristopi k uresni itvi prenove logisti nega sistema. Kako dobavitelj to udejanja v praksi, je 

opisano v tej projektni nalogi. Prvi del projektne naloge opredeljuje teoreti na izhodiš a, 

drugi del pa problem in zahteve logistike v panogi. Kako slovenski dobavitelj pristopa k 

managementu projektnega obvladovanja logistike v danem primeru, je opisano v 

nadaljevanju, v izdelavi posodobljenega sistema logistike, ki v celoti pokriva zahteve 

odjemalca. 

Klju ne besede: management projekta, projekt, sistem logistike, dobavitelj A, odjemalec 

OEM. 

 

SUMMARY 

 

A Slovenian supplier of seat sets has been successfully delivering products to the German 

consumer OEM in car industry for a number of years. The supplier won consumer's 

confidence in joint development projects and firmed his A supplier position. Consumer 

intends to change his procedure of ordering products and delivery destination. Supplier 

seriously concentrates on a change of his logistics system to be able to satisfy consumer's 

requirements. This project paper describes how this target is realised by the supplier in 

practice. The first part deals with theoretic starting points, and the second one defines the 

issue and logistics requirements in industry. In continuation, it is described how the Slovenian 

supplier tackled the logistics project management in this specific case by making a 

modernised logistics system which covers all consumer requirements. 

Key words: project management, project, logistics system, A supplier, OEM consumer. 
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1 UVOD 

 

Obi ajno je proizvodnja komponent avtomobilskih delov na razli nih lokacijah, kjer so 

stroški dela in kakovosti izdelkov v optimalnem sorazmerju. Tako so kapitalno manj 

intenzivna dela praviloma oddaljena od tovarne, ki sestavlja avtomobile. Nekateri sklopi za 

evropske avtomobile se proizvajajo celo v Rusiji, Južnoafriški republiki in podobno. Na 

takšnih logisti nih razdaljah je zanesljivost dobav odjemalcu odvisna od zanesljivosti 

logisti nega sistema, ki v visoki stopnji avtomatizacije izlo i možne loveške napake. Primer 

zanesljive avtomatizirane dobave sedežnih garnitur odjemalcu (proizvajalec avtomobilov), od 

zadnje faze proizvodnega procesa šivanja do vgradnje prevlek na sedež, je opisan v 

nadaljevanju.  

Moto v avtomobilski industriji z vidika stroškov je za približno enako ceno avtomobila 

izdelati avto z novejšim dizajnom, boljšimi tehni nimi karakteristikami in uporabniku 

prijaznejši avto. To pa pomeni za dobavitelje avtomobilskih delov nenehne spremembe in 

nižanje stroškov obstoje im komponentam avtomobila. V celotni proizvodni verigi imajo 

logisti no-transportno-skladiš ni stroški velik delež in so stalna tema sprememb in nižanja le-

teh. Z globalizacijo avtomobilske industrije se bo logisti ni koncept nadgrajeval in 

spreminjal; enako velja za ostale panoge. Podjetja, ki bodo sposobna pravo asnega 

spreminjanja in optimiranja logisti nih postopkov, bodo na dolgi rok izpodrinila z globalnega 

trga podjetja, ki bodo zamudila sodobne logisti ne koncepte, ne glede na to, da je njihov 

izdelek enake kakovosti ali celo kakovostnejši. 

 

1.1 Teoreti na izhodiš a in opis problema 

Globalna konkurenca je prisilila podjetja k selitvi proizvodnih obratov in distribucijskih 

centrov z namenom biti konkuren en in stroškovno u inkovit. V nekaterih industrijskih 

panogah (na primer elektroniki in avtomobilski industriji) vodilna podjetja zahtevajo, da 

njihovi klju ni dobavitelji izdelujejo sestavne dele in postavijo montažne linije ali skladiš a v 

neposredni bližini njihove tovarne (Kav i  2006, 68).  

V nekaterih drugih primerih podjetja selijo proizvodne obrate, z namenom stroškovne 

u inkovitosti, v države z nizko ceno delovne sile. Nemška avtomobilska industrija se 

postopno seli na Poljsko, Madžarsko, eško in v severno Afriko. Podobno je v obutveni in 

obla ilni industriji, ki se je preselila na Daljni vzhod (Kav i  2006, 69).  

Vse bolj se uveljavlja tako imenovani Just-in-Time (JIT – ang.: Just in Time) princip 

oskrbovanja, ki pomeni asovno dobro planirane dobave naro niku, to no ob pravem asu. 

Vsi potrebni deli morajo priti na vsako delovno mesto to no takrat in v takšni koli ini, kot jo 

naro nik (kupec, odjemalec) zahteva. Natan na povezanost celotnega procesa dobav v 

oskrbni verigi je nujno potrebna zahteva. Ideja JIT je enostavna in pravi, da proizvajamo in 
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dostavljamo gotove proizvode v asu prodaje, sestave in sklope to no takrat, ko jih je 

potrebno na koncu oskrbne verige pri naro niku sestaviti v kon ne proizvode, proizvajati 

sestavne dele tik, preden vstopijo v proces sestave, in nabavljati material to no takrat, ko je 

potreben za proces proizvodnje. Le taka povezanost nam odpravlja zaloge na vstopu 

materiala, v celotnem procesu in tudi na njegovem koncu. Ves material naj bi služil kot 

aktiven element procesa in ne zastajal v posameznih delih oskrbne verige in s tem povzro al 

nepotrebne stroške (Kav i  2009, 43). Vse to zahteva skrben management obvladovanja 

logistike v oskrbni verigi. 

Z oskrbno verigo razumemo vse dejavnosti, ki omogo ajo oskrbo proizvodnje z materialnimi 

viri, in pretok izdelkov do kon nega porabnika ter s tem povezan tok informacij. Materialni 

tok in tok informacij te eta v obe smeri oskrbne verige, po verigi navzdol in navzgor. Oskrbna 

veriga obsega upravljanje informacijskih sistemov, nabavo materiala, management 

proizvodnje, upravljanje z zalogami, skladiš enje, embaliranje izdelkov in druge dejavnosti 

(Kav i  2006, 65). 

Za predmet preu evanja v tej raziskavi smo izbrali veliko mednarodno podjetje v 

avtomobilski industriji, ki je dobavitelj sedežnih prevlek direktno v proizvodnjo naro nika za 

sestavo avtomobilov. Izzivi managementa v izbranem podjetju so, kako v logistiki naro niku 

zagotoviti pravo asne in koli insko ustrezne dobave ob ciljnih stroških in po kakovostnih 

zahtevah naro nika. Izziv za management izbranega podjetja je uvedba procesa logistike v 

dobavni verigi do naro nika s poudarkom na zagotavljanju dobav ravno ob pravem asu (JIT) 

s pomo jo projektnega pristopa. 

Projekt je zaklju en proces izvajanja logi no povezanih in odvisnih aktivnosti z namenom 

doseganja ciljev projekta (ZPM 2008, 6). Management projekta je veliko ve  kot samo 

uporaba ra unalniških programov za vodenje projektov – je uporaba znanja, veš in, orodij in 

tehnik za izvedbo projektnih aktivnosti, s katerimi se postopno doseže namen projekta, ki naj 

bi zadovoljil razli ne potrebe in pri akovanja klju nih udeležencev projekta. Potrebe 

udeležencev so za projektni tim poznane zahteve, medtem ko predstavljajo pri akovanja 

udeležencev nepoznane zahteve (ZPM 2008, 15). Njihovo upoštevanje v pripravi in izvedbi 

projekta izboljšav procesa dobav vodi od kakovosti v odli nost poslovanja. 

Doseganje konceptualne odli nosti, odli nosti v proizvodnji in distribuciji so klju ni 

dejavniki uspešnega obvladovanja oskrbne verige, ob hkratnem povezovanju vseh treh 

podro ij, ki jih v nadaljevanju podrobneje opisujemo (Kav i  2006, 68). 

1. Konceptualna odli nost: Proaktivna vloga pri oblikovanju novih izdelkov ob 

upoštevanju želja in pri akovanj odjemalcev. Prav tako brez povratne informacije o 

dogajanjih na trgu in poznavanja smernic ni mogo e zagotoviti uspešnega delovanja oskrbne 

verige.  
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2. Odli nost v proizvodnji: Pravo asna oskrba in pravilno na rtovanje potreb trga sta 

temelj proizvodnega procesa. Zagotoviti je treba, da so dobave med posameznimi operacijami 

to no ob dolo enem asu, hitrost proizvodne linije pa dolo a odjemalec. 

3. Odli nost v distribuciji: Pravo asno in pravilno napovedovanje potreb trga je klju nega 

pomena za pravo asno oskrbo s surovinami in racionalizacijo proizvodnih stroškov. 

Zagotavljanje visoke ravni dobavnega servisa omogo a optimizacijo vseh blagovnih tokov 

oskrbne verige. Poleg materialnega toka je treba opozoriti na tok informacij in tok denarja; 

tok informacij poteka v nasprotni smeri kot materialni tok.  

Zaklju na naloga je razdeljena na teoreti ni in empiri ni del. V teoreti nem delu smo podali 

glavne zna ilnosti projektnega managementa in managementa oskrbnih verig s poudarkom na 

obvladovanju procesov logistike. V empiri nem pa smo pojasnili, zakaj je podjetje za elo ta 

projekt, kako so zastavili managiranje projekta, kakšno konkuren no prednost je podjetja s 

tem projektom pridobilo. 

Osnovni obravnavan problem v tej raziskavi je bil, kako naj izbrano podjetje kot dobavitelj v 

panogi proizvodnje avtomobilskih sestavnih delov s podporo projektnega managementa 

zagotovi optimalno logistiko v oskrbni verigi do naro nika ter na ta na in izpolni zahteve 

naro nika (odjemalca) po visoki kakovosti, visoki zanesljivosti dobav s im manjšimi stroški 

ter tako dosega konkuren nost, nadaljnji razvoj in še naprej zagotavlja svoj obstoj. 

Klju ni pojmi: management, projekt, oskrbna veriga, logistika, obvladovanje oskrbne verige, 

JIT – ravno ob pravem asu. 

1.2 Namen in cilji  

Namen zaklju ne projektne naloge je raziskati podro je managementa oskrbnih verig v 

povezavi z uvajanjem izboljšav procesa dobav s projektnim pristopom. Preu ili in povezali 

smo podro je teorije projektnega managementa in managementa oskrbnih verig, opredelili 

pojme in pojave, ki so povezani z obravnavanim problemom, ter obravnavan problem osvetlili 

s teoreti nega vidika.  

Cilj zaklju ne projektne naloge je preu iti možnosti za optimizacijo logistike v dobavni verigi 

s projektnim pristopom. Managementu izbrane organizacije želimo razviti in predlagati 

izboljšave procesa logistike v delu oskrbne verige, ki je v domeni izbrane organizacije, ter s 

tem zagotoviti optimalni na in procesa logistike v oskrbni verigi do odjemalca, ki bo 

zagotavljal želeno kakovost, ceno in natan nost dobav. Konkretni cilj v organizaciji je 

analizirati možnosti za izboljšanje procesa logistike sedežnih prevlek od mesta proizvodnje 

prevlek do mesta vgradnje sedežnih prevlek na sedež vozila. Predstavili smo zasnovo in 

izvedbo projekta.  
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1.3 Metodologija 

Poudarek je bil na metodi študije primera in izkušenj avtorja te raziskave v dosedanji praksi. 

Pri študiju primera smo izhajali iz obstoje ega stanja v managementu dobaviteljske verige do 

naro nika (odjemalca), to je v procesu avtomatskega skladiš enja in komisioniranja, 

ozna evanja in avtomatskega branja EAEN-bar kod.  

Vklju ili smo preu evanje teorije o projektnem managementu in managementu oskrbnih verig 

in študijo poslovne dokumentacije, s pomo jo katere smo predlagali možne spremembe za 

optimizacijo procesa logistike do naro nika. 

Le s kombinacijo navedenih metod smo lahko preu ili problemsko podro je in zastavili nov 

na in logistike v dobaviteljski verigi do odjemalca (kupca). 

 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri izdelavi naloge smo izhajali iz slede ih predpostavk: 

- Kljub nenehnemu zniževanju stroškov pri hkratnem ve anju kakovosti izdelkov ter 

pove evanju zanesljivosti dobav želimo izklju iti možnost objektivnih loveških napak 

v sistemu obvladovanja logistike. 

