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POVZETEK  

Zaključna projektna naloga obravnava management oskrbovanja na praktičnem primeru 

majhne organizacije Formula 1 , d. o. o., ki posluje z rezervnimi deli. V teoretičnem delu so 

opredeljeni osnovni pojmi s področja obravnavane tematike, predstavljen pa je tudi celoten 

proces oskrbovanja z rezervnimi deli. V empiričnem delu je opisana organizacija in izvedene 

so analiza logistike rezervnih delov, analiza panoge, SPIN-analiza logistike rezervnih delov in 

PEST-analiza. Predstavljena je sinteza ugotovitev, na koncu pa so podani še predlogi izboljšav 

za obravnavano organizacijo.  

Ključne besede: logistika, nabava, oskrbovalna veriga, management oskrbovanja, rezervni 

deli, majhna organizacija. 

SUMMARY  

The final project work discusses supplying management on a practical case of the small 

organization Formula 1, d. o. o., which is active in the spare parts business. The theoretical 

part defines concepts, concerning the discussed topic, and presents the entire spare parts 

supplying process. The empirical part consists of a description of the organization, a 

performed analysis of spare parts logistics, branch analysis, SWOT analysis of the spare parts 

logistics and PEST analysis. Provided is also a synthesis of findings and finally suggestions 

for improvement of the discussed organization.  

Keywords: logistics, acquisition, supply chain, supply management, spare parts, small 

organization. 

UDK: 005.932(043.2)
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1 UVOD  

Zaključna projektna naloga obravnava management oskrbovanja na primeru majhne 

organizacije, ki posluje z rezervnimi deli. Uvodno poglavje predstavlja opredelitev 

obravnavanega problema in teoretična izhodišča, namen in cilje, metode za doseganje ciljev 

ter predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema. V drugem poglavju so opredeljeni 

osnovni pojmi obravnavane teme. Tretje poglavje govori o oskrbovanju z rezervnimi deli. V 

četrtem poglavju je predstavljen management oskrbovalne verige na primeru izbrane 

organizacije, v petem poglavju pa so podani predlogi izboljšav. V zadnjem, šestem poglavju 

so sklepne misli.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča  

Management oskrbovalne verige (angl. supply chain management – SCM) zajema 

management procesov in aktivnosti, ki končnemu potrošniku omogočajo zagotovitev storitve 

ali izdelka. Običajno ga sestavljajo funkcionalne komponente: načrtovanje povpraševanja, 

načrtovanje proizvodnje, načrtovanje in zagotavljanje dobav ter načrtovanje in izvajanje 

logistike – skladiščenje in transport (Kovačič et al. 2004, 278–279). SCM se osredotoča na to, 

kako optimizirati potek materialov skozi celotno oskrbovalno verigo (van Weele 2000, 195). 

Glavno vprašanje managementa dobavne verige je razvoj ustreznih odnosov med akterji 

oziroma subjekti dobavne verige. Odnosi so odvisni od ravni zaupanja med kupci in 

dobavitelji, kako subjekti dobavne verige razumejo rezultate in koristi iz skupno izpeljane 

akcije in ali se zavedajo tveganja v povezavi s tem (Logožar 2004, 181).  

Naš problem v tej nalogi zadeva management oskrbovalne verige na primeru majhne 

organizacije v poslovanju z rezervnimi deli. Danes je poslovanje z rezervnimi deli ob vedno 

večjih zahtevah proizvodnje in trga za organizacije zahtevno, zato zahteva učinkovit sistem 

poslovanja z rezervnimi deli, usmerjen v izboljšanje kakovosti v izvajanju storitev. Obenem 

storitev oskrbe z rezervnimi deli predstavlja ključno podporo pri izvajanju servisnih popravil, 

vzdrževalnih del, servisnim mrežam in drugim procesom v organizaciji (DVS 2011). 

Rezervne dele je treba zagotoviti pravočasno, v zadostni količini in cenovno čim bolj ugodno, 

ne sme pa priti tudi do kopičenja zalog. Da torej poslovanje poteka skladno z načrtom in brez 

zamudnih rokov, se pojavi potreba po obvladovanju dobaviteljev. Na strani dobavitelja so 

najpomembnejše cena, količina in kakovost, lokacija, gospodarska stopnja, zanesljivost in 

podporne  storitve. Močna koncentracija dobav na majhno število dobaviteljev je lahko 

poslovno tvegana, visoko število dobaviteljev pa onemogoča doseganje ugodnih nabavnih 

pogojev. Zato ima pomembno vlogo pri tem konstantno spremljanje porazdelitve dobaviteljev 

po deležu nabave (Pučko 1997, 48). 
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1.2 Namen in cilji  

Namen zaključne naloge je analizirati logistiko oziroma nabavo rezervnih delov, dejavnosti 

na področju nabave in kako optimalno zasnovati stroške nabave na primeru konkretne 

organizacije. Na osnovi teh ugotovitev bo organizacija lahko sprejela oziroma uvedla ukrepe 

in odločitve o poslovanju organizacije v povezavi z oskrbo. Prav tako je namen zaključne 

naloge spoznati poslovanje konkretne organizacije, s čimer bomo lahko postavili temelje za 

oblikovanje predlogov, ki zagotavljajo stroškovno učinkovito oskrbovanje v celotni oskrbni 

verigi, in kako upravljati potek oskrbe v poslovanju z rezervnimi deli. 

Cilj zaključne projektne naloge je s pomočjo strokovne literature proučiti nabavno in 

logistično funkcijo s teoretičnega vidika ter predstaviti konkreten primer oskrbovanja z 

rezervnimi deli v organizaciji Formula 1, d. o. o., obenem pa dodati tudi svoja opažanja v 

celotnem procesu. Na osnovi spoznanj želimo razviti in predlagati ukrepe za izboljšanje 

poslovanja na tem področju. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Pri pripravi zaključne naloge smo v teoretičnem delu na področju analize literature s področja 

SCM uporabili metodi deskripcije pojmov in opisa dobrih praks o oskrbovalni verigi z 

rezervnimi deli s poudarkom na obvladovanju stroškov nabave in kakovosti. V fazi zbiranja 

podatkov na konkretnem primeru smo uporabili metodo študije primera. Z intervjuji z 

managementom obravnavane organizacije smo v empiričnem delu naloge zbrali podatke in 

analizirali stanje na področju logistične nabave rezervnih delov in njihovih stroškov ter ju 

primerjali (metoda komparacije). Pri tem pa smo ugotavljali morebitna neskladja, pri čemer 

smo jih v sintezi naloge povezali in uredili ter razvili ukrepe za izboljšanje in odločitve na 

primeru poslovanja z rezervnimi deli v konkretni izbrani organizaciji. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema  

Predpostavljamo, da: 

• organizacije ne morejo obstajati brez upoštevanja in odzivanja na spremembe v okolju, 

• organizacije morajo stalno iskati izboljšave znotraj svojega okolja (z upoštevanjem 

zunanjega okolja), 

• organizacije delujejo v vedno bolj konkurenčnem okolju, posledično pa ima obvladovanje 

oskrbne verige na tem področju poslovanja vedno večji pomen, 

• organizacija lahko z analizo stanja izboljša oskrbovanje z rezervnimi deli, 

• izbrana organizacija bo z izsledki te raziskave pridobila možnost za razvoj konkurenčne 

prednosti. 
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Pri pridobivanju podatkov smo bili omejeni zaradi manjka in nedostopnosti aktualne literature 

v povezavi z oskrbovanjem z rezervnimi deli na primeru majhnih organizacij. Ocenjujemo pa, 

da smo s pomočjo intervjujev in kombinacijami ostalih metod raziskovanja pridobili dovolj 

podatkov. Poleg tega smo se v raziskavi omejili zgolj na proučevano majhno organizacijo v 

panogi poslovanja z rezervnimi deli za avtomobilsko industrijo in nismo objavljali podatkov, 

ki so poslovna skrivnost. 
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 

V tem poglavju predstavljamo osnovne pojme s področja obravnavane tematike, kot so:  

organizacija, oskrba (strategije v oskrbi do odjemalcev), oskrbovalna veriga (konkurenčne 

prednosti) in logistika (transport, skladiščenje, oskrbovalne poti). 