- Naro ila za prevleke bodo vedno bolj razdrobljena (vedno manjše serije), saj je pri izbiri 

avtomobila vedno ve  možnosti izbire razli nih materialov za sedež v razli nih barvah. 

- Pove uje se delež usnjenih prevlek, pri katerih so gube pri transportu v boks paletah 

pogostejše, kar v procesu logistike zahteva posebno rokovanje. 

- Pri pretoku izdelkov moramo slediti sistemu FIFO in v najve ji meri vklju evati  

metodo poka-yoke (enostavne rešitve, brez možnosti nastajanja napak), kar je povezano 

s kakovostjo dobavljenih delov. 

Za uvajanje zahtevnejših rešitev smo v fazi izvedbe projekta optimizacije logistike v 

tehnološkem delu projekta vklju ili zunanje izvajalce. 

Omejitve 

- V nalogi smo se omejili na managerski vidik zasnove in izvedbe projekta za 

optimizacijo logisti nega sistema. Detajlnih finan nih, tehnoloških in izvedbenih vidikov 

spremljevalne logisti ne dejavnosti, oskrbe tovornjakov, izdelave transportne in druge 

poslovne dokumentacije pa v nalogi nismo navajali. 

- Uporabljali smo podatke, ki niso poslovna skrivnost. 
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2  PROJEKTNO OBVLADOVANJE LOGISTIKE V OSKRBNI VERIGI 

2.1 Projektni management 

Managament je ve pomenska beseda. Lahko pomeni organ ali proces (dejavnost). 

Management je lahko oznaka za organ, ki vodi poslovanje podjetja ali njegove dele. Je pa tudi 

skupna oznaka za managerje v podjetju. Treba je lo evati vršni management (vrhovni 

management, top management, top executives), srednji management (middle management) in 

nižji management (delavniški management, shop-floor management) (Kralj 2005, 19). 

Manager je vsaka oseba v podjetju, ki v njem odlo a: snuje in planira, organizira, vodi, 

usmerja in nadzoruje delovanje podjetja. Njegovo delovanje obsega vodenje poslovanja 

podjetja, lahko le poslov podjetja (poslovodenje) in vodenje ljudi v podjetju (voditeljstvo, 

leadership) (Kralj 2005, 19). 

Proces managementa je torej vodenje poslovanja podjetja in vodenja ljudi v delu in 

poslovanju podjetja k doseganju izidov. Dejavnosti snovanja, planiranja, organiziranja, 

vodenja, usmerjanja in nadzorovanja lahko razumno razširimo v povezanost KOMPI, ki je del 

interesne teorije o politiki organizacije (podjetja) in se nanaša na informiranje, planiranje, 

motiviranje, organiziranje, koordiniranje in kontroliranje (Kralj 2005, 19). 

Management projekta je veliko ve  kot samo uporaba ra unalniških programov za vodenje 

projektov – je uporaba znanja, veš in, orodij in tehnik za izvedbo projektnih aktivnosti, s 

katerimi se postopno doseže namen projekta, ki naj bi zadovoljil razli ne potrebe in 

pri akovanja klju nih udeležencev projekta. Potrebe udeležencev so za projektni tim poznane 

zahteve, medtem ko predstavljajo pri akovanja udeležencev nepoznane zahteve (ZPM 2008, 

15).  

Obstajata dve klasi ni metodologiji projektnega vodenja: metoda kriti ne poti, ki je 

osredoto ena na posamezne cilje in upravljanje asa, ter stroškovni na rt (angl.: Cost 

specification (C/SPEC) ali C/SCSC – Cost/Schedule Control System Criteria), ki je usmerjen 

v tri cilje: obseg delovanja projekta, organizacijo in stroške. Prvi cilj dosežemo z raz lenitvijo 

projekta po aktivnostih, drugega z organizacijsko strukturo projekta in tretjega s stroškovno 

raz lenitvijo (angl.: WBS – Work Breakdown Structure, OBS – Organization Breakdown 

Structure in CBS – Cost Breakdown Structure). Rezultat dvodimenzionalne matrike prvih 

dveh je matrika odgovornosti, vse tri skupaj pa tvorijo kocko kontrole stroškov (angl.: Cost 

control cube). Tradicionalni vidik torej sloni na trikotniku kakovost–stroški– as (ZPM 2008, 

15). 

Zna ilnosti projektnega managementa so (ZPM 2008, 16): 

ciljna usmerjenost – brez ciljev je nemogo e dose i zadovoljive rezultate; 

usmerjenost v spremembe – ustvariti nekaj, kar nekdo potrebuje, a tega še nima; 
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multidisciplinarnost – obvladovati mora širok spekter znanj za dosego cilja; 

prera unljivost – iskanje bližnjic ali na inov, s katerimi bi lahko obšli ustaljene 

 norme z namenom hitrejše izvedbe projekta; 

izvedbena usmerjenost – dolo itev potrebnih »meril« za potrditev kakovosti rezultata; 

kontrolna usmerjenost – natan no dolo eni kontrolni mehanizmi, da se projekt drži      

asovnega plana. 

Projektni management ima tri razsežnosti: cilje projekta, procese managementa in nivoje, na 

katerih so procesi izvedeni. Za izpolnitev zahtev, s katerimi je dolo en cilj projekta, je 

potrebno obvladovati pet podro ij: strokovno podro je projekta, organizacijo projekta, 

kakovost, stroške in as. Kot šestega bi lahko dodali še obvladovanje rizikov (ZPM 2008, 16). 

Turner tudi razlaga, zakaj se pri vodenju in nadzoru projektov najve  pozornosti posve a 

asu. Razlogi so naslednji (ZPM 2008, 16): 

- metode kontrole asa (mrežni plan) so najbolj napredne; 

- projektni manager ima ve ji nadzor nad asom kot nad stroški ali kakovostjo; 

- as je najvidnejši cilj; 

- ob utek za as je (ali ni) prirojen v podzavesti posameznika in je med vplivnejšimi 

lastnostmi dobrega projektnega managerja. 

Ena od glavnih nalog managementa projekta je tudi izogibanje pastem, s katerimi se sre uje 

projekt na poti do uresni itve kon nega cilja. Andersen meni, da se tem pastem najlažje 

izognemo s ciljno usmerjenim projektnim managementom (angl.: Goal directed project 

management), ki predvideva uporabo naslednjih orodij in metod (ZPM 2008, 17): 

- osredoto enost na rezultate – plan projekta mora biti v skladu s strateškim planom 

podjetja. Potrebno je dolo iti in uveljaviti na ela in taktiko delovanja – doseganja 

rezultatov na projektni na in. Potrebno je dose i podporo vodilnega managementa in 

investitorjev, za kar je potrebno poudariti cilje projekta, omejiti podro je delovanja 

projekta in dolo iti kriterije za oceno uspeha projekta. 

-  skladnost planov – plan mora biti »robusten«, a še vedno dovolj fleksibilen. Za potrebe 

nadzora rokov, stroškov in kakovosti je potrebno definirati vmesne cilje. Plan naj služi 

za opravljanje nalog v vnaprej dolo enem zaporedju. 

-  kreativnost plana – pri planiranju je potrebno vklju iti lane tima. Ob izdelavi plana je 

potrebno upoštevati sposobnosti, zmogljivosti in razpoložljivost virov. Predvideti je 

potrebno tudi resurse in as za primer nenadnih sprememb. 

-  organizacija projekta – vzpostaviti je potrebno fleksibilno strukturo, pri kateri so jasno 

definirane vloge in odgovornosti vseh sodelujo ih. Oboje mora biti podprto z 

u inkovitimi komunikacijami. 

- koordinacija projekta – potrebno je ustvariti ugodno klimo za sodelovanje vseh 

udeležencev projekta. Motivacija izvajalcev in njihovih linijskih vodij je pri tem eden 
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od glavnih dejavnikov. Udeležence je potrebno usmerjati in jim zaupati, da bodo delo 

dobro opravili. 

-  nadzor projekta – projekt se formalno nadzira v enakih intervalih, vmes pa je potrebno 

vzpostaviti poro anje izvajalcev glede na plan projekta. S tem se doseže pravo asno 

ukrepanje v primeru motenj in zastojev na projektu. 

2.1.1  Projekti in zasnova projekta 

Beseda projekt ima v slovenskem jeziku ve  pomenov. Slovar slovenskega knjižnega jezika 

(SSKJ, geslo projekt) ga opredeljuje kot (Stare 2011, 4): 

- kaj dolo a, kaj se misli narediti in kako se naj to uresni i, na rt: izdelati predložiti 

projekte; projekt šolske reforme; projekt za modernizacijo projekta; finan ni, 

investicijski projekt; idejni, tehni ni projekt stroja; raziskovalni projekt; vesoljski 

projekt; 

- v gradbeništvu: skupek na rtov, tehni nih opisov in popis stroškov za kak objekt, 

podro je: arhitekti so izdelali ve  projektov; projekt ceste, spomenika, stavbe; projekt 

elektri ne napeljave; gradbeni projekt; 

- v arhitekturi: glavni projekt (glavni na rt); izdelovanje, uresni evanje tega; financirati, 

kreditirati projekt; sodelovati pri projektu; 

- posebno zna ilno za publicisti na besedila (navadno s prilastkom): umetniško delo 

glede na namen, da se izvede, uresni i: komisija je filmski projekt potrdila; glasbeni, 

gledališki projekt; uspeh mladega igralca pri projektu; 

- knjižno: osnutek, predlog dolo enega besedila: razpravljati o projektu resolucije, 

zakona. 

Da bi pojem še natan neje opredelili, navajamo opredelitve nekaj vodilnih svetovnih 

strokovnjakov s podro ja projektnega managementa. Projekt je (Stare 2011, 4):  

- enkratna naloga, s katero želimo z vklju evanjem razli nih virov v omejenem asu 

dose i želene rezultate; 

- kon ni, ciljno usmerjen, do neke mere unikaten proces, ki vklju uje koordinacijo 

izvedbe povezanih aktivnosti; 

- podjem z dolo enimi cilji, pri emer uporablja poslovne prvine in deluje z omejenim 

asom, stroški in kakovostjo;  projekt je obi ajno unikaten za združbo; 

- niz enkratnih kompleksnih in povezanih aktivnosti, ki imajo skupen cilj in namen ter 

morajo biti kon ane v nekem asu, v okviru prora una in v skladu z zahtevami. 

Na podlagi predstavljenih opredelitev lahko povzamemo, da je projekt enkraten, asovno in 

finan no omejen ter ciljno usmerjen kompleksen proces logi no povezanih aktivnosti z 

namenom ustvarjanja proizvodov ali storitev v skladu s standardi kakovosti in naro nikovimi 

zahtevami (Stare 2011, 4). 
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Projekt je proces angažiranja projektnega sistema naro nika, vodstva in izvajalcev projekta v 

omejenem asu (Hauc 2007, 42). 

Uspešnost projekta lahko iš emo tudi v tem, da se jasno opredelijo vloge vseh, ki poleg 

projekta tvorijo projektni sistem. Slednjega pa tvorijo (Hauc 2007, 42): 

- naro nik projekta, 

- management projekta, 

- izvajalci, 

- skrbništvo projekta v razli nih organizacijskih oblikah projektnega managementa. 

Za predstavitev projektnega sistema vzemimo primer projekta razvoja izdelka v srednje 

velikem podjetju v organizacijski obliki najvišjega managementa kot uprave s predsednikom 

in lani za dolo ena podro ja (Hauc 2007, 43). 

- naro nik projekta: predsednik uprave, 

- management projekta: lan uprave za trženje in razvoj, 

- notranji izvajalci: notranje organizacijske enote tehni nega razvoja, marketinga, 

tehnologije, priprave proizvodnje, proizvodnje, nabave, kadrovske funkcije, financ itd., 

- zunanji izvajalci: kooperanti, gradbeno podjetje, dobavitelj proizvodne opreme, 

orodjarsko podjetje, svetovalne organizacije itd., 

- skrbništvo projekta: vodja projekta s planskim timom, strokovnim timom in vodstvenim 

projektnim timom, skrbniki pri vodstvih notranjih izvajalcev. 

Naro nik projekta naro a projekt in odlo a o zagotavljanju pogojev za vodenje in izvajanje ter 

zagon eksploatacije, ki sledi projektu. Praviloma potrjuje vhodno strategijo, projektne cilje, 

ekonomiko in v pripravi zagona projekta ter v poznejših fazah sprejema strateške in projektne 

odlo itve. Management projekta, ki ga imenuje naro nik projekta, izvaja naloge, podobne 

nalogam naro nika, in dodatno predvsem strateški kontroling (usklajevanje ciljev projekta z 

vhodno strategijo ali spremenjeno strategijo, ki je nastala med izvajanjem projekta). Na 

podlagi projektnega kontrolinga pa sprejema projektne in druge odlo itve glede na razmejitev 

pristojnosti med naro nikom projekta in njim. V manjših podjetjih je naro nik projekta hkrati 

management projekta, kar imamo lahko tudi pri strateško zelo pomembnih projektih, kjer npr. 

predsednik uprave podjetja pomeni hkrati naro nika in management projekta (Hauc 2007, 43). 

Z zunanjimi izvajalci se po ponudbenem postopku sklenejo pogodbe o delu na projektu na 

podlagi njihovih ponudb. Pri tem morajo zunanji izvajalci v okviru ponudbe predložiti plan 

svojih del na projektu, kakor je bilo predvideno v zahtevku (tenderju) za ponudbo. Zunanje 

izvajalce lahko investitor vklju i v izvajanje projekta na dva na ina (Hauc 2007, 43): 

- s pogodbami ob za etku projekta ali pozneje med izvajanem, 

- z dogovori (pismom ali pogodbo) o nameri in pozneje sklene pogodbo o sodelovanju. 
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Vodstvo projekta investitorja mora v planu projekta predvideti plan sklepanja pogodb 

oziroma izvedbe ponudbenih postopkov, ki so: priprava zahtevka, objava ponudbe, zbiranje 

ponudb, izbor najboljšega ponudnika, usklajevanje ponudbe, podpis pogodbe, zagotovitev 

pogojev iz pogodbe za za etek del itd. (Hauc 2007, 44). 

Za uspešno izvedbo projekta je treba poudariti pomen projektnega managementa. Nanj 

naro nik projekta prenaša tudi del svojih nalog, pristojnosti in odgovornosti v zvezi s 

projektom, da lahko uspešno vodi projekt in vanj vklju uje izvajalce po planu. Organiziranost 

in medsebojna odvisnost vseh v okviru projektnega sistema je pomembna ne samo za hitro 

pretvorbo strategij v cilje projekta, ampak tudi za uspešnost izvajanja projekta in njegovo 

predajo v eksploatacijo. Gre za projektno organiziranost naro nika in managementa projekta, 

projektnega managementa in izvajalcev (Hauc 2007, 44). 

2.1.2  Izvedba in vodenje projekta 

Projektni management oziroma vodstvo projekta skrbi za pripravo zagonskega elaborata in 

predvsem plana projekta ter nato za lansiranje projekta, kar pomeni za etek izvajanja. 

Izvajalcem posreduje vse potrebne plane in druge podatke, da lahko za nejo izvajati projekt. 

Izvajalci pa bodo morali ob vnaprej predvidenih kontrolah pripraviti kontrolna poro ila. Ob 

morebitnih odstopanjih od plana sledi ponovno planiranje in lansiranje izvajanja. Vodstvo 

projekta ob asno posreduje kontrolna poro ila najvišjemu vodstvu podjetja, ki ob morebitnih 

odstopanjih in spremembah pri projektu povratno posreduje odlo itve in ukrepe, ki jih mora 

vodstvo projekta z izvajalci izvesti. Pri tem ne gre samo za to, da se z vodenjem projekta 

zagotovi izvajanje projekta po zahtevah, ki izhajajo iz zagonskega elaborata in plana projekta, 

temve  tudi za kontrolo in usklajevanje, ali so projekti skladni z vhodno strategijo in ta s 

strategijo podjetja, ki je predstavljena v strateških razvojnih programih podjetja in drugih 

organizacij. Preprost opis vodenja izvajanja projektov pa kaže še problem nenehnega 

usklajevanja projektov, kar ni samo naloga projektnega managementa, ampak tudi 

managementa projekta ali naro nika projekta na splošno (Hauc 2007, 166). 

Vodenje projekta je temeljna naloga projektnega managementa. Gre za to, da izvajalce 

usmerimo v izvajanje aktivnosti plana projekta v skladu z zahtevami iz zagonskega elaborata, 

pri komercialnih projektih projektno usmerjenih podjetij pa v skladu s ponudbo in pogodbo 

ter zagonskim elaboratom, e ga je podjetje v ponudbenem postopku izdelalo. Za etek 

vodenja izvajanja projekta je po pripravi zagona projekta sam zagon izvajanja, kar smo 

ozna ili tudi kot lansiranje izvajanj projekta. Pri tem ne gre samo za to, da se izvajalcem 

posredujejo vse potrebne informacije in delovni nalog ali iz pogodbe dogovorjena 

dokumentacija za zunanje izvajalce, ampak tudi za dogovor o kontrolnih poro ilih, ki jih 

morajo izvajalci posredovati v skladu s planom kontrole. V to pa je vklju en tudi management 

projekta, ki mora najprej naro iti izvajanje projekta projektnemu managementu in preko njega 

izvajalcem. Mora pa biti tudi obveš en o izvajanju, kar pomeni, da mora prav tako prejemati 

kontrolna poro ila, kar je še zlasti potrebno, e nastanejo odstopanja od planov projekta 
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oziroma zahtev iz zagonskega elaborata. Gre za dinami ne procese zagona izvajanja ob 

za etku projekta in kasneje po opravljenih kontrolah, posredovanje kontrolnih informacij 

managementu projekta, ki mora ob morebitnih odstopanjih posredovati odlo itve, da lahko 

projektni management ukrepa. Govorimo o dinami nem modelu vodenja projekta, ki je lahko 

pri ve jem številu izvajalcev, predvsem v fazi zrele dinamike projekta, pri izvedbeno 

dislociranih projektih, dolgotrajnih projektih, pri projektih z izrazito vzporedno izvedbo itd. 

uspešen samo ob vzpostavljenem informacijskem sistemu na sodobnih telekomunikacijskih 

rešitvah (Hauc 2007, 285). 

2.1.3  Zaklju ek projekta 

eprav dokon anje projekta bolj kot katerakoli druga faza zahteva izjemno raznovrstne 

tehni ne, organizacijske in vodstvene veš ine, raziskave kažejo, da je to v praksi najbolj 

prezrta in najmanj sistemati no izpeljana faza. Projekt se namre  ne kon a kar sam, z zadnjo 

izpeljano aktivnostjo faze izvedbe, ampak je treba naloge in opravila dokon anja projekta 

skrbno na rtovati, usklajevati in kontrolirati (Stare 2011, 269). 

Ve ina avtorjev navaja, da je zaklju evanje projekta samostojna faza s tipi nimi aktivnostmi, 

eprav v nasprotju z drugimi fazami projektnega cikla ni mogo e razmejiti med fazo izvedbe 

in zaklju evanjem, tudi prehod med fazama ne vklju uje sestanka z drugimi deležniki, ki bi 

potrdili, da projekt lahko preide v fazo dokon anja (kot to lahko velja za prehod med 

posameznimi fazami izvedbe). Dva sklopa aktivnosti zaklju evanja projekta (Stare 2011, 

270): 

a) Dokon anje del in predaja dokumentov: 

- testiranje in odprava napak, 

- dokumentiranje proizvodov, navodila za vzdrževanje in uporabo, 

- dostava/predaja naro niku (verifikacija proizvodov), 

- usposabljanje uporabnikov, 

- opredelitev po projektnih aktivnostih (garancija, vzdrževanje). 

b) Administrativni zaklju ek: 

- izvedba pla il in zaprtje ra unov (naro nik, podizvajalec), 

- analiza izvedbe in zbiranje dobre/slabe prakse (kaj smo se nau ili), 

- arhiviranje dokumentacije projekta in priprava zaklju nega poro ila, 

- naro nikova ocena, 

- zaklju na zabava in razpustitev tima, 

- nagrada lanom tima. 
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2.2 Teoreti na izhodiš a o managementu oskrbnih verig 

Podjetja se soo ajo z mnogimi izzivi, e ho ejo obdržati ali izboljšati svoj položaj na trgu, 

uvajati nove proizvode in pove ati uspešnost. Predvsem se je izpopolnila logistika, saj je 

klju nega pomena za poslovno uspešnost. Vodilna podjetja so spoznala, da lahko logistika 

izdelku doda vrednost. Staro gledanje je namre  bilo, da je to le še dodaten strošek (Kav i  

2009, 20). 

2.2.1  Management obvladovanja dobaviteljev in oskrbne verige  

Oskrbna veriga je koncept horizontalne in vertikalne povezanosti podjetij, ki sinergijsko 

prispevajo k ve ji dodani vrednosti in koristi izdelka ali storitve. Sestavljena je iz dobavitelja, 

proizvajalca, distribucijskih kanalov, povezovalne mreže in odnosov v proizvodnji ali nabavi 

s storitvami. U inkovita oskrbna veriga zahteva integracijo vseh procesov od nabave do 

distribucije izdelkov kon nemu kupcu (Kav i  2009, 35). 

Politika odnosov s strankami mora biti to no dolo ena in izdelana, saj je lahko celo za en 

izdelek ve  razli nih odjemalcev. Primer: coca-colo lahko kupimo v supermarketu, navadni 

trgovini, na bencinski rpalki ali iz samopostrežnega avtomata. Torej je potrebna posebna 

strategija (Kav i  2009, 54). 

Osnovne zahteve so: 

- razumevanje trga, 

- zavedanje in zaznavanje potreb in želja kupcev, 

- dolo itev izmerljivih standardov, 

- razumevanje razmerja med stroški in ravnijo storitev, 

- merjenje (ocenjevanje) ponujenih storitev, 

- povezava z odjemalci, da zagotovimo razumevanje in vrednotenje ponujenih storitev. 

Pomembno je, da razumemo minimalne zahteve odjemalca. Šele od tod naprej lahko 

ustvarjamo dodano vrednost (Kav i  2009, 55). 

1 Ugotoviti je potrebno, katere storitve kupci najbolj cenijo. Treba je raziskati trg: 

-  kdo je glavni pri odlo anju o izdelku, kdo je glavni odjemalec; 

-  anketa – tehnika, da ugotovimo, kako pomemben je odnos s strankami in odnos med 

posameznimi elementi tega procesa; 

-  tehnika skupinske ankete – z istim namenom. 

Tako spoznamo, kaj želijo stranke oziroma kaj misli nekdo »od zunaj«. 

2 Relativno nova je tehnika analize zniževanja stroškov. Omogo a nam boljše merjenje 

relativne pomembnosti razli nih kombinacij vseh komponent. Takojšnje upoštevanje 

ugotovitev je dostikrat uspešno in zadostuje za dobro poslovanje. S pomo jo take analize 
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lahko dolo imo najnižji možni prag, izpod katerega ne smemo, sicer nas ne bodo ve  

obravnavali kot možnega dobavitelja. 

3 Ko smo ugotovili klju ne komponente in njihovo pomembnost za naro nika, moramo 

ugotoviti, kako dobro te zahteve izpolnjuje naše podjetje. Lahko uporabimo vprašalnike in z 

njihovo pomo jo spoznamo, kje smo bolj ali manj uspešni od povpre ja. e neki segment za 

uporabnika ni pomemben, vanj ni treba preve  vlagati. Poznati moramo položaj podjetja v 

primerjavi z drugimi tekmeci. Za vsako ustanovo lahko izvedemo poseben vprašalnik in tako 

pridobimo zelo uporabne podatke. Ta na in imenujemo primerjalna analiza konkuren nosti. Z 

njeno pomo jo lahko izdelamo ustrezno strategijo bodo ega poslovanja. 

4 Spoznali smo, da se lahko potrebe razli nih naro nikov mo no razlikujejo glede na 

zahtevnost o kvaliteti izdelkov, po metodah naro anja, stopnji storitev itn. Znotraj celotnega 

trga lahko identificiramo dolo ene podtrge in segmente. Tipi en primer so pisarniške 

potrebš ine. Prodajajo jih trgovci na drobno, trgovci na debelo jih razpe ujejo drugim 

trgovinam, direktno pisarnam ali zasebnim podjetjem za njihovo uporabo. Vsak segment 

zahteva svoj postopek. 