2.1  Organizacija 

S kakšnim namenom se pravzaprav ustanovi neko organizacijo? Biloslavo (2008, 15–16) 

navaja, da lastniki ali drugi ustanovitelji organizacijo ustanovijo z namenom, da bi uspešno in 

učinkovito dosegala cilje, ustrezne njihovim interesom. Praviloma ji priskrbijo primerna 

nematerialna in materialna sredstva, potrebna za pričetek delovanja. Tako ustanovitelji 

posredno ali neposredno vložijo v organizacijo del svojega premoženja – tvegajo izgubo tega 

premoženja zaradi možnega slabega poslovanja organizacije. Vsi nematerialni in materialni 

dosežki ljudi so vezani na organizacije. 

Organizacija je torej »interesna (politična) tvorba, v kateri ljudje delujejo, če v njej lahko 

uresničujejo lastne interese bolje, kot bi jih lahko, če bi delovali zunaj organizacije« 

(Biloslavo 2008, 18). 

»Organizacija je struktura in proces, je statika in dinamika, je enotnost enega in drugega. 

Organizacijska struktura deluje samo v procesu. V njem se ohranja in spreminja. Šele ko se 

razvija, dokazuje svojo smotrnost« (Pučko 1996, 7). 

Lahko pa na vsako organizacijo gledamo z različnih perspektiv. Tako je vsaka organizacija 

največkrat instrument (orodje) za doseganje ciljev, vendar organizacije ni brez ljudi, 

posledično pa je ta vedno še skupnost interesov. Morgan (2004, po Biloslavo 2008, 16–17) 

navaja določene metafore o organizaciji, češ da je slednja:  

• stroj: v zgodnjem obdobju managementa so skušali organizacijo poistovetiti z dobro 

narejenim in delujočim strojem za doseganje ciljev, tudi ljudje pa so bili v zgodnjih 

teorijah o organizacijah (npr. Taylor) zgolj kolesca v stroju; 

• organizem: organizacije predstavljajo ljudi, odzivajo se na spremembe in jih povzročajo v 

zunanjem in v notranjem okolju – so žive, organizmi;  

• možgani: organizacije zaznavajo, obdelujejo in predelujejo informacije ter se odločajo za 

delovanje, usmeritve in ukrepe. Če že niso enakovredne našim možganom, jih lahko 

enačimo vsaj z računalniki;  

• kultura: organizacije so ciljne združbe ljudi, ki v njih delijo prevladujoče vzorce vedenja, 

navade, vrednote, medsebojna razmerja in vzornike. Imajo lastne in specifične kulture kot 

npr. dežele; 
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• interesna tvorba: delovanje organizacij izvira iz interesov ljudi v zunanjih in notranjem 

okolju, vpliva pa na interese sodelavcev in ostalih posameznikov ter skupin. Predstavljajo 

dinamično ravnovesje interesov;  

• psihološko okolje: v organizacijah prihaja pri ljudeh do pritiskov in stisk, veselja in 

strahu, zmag in porazov, razmere znotraj organizacij so zelo pogojene s podzavestjo ljudi, 

ki delajo v njih ali z njimi; 

• tokovi in spreminjanje: skozi organizacije potekajo tokovi nematerialnih in materialnih 

sredstev ter informacij. Organizacije znotraj teh tokov ustvarjajo dodano vrednost in 

opravičujejo svoj obstoj; 

• instrument oblasti: organizacije imajo vpliv na posameznike in skupine v svojih zunanjih 

in notranjih okoljih. Vpliv je lahko ugoden ali neugoden, enako velja za gospodovanje, 

zatiranje in izkoriščanje. 

Organizacije lahko razvrščamo po raznih merilih, npr. po velikosti, številu zaposlenih, obsegu 

proizvodnje, po smotrih (nepridobitne in pridobitne), po lastništvu (javne in zasebne), po 

proizvodih (storitvene in izdelčne), po sredstvih (kapitalsko, delovno in znanjsko intenzivne) 

(Biloslavo 2008, 16). 

2.2 Oskrba 

Oskrba je postopek nabave in ustvarjanja potrebne količine materiala, polproizvodov in blaga 

ter oskrbovanje nekoga z nečim, npr. z viri, blagom, kapitalom, informacijami in podatki 

(Zelenika 2005a, 91). 

Ogorelc govori o t. i. optimalni oskrbi strank. Zanjo pravi, da »je pogosto odločilni argument 

pri nakupnih odločitvah strank« (Ogorelc 2004, 276). 

Strategije v oskrbi do odjemalcev  

Langley et al. (2009, 602–612) govorijo o petih skupinah strategij oskrbne verige. Prva 

skupina predstavlja strategije razlikovanja.1 Druga skupina so finančne strategije, tretjo 

skupino tvorijo strategije, temelječe na tehnologiji, četrta skupina so strategije, ki temeljijo na 

odnosih, zadnja, peta skupina strategij pa so globalne strategije. 

Dolgoročno gledano, stranke brez organizacij, kot je tudi Formula 1, d. o. o., ne morejo, zato 

jim je treba omogočiti podaljšanje plačilnih rokov, kakovost, ceno in ustreznost rezervnih 

delov. Strategije do odjemalcev so ključnega pomena za organizacije. Najbolj pomembna od 

                                                 

1 Differentiation strategies. 
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omenjenih dejavnikov sta cena in pogoji poslovanja. Pristop Formule 1, d. o. o., je dolgoročno 

sodelovanje z odjemalci. Organizacija si želi, da svojim strankam zagotovlja pomoč pri 

preživetju na trgu. Le na ta način lahko uresničijo dolgoročno delovanje z odjemalci v 

prihodnosti. Zato se v Formuli 1, d. o. o., trudijo, da svoje stranke zadovoljijo in dosegajo 

dolgoročno sodelovanje med njimi. To lahko dosežejo le s strategijo diferenciranja in hitro 

izvedene storitve. Organizacija tako svojim odjemalcem ponuja storitev v najhitrejšem 

možnem načinu. Ponujajo jim razumljive plačilne pogoje, cene, dobavne roke, pri katerih so 

stranke še zadovoljne, kakovostne izdelke in tudi ustrezne rezervne dele.  

Namen organizacije je zagotoviti hitro in zanesljivo dostavo z namenom, da pri strankah 

dosežejo resnično zaupanje in občutek, da brez njih ne morejo. Njihov cilj je, da se rezervni 

deli dobavijo v najhitrejšem možnem načinu in da se neposredno dostavijo strankam. Torej se 

njihova strategija diferenciacije ne kaže zgolj v ceni, ampak tudi v celotnem procesu izvajanja 

storitev; rezervne dele dostavijo v roku dveh dni, strankam ponujajo podaljšanje plačilne 

pogoje, nudijo kakovostne oziroma originalne dele in primerljive cene glede ponujenih 

storitev. Organizacija Formula 1, d. o. o, s poslovanjem z rezervnimi deli svojim strankam 

nudi možnost hitrega nakupa oziroma dostave rezervnih delov. Pri njih so osredotočeni na 

koncept JIT, kjer dobijo dele v pravem času in na pravem kraju. Zagotoviti takšno poslovanje 

jim je cilj, saj so bolj prilagodljivi in hitrejši, kar pa ni odvisno le od njih. Veliko vlogo pri 

tem imajo njihovi dobavitelji, ki morajo biti resnično zanesljivi, da dobivajo dele v 

najkrajšem možnem času, in seveda prave rezervne dele. Zaupanje in podpora dobaviteljev 

jim omogoča njihovo diferenciacijo. Uspešno doseženi dobavni roki pa jim pomagajo pri 

odnosu z njihovimi strankami. Prav tako s tem lahko dosežejo znižanje odvečnih stroškov 

(glede zalog), posledično pa hitrejši odziv na zahteve strank, hitrejše pošiljanje in sprejemanje 

naročil ter dobavljanje rezervnih delov. S tem dosežejo zahteve svojih strank, njihovo 

zaupanje v organizacijo in zadovoljstvo. 