5 Pomembno je, da vsak element spremljamo in kontroliramo. V praksi se to ne izvaja 

prav pogosto. Podjetja nimajo prepoznavne politike dela z uporabnikom in nimajo primernih 

standardov. Torej moramo najprej ugotoviti, kaj naj merimo, in na tej osnovi izdelati 

standarde. Delovanje moramo ve krat kontrolirati, saj se trg spreminja (novi izdelki, novi 

uporabniki). Opuš ati moramo zastarele standarde in uvajati nove. Nekatera ve ja podjetja 

redno spremljajo spremembe na trgih in uvajajo novosti. 

2.2.2 Logisti ni proces oskrbne verige 

Glavni cilj in namen katerekoli logistike je zadovoljevanje želja in potreb kupcev. V 

premnogih podjetjih se dogaja, da so na eni strani proizvodnja, materialno planiranje ali 

kontrola zalog, na drugi strani pa trg s svojimi zakonitostmi, med njimi pa ogromna razlika, 

malone prepad, in nikakršne povezave (Kav i  2009, 58). 

Glede na dejstvo, da na globalnem trgu posameznega segmenta konkurirajo med seboj izdelki 

z zelo podobnimi tehni nimi karakteristikami, se poraja potreba po ustvarjanju prednosti 

skozi dodano vrednost. Glavno vlogo pri dodajanju vrednosti prevzema koncept dobavnega 

servisa. Tega bi lahko opredelili kot skladno povezanost asovne in krajevne koristnosti. Z 

drugimi besedami lahko povemo, da izdelek nima prave vrednosti, vse dokler ni v rokah 

kupca v želenem asu in na želenem mestu. Glavna vloga dobavnega servisa je zvišanje 

uporabne vrednosti, kar pomeni, da izdelek postane v o eh kupca vrednejši, ker mu je 

dobavna storitev dodala vrednost. Podjetja, ki so prejela priznanja za dobavno storitveno 

odli nost in razlikovalno prednost pred konkurenco, imajo visok poudarek na upravljanju 

logistike (Benetton, BMW, Dell Computers, …) (Kav i  2009, 58). 

V nadaljevanju podrobneje prikazujemo tri glavne skupine elementov dobavnega servisa 

(Kav i  2009, 59): 
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1 predtransakcijski elementi, 

2 transakcijski elementi, 

3 potransakcijski elementi. 

Predtransakcijski elementi dobavnega servisa so usmerjeni k tržni politiki in izražajo 

zahtevo po vklju itvi poslovodstva. Kljub temu da ti elementi niso specifi no povezani z 

logistiko, imajo pomemben vpliv na prodajo izdelkov. V nadaljevanju podajamo podrobno 

opisane elemente prve skupine – predtransakcijski elementi (Kav i  2009, 60). 

1 Napisana politika odnosov s kupci: Politika odnosov s kupci naj bo zasnovana na 

potrebah in željah kupcev, upravljanju dobavnega servisa v skladu s predpisi in standardi. 

Dolo ene so osebe, ki poro ajo o rezultatih merljivega zagotavljanja kakovosti, in osebe, ki 

morajo biti seznanjenje z le-temi, vklju ujo  frekvenco poro anja. 

2 Seznanitev kupcev s politiko dobavnega servisa podjetja: Politika dobavnega servisa 

zmanjšuje verjetnost, da bo imel kupec nerealna pri akovanja. Kupca informira, na kakšen 

na in naj komunicira s podjetjem, ko njegova pri akovanja glede izdelka ali storitve niso 

izpolnjena. 

3 Organizacijska struktura: Izbrana organizacijska struktura olajša komunikacijo in 

sodelovanje med vsemi funkcijami, ki so vklju ene v izvajanje strategije odnosov s kupci. 

Podjetje je dolžno seznaniti kupce z imeni in telefonskimi številkami vseh tistih oseb, ki so 

sposobne zagotoviti kup evo potrebo po informiranosti. 

4 Prilagodljivost sistema: Prilagodljivost sistema predstavlja odgovor in rešitev na 

nepri akovane dogodke, kot so naravne katastrofe, pomanjkanje surovin, materiala ali 

energije, stavke itn.  

5 Vodenje in upravljanje odnosov in servisa s kupci: Izobraževanja, seminarji z namenom 

izboljšanja dobavnega servisa (upravljanje z zalogami, sistem naro anja, prodajna politika). 

Za izgradnjo uspešne marketinške strategije so bistvenega pomena vsi zgoraj opisani 

predtransakcijski elementi dobavnega servisa. 

Transakcijski elementi dobavnega servisa so dejavnosti, ki so neposredno povezane z 

dobavnim servisom in vklju ujejo naslednje elemente (Kav i  2009, 61):  

1 Nezadostne zaloge: Raven zalog je merilo razpoložljivosti izdelkov. Dostopnost zaloge 

je treba voditi po posameznih izdelkih in kupcih z namenom, da najdemo izvor za nastale 

probleme. Ko podjetje ostane brez zalog izdelkov, lahko ponudi nadomestne izdelke ali 

poskrbi za oskrbo z izdelki iz drugih lokacij, kjer so na zalogi. 

2 Informacije o naro ilu: S hitrimi in to nimi informacijami o naro ilu zagotavljamo 

obveš enost o razpoložljivih zalogah, o statusu naro ila, o pri akovani odpremi, dobavnih 

rokih in o statusu dopolnilnih naro il. Dopolnilna naro ila zahtevajo veliko pozornost in 

imprejšnjo odpremo izdelkov. S številom dopolnilnih naro il in z njimi povezanimi asi 

naro anja merimo kvaliteto sistema. Zmožnost dopolnilnih naro il je pomembna, kajti v 

nasprotnem primeru bi se sre evali s pomanjkanjem izdelkov in zalogo le-teh.  
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3 Elementi ciklusa in asa naro anja: as naro anja je obdobje od sprejema naro ila do 

dobave kupcem. Posamezni elementi asa naro anja so: 

- sprejem naro il, 

- sortiranje naro il, 

- obdelava naro il, 

- pakiranje,  

- dobava. 

Za kupce je zelo pomemben as naro anja, zato so nanj pozorni. Za podjetje je pomembno, da 

upravlja z vsakim od elementov naro anja in pravilno kontrolira in signalizira kupcu, e bi 

morda nastale spremembe. 

4 Odprema pošiljke: Krajši dobavni as lahko uspešno pridobimo s pravilnim 

manipuliranjem in odpremo blaga. e gre za pomembnega kupca, se bomo odlo ili tudi za 

manjše odpreme s ciljem zagotoviti njegove potrebe in nam tudi višji stroški, povezani z 

odpremo, tega ne bodo prepre evali. 

5 Pretovarjanje: Pretovarjanje pomeni prevažati in prenašati izdelke z enega prevoznega 

sredstva na drugega. Navadno tak na in dobave zaradi potencialne možnosti nerazpolaganja z 

izdelki zahteva kon ni kupec.  

6 To nost sistema: Napake v zanesljivosti sistema, kot so koli inske napake na naro ilih, 

zamenjava samih izdelkov naro anja in zara unavanje, so velika težava in povzro ajo stroške 

tako na strani proizvajalca kot kupca. Potrebno jih je zaznati in evidentirati kot število napak 

posameznih naro il glede na vsa naro ila v dolo enem obdobju.  

7 Izpolnjevanje naro il: Izpolnjevanje naro il se kaže v stopnji težav, ki jih kupec doživlja 

ob izstavitvi naro ila. Vzrok za nastale težave so lahko nepravilno zasnovana naro ila ali 

uporaba nestandardne terminologije. Primerno merjenje izpolnjenih naro il se odstotkovno 

kaže v številu napak v skupnih naro ilih za to no dolo eno obdobje. Takšne in podobne 

težave lahko ugotovimo z njihovo prepoznavo. 

Potransakcijski elementi dobavnega servisa so dejavnosti, povezane z delovanjem izdelka 

skozi življenjsko dobo uporabe, in vse dejavnosti poprodajnega servisa (Kav i  2009, 62): 

- as za reklamacijo, 

- postopek fakturiranja, 

- natan nost, to nost pla ila fakture, 

- poroštvo, pisno pooblastilo o izdelku, 

- sledenje izdelka, 

- politika vra anja, 

- pritožbe porabnikov in ustrezni postopki, 

- terjatveni postopki. 
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Odnosi z odjemalci so sestavljeni iz mnogih elementov, njihova pomembnost in relativna 

pomembnost se spreminjata glede na izdelek, podjetje in trg. Dodana vrednost je razlika med 

vrednostjo, ki jo prizna odjemalec na trgu, in stroški podjetja. Ni odvisna le od višine stroškov 

podjetja, temve  tudi od vrednosti, ki jo odjemalec prizna za poseben servis, ki mu ga ponuja 

prodajalec (Kav i  2009, 62). 

2.3 Sistem dobav ravno ob pravem asu (JIT) 

Vse bolj se uveljavlja tako imenovani Just-in-Time princip oskrbovanja in pomeni asovno 

dobro planirano, torej to no ob pravem asu. Vsi potrebni deli morajo priti na vsako delovno 

mesto to no takrat in v takšni koli ini, kot jo tam potrebujejo. Natan na povezanost celotnega 

procesa je nujno potrebna zahteva. Ideja JIT je enostavna in pravi, da proizvajamo in 

dostavljamo gotove proizvode v asu prodaje, sestave in sklope to no takrat, ko jih treba 

montirati v kon ne proizvode, proizvajati dele v asu, ko naj vstopajo v sestave, in nabavljati 

material to no takrat, ko je potreben za proizvodnjo delov. Le taka povezanost nam odpravlja 

zaloge na vstopu materiala, v celotnem procesu in tudi na njegovem koncu. Ves material naj 

bi služil kot aktiven element procesa in ne zastajal v posameznih delih in s tem povzro al 

nepotrebnih stroškov (Kav i  2009, 43). 

2.3.1 Zahteve dobav JIT 

Koncept proizvodnje ravno ob pravem asu (angl. Just-in-Time – JIT) je najbolj vpliven 

proizvodno menedžerski pristop po drugi svetovni vojni. Razvili so ga na Japonskem pri 

avtomobilskem proizvajalcu Toyota, pristop pa se je osredoto al na podro ja toka materiala in 

proizvodnje visokokakovostnih izdelkov. Koncept ravno ob pravem asu je pridobil svetovni 

sloves v sedemdesetih letih, vendar nekatere elemente njegove filozofije lahko zasledimo že 

zgodaj v za etku 20. stoletja v ZDA. Henry Ford je uporabljal koncept JIT, ko se je 

osredoto al na premik teko ega traku za izdelavo avtomobilov. Tako je, da bi se izognil 

odpadkom, uporabljal dno embalaže avtomobilskih sedežev za dno avtomobilov. eprav so 

elemente JIT uporabljali v japonski industriji v zgodnjih tridesetih letih, je pristop postal 

znamenit v sedemdesetih, ko ga je Tai-ichi Ohno iz Toyote uporabil v avtomobilski 

proizvodnji za doseganje asa in ravni kakovosti. Približno so asno sta Deming in Juran 

zagovarjala potrebo po vpeljavi tega koncepta pri ameriških proizvajalcih avtomobilov 

(Kav i  2009, 48). 

Koncept ravno ob pravem asu je integriran sklop dejavnosti, ki je na rtovan za doseganje 

visoke produktivnosti ob uporabi minimalnih zalog. Po tem konceptu pride proizvod v 

proizvodnem procesu na naslednjo postajo ravno ob pravem asu, kjer je takoj dokon an, in 

se zelo hitro premika naprej skozi proizvodnjo. JIT temelji na logiki, da ni  ne bo 

proizvedeno, dokler ni potrebe. Potreba pa nastane s trenutnim povpraševanjem po proizvodu 

(Kav i  2009, 49). 



16

Širše pojmovanje koncepta ravno ob pravem asu pomeni, da je njegova na ela mogo e 

uporabiti tudi v storitvenih podjetjih. Številna JIT-na ela so tako uspešno uporabljena v 

storitvenih podjetjih. Tako kot je za proizvodna podjetja primernost posameznih tehnik in 

ustreznost delovnih korakov odvisna od zna ilnosti trga, proizvoda in tehnologije, velja enako 

tudi za storitvena podjetja. Naštejmo nekaj primerov uporabe koncepta ravno ob pravem asu 

na primeru storitvene dejavnosti, kot je bolnišnica (Kav i  2009, 49): 

1 Izlo anje nepotrebnih dejavnosti: Korak, ki ne prinaša dodane vrednosti, je prvi na 

vrsti za izlo anje. Bolnišnice so tako ugotovile, da izgubljajo as s akanjem na inštrumente 

med eno in drugo operacijo. V ta namen so razvile sezname inštrumentov, potrebnih za 

dolo eno vrsto operacij. Sedaj razvrš ajo operacije glede na kategorije in jih tako tudi 

izvršujejo. 

2 Reorganizacija fizi nega na rta: Med izvajanjem koncepta tudi delovni prostor 

pogosto potrebuje prerazporeditev in reorganizacijo. Ponovno vzemimo za primer bolnišnico. 

Namesto da premikajo bolnika po stavbi (testiranja, ultrazvok, slikanje, vaje itn.), so 

reorganizirali svoje storitve v delovne skupine, utemeljene glede na vrsto bolnikovih težav. 

Tako so nastale številne »mikroklinike« znotraj velikih bolnišnic. 

3 Revizija opreme in procesne tehnologije: Da se dosežejo potrebe procesa, vklju uje 

revizija tehnologije oceno opreme, ki mora biti dosledna in s toleranco ter mora ustrezati 

obsegu in zmožnostim skupine. JIT predstavlja mo no orodje za zmanjšanje zalog in 

doseganje ve je produktivnosti proizvodnje in storitev. Njegova na ela lahko pripeljejo do 

številnih napredkov, vendar pa se je treba zavedati, da njegova uporaba ni univerzalna. Tako 

kot vsi drugi programi izboljšav se sre uje s številnimi problemi pri vpeljavi, ki jim 

najve krat botruje odpor zaposlenih do sprememb. Koncept ravno ob pravem asu je tesno 

povezan s celovitim obvladovanjem kakovosti. JIT je enako kot TQM zaporedje majhnih 

napredkov in potrebuje as in potrpežljivost pri vpeljavi. Obsega filozofijo, ki vsebuje 

proizvodno na rtovanje, opremo, management materiala, zagotavljanje kakovosti, na rtovanje 

dela in izboljšanje produktivnosti. Kon ni cilj – pravo asna sinhroniziranost vodenja 

proizvodnje enega kosa – je standard svetovne ravni, ki je v praksi le redko dosežen.  

2.3.2 U inki JIT na organizacije in dobavitelje 

JIT-na in v bistvu pomeni oskrbovanje iz »rok v usta«. Dostava ob pravem asu je seveda  

zelo zahtevna naloga, e pomislimo, da obi ajno sestavljamo proizvode iz mnogih sestavnih 

delov (npr. avtomobil iz ve  tiso  delov). Zato moramo v tem sistemu gledati na tok povratno. 

Obi ajno vsak proces, takoj ko kon a svoje delo, pošlje svoje proizvode (sestavne dele, 

sklope) naslednjemu procesu. Tako imenovani »sistem porivanja« (push-sistem) razbremeni 

vsak proces odgovornosti za proizvode takoj, ko jih proizvedejo. Nasprotno temu pa JIT 

predstavlja  »sistem vle enja«. Naslednji sistem odvzema dele prejšnjemu le takrat, ko jih 

resni no potrebuje. Vsakdo v celotni verigi pa seveda proizvaja samo tiste dele, ki jih 
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naslednji sistem od njega zahteva. To se nadaljuje še do zunanjih dobaviteljev. Zahteve sproži 

posebna kartica, ki jo imenujemo kanban (Kav i  2009, 43). 

Predpostavka dobav ravno ob pravem asu je, da poteka proizvodnja le na podlagi 

povpraševanja. Proizvodni proces sprožajo naro ila kupcev, emur sledijo ustrezni oddelki v 

podjetju in tudi dobavitelji. e podjetje ne dobi naro il, bo prosti as porabilo za popravila in 

vzdrževanje. Tradicionalni proizvodni sistemi temeljijo na »potiskanju« sestavnih delov in 

izdelkov skozi proizvodni proces, medtem ko je osnovni koncept JIT-sistema, da kon no 

povpraševanje »vle e« proizvodnjo iz ene faze v drugo, kar pomeni, da je celoten tok 

naravnan ravno v obratni smeri kot pri tradicionalnem sistemu. Visoka stopnja u inkovitosti 

procesov in visoka raven storitev, ki zajema podro je kakovosti, distribucije in odnosa do 

kupcev podjetja, sta podlaga za doseganje prednosti pred konkurenti. Poudarek pri konceptu 

JIT je na dejavnostih, ki pove ujejo vrednost proizvoda ali storitve. Druge dejavnosti, ki ne 

prispevajo k pove anju dodane vrednosti proizvoda in zgolj povišujejo stroške poslovanja, je 

treba postopno ukiniti. Strategija temelji na odpravljanju vseh dejavnosti, ki ne ustvarjajo 

dodane vrednosti v funkcijah nabave, skladiš enja, transporta, distribucije in proizvodnje. 

Pritiski na cene, vedno mo nejša vloga kupcev in njihovih asovno omejenih potreb 

povzro ajo podjetjem naraš ajo e stroške poslovanja. Ta se zavedajo, da je zniževanje 

stroškov eden od klju nih pogojev za pove anje konkuren nosti na trgu. Med osnovne vzroke 

visokih proizvodnih stroškov sodobne industrije strokovnjaki štejejo predvsem naslednje 

elemente (Kav i  2009, 44): 

- velike zaloge, 

- predolge pripravljalne ase, 

- nepravo asno obnovitev zaloge, 

- slabo izkoriš enost delovnih sredstev. 

Glede na dejstvo, da je funkcija sistema JIT usmerjati, upravljati in nadzorovati vse relevantne 

proizvodno-distributivne tokove po principu ravno ob pravem asu, mora v sebi vsebovati vse 

nujne in zadostne dele (Kav i  2009, 44): 

1 Osredoto ena tovarna je tista, v kateri je proizvodni sistem oblikovan za omejeno 

število proizvodnih linij, s katerimi so odstranjena nesoglasja med proizvodnimi potrebami 

razli nih izdelkov. Ozka izbira ciljev omogo a zvišanje ravni u inkovitosti proizvodnje, saj se 

redko posre i uvajanje zelo divergentnih proizvodnih programov, ki zahtevajo uvajanje 

nesorodnih tehnologij in s tem tudi novih strojev, znanj, kadrov in tako dalje. 

2 Pripravljalno zaklju ni asi (set-up times) so odlo ilnega pomena za sistem JIT 

organiziranosti proizvodnje. Ta upošteva številne priprave za izpolnitev zahtev po stalni 

delovni obremenitvi. Za izdelavo delov v majhnih koli inah morajo biti skrajšani set-up asi, 

tako da je koli ina lahko ekonomi no upravi ena. To je izvedljivo s pomo jo metode 

posamezne priprave, kar pomeni, da mora biti sestava krajša od 10 minut. 
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3 Skupna tehnologija: Stroji se ne razvrš ajo v skupine glede na njihovo funkcijo, temve  

glede na vnaprej ozna eno obdelovalno pot, potrebno za dolo eno skupino delov. Na rtovanje 

in krmiljenje proizvodnih delov lahko poenostavimo, e skupino strojev obravnavamo kot eno 

delovno postajo, kar zmanjšuje število delovnih postaj in poenostavlja dolo anje poti delov 

(boljša preglednost nad proizvodnim procesom pomeni zmanjšanje ozkih grl in s tem 

posledi no nižje stroške). Preto ni as je znatno skrajšan in s tem je pove ana izkoriš enost 

delovne postaje. Pri tem je bistvena visoka zanesljivost, saj bi lahko okvara stroja povzro ila 

zastoj vseh predhodnih in naslednjih strojev znotraj delovne postaje kakor tudi vseh 

predhodnih in naslednjih delovnih postaj. 

4 Popolno preventivno vzdrževanje: Odlo ilnega pomena, da ne bi zastala celotna linija, 

sta soodvisnost delovnih postaj in preventivno vzdrževanje. Japonski delavci so zelo dobro 

pou eni o vzdrževanju svojih strojev, tako da lahko veliko popravil opravijo kar sami. e teh 

poškodb ne morejo popraviti sami, znajo preventivno identificirati vzdrževalne težave, ko so 

te še majhne, in s tem prepre ijo ve je probleme in zlome. 

5 Navzkrižno izurjeni zaposleni: V sistemu JIT, kjer se izdeluje samo nujne dele, stroji 

in delavci lahko ostanejo za asno brez dela. V ta namen so izurjeni za delo na ve  razli nih 

delovnih strojih in so tako u inkoviteje izkoriš eni. Delovni stroj ali celotno delovno postajo, 

ki ostane brez dela, se zaustavi in delavca premesti na drugo delovno postajo ali stroj, za 

katerega je izurjen. Da bi se izognili prevelikemu številu izvajalcev, je potreben nepretrgan 

nadzor potreb po osebju. 

6 Konstantna delovna obremenitev: Stalna delovna obremenitev izhaja iz dnevnega 

proizvodnega na rta nekaj razli nih izdelkov, ki v kon ni fazi vzpostavi enakomerno in 

stabilno izkoriš enost zmogljivosti delovnih sredstev, pri tem pa je treba izdelke in njihove 

sestavne dele izdelovati glede na zahteve, ki jih dolo a trg. Takšna enakomerna proizvodnja je 

pogoj za uravnovešanje zmogljivosti, ki jo potrebujejo delovne postaje znotraj proizvodnega 

procesa. 

7 Dostava nabavljenih sestavnih delov ravno ob pravem asu: Tisti deli, ki jih podjetje 

kupuje pri zunanjih dobaviteljih, kot tudi tisti, ki jih izdelujejo v lastni hiši, morajo biti 

dostavljeni v montažni oddelek ravno ob pravem asu za vgraditev v kon ne izdelke. eprav 

so v takem modelu dostave surovcev in zunanje dostavljenih sestavnih delov res pogostejše, ti 

kljub vsemu zmanjšujejo potrebne zaloge in s tem tudi prostor za skladiš enje. To posledi no 

znižuje stroške ter hkrati pove uje proizvodno prilagodljivost in dobi konosnost celotnega 

poslovanja podjetja. 

8 Kanban: V dobesednem prevodu iz japonš ine pomeni viden zapis ali kartica. Kanban 

je podsistem JIT. Prav pod tem imenom poznamo tudi kratico, ki ima nalogo, da odobri 

izdelavo in/ali transport delov od ene do druge delovne postaje. Prvi kanban se sproži na 

delovni postaji, ki potrebuje dele, in deluje na predhodno delovno postajo kot signal, da ta 

pri ne izdelovati natan no število dolo enih delov. Ta na in je dal povod za ime »vle ni 

sistem« (pull-system). Proizvodnja s pomo jo podsistema kanban poteka na podlagi trenutne 

potrebe dolo enega sestavnega dela oziroma sklopa, zaradi katerega so tudi minimizirane 

zaloge del v procesu. 
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Glavna zna ilnost in prednost koncepta JIT je v tem, da vklju uje vse sodelavce. Podjetje, ki 

zna spodbuditi in uporabiti intelektualne sposobnosti svojih ljudi, ima ve je možnosti 

preživetja (Kav i  2009, 47).  
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3  PROJEKTNO OBVLADOVANJE LOGISTIKE V OSKRBNI VERIGI NA 

PRIMERU PODJETJA V PANOGI PROIZVODNJE AVTOMOBILSKIH 

SESTAVNIH DELOV 

3.1 Izzivi in zahteve logistike v panogi 

Logistika v organizaciji, ki je po celi vertikali organizirana v smislu JIT, je zelo zahteven 

proces, ki mora biti skrbno na rtovan in podprt s testirano IT. Logistika pomeni fizi ni tok 

materiala od poddobavitelja do dobavitelja vhodnih materialov, skozi proizvodnjo in naprej 

do odjemalca – v našem primeru OEM avtomobilov. Ker gre za natan no na rtovano koli ino 

posameznih vrst izdelkov, ima takšna logistika naslednje posebne zahteve: 

- proizvodnja brez zalog oziroma so zaloge na poti; 

- to na koli ina istovrstnih izdelkov; 

- izdelki morajo biti dostavljeni v to nih koli inah posameznih artiklov v dolo eni 

asovni dinamiki; 

- velike koli ine izdelkov – za skladiš enje bi potrebovali ogromna skladiš a in velike 

vezave sredstev; 

- embalaža mora biti za ve kratno uporabo in prijazna do delavcev in okolja; 

- embalaža in mesta za pretovarjanje morajo biti zasnovana tako, da ne prihaja do 

poškodb izdelkov; 

- preve  dobavljene koli ine se ne pla ajo in jih je potrebno odstraniti; 

- izdelke slabe kakovosti je potrebno nadomestiti z novimi – II. in III. kvaliteta ne 

obstajata. 