2.3 Oskrbovalna veriga 

Oskrbna veriga predstavlja koncept vertikalne in horizontalne povezanosti organizacij, ki 

sinergijsko prispevajo k večji dodani vrednosti in koristi storitve ali izdelka, zrcaljenega v 

očeh končnega kupca. Sestavljajo jo: dobavitelj, proizvajalec, distribucijski kanali, 

povezovalna mreža in odnosi v proizvodnji ali nabavi s storitvami. Da bi bila oskrbna veriga 

učinkovita in uspešna, je potrebno povezovanje vseh procesov od nabave do distribucije 

izdelkov končnemu kupcu (Kavčič 2011, 33). Oskrbno verigo v obliki toka izdelka prikazuje 

slika 1. 
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Slika 1: Oskrbna veriga – tok izdelka 

Vir: Kavčič 2011, 33. 

Oskrbovalna veriga predstavlja sistem organizacij, ljudi, aktivnosti, informacij in virov, 

tehnologije, udeleženih v proces zadovoljevanja potreb kupcev, premik proizvoda/ 

storitve/izdelka od dobavitelja h kupcu, od vira k ponoru (Ljubič 2008, 9). 

Preglednica 1 prikazuje primerjavo med tradicionalnim pristopom logistike in oskrbno verigo. 

Preglednica 1: Tradicionalni pristop logistike v primerjavi z oskrbno verigo 

Element Tradicionalni pristop 

logistike 

Obvladovanje oskrbne 

verige 

Management zalog  Samostojni napori  Skupno zmanjšanje zalog 

kanala 

Celotni stroški  Minimizacija stroškov 

organizacije 

Učinkovitost prek celotnega 

kanala 

Časovni horizont Omejena na potrebo tekočih 

transakcij 

Dolgoročen 

Količina deljenih in 

nadzorujočih informacij 

Enojen kontakt za transakcije 

med pari kanala 

Potrebna za planiranje in 

nadzorovanje procesov 

Skupno planiranje Temelji na transakcijah Stalno 

Skladnost podjetniške 

filozofije 

Ni pomembno Skladno vsaj za glavne 

odnose 

Širina baze dobaviteljev Velika za povečanje 

konkurence in razpršitev 

tveganja 

Majhna za povečanje 

koordinacije 

Vodenje kanala Ni potrebno Potrebno za fokus 

koordinacije 

Količina razpršenega 

tveganja in nagrad 

Vsak na enem mestu Tveganje in nagrade se 

delijo na dolgi rok 

Hitrost toka operacij, 

informacij in zalog 

Orientacija na skladišče, 

motena z ovirami za tok 

Orientacija na distribucijski 

center, JIT, hiter odziv 

vzdolž kanala 

Vir: Kavčič 2009, 41. 

Rushton, Oxley in Croucher (2000, 31, cit. po Kavčič 2009, 35) navajajo, da je oskrbna veriga 

celota in ne posamezni elementi. V celotno verigo sta vključena dobavitelj in končni 
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uporabnik. Obvladovanje oskrbne verige je bolj strateško odločanje (načrtovanje) kot pa 

operativni proces. Zmanjšuje potrebo po skladiščenju, ker omogoča uravnoteženost 

integriranega pretoka izdelkov. Izboljšava v informacijskem sistemu nudi integrirano 

informacijo skozi celoten proces, ne zgolj za posamezne etape procesa. 

Langley et al. (2009, 20) oskrbno verigo definirajo kot razširjeno organizacijo, ki prestopa 

meje posameznih organizacij z namenom, da bi razširila aktivnosti vseh družb, ki so vpletene 

v celotno oskrbno verigo.  

Oskrbna veriga so vse dejavnosti, ki omogočajo oskrbo proizvodnje s pomočjo materialnih 

virov, pretok izdelkov do končnega porabnika in s tem povezan tok informacij. Tok 

informacij in materialni tok potekata v obe smeri oskrbne verige, po verigi navzgor in 

navzdol. Oskrbno verigo sestavljajo menedžment proizvodnje, nabava materiala, upravljanje z 

zalogami, embaliranje izdelkov, skladiščenje, upravljanje informacijskih sistemov in ostale 

dejavnosti (Ogorelc 2004, 289). 

Oskrbna veriga je skupek členov, ki sodelujejo pri oskrbovanju koga, nečesa ali sebe z nečim 

(Zelenika 2005a, 92). Odvisno od mesta v verigi razlikujemo tri komponente oskrbovalne 

verige: nabavo od dobavitelja k proizvajalcu (angl. upstream) – vse nabave, ki potekajo v 

oskrbovalni verigi pred proizvajalcem, kjer ima lahko proizvajalec enega ali več dobaviteljev, 

dobavitelji več dobaviteljev, do ravni surovin. Druga komponenta je interna oskrbovalna 

veriga – vsi procesi (od takrat, ko material, surovine ali izdelki vstopajo v organizacijo do 

distribuiranja izdelka izven organizacija) znotraj organizacije, ki preoblikujejo vhode v 

izhode. Zadnja komponenta pa je nabava od proizvajalca h kupcu (angl. downstream) – 

procesi, ki skrbijo za dostavo izdelka končnim kupcem (Kovačič et al. 2004, 282). 

Funkcije oskrbne verige so tradicionalno delovale samostojno, med njimi ni bilo 

sinhronizacije, vsaka je imela svoje cilje in dostikrat je prišlo do tega, da so bili cilji 

posameznih funkcij medsebojno nasprotujoči. Tako nobena organizacijska struktura ni 

delovala kot celota. Prav obvladovanje oskrbne verige nam omogoča sinhronizacijo in 

združevanje vseh sestavnih delov verige (Kavčič 2009, 35). 

Konkurenčne prednosti  

Z uporabo oskrbne verige se organizacija na novo organizira, in sicer preide iz tradicionalne 

vertikalne organiziranosti k horizontalni integraciji, to pa zajema tudi zunanjo oskrbo (angl. 

outsourcing). Tako ena organizacija postane vodja in koordinator aktivnosti, ima vlogo 

nosilca. Kot nosilec navadno zastavi svoj tržni ugled (blagovno znamko), te prednosti pa 

preidejo še na ostale udeležence verige (Ogorelc 2004, 290–291). 
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Lysons (2000, 67) navaja, da je oskrbovalna veriga lahko definirana kot mreža organizacij, 

vključenih v blagovni tok, različne aktivnosti in procese, ki dajejo vrednost kot izdelki in 

storitve končnemu potrošniku. 

2.4 Logistika 

V literaturi srečamo mnogo definicij logistike, čeprav se ne dela nikakršne razlike med 

logistiko kot aktivnostjo in logistiko kot znanostjo (Zelenika 2005b, 126). Področje logistike 

se je v zadnjih 20. letih hitro razvijalo in posledično dobilo dosti sinonimov, ki so označevali 

upravljanje informacij in tokov blaga od kraja nastanka do kraja porabe (Czinkota et al. 2005, 

po Makovec Brenčič et al. 2006, 150). Logistiko so poimenovali z izrazi: poslovna logistika, 

distribucija, fizična distribucija, industrijska distribucija in management oskrbne verige 

(Makovec Brenčič et al. 2006, 150). 

Magee (1968, 2, cit. po Kavčič 2011, 12) verjamejo, da beseda logistika izvira iz francoske 

besede »loger« (preskrbitev, namestitev, nastanitev), nanašala pa naj bi se na vojaški izraz, ki 

pomeni način preskrbe, prevoza in nastanitve vojaških enot.  

Kasneje logistika predstavlja način uravnavanja tokov materiala in proizvodov od 

proizvajalca do končnega porabnika. Pomembnost dejavnosti logistike se je pokazala 

predvsem za čas druge svetovne vojne; takrat so morale ZDA z materialom opremiti lastno in 

zavezniško vojsko, ki je bila razporejena po celotnem svetu. Vedno bolj pa se je pojavljalo 

mišljenje, da so logistični problemi, s katerimi se mora spopadati vojska, zelo podobni 

vsakodnevnim logističnim problemom podjetij. Posledično se je v poslovnih sistemih 

industrijske, trgovinske in storitvene dejavnosti začelo večati zanimanje za logistiko in 

povpraševanje po strokovnjakih za logistiko (Kavčič 2009, 20–21).  

Logistika predstavlja »pretok blaga in informacij od surovine do trženja končnega izdelka« 

(Kavčič 2011, 11). Zelo sta poudarjena informacija in pretok blaga, pomembna je tudi 

povratna (reverzibilna) logistika kot pretok proizvodov in embalaže nazaj skozi sistem. Pri 

logistiki gre torej za gibkost, dinamičnost ter prilagajanje povpraševanju, ponudbi in okolju 

(Kavčič 2011, 12).  

UK Institute of Logistics and Transport jo definira kot »pozicioniranje (umeščanje, 

razmeščanje) sredstev (dobrin) ob pravem času, na pravem kraju, po pravi ceni in ob 

dogovorjeni kakovosti (Kavčič 2011, 12) 

US National Council Of Physical Distribution Management pa jo opredeli kot »učinkovito 

gibanje končnih izdelkov s konca proizvodnje linije do uporabnika, včasih vključuje tudi 

gibanje od preskrbe s surovinami do začetka proizvodnje linije (Kavčič 2011, 12). Slika 2 

prikazuje razvoj logistike skozi čas. 
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Langley et al. (2009, 36) podajajo neko splošno definicijo za logistiko: proces predvidevanja 

potreb in želja kupcev, pridobivanja kapitala, materiala, ljudi, tehnologij in informacij, 

potrebnih za izpolnjevanje potreb in želja, optimiziranja mreže proizvodnje blaga ali storitev z 

namenom izpolniti kupčeve zahteve ter uporabe omrežja za pravočasno izpolnitev kupčevih 

zahtev.  

1960 1980 1990 2000

NAPOVED PRODAJE

PLANIRANJE POTREB

PLAN PROIZVODNJE

ZALOGE MATERIALA

SKLADIŠČA

MANIPULACIJA

PAKIRANJE

ZALOGE IZDELKOV

DISTRIBUCIJA

NAROČANJE

TRANSPORT

DOBAVNI SERVIS

UPRAVLJANJE Z 
MATERIALI

FIZIČNA 
DISTRIBUCIJA

LOGISTIKA
MANAGEMENT 
OSKRBOVALNE 

VERIGE

MARKETING

INF. TEHNOLOGIJA

STRAT. PLANIRANJE

NABAVA

 

Slika 2: Logistika skozi čas 

Vir: Hesse in Rodrigue 2004, 5, cit. po Kavčič 2009, 17. 

Vidimo lahko, da se je pojem logistika pojavil v devetdesetih letih kot kombinacija 

upravljanja z materiali in fizične distribucije. Kasneje (po letu 2000) se je razvil koncept 
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managementa oskrbne verige kot povezava logistike ter informacijske tehnologije, marketinga 

in strateškega planiranja. 

Kaltnekar (1993, 37) jo opredeli kot dejavnost, »ki s strateškim upravljanjem vseh materialnih 

in z njimi povezanih informacijskih tokov v organizaciji in njenih povezavah z nabavnim in 

prodajnim trgom zagotavlja povezanost in optimizacijo vseh tokov in s tem plansko oskrbo 

vseh porabnikov«. 

Naj tukaj omenimo logistiko rezervnih delov. Gre za segment poprodajnih servisnih storitev 

prodajalca. Rezervni deli predstavljajo objekt logistike rezervnih delov (Logožar 2004, 119). 

Požar (1976, 67, cit. po Kavčič 2011, 12) pa razume izraz logistika kot tok materiala, 

proizvodov in informacij od dobavitelja surovin prek proizvajalca in morebiti trgovca do 

končnega porabnika gotovih proizvodov. Slika 3 prikazuje logistiko v oskrbni verigi (kontrolo 

nad tokom vhodnih in izhodnih premikov). 
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Slika 3: Logistika v oskrbni verigi 

Vir: Murphy in Wood 2004, 11, cit. po Makovec Brenčič et al. 2006, 151. 

Aktivnosti v sklopu logistike so tako: upravljanje vhodnega in izhodnega transporta, 

upravljanje voznega parka, skladiščenje, upravljanje z materiali. Izdelava naročil, konstrukcija 
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logistične mreže, upravljanje zalog, načrtovanje ponudbe/povpraševanja in upravljanje s 

ponudniki logističnih storitev zunaj lastne organizacije (Makovec Brenčič et al. 2006, 151). 

2.4.1 Transport 

Transport predstavlja najstarejšo obliko družbene dejavnosti. Ohranil se je od prvotnih oblik 

človeške družbe (potreba po prevozu blaga in ljudi, za pridobivanje dobrin) do danes, ko 

imamo med drugim tudi železniški in pomorski transport, poleg zračnega in cestnega 

transporta ter transporta po notranjih vodah. V obliki samostojne gospodarske dejavnosti se 

pojavlja od srednjega veka (Ogorelc 2004, 15). 

Sinonima transport ali prevoz poenostavljeno pomenita prenos, prestavljanje, prenašanje, 

prevažanje ali transportiranje določene stvari, snovi, materiala, blaga, tovora, živih živali in 

potnikov z enega konca na drugi konec, kjer se premagujejo prostorske in vremenske 

dimenzije. Najpomembnejši elementi proizvodnje prevoznih storitev so: prevozna 

infrastruktura in nadgradnje, človeški kapital, v širšem smislu intelektualni kapital, finančni 

kapital, energija in predmeti prevoza. V tem procesu sodeluje več pravnih subjektov: najmanj 

trije udeleženci (pošiljatelj – prevoznik – prejemnik), lahko pa jih je tudi več deset (Zelenika 

2005a, 57). 

Eden od pogojev bivanja in življenja je prav transport. Večinoma je med človekom in 

soljudmi ter različnimi materialnimi pogoji večja ali manjša razdalja, ki jo moramo iz 

najrazličnejših vzrokov premostiti, tako moramo ljudje in razni predmeti spreminjati lego v 

prostoru, kar pa omogoča transport. Transport je torej posebna funkcija v vsem družbenem 

reprodukcijskem procesu, ki kot nekakšen »krvni obtok« zagotavlja delovanje tega procesa. 

Neposredno je prepleten z ostalimi funkcijami družbenega procesa, jih med seboj povezuje v 

skladno celoto. Brez transporta (premikanja objektov med posameznimi celicami) bi vse 

življenje zamrlo (Kaltnekar 1993, 327). 

Zunanji transport skrbi za pravočasen dovoz surovin, nedokončanih proizvodov, 

polproizvodov, sestavnih delov in ostalih materialov (blaga) ter odvoz gotovih proizvodov; 

prevoz od mesta njihovega izvora oziroma dobavitelja do proizvodnje in od proizvajalca do 

skladišča odjemalca oziroma do končnega uporabnika. Sem spada tudi prevoz delovne sile. 