Stroški logistike se pove ujejo z oddaljenostjo in razpršenostjo posameznih dobaviteljev 

sestavnih delov avtomobilov. Praviloma se deli avtomobilov proizvajajo na nižjecenovnih 

podro jih, oddaljenih od OEM, sama sestava kompletnega avtomobila pa se odvija v 

višjecenovnih podro jih. U inkovita in uspešna logistika je pravi izziv za vsakega dobavitelja 

OEM. Krajši preto ni asi in pravo asnost dobav so nujni, posebej pa je to pomembno pri 

izdelavi vzorcev pod proizvodnimi pogoji. 

Na trgu je mnogo vrst transportne embalaže in transportnih sredstev. Za snovalce logistike 

predstavlja optimalni izbor med množico možnosti pravi izziv obvladovanja logistike v 

oskrbni verigi, ki mora slediti naslednjim lastnostim: 

- im bolje izrabiti prostor transportnega sredstva, 

- obvladovanje logistike s im manjšimi stroški, 

- im krajši preto ni asi, 

- uporaba embalaže, izdelane iz okolju prijaznih materialov, 

- IT integriran v sistem OEM, 

- ozna evanje transportnih enot za avtomatsko od itavanje, 
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- prirediti transportne enote željam odjemalcev, 

- spremljanje proizvodov skozi celoten proces logistike v realnem asu. 

Z uspešno optimalno uporabo opisanih lastnosti obvladovanja logistike uredimo logisti ne 

procese na sam vrh povpre ne logistike v oskrbni verigi. Za zadovoljevanje odjemalca OEM 

v avtomobilski oskrbni verigi pa moramo pristopiti k ve jim izzivom, in sicer: 

- izdelamo konkretnemu izdelku prilagojeno embalažo, 

- izdelke ozna ujemo s posebno kodo TPD; 

- sledljivost izdelkov uredimo transparentno in po sistemu FIFO; 

- transportna sredstva prilagodimo embalažnim enotam; 

- na željo odjemalca priredimo najmanjšo koli ino dobave; 

- izdelamo embalažo, ki ne puš a sledi pri skladiš enju; 

- logisti ne prostore uredimo tako, da vremenske spremembe ne vplivajo na proizvode; 

- IT prilagodimo za transparentno sledenje proizvodov v realnem asu. 

Za takšne izzive se odlo ijo dobavitelji na željo odjemalcev ali sami z razlogom izboljšanja 

servisa dobavitelja. Aktivnosti za izvedbo takšnih izzivov so asovno omejene in imajo na 

razpolago omejena sredstva ter dolo en cilj, torej elemente projekta, kar lahko poimenujemo 

projektno obvladovanje logistike v oskrbni verigi. 

3.1.1 Odjemalci 

V asu hitrih tržnih sprememb, ki jih v dolo eni meri spremlja negotovost, kaj bo prinesel 

jutrišnji dan, je stalnica, kako im bolje zadovoljiti potrebe odjemalca – kupca še toliko bolj 

pomembna. V našem primeru so odjemalci OEM, ki so vsemogo ni in ne dopuš ajo napak, 

saj je število OEM omejeno. Takšni odjemalci imajo specifi ne potrebe in razli ne 

marketinške aktivnosti nanje ne vplivajo enako dobro kot na odjemalce široke potrošnje. V 

avtomobilski industriji vgrajujejo samo prvorazredne izdelke, ki so v skladu z zahtevami 

(izdelki druge ali tretje kakovosti ne obstajajo). Avtomobili so sestavljeni iz nekaj tiso  

posameznik delov, zato je logisti ni proces organiziran tako, da se posamezni deli združujejo 

v komponente, te se združujejo v ve je komponente do nivoja modula, ki je enota, namenjena 

za kon no sestavo avtomobila v proizvodni enoti OEM.  

Kompletno logistiko spremlja transparentna informacijska podpora, tako je mogo e izslediti 

dobavitelja posamezne komponente tudi po ve  letih po sestavi avtomobila. Pogodbeni odnos 

med odjemalci in dobavitelji obstaja v pisni obliki za obdobje proizvodnje modela. Garancija 

za naro ilo koli in pa je zelo kratka, ve inoma dva koledarska tedna vnaprej, vse ostalo pa 

temelji na solidarnem partnerskem zaupanju ali druga e: dokler gre prodaja avtomobilov, 

bodo naro ila, v kolikor bosta kvaliteta in cena izdelkov ustrezni. 
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Za nepravo asnost dobav so zagrožene visoke kazni, saj mora dobavitelj pokriti vse nastale 

stroške, ki jih je imel odjemalec. Da se zagotovi konstantnost dobav in konstantna kvaliteta, 

so dobavitelji dolžni izvajati redna eksterna certificiranja in periodi no preverjanje s strani 

odjemalca. 

Na in pla evanja je avtomatski za vgrajene izdelke, dodatno dobavljeni izdelki pa se posebej 

obra unajo nekajkrat letno. 

3.1.2 Dobavitelji in poddobavitelji  

Odnos med podjetjem in dobavitelji postaja vse tesnejši, kar še posebej velja za dobavitelje 1. 

reda. Od njih se pri akuje, da so tehnološko in razvojno dovolj usposobljeni, da lahko 

podjetju vseskozi nudijo nove in boljše rešitve. Od svojih poddobaviteljev kupujejo materiale, 

jih sestavljajo v sklope in jih kot takšne dobavljajo kupcu (Štor, Mušinovi  in Urbancl 2011, 

52). 

Dobavitelji avtomobilskim OEM so podjetja, ki svoje izdelke (komponente in module) 

dobavljajo na proizvodno linijo za sestavljanje avtomobilov ali pa na linijo za sestavo 

modulov. Dobaviteljev je nekajkrat ve  kot odjemalcev, zato je konkurenca toliko ve ja in 

prostora za slabo kakovost izdelkov toliko manj. Veliko dobaviteljev je oddaljenih od mesta 

sestave avtomobilov, ve krat so tudi v drugih državah in celo na drugih kontinentih. V 

primerih ve je oddaljenosti dobaviteljev od OEM je zelo pomembna u inkovita logistika, ki 

jo mora dobavitelj organizirati. 

Poddobavitelji (proizvajalec tkanine, sukanca) dobavljajo sestavne dele dobaviteljem 

(proizvajalec sedežnih prevlek) pod enakimi pogoji, kot jih ima dobavitelj do odjemalca 

(OEM – WV). Poddobavitelja izbere in certificira odjemalec sam in skrbi za specifikacijo 

kakovosti dobavljenih sestavnih delov, logistiko, naro anje, pla ila in reklamacije pa prepusti 

dobavitelju. Dolo ene komponente, ki nimajo varnostne karakteristike, in embalažo pa lahko 

predlaga dobavitelj, za uporabo pa si mora pridobiti odobritev s strani odjemalca. 

Za pridobitev zaupanja odjemalca je potrebno graditi kupoprodajni odnos, ki v dolo eni meri 

postane partnerski odnos. e smo dovolj iniciativni in dovolj zaupanja vredni dobavitelj, 

lahko OEM ponudi tudi razvoj dolo enih delov komponent in tako postanemo razvojni 

dobavitelj, kar je cilj vsakega dobavitelja, saj si tako utrjuje partnerski odnos z OEM. 

3.1.3 Konkurenti in substituti 

Poslovno okolje se vse hitreje spreminja. Konkuren na si podjetja prevzemajo uspešne prakse 

drugih in tako izboljšujejo svoj konkuren ni položaj. Vse bolj se spreminja tudi razmerje med 

kupci in dobavitelji. Kupci želijo neposredno poslovati z ožjim krogom dobaviteljev, ki lahko 

imajo pod sabo ve je število poddobaviteljev (Štor, Mušinovi  in Urbancl 2009, 54). 
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Konkurenca je tekmovanje med dobavitelji – konkurenti, ki si prizadevajo v najve ji možni 

meri zadovoljiti potrebe odjemalcev ali celo prese i njihove potrebe s predlaganjem 

kvalitetnejših sestavnih delov za enako ceno. Zdrava konkurenca je klju nega pomena za 

zagotavljanje kvalitetnejših izdelkov po enaki ceni na ra un notranjih reorganizacij in 

tehnoloških izboljšav. Praviloma ni takšne množice konkurentov kot pri obi ajnih 

potrošniških artiklih, je pa konkurenca toliko bolj zahtevna, ker obstaja omejeno število 

odjemalcev in se med seboj bolj ali manj vsi poznajo. Konkurenca v avtomobilski industriji se 

odvija med obstoje imi podjetji, ki so kapitalsko dovolj mo na, da lahko dajo garancijo na 

kvalitetno izvedbo posla, in imajo dovolj znanja in izkušenj, da lahko dobavljajo OEM. Novih 

konkurentov je zelo malo, saj je pred pridobitvijo prvega posla potrebno veliko investirati, 

družbe, ki imajo denar, pa raje vlagajo v svoji panogi, saj so take naložbe manj tvegane.  

Dobavitelji so dolo eni za posamezni model avtomobila, kar pomeni, da ima vsak model 

avtomobila to no dolo eno število dobaviteljev za posamezne sestavne dele. Prodaja 

avtomobilov in s tem obseg dobav OEM se ne pove uje, za obstoje e potrebe so kapacitete že 

izgrajene. e želi konkurent pove ati obseg storitve, pomeni, da mora drugemu dobavitelju 

odvzeti del posla. To se lahko zgodi le v primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbene 

obveznosti: nima ustrezne kakovosti, nima pravo asnih dobav, se mu spremeni kapitalska 

ustreznost ali posluje v državi z nestabilno gospodarsko situacijo. 

Substituti lahko predstavljajo najve jo konkurenco za proizvodnjo posameznega sestavnega 

dela avtomobila, posebej tam, kjer niso potrebne posebne varnostne zahteve. Najve krat 

kovinske dele zamenjajo plasti ni, ki so cenejši in lažji. 

3.1.4 Zasnova in izvedba projekta optimizacije procesa transportiranja 

 

Najve  koristnih informacij in podatkov o sedežnih prevlekah in problemih (Lager Falten) 

gub so imeli delavci v neposredni proizvodnji. Zato smo v projektni tim vklju ili strokovnjake 

iz proizvodnje dobavitelja z znanjem nemškega jezika, ker je ve ina sestankov potekala v 

nemš ini. Za specifi na znanja ra unalniškega programiranja in avtomatskih skladiš nih 

sistemov pa smo vklju ili zunanje izvajalce. 

Projektni tim je redno deloval po tematskih sklopih in bil v stalnem stiku z managementom 

projekta. Periodi no smo organizirali skupne sestanke, predstavljali rešitve in odpirali nove 

nerešene teme. Po potrebi smo za reševanje nerešenih tehni nih težav vklju evali druge 

strokovnjake. O napredovanju smo dnevno ustno obveš ali predsednika uprave, enkrat 

mese no smo vodstvu podjetja oddali pisno poro ilo o statusu projekta. 

3.2 Primer projekta obvladovanja logistike v izbrani panogi 

Obravnavano podjetje je dolgoletni uspešni slovenski dobavitelj sedežnih prevlek 

avtomobilski industriji. S kvalitetnim delom in pravo asnimi dobavami kakovostnih sedežnih 
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prevlek si je podjetje pridobilo status dobavitelja  A in s tem ve inski delež (nad 70 %) dobav 

vseh prevlek nemškemu izdelovalcu avtomobilov. Z izredno elasti no prodajno politiko je 

pove evalo obseg storitev, zaradi pove anja naro il avtomobilov in zaradi slabe konkurence 

proizvajalcev sedežnih prevlek je prevzemalo delo drugih.  

Z zglednim poslovnim sodelovanjem si je pridobilo zaupanje nemškega odjemalca ter tako 

pri elo sodelovati v razvoju dolo enih modelov sedežnih prevlek in si s tem utrdilo pozicijo 

dobavitelja. Tako je skupaj z zunanjimi izvajalci razvilo AIRBAG šiv in testiranje tega šiva 

ter transparent ozna evanja AIRBAG šiva sedežne prevleke. To je pomembna varnostna 

karakteristika, saj e se v primeru eksplozije AIRBAG-a šiv ne pretrga, lahko pride do 

poškodb potnikov v vozilu in posledi no do odškodninske odgovornosti. Za razjasnitev 

okoliš in je potrebno za 25 let nazaj natan no pregledati vse parametre in materiale, pod 

katerimi je bila doti na prevleka zašita. 

Za potrebe izdelave vzorcev je podjetje organiziralo prostor z inštalirano CATIA-postajo in 

skupino strokovnjakov v neposredni bližini odjemalca za izdelavo prototipnih vzorcev in 

direktno on-line povezavo za CATIA-sistem med odjemalcem in dobaviteljem. Na ta na in je 

skrajšalo as dobave vzorca pod proizvodnimi pogoji z 72 ur na 16 ur. 

Podjetje ima proizvodnjo organizirano v mnogih slovenskih krajih in v tujini, za 

kompletiranje odprem pa je podjetje zgradilo logisti ni center. 

Za skladiš enje, komisioniranje in transport je podjetje razvilo posebne palete (priloga 6), v 

katere zložimo 20 sedežnih garnitur. Te so zložene ena na drugo; do višine palete. Pri 

skladiš enju in transportu vrhnja garnitura pritiska na spodnjo garnituro zaradi lastne teže. Pri 

ob utljivih materialih, posebej pri usnju, nastajajo poškodbe, in sicer »Lager Falten« – 

skladiš ne gube, ki se ob montaži popravijo ali pa ne. Pri naro ilu ene posami ne garniture ali 

manj kot 20 garnitur paleta zavzema celoten prostor pri skladiš enju in transportu, kar 

zmanjšuje optimalnost izkoriš enosti transportnih sredstev. 

Za transport palet med podjetji je dobavitelj izdelal kontejnerske zabojnike, transportnim 

paletam prirejenih dimenzij. Za interni transport, nakladanje in razkladanje tovornjakov pa se 

uporabljajo vili arji. Ozna evanje palet je urejeno z BAR kodo in ra unalniško podprto bazo 

podatkov. 

Želja odjemalca je naro ati po 1 garnituro direktno na linijo za sestavo avtomobilov, kar je 

skladno enemu avtomobilu, prevleke naj ne bi imele skladiš nih gub.Podjetje želi pove ati 

delež dobav in utrditi status A dobavitelja pri odjemalcu. V ta namen je zelo resno pristopilo k 

zadovoljevanju kup evih želja. 

 

 



25 

3.2.1 Definiranje zahtev in omejitev projekta 

V razvitih državah je skrb za ekologijo vedno bolj prisotna. Podjetja morajo poleg logisti nih 

storitev v nabavi, proizvodnji in prodaji blaga poskrbeti tudi za ogromne koli ine ostankov in 

drugega materiala ter embalaže. To podro je logisti nih storitev podjetja se imenuje 

razbremenilna logistika, ki vklju uje (Štor, Mušinovi  in Urbancl 2011, 149): 

- poprodajne aktivnosti zbiranja, 

- priprave, 

- transport materialov, primernih za recikliranje, od mesta, kjer se pojavijo, do kon nih 

potrošnikov. 

Logistika v prihodnosti, ki jo je predvidel odjemalec, jasno kaže na potrebne spremembe v 

na inu logisti nih procesov. Upoštevati je bilo potrebno sprejemanje naro il po eno garnituro, 

pri tem pa morajo biti transportna sredstva optimalno izkoriš ena zaradi minimalnih stroškov 

transporta. Izdelki naj bodo transparentno ozna eni na na in, da je omogo eno avtomatsko 

od itavanje. Transportna sredstva naj bodo konstruirana tako, da pri skladiš enju in transportu 

ne bodo nastajale gube. Ostale zahteve zaš ite pred umazanijo in poškodbami pa morajo ostati 

na enakem nivoju kot do sedaj. 

Povsem nova zahteva je bila dobava JIT in sequence, ki je podjetje pred izvedbo projekta še 

ni izvajalo. Prevedeno to pomeni dobavljati prevleke v natan nem sosledju, kot se vrti 

montažni trak sestave avtomobilov. Z drugimi besedami: vsakih 11 sekund pride naro ilo za 

prevleko, ki mora biti ez 80 minut vgrajena v avtomobil. 

Pri spremembi logisti nih procesov in transportnih sredstev smo upoštevali naslednje 

omejitve: 

- celotni novi logisti ni koncept ne sme biti dražji kot dosedanji na in transportiranja v 

paletah; 

- pri spremembi je potrebno uporabiti takšne materiale, ki ustrezajo standardom za 

avtomobilsko industrijo; 

- celotni logisti ni proces mora biti usklajen z ra unalniškim sistemom, ki je sedaj v 

uporabi, to je  SAP/R3; 

- upravljanje novih logisti nih procesov morajo prevzeti sedanji delavci v logistiki; 

- v najve ji možni meri je potrebno izlo iti možnost loveških napak v logistiki, 

predvsem v delu JIT in sequence; 

- pomemben je tudi kratek rok izvedbe logisti nega sistema, saj mora podjetje ponuditi 

rešitve pred konkurenco in 

- upoštevati zahteve iz to ke 3.1. 

 



26

3.2.2 Projektni tim in terminski plan projekta 

Timsko delo je priljubljena oblika dela, ki se vse hitreje uveljavlja. Pri reševanju konfliktov, 

kjer je udeleženih ve  oseb, pa je timsko delo edina mogo a oblika dela (Vorina 2004, 18). 

Vodstvo podjetja je na najvišjem organu sprejelo odlo itev o imenovanju vodje projekta z 

jasno definirano vsebino formiranja tima, ki je bil zadolžen za izvedbo projekta izdelave 

sistema logistike pod omenjenimi pogoji. Naloga je bila za podjetja tako pomembna, da je 

nadzor projekta prevzel predsednik uprave podjetja.  

Vodja projekta je predlagal projektni tim, ki ga je odobril predsednik uprave. Projektni tim 

sestavljajo strokovnjaki z razli nih podro ij v podjetju.  

Po seznanitvi lanov tima o pri akovanjih izvedbe projekta smo poiskali obstoje e tehni ne 

rešitve in izdelali idejni projekt, ki je vseboval idejne rešitve in grobo oceno investicije. Po 

nekajkratnem usklajevanju med predsednikom uprave, projektnim timom, proizvodnim 

timom in timom za kakovost je predsednik uprave potrdil idejni projekt.Projektni tim je 

izdelal plan projekta (priloge 1 do 4) in plan izobraževanja (priloga 5). Po dokon ni uskladitvi 

plana projekta in potrditvi smo izvedli v planu dolo ene aktivnosti. 

3.2.3 Analiza poslovne dokumentacije 

Dobavitelj razpolaga z vso dokumentacijo, ki je potrebna za podporo transportne dejavnosti z 

obstoje im sistemom logistike. Naloga lanov projektnega tima je bila zbrati in urediti 

potrebno dokumentacijo za potrebe projekta. Podatki so podali osnovno informacijo o 

dnevnih koli inah in artiklih prevlek, ki se pri odjemalcu vgradijo v vozila. Te informacije so 

bile podlaga za na rtovanje logisti nih sredstev: število obešalnikov, delovna mesta za 

poro anje, velikost skladiš , število tovornjakov za transport, organiziranost skladiš  

(avtomatizirano, delno avtomatizirano). Vzorci prevlek, ki jih dobavlja dobavitelj, so bili 

posredovani ponudnikom transportne opreme. 

Težji del predstavlja podro je izdelave transporta, ki ga, po do tedaj znanih podatkih, še nih e 

ni uporabljal in je predelana verzija avtomatskih skladiš  v pralnicah in lahki konfekciji z 

modifikacijo zahtev v tem projektu. Na mednarodnem sejmu so lani projekta našli rešitve, ki 

so jih ponujali priznani proizvajalci transportnih sistemov (prilogi 7, 8). 

Na tržiš u je še veliko ponudnikov, ki so ponujali podobne transportne sisteme. Po ponujenih 

idejnih rešitvah za izvedbo predvidenega logisti nega sistema je projektni tim ugotovil, da so 

nekateri ponudniki zelo dobri, vendar so v oceni stroškov presegli okvire dobavitelja. Drugi 

ponudniki, sicer cenovno ugodnejši, niso imeli pravih referenc v avtomobilski industriji 

oziroma so bile njihove tehni ne rešitve premalo zanesljive. V ožji izbor za dajanje ponudb z 

definirano tehni no rešitvijo, rokom izvedbe in garancijo kvalitetne izvedbe del sta bila 

izbrana dva ponudnika, in sicer Dürkopp in PSB. 
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3.2.4 Dolo itev procesov logistike 

Za ve ino podjetij je transport najpomembnejša logisti na dejavnost, saj transportni stroški 

odtehtajo v povpre ju eno do dve tretjini vseh logisti nih stroškov. Transport je življenjsko 

pomemben, saj nobeno sodobno podjetje ne more poslovati, ne da bi poskrbelo za premikanje 

potrebnih surovin in gotovih proizvodov. Najpomembnejši so cestni, železniški, pomorski in 

zra ni transport. Upravljanje transportne dejavnosti obi ajno vklju uje odlo itve o izbiri 

na ina transporta, izbiri voznih poti in izrabi zmogljivosti transportnega sredstva (Logožar 

2004, 55). 

Pri dobavitelju sedežnih prevlek se logisti ni proces pri ne v šivalnici proizvodne enote in 

kon a na mestu vgradnje v avtomobil. Logisti ne procese smo primerjalno med logistiko v 

paletah in logistiko vise e prikazali v preglednicah (priloga 10, 11, 12, 13,), lo eno po kraju 

aktivnosti logistike. 

Novim logisti nim procesom smo prilagodili IT-podporo. Glavne povezave smo definirali 

skupaj z razvijalci programske opreme in IT-strokovnjaki odjemalca (priloga 8). 

Zahtevne logisti ne procese (priloga 13) skladiš enja in izdaje prevlek iz skladiš a smo 

definirali skupaj z izdelovalci skladiš no-transportne opreme. 

3.2.5. Izdelava sistema logistike 

Pri izdelavi sistema logistike smo uporabili notranja znanja in znanja zunanjih izvajalcev. 

Glavne smernice smo dobili iz idejnega projekta. 

V proizvodni enoti poskrbijo za transport od proizvodnje do nalaganja v tovornjak  neskon ne 

transportne naprave. Slednje so krmiljene preko lastnega informacijskega sistema, ki dobiva 

impulze iz poslovno-informacijskega sistema in v skladu z delovanjem skladiš nega paketa 

opravlja naslednje procese v skladiš u: 

1. po zaklju ku proizvodnega procesa šivanja in procesa kontrole se deli sedežnih prevlek 

obesijo na obešalnik (odlagalec), 

2. obešalnik se vklju i v transportni sistem (avtomatsko),  

3. skeniranje kosov,  

4. od itavanje BAR kode na obešalniku (avtomatsko), 

5. generiranje skupnega artikla,  

6. transport v skladiš e (avtomatsko), 

7. skladiš enje po vnaprej dolo enem redosledu (skladiš nik), 

8. priprava odpremnice (referent izvoza glede na naro ila), 

9. izskladiš enje (avtomatsko), 

10. priprava za nalaganje (skener;  avtomatsko), 

11. nalaganje tovornjaka (skladiš nik, visoko avtomatizirano), 
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12. izpis carinskih dokumentov (avtomatsko po potrditvi referenta), 

13. posredovanje baze podatkov kupcu (elektronsko). 

 
Slika 1  Generiranje skupnega artikla 

Vir: WOB-Warmenau 2002. 
 

Transport do skladiš a kupca smo izvedli s prirejenimi tovornjaki (priloga 9), ki pri povratku 

prevažajo razli no komercialno blago. Glede na potrebe prepeljemo dnevno h kupcu 3 do 4 

kompozicije. V tovornjak so vzdolžno vgrajena nosilna telesa, na katerih visijo obešalniki s 

sedežnimi prevlekami. 

Distribucijski center smo postavili v bližino odjemalca, oddaljen je le nekaj kilometrov od 

linije za sestavo avtomobilov. Zaradi oddaljenosti dobavitelja, razli ne dinamike delovnih dni 

v letu, nihanj v strukturi artiklov in višje sile na poti je odjemalec zahteval 5-dnevno zalogo 

glede na naro ila, kar pomeni skladiš enje okrog 4.000 garnitur dnevno in okrog 30.000 

razli nih artiklov. Po detajlnem naro ilu (M1 – vsakih 11 s) želi imeti kupec po osemdesetih 

minutah na proizvodnem traku dobavljeno zahtevano garnituro (štand, šarža, artikel, FIFO). 