Ločimo pomorski, zračni, železniški in cestni transport, transport po notranjih vodah, po 

ceveh ter kombinirani in multimodalni transport (Logožar 2004, 65–70). Notranji transport 

plansko oskrbuje vse oddelke in delovna mesta s potrebnimi materialnimi prvinami, odvaža 

pa vse, kar nastaja na teh delovnih mestih. Sem spada premikanje blaga, surovin, 

polproizvodov, nedokončanih proizvodov, gotovih proizvodov in ostalih dodatnih materialov 

v organizaciji (Kaltnekar 1993, 335, cit. po Logožar 2004, 77). 
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2.4.2 Skladiščenje 

Skladiščenje je eno ključnih področij gospodarjenja v vsaki organizaciji (Kaltnekar 1993, 

245). Skladišča se običajno definirajo kot posebna mesta, ograjeni, ne ograjeni, zaprti, odprti 

in pokriti prostori, ki služijo skladiščenju, nastanitvi, manipuliranju, (pre)pakiranju, 

oplemenitenju, (pre)označevanju, tehtanju, štetju, merjenju, »izdelavi« paketov in palet, 

varovanju in shranjevanju materialnih dobrin (Zelenika 2005a, 445). 

Skladiščenje predstavlja taktični element načrtovanja logistike. Pod skladiščenje uvrščamo 

(Kavčič 2009, 24): 

• ureditev in načrt,  

• dodelitev in izbiro prostora,  

• pripomočke za skladiščenje,  

• metode dela,  

• število viličarjev,  

• vrste viličarjev in 

• enote tovora. 

Glavna naloga skladiščenja je spremljanje, varovanje in izdajanje surovin, polproizvodov, 

proizvodov in ostalega blaga. V skladiščih urejajo tudi dokumentacijo glede sprejetega in 

izdanega blaga, namestitve blaga v skladiščih in pakiranje, če je potrebno (Logožar 2004, 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

3 OSKRBOVANJE Z REZERVNIMI DELI 

V tem poglavju opredeljujemo pojem rezervni deli, v sklopu tega pa predstavljamo še izdelke 

in polizdelke, sklope in vlogo embalaže. Opisujemo funkcije oskrbovanja in posebnosti tega v 

malih podjetjih. V nadaljevanju se osredotočamo na management oskrbovanja, od planiranja 

in organiziranja do vodenja in nadzora, opisa dobaviteljev in poddobaviteljev ter vlog v 

verigi. Predstavljamo tudi vidik stroškov in kakovosti ter zadovoljstvo kupcev (odjemalcev). 

Na koncu je prikaz analize trendov v oskrbovanju z rezervnimi deli. 

3.1 Opredelitev rezervnih delov 

Rezervni deli so zamenljive komponente tehničnega sistema, ki je sestavljen iz več 

komponent (aparata, naprave, agregata, motorja), ki se imenuje primarni proizvod. Preko 

zamenjave posameznih ali več komponent lahko vzdržujemo ali pa ponovno vzpostavimo 

funkcijsko sposobnost tehničnega sistema glede na prvotni funkcijski obseg (Ihde, Lukas in 

Merkel 1988, 7, cit. po Logožar 2004, 119). 

Organiziranost logistike rezervnih delov je odvisna večinoma od uporabnikovih (uporablja 

primarni proizvod) pričakovanj glede funkcionalnosti in neomejene možnosti uporabe 

proizvoda. Pri analizi omenjenih pričakovanj se organizacija sreča z mnogimi dejavniki, s 

pomočjo katerih lahko v sklopu oskrbe z rezervnim deli vpliva na uporabnika primarnega 

proizvoda – upoštevati je treba proizvajalčeve servisne storitve in nakup originalnih delov, 

predvsem pa tudi možnost ponovnega nakupa primarnih proizvodov (Logožar 2004, 119–

120). 

3.1.1 Sklopi 

Preglednica 2 prikazuje vrsto in sklope rezervnih delov ter posamezne dele znotraj njih. 

Preglednica 2: Sklopi rezervnih delov 

Vrsta Sklop Del 

Mehanski deli  Motorni rezervni deli Črpalka olja, črpalka nafte, 

črpalka vode, ventil, cilinder, 

brizgalna šoba, turbina, 

kompresor, nosilec motorja,  

ekspanzijska posoda, 

napenjalec jermena, jermen, 

hladilnik, termostat, 

ventilator, izpušni sistem, 

tesnilo, gumijasta cev 
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Vrsta Sklop Del 

Sklopka Lamela, potisni ležaj, 

odmična gred, vilice, 

gumijasta cev, cilinder, 

ventil, objemka, cev 

Menjalnik Elektromagnetni ventil, ventil 

prostega teka, nosilec 

menjalnika, zobnik, ležaj, 

glava, končnik, črpalka olja, 

ročica, stikalo, sinhron, 

vzvodni mehanizem, tesnilo 

Pogonska gred Podpornik, ležaj, tesnilo, križ 

kardana, drog, zobnik 

 

Prednja in zadnja os 

Ležaj, drog, končnik, glava, 

os gredi, zobnik, tesnilo, 

stožec, objemka 

Kolesa Kolesni ležaj, platišče, vijak, 

guma, zobnik 

Zavorni sistemi Ploščica, disk, zavorni ključ – 

ohlapnostni regulator, vilica, 

motorna zavora, ročica, ventil  

retarder, filter, ventil, cev 

Vzmetenje Vzmet, blazina, gumica, 

nosilec, vijak 

Krmilni sistem Drog, končnik, cev, gred, 

blokada 

Električni deli Stikalo, ročica, kontrolna 

plošča, varovalka, rele, 

motorček brisalcev, motorček 

dviga stekla, zaganjač, 

alternator, akumulator, 

motorček gretja 

Kabinski deli Vzmet, blazina, cilinder 

dviga kabine, črpalka 

cilindra, cev, stabilizator, 

puša, končnik, ventil nivoja, 

filter kabine, vzvod brisalcev, 

ležaji brisalcev, kljuka 

Svetlobna telesa in  

ogledala 

Luč, žarnica, stekla luči, okvir luči, smerokaz, steklo 

ogledala, ohišje ogledala, motorček premika ogledala, 



 

16 

Vrsta Sklop Del 

meglenka, nosilec stekla, motor primika sedeža 

Karoserijski deli Kovinski deli Kabina, vrata, odbijač 

PVC deli Maska, odbijač, stopnica, senčnik, blatnik, usmerjevalec 

zraka, bok kabine, spojler, ohišje žarometa, ohišje meglenke, 

okrasna letvica 

Stekla Steklo vrat, glavno šofersko steklo 

Elektronski deli Zračne blazine – »airbag« za volan, »airbag« za sovoznika, 

sedež, zaščita glave, ABS (»antiblockiersystem«), ESP 

(»Electronic Stability Program«) elektronski stabilizatorni 

program za vožnjo, radio – CD, tempomat, navigacija, 

parkirni senzorji 

 

3.1.2 Vloga embalaže 

V transportu in skladiščih se material velikokrat pojavlja v obliki različnih omotov, zavojev, v 

steklenicah in zabojih, torej embalaži (Kaltnekar 1993, 158). Embalažo predstavljajo vsi 

izdelki iz katerega koli materiala, ki so namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za 

surovine ali izdelke, držijo ali obdajajo skupaj z namenom hranjenja ali varovanja, rokovanja 

z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika 

(Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 2006). 

Videz embalaže vpliva na kupčevo zadovoljstvo, oblika embalaže pa ima vpliv na stroške 

pretovarjanja blaga (Makovec Brenčič et al. 2006, 174). 