Skladiš e je popolnoma avtomatizirano in organizirano tako, da je v primeru izpada elektrike 

ali okvare transportnih naprav mogo a celotna ro na dobava, za katero je usposobljen 

ustrezen tim, ki je predhodno izobražen in izurjen za take situacije.  

Skladiš e v neposredni bližini odjemalca, v izmeri 6.000 m², v treh etažah je popolnoma 

avtomatizirano. Za 3 % eksoti nih artiklov smo predvideli ro no manipulacijo s celotno 

informacijsko podporo. Aktivnost v skladiš u smo prikazali v naslednjih postopkih (a, b, c): 

a) Prevzem izdelkov v skladiš e (slika 2) 

1. prevzem dokumentov – baza iz Slovenije 

2. tovornjak na razkladalno rampo  

3. razlaganje tovornjaka (skladiš nik) 
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4. dolo anje celic (skladiš nik – prednastavitev) 

5. skeniranje obešalnika (avtomatsko) 

6. zlaganje v celice (avtomatsko, 3 % ro no, FIFO) 

 

Slika 2  Prevzem izdelkov v skladiš e 
Vir: WOB-Warmenau 2002. 

 
b) Skladiš enje smo izvedli tako, da se ne spremenijo fizikalno-kemijske lastnosti 

izdelkov. Informacijska podpora omogo a isto asno skladiš enje in izskladiš enje artiklov s 

transparentnim in ažurnim stanjem skladiš a, spremembe se avtomatsko izvedejo ob prehodu 

obešalnika mimo skenerja (slika 3). V skladiš u so artikli po ve stopenjskem klju u (artikel, 

štand, šarža, FIFO – na nivoju dobavnice) obešeni na dolo ene omejene transportne naprave 

(celice). Vanje dodajamo izdelke od zadaj in jih jemljemo od spredaj. 

 

Slika 3  Skeniranje obešalnika in skladiš enje (avtomatizirano) 
Vir: WOB-Warmenau 2002. 

 
c) Izskladiš enje – dobava na mesto vgradnje sedežnih prevlek v vozilo. Najpomembnejši 

in najzahtevnejši del kompletne logistike je bil ažurna in pravilna dostava sedežnih garnitur na 

trak. Po zahtevku JIT in sequence M1 (slika 4), ki neprekinjeno sledi vsakih 11 s 

(86.400/8.000 = 10,8 s), je potrebno v 80 minutah po natan no takšnem vrstnem redu dobaviti 

zahtevane artikle na mesto vgradnje sedežnih prevlek v avtomobil. Za izvedbo te zahteve smo 

v skladiš u definirali naslednje operacije: 
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1. odpoklic M1 (priloga 14) 

2. iskanje zahtevanega artikla (ATOS) 

3. krmilni signal za izskladiš enje 

4. dejansko avtomatsko izskladiš enje (3 % ro no) (slika 5) 

5. komisioniranje (slika 6) 

6. primerjava odpoklica z odpremo (skener; avtomatsko) 

7. dobava na mesto vgradnje sedežne garniture v avtomobil 

8. sprememba skladiš nega stanja 

9. pošiljanje podatkov EDI manager 

10. primerjava 5-dnevnega naro ila s skladiš nim stanjem 

11. varnostni koncept – izpis naro il in mest skladiš enja – pri napakah v sistemu 

 
   

 

Slika 4  Odpoklic M1 in avtomatsko izskladiš enje 
Vir: WOB-Warmenau 2002. 

 
 

 

Slika 5  Komisioniranje in dobava na mesto vgradnje 
Vir: WOB-Warmenau 2002. 
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Varnost naro il: Pri kakršnihkoli napakah avtomatskega naro anja (M1) smo predvideli in 

organizirali rezervne razli ice, in sicer: telefon, e-pošta, faks, mobilni telefon, kurirska pošta. 

 

 

3.2.6. Zaklju ek projekta 

S tehni no zahtevno in cenovno drago rešitvijo za dobavo sedežnih garnitur smo zadovoljili 

želje odjemalca v vseh želenih kriterijih. Tako urejen logisti ni sistem utrjuje pozicijo A 

dobavitelja in s tem konkuren nost v zadovoljevanju potreb odjemalcev, ki od dobavitelja 

pri akujejo stalne spremembe in boljše tehnološke rešitve. 

Po predaji sistema in formalnem zaklju ku projekta ter testiranjih so se pri eksploataciji 

logisti nega sistema pojavljale napake, ki smo jih skupaj strokovnjaki dobavitelja logisti ne 

opreme v veliki meri odpravili v obdobju treh mesecev.  

Izobraževanje uporabnikov smo izvedli strokovno in pravo asno, kljub temu so se zaradi 

nezadostnega poznavanja sistema in manjših tehni nih težav, do katerih naj ne bi prišlo in jih 

zato nismo zajeli v planu izobraževanja, ob asno pojavljale motnje v delovanju sistema. Po 

šestih mesecih delovanja deluje logistika brez ve jih motenj v obratovanju sistema.  

Ko je sistem logistike deloval, kot je bilo na za etku dogovorjeno, smo dokumentacijo in 

garancije s strani dobavitelja logisti ne opreme predali uporabnikom, izvedli pla ila 

izvajalcem, namesto nagrade in kon ne zabave pa smo lani projektnega tima bili dodeljeni v 

naslednje projekte. 

3.3. Predlogi izboljšav za management izbrane organizacije 

Dobro zasnovanemu logisti nemu sitemu skoraj ni kaj dodati. Avtomatiziran sistem skladiš a 

deluje praviloma brezhibno in brez ustavitev. V primeru okvar, izpada elektri ne energije, 

višje sile pa priporo amo usposobiti skupino dobro izurjenih delavcev, ki lahko za kratek as 

nadomestijo izpad delovanja sistema. 

Na in poro anja – prirejanje vsebine podatkov številki obešalnika bi v nadaljevanju 

poslovanja avtomatizirali. 



32

4 SKLEP 

V dobavni verigi avtomobilske industrije je bil dobavitelj OEM prisiljen k spremembam 

sistema logistike, da bi zadovoljil potrebe odjemalca, ki se kažejo v spremembi naro il iz ene 

palete na naro ila po eno garnituro, kar ustreza enemu vozilu. Pri tem je bilo potrebno 

upoštevati, da se sedežne garniture iz ob utljivih materialov pri transportu v paletah niso 

poškodovale – nagubale. 

Zahteva dobavljati sedežne garniture JIT in sequence na mesto vgradnje v avtomobil, ki je 

podjetje do tedaj še ni izvajalo, je pomenila priložnost in izziv za dobavitelja. Z drugimi 

besedami – vsakih 11 sekund pride naro ilo za prevleko, ki mora biti ez 80 minut vgrajena v 

avtomobil. 

Vodstvo podjetja dobavitelja je imenovalo projektni tim, ki je izdelal idejni projekt in oceno 

stroškov. V idejnem projektu smo namesto palet uporabili obešalnik, ki nosi eno garnituro 

sedežne prevleke. Pogoj naro ila in nagubanost prevlek smo s tem rešili. Za zaš ito pred 

vremenskimi vplivi smo v projektu predvideli posebej konstruirane zabojnike na tovornjakih 

ter ogrevana in dobro zaprta skladiš a. 

Za dobavo sedežnih garnitur po odpoklicu M1 na mesto vgradnje sedežnih prevlek smo z 

dobaviteljem zgradili nov distribucijski center v neposredni bližini odjemalca, opremljen z 

avtomatiziranim skladiš em. 

V projektu smo v skladu s spremembo transporta spremenili informacijsko podporo novim 

nosilcem informacij na obešalniku in tovornjaku. Zaradi spremembe sistema logistike pa smo 

izvedli obsežno izobraževanje uporabnikov novega sistema. 

Da bi zadostili zahtevam dobavitelja, smo v projektni tim vklju ili zunanje ponudnike 

transportnih rešitev. Rezultat projekta, ki smo ga izvedli in je predstavljen v tej projektni 

nalogi v to ki 3.2.5, zadovoljuje želje odjemalca in zahteve po standardih v avtomobilski 

industriji. 
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  Priloga 1

Plan projekta 1 od 4  

Vir: WOB-Warmenau 2010. 

 



  

  



   Priloga 2

Plan projekta 2 od 4  

Vir: WOB-Warmenau 2010. 

 



    

  



   Priloga 3

Plan projekta 3 od 4  

Vir: WOB-Warmenau. 2010. 

 



    

  



   Priloga 4

Plan projekta 4 od 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: WOB-Warmenau 2010. 

 



    

  



   Priloga 5

Plan izobraževanja  

Vir: WOB-Warmenau 2010. 
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   Priloga 7

 

Transportni sistem Dürkopp 

 

   
 

Vir: Dürkopp. 2012. 

 

 

Transportni sistem PSB   

 
 

Vir: PSB. 2012 

 

 

 

 



    

 



   Priloga 8

IT-logisti ni procesi  

 

Vir: WOB-Warmenau 2002.

 

 

 

 



    

 



   Priloga 9

Transportno sredstvo – tovornjak 

 

 
Vir: WOB-Warmenau 2002. 

 

 

 

  



    

 



   Priloga 10

Proizvodna enota – logisti ni procesi 

 palete vise i 

šivalnica (po 

šivanju) 
garnituro odloži na teko i trak šivanje obešalnikov 

garnituro odloži na mizo 

 

odlagalci sortiranje kosov 

pregledovanje delov 

iš enje 

žicanje, epkanje 

odlaganje na vozi ke 
 

sortiranje kosov 

pregledovanje delov 

iš enje 

žicanje, epkanje 

kompletiranje za obešanje 

obešanje (levi/desni) dela 
garniture 

izpis etikete 

etiketiranje obešalnika 

obešanje na transportni trak 

pakirci priprava palete 

pakiranje 

zapiranje palete 

potrjevanje pakiranja SAP 

izpis spremnega lista za paleto 

opremljanje palete s spremnim 
listom 

 

transportni transport praznih in polnih palet transport obešalnikov 

skladiš nik 

 

prevzem v skladiš e 

skladiš enje 

izdelava skladiš nega lista 

izdaja iz skladiš a 

priprava za nalaganje 

nalaganje tovornjaka 

izdelava spremne dokumentacije
 

prevzem v skladiš e senzor 
avtomatsko 

skladiš enje (95 % avtomatsko) 

izdelava skladiš nega lista 

izdaja iz skladiš a (95 % 
avtomatsko) 

nalaganje tovornjaka 

izdelava spremne dokumentacije 

Vir: WOB-Warmenau 2002. 

 



    

 

 

 

 

 



   Priloga 11

DC – logisti ni procesi 

 palete vise i 

skladiš nik 

 

prevzem v skladiš e 

etiketiranje 

skladiš enje 

izdelava skladiš nega lista 

izdaja iz skladiš a 

priprava za nalaganje 

nalaganje tovornjaka 

izdelava spremne dokumentacije 

 
 

prevzem v skladiš e senzor 
avtomatsko 

skladiš enje (95 % 
avtomatsko) 

izdelava skladiš nega lista 

izdaja iz skladiš a (95 % 
avtomatsko) 

nalaganje tovornjaka 

izdelava spremne 
dokumentacije 

 

Vir: WOB-Warmenau 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

 



   Priloga 12

WOB-skladiš enje – logisti ni procesi 

 palete vise i 

skladiš nik 

 

prevzem v skladiš e 

skladiš enje 

izdaja iz skladiš a 

priprava za nalaganje 

nalaganje palet na vozi ke 

izdelava spremne dokumentacije 
 

prevzem v skladiš e (senzor, 
avtomatsko) 

skladiš enje (97 % avtomatsko) 
 

transportni transport palet do skladiš a 

vra ilo praznih palet 
 

 

Vir: WOB-Warmenau 2002. 

 

 

 

  



    

 

 



   Priloga 13

WOB-komisioniranje – logisti ni procesi 

 palete vise i 

komisionarji 

 

komisioniranje na vozi ke po 10 

gar 

 

izdaja iz skladiš a (97 % 
avtomatsko) 

transport do mesta komisioniranja po 
transporterju 

transportni transport palet na  

mesto komisioniranja 

transport do mesta obla enja 

vra ilo praznih palet 

 
 

transport do mesta obla enja 

vra ilo praznih obešalnikov 
 

Vir: WOB-Warmenau 2002. 

 

 

  



    

 

 



   Priloga 14

Diagram odpoklica JIT in sequence M1 

 
 
Vir: WOB-Warmenau 2002.  

 

 

 