Embalaža ima zaščitno vlogo. Skozi celotni logistični proces, v proizvodnji in pri uporabi 

mora material zavarovati pred mehaničnimi vplivi (lomi, udarci, različnimi pritiski), 

klimatskimi dejavniki (temperatura, vlaga; kvarjenje zaradi omenjenih vplivov) in 

količinskimi izgubami (obraba, trosenje, kraja), obvarovati pa mora tudi delavce, ki z njim 

delajo, in okolje. Poleg zaščitne vloge ima tudi transportno vlogo. Vedno olajša transport 

materiala (npr. tekočin, plinov, nevarnih substanc), včasih pa ga sploh omogoča. Omogoča 

oblikovanje takšnih tovorov, prilagojenih zahtevam transportnih naprav. Pomembna je tudi 

skladiščna vloga embalaže. Če jo ustrezno oblikujemo, dosežemo racionalno manipuliranje z 

materialom v skladiščih, ustrezno zlaganje in razporejanje, dobro izkoriščanje prostora in 

skladiščnih naprav ter včasih sploh skladiščenje materiala. Torej ima embalaža še 

manipulacijsko vlogo. Z embalažo moramo povezati material, da to omogoča čim uspešnejše 

in lažje oblikovanje logističnih enot in smotrno manipulacijo z razpoložljivimi skladiščnimi in 

transportnimi napravami. Embalaža ima še prodajno in informacijsko vlogo. Za prvo velja rek 

»embalaža prodaja blago«, kar pomeni, da mora embalirane proizvode narediti privlačne za 

kupce – propagandna vloga. Pri drugi pa gre za to, da že po obliki ali barvi različnih omotov, 
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zavojev, škatel, škatlic, steklenic in stekleničk pogosto prepoznamo določene proizvode. 

Kadar gre za posebej občutljive ali nevarne proizvode, pa oblika, barva ali posebne oznake na 

embalaži lahko opozarjajo na posebne zahteve za manipuliranje s temi tovori (Kaltnekar 

1993, 159). 

3.2 Management oskrbovanja 

Management dobavne verige pomeni intenzivno povezovanje vseh podprocesov, ki 

omogočajo gibanje dobrin in izmenjavo informacij med dobavitelji in končnimi porabniki, 

skupaj z distributerji, proizvajalci, trgovci na drobno in katero koli drugo organizacijo v 

sklopu razčlenjene dobavne verige v celoto. Management dobavne verige sestavljajo trije 

podprocesi (Prekshana 2004, po Logožar 2004, 184): 

• načrtovanje povpraševanja za učinkovito načrtovanje tržnega povpraševanja. Njegova 

cilja sta razumevanje nakupnih navad strank in razvoj celostnih napovedi, 

• načrtovanje dobave za optimalno razporejanje virov skladno s povpraševanjem. Sem 

spadajo tudi načrtovanje nabave, zalog in distribucije, dolgoročno načrtovanje dobave, 

razporeditev nabave in načrtovanje transporta, 

• izvedba naročil za učinkovito izpolnitev povpraševanja. Sem spadajo sprejem naročil, 

obljuba izpolnitve naročil, izpolnitev naročil, upravljanje predplačil in preverjanje strank.  

Management oskrbne verige sestavlja logistične operacije dobaviteljev, posrednikov in 

kupcev v celovit logistični sistem, kjer nosilec verige povsem nadzira logistične procese (v 

povezavi z zunanjimi partnerji), to pa omogoča racionalizacijo poslovanja – učinkovito 

vodenje zalog in hitrejše odzivanje na spremembe na trgu (Ogorelc 2004, 287). 

V procesih načrtovanja sodelujejo vsi udeleženci oskrbne verige (dobavitelji, logistična 

organizacije, končni uporabniki). Pri upravljanju oskrbne verige gre za proces strateškega 

načrtovanja. Način upravljanja zalog v celotni verigi je spremenjen. Najbolj pomemben del je 

vzpostavitev integralnega informacijskega sistema (Ogorelc 2004, 293). 

Posebnost obvladovanja oskrbnih verig predstavljajo premiki sodobnih podjetij od 

tradicionalnega načina poslovanja k dinamičnemu načinu. Slednji optimira zadovoljevanje 

porabnikovih potreb, ki ga spremlja minimiziranje stroškov. Globalizacija poslovanja, večja 

moč odjemalcev, konstanten pritisk na cenovna znižanja, nediferenciranost izdelkov, vpliv 

elektronskega poslovanja in vedno bolj pomembna komponenta časa so glavni razlogi, ki 

organizacije »silijo« k optimizaciji stroškov in k učinkovitem obvladovanju procesov v 

organizaciji in med posameznimi organizacijami (Kavčič 2009, 9). 

Kalakota in Robinson (1999 po Kavčič 2011, 34) razdelita obvladovanje oskrbnih verig na 

procesa planiranje (napoved potreb, simulacija zalog, učinkovita distribucija, transport, 
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planiranje proizvodnje in terminiranje) in izvajanje (nabava, proizvodnja in distribucija 

izdelkov v celotni verigi). 

Cilj managementa oskrbovalne verige ima zahtevo: »zagotavljanje pravega produkta na 

pravem mestu ob pravem času po pravi ceni« (Kovačič et al. 2004, 280). 

Načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzor 

Management oskrbovanja zajema celotno oskrbovalno verigo: načrtovanje, organiziranje, 

vodenje in nadzor. Načrtovanje je določanje nabora akcij, ki naj se izvedejo, in sicer z 

namenom, da se doseže (ali preseže) napovedane vrednosti poslovnih procesov oziroma 

dogodkov. Načrtovanje navadno izvaja management na različnih ravneh, temelji bolj ali manj 

na objektivnih determinističnih metodah in tudi na subjektivnih metodah, načrt sledi napovedi 

(Ljubič 2008, 1–2). 

Preko načrtovanja povpraševanja skušamo napovedovati povpraševanje po storitvah in 

izdelkih. Bolj kot lahko natančno predvidimo povpraševanje, bolj natančno lahko načrtujemo 

na ostalih področjih poslovanja. Pri tem uporabljamo podatke o dosedanji prodaji takšnih ali 

podobnih izdelkov, podatkih o trendih in spremembah potrošniških navad in tržnih analizah. 

Proizvodnjo načrtujemo na način, da je čim bolj skladna s proizvodnimi zmogljivostmi 

(načrtovanje potreb po materialih in načrtovanje zmogljivosti, tudi načrtovanje logističnih 

procesov na vhodni strani). S pomočjo načrtovanja in zagotavljanja dobav načrtujemo 

dobavne poti, ki bodo zadovoljile načrtovano povpraševanje glede na razpoložljive zaloge in 

transportne vire (tudi načrtovanje skladiščnih in med skladiščnih postopkov – organizacija 

distribucijske mreže, izbor zunanjih izvajalcev, izbor kupcev, način servisiranja kupcev, 

definiranje prodajnih pogojev, tudi spremljanje prodaje). Pri načrtovanju in zagotavljanju 

logistike pa z načrtovanjem postopkov dejansko izvajamo distribucijo. Moramo upoštevati 

čas in način distribucije, možna distribucijska sredstva in dobavne pogoje, in to s čim manj 

stroški in ob najvišji kakovosti storitve. Sem uvrščamo tudi razne skladiščne manipulativne 

tehnologije, problematiko označevanja izdelkov, izbor morebitnih zunanjih izvajalcev 

skladiščenja in transporta za primere mednarodnih oskrbnih verig (Kovačič et al. 2004, 279–

280). 

V dobavni verigi je mreža subjektov lahko zelo široka, predvsem zaradi globalizacije 

gospodarstva. Tako imamo lahko na desetine dobaviteljev (polproizvodov nadomestnih delov, 

surovin), prevoznikov, špediterjev, trgovcev, posrednikov, skladišč, terminalov in carin 

(Logožar 2004, 182). Zato je treba dobro organizirati vse poslovne procese, ki zadevajo 

logistiko. Z dobro organizacijo managementa oskrbovanja lahko zmanjšamo tveganje in 

negotovosti v dobavni verigi. S tem pa pridemo do izboljšanja profitabilnosti in 

konkurenčnosti (Logožar 2004, 183). 
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»Organiziranje logističnih procesov v dobavni verigi je kompleksen, tako imenovani 

determinirani projekt s posrednim ekonomskim učinkom, ki horizontalno ter vertikalno 

povezuje in vpliva na več podjetij/organizacij« (Logožar 2004, 183). 

Kavčič (2009, 9–10) pravi, da je treba najti usklajenost delovanja in ravnotežje med 

notranjimi in zunanjimi elementi obvladovanja oskrbne verige. Zanj so tržno naravnan razvoj, 

optimizacija poslovanja, integriteta načrtovanja, usklajenost delovanja funkcij, sinhronizacija 

postopkov in operacij, večja dodana vrednost storitve ali izdelka kreativni ključi, ki vodijo do 

uspešnosti celotne oskrbne verige, posledično pa večje konkurenčnosti organizacije. 
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4 MANAGEMENT OSKRBOVALNE VERIGE NA PRIMERU IZBRANE 

ORGANIZACIJE 

V tem poglavju predstavljamo management oskrbovalne verige na konkretnem primeru v 

organizaciji Formula 1, d. o. o. Organizacijo smo opisali, analizirali njeno logistiko rezervnih 

delov, opravili SPIN-analizo njene logistike rezervnih delov, naredili PEST-analizo in 

predstavili vpliv na oskrbovanje z rezervnimi deli. Analizirali smo tudi panogo in zahteve v 

logistiki rezervnih delov ter podali sintezo ugotovitev.  

4.1 Opis organizacije 

Organizacija Formula 1, d. o. o., je majhna organizacija. Dejavnosti, s katero se ukvarja, so 

trgovina na veliko ter uvoz in izvoz, in sicer z avtodeli. Ustanovitev družbe s statusom družba 

z omejeno odgovornostjo jim je predstavljala edino možnost kot tujcem, da ustanovijo 

podjetje v Sloveniji. Njihov cilj pa je bil, da se rezervni deli dobavijo in neposredno 

dostavljajo strankam (njihova angl. Unique Selling Proposition
2 – USP). Organizacija nima 

svoje spletne strani.  

Vizija organizacije  

Dejstvo je, da je imelo slovensko tržišče leta 1999 veliko potrebo po rezervnih delih, za ta trg 

pa ni bilo zadosti uvoznikov rezervnih delov raznih znamk avtomobilov. Tržne analize in 

statistični podatki uvoza v avtomobilski panogi za Slovenijo so pokazali strmo rast prodaje od 

leta 1991. Bančni sektor in zavarovalnice iz tujine so se po odcepitvi Slovenije od Jugoslavije 

prve stabilizirale na trgu in lansirale svoje izdelke (kredite, bančne račune, fonde, življenjsko 

zavarovanje, obvezno zavarovanje, kasko zavarovanje) po zelo visokih cenah (ker ni bilo 

konkurence). Tedaj oziroma po osmih letih so v sedanji organizaciji Formula 1, d. o. o., videli 

možnost in potrebo za ustanovitev družbe z dejavnostjo dobavljanja rezervnih delov po 

naročilu. Znanje slovenskega jezika in poznavanje kulture tega področja sta bila bistvenega 

pomena za njihov začetek in uspeh na tem trgu; da so jim stranke zaupale in z njimi hotele 

tudi sodelovati. V nadaljevanju, predvsem ko se je konkurenca povečala, je bilo vse bolj 

pomembno, da se avtodeli dobavijo čim prej. Medtem ko so velike družbe in uvozniki 

rezervnih delov imeli blago v skladišču, so pri Formula 1, d. o. o., s strankami delali po 

sistemu »just in time« (JIT). S tem so prihranili tako na času kot tudi denarju. Stranke so 

dobile po nesreči popravljeno vozilo hitro nazaj v uporabo in delavnice so bile hitro ponovno 

pripravljene na naslednje poškodovano vozilo (Formula 1, 2013). 

                                                 

2 Edinstvena prodajna prednost. 
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Ker v organizaciji nudijo dobavo rezervnih delov v roku dveh dni, je potrebno biti ustrezno 

organiziran in imeti določeno število delavcev – voznikov, skladiščnika in komercialistov, pa 

tudi vozila, telefone in skladišče. V organizaciji so tako zaposleni trije vozniki, dva 

komercialista, po en skladiščnik in knjigovodja ter direktor, skupno je torej osem zaposlenih. 

Število voznikov se sicer občasno spremeni. Da bi se fiksni stroški pokrivali, morajo narediti 

50.000,00 € mesečnega prometa. Blago se od dobavitelja do stranke tudi dostavi (Formula 1, 

2013). 

Kupci v Sloveniji so: Toyota Lovše, d. o. o., Toyota Centar, d. o. o., Ahčin Ludvik, s. p., Stojš 

Matjaž, s. p., Mercedes Autocomerc, d. d., Potokar, d. o. o., R. D. O., d. o. o., AC Csomas, d. 

o. o., Klemenčič Janez, s. p., IST, d. o. o., Kogovšek Ljubljana, Kogovšek Trzin, Opel Urbas 

Tomaž, s. p., Autocenter Albin Trobec, Autobit, d. o. o, Autostekla Rogelj, d. o. o., 

Megamobil, d. o. o. Kupci v tujini so: Velas, d. o. o., Ford Automotiv, d. o. o., PSC Lončar 

Split, Autocomerce Split, ZGM, d. o. o. Dobavitelji so: ILK Klagefurt, Mazda Austria, 

Denzel BMW, Bachfrieder Deutschland, Mercedes Feber Deutschland, Mazda Artmaier 

Deutschland, Mitsubishi Artmaier Deutschland, Opel Häusler, Opel Eisner Österreich, 

Mercedes Teisl Klagenfurt, Nissan Sientschnig, Honda Kropfitsch, Citroen Autopammer, 

Peogeot Riesemann, Mercedes Kratoschka Wien, Ford Schwabengarage Stuttgart (Formula 1, 

2013). 

4.2 Analiza logistike rezervnih delov v izbranem organizaciji 

Slika 4 prikazuje pot rezervnih delov. 

Naročilo poteka izključno pisno (preko faksa ali elektronsko). Ko njihova stranka (avtohiša, 

avtoklepar, ličar, avtoelektričar, mehanik) dobi od stranke karambolirano vozilo, npr. naredi 

popis potrebnih delov in jim pošlje povpraševanje glede cene in roka dobave. Njihov 

dobavitelj v tujini (Italiji, Avstriji, Nemčiji) dobi povpraševanje v pisni obliki (prevedeno v 

nemški ali italijanski jezik). Ko se vrne k njim, preračunajo ceno in njihova stranka dobi 

odgovor na povpraševanje.  

Ko in če se stranka strinja s cenovno ponudbo rezervnih delov in dela (to je zgolj v primeru, 

da mora stranka vozilo popraviti na svoj strošek – večinoma gre postopek skozi 

zavarovalnico; vozilo je zavarovano in zavarovalnica krije škodo), mora biti cena usklajena 

oziroma ne sme odstopati od Eurotax cen – elektronski katalog, po katerem se morajo 

dobavitelji rezervnih originalnih delov ravnati oziroma njihova dobavna cena ne sme biti višja 

od te, ker bi dobavitelji drugače lahko postavljali cene po želji in bi zavarovalnica morala 

plačati nerealno popravljanje škode mehanikom, kleparjem in ličarjem. To pomeni, da ima 

tako organizacija Formula 1, d. o. o., kot tudi njihove stranke omejen kalkulatorni prostor 

cene. Dejstvo pa je, da se prodajo velika količina in se s tem nabere veliko prometa, kot 
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dobavitelj pa dobijo s časom boljši popust (bonus na koncu leta, skonto na plačilo, večji 

popust) pri dobavitelju. 

 

Slika 4: Pot rezervnih delov 

 

Formula 1, d. o. o., ima v Avstriji, Nemčiji in na Madžarskem po tri dobavitelje. Ko 

organizacija dobi povpraševanje od strank, pošiljajo to naprej svojim dobaviteljem, in to 

takoj, da še istočasno preverijo, če imajo naročene rezervne dele avtomobilov. Prav tako pa 

imajo pod drobnogledom, kdaj je povpraševanje prispelo; stranke so obveščene o tem, da 

morajo oddati povpraševanje pred 14. uro, če želijo imeti naročilo pri sebi že v naslednjih 

dveh dneh oziroma v roku dveh dni. Vse dele dobivajo originalne. 

Njihova prilagodljivost pri naročilu in dostavi je bistvenega pomena v celotni verigi. Medtem 

ko stranka potrdi povpraševanje za naročilo in dodatno ugotovi ali pa se izpostavi, da manjka 

še kakšen nosilec, tesnilo ali kakšna okrasna letev, se v Formuli 1, d. o. o., odzovejo in dele 

dobavijo v rekordnem roku, tako da npr. stranka lahko zaključi škodni primer z zavarovalnico 

in da tja račun za izplačilo, lastnik pa vozilo odpelje in tako obenem sprosti mesto v delavnici.  

Uspešno upravljanje logističnih procesov v organizaciji je možno le z uporabo ustrezne 

metode in učinkovitim opravljanjem vseh nalog managementa logistike: načrtovanja, 

organiziranja, upravljanja in kontroliranja. To je možno doseči in ovrednotiti z analizo, ki 
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temelji na dinamični optimizaciji poslovanja. Zato je treba vsak pristop analizirati, in to od 

postavljenih ciljev do dinamične optimizacije. Organizacija Formula 1, d. o. o., teži h 

konceptu »ravno ob pravem času« (JIT), ki je načrtovan za doseganje visoke produktivnosti 

ob uporabi minimalnih zalog. Zato mora organizacija delovati kot dinamična organizacija, ki 

se spreminja na osnovi notranjih in zunanjih dejavnikov. Le tako bo organizacija sposobna 

hitro in ustrezno odgovoriti na vse izzive okolja. Prav tako pa le na ta način lahko v 

prihodnosti sploh preživi in uspešno deluje. 

Z zbiranjem podatkov o organizaciji in preko informacij, ki smo jih dobili preko pogovora z 

direktorico, smo ugotovili, da se poslovanje organizacije do danes ni spremenilo. Organizacija 

še vedno sledi začetnemu cilju: dobaviti in strankam neposredno dostaviti svoje dele oziroma 

rezervne dele. Kot smo že omenili, se je organizacija zaradi povečane konkurence 

osredotočila na poslovanje »JIT«. Na ta način svojim strankam zagotovi hitro dostavo ter jim 

prihrani čas in denar. 

Organizacija si prizadeva, da ne pride do nepreglednosti, svojim strankam zato nudi 

dolgoročne cene in njihovo diferenciacijo. Za svoje stalne stranke skrbi tako, da jim ponuja 

najkrajši dobavni rok in prav tako cenovno zadovoljstvo. 

Formula 1, d. o. o., deluje kot samostojna dejavnost, ki uporablja logistiko rezervnih delov z 

namenom, da pridobi nove stranke. To lahko doseže s pomočjo priporočila svojih že 

obstoječih strank.  

Organizacija poskuša ohranjati tudi dobre odnose z dobavitelji, kajti Formula 1, d. o. o., se 

ukvarja le z dobavo rezervnih delov, ne pa tudi s proizvodnjo. To pa ne pomeni, da 

organizacija nima originalnih delov. Pri tem so zelo striktni. Svojim strankam nudijo 

originalne rezervne dele, kot bi jih naročili npr. pri Mercedesovi ali BMW avtohiši. 

Povpraševanje po rezervnih delih je odvisno tudi od cene. Z znižanjem cene lahko 

organizacija doseže le majhno prodajo, postavitev visoke cene pa povzroči padanje prodaje in 

izgubo strank. Zato lahko rečemo, da je organizacija Formula 1, d. o. o., pri tem nekje na 

sredini. Kakovostno se ne uvrša nižje od konkurentov, saj nudi originalne dele, zato pa se 

mora plačati isto ali mogoče več, če se stranke odločijo za kakovost in želijo izdelek prejeti v 

najkrajšem možnem času. 

Po Biedermannu in Hölzlu (1995, 7, cit. po Logožar 2004, 122) je cilj logistike rezervnih 

delov v tem, da se zagotovi, da bo določeno povpraševanje po rezervnih delih pokrito, kar 

zadeva količino, kakovost, čas in prostor; da se zagotovi razpoložljivost naprav s stroškovno 

ugodno dostavo pravih rezervnih delov (po vrsti in količini), ob čim manjših zalogah, ob 

pravem času in na pravem kraju. 
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Zato si je Formula 1, d. o. o., kot glavno nalogo zadala, da nimajo na zalogi rezervnih delov. 

Poslujejo torej po principu JIT. Glavna naloga organizacije pa je, da optimalno ravnajo z 

zalogami rezervnih delov. Slika 5 prikazuje del njihovega elektronskega sistema. 
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Slika 5: Elektronski sistem 

4.3 Analiza panoge 

Pri analizi panoge smo uporabili Porterjev model petih silnic (Porter 1980, 4): nevarnost 

vstopa novih konkurentov v panogo, pogajalska moč kupcev, pogajalska moč dobaviteljev, 

nevarnost substitutov in tekmovalnost med obstoječimi konkurenti.  
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4.3.1 Nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo 

Od vstopnih ovir je odvisno, ali se bodo pojavili novi konkurenti v panogi ali ne. Večje kot 

bodo te, manjša bo nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo. Prva od ovir pri začetku 

poslovanja z rezervnimi deli bi bili visoki začetni stroški (logistika, skladiščenje). Druga ovira 

pa bi bila sklenitev pogodb z dobavitelji. Ti dve oviri sta kar visoki, zato je nevarnost vstopa 

novih konkurentov v to panogo nizka.  

Organizacija Formula 1, d. o. o., ima kupce doma in v tujini ter tudi dosti dobaviteljev. Lahko 

rečemo, da je že uveljavljen ponudnik rezervnih delov. Vsak novi konkurent v tej panogi pa 

se bo moral najprej še uveljaviti na trgu, kar je težko.  

4.3.2 Pogajalska moč kupcev 

Organizacija Formula 1, d. o. o., rezervne dele prodaja dvema vrstama kupcev: organizacijam, 

ki rezervne dele uporabijo same pri proizvodnji (avtoservisi, kleparji, trgovine z rezervnimi 

deli), in posrednikom, ki rezervne dele potem prodajajo naprej. Tako je pogajalska moč 

kupcev odvisna od vrste kupca – najmanjšo imajo sicer fizične osebe. Pogajalska moč je 

odvisna od roka dobave, plačilnih pogojev in politike organizacije. 

4.3.3 Pogajalska moč dobaviteljev 

V primeru, da je število dobaviteljev rezervnih delov na trgu nizko, je pogajalska moč 

Formule 1 d. o. o. kot dobavitelja velika. Če bi želel naročnik menjati dobavitelja, bi to za 

naročnika predstavljalo visoke stroške.  

Pri poslovanju z rezervnimi deli je konkurenca vedno večja, zato pogajalska moč naših 

dobaviteljev ni velika. Večjo pogajalsko moč imajo sicer naši dobavitelji, katerih blagovne 

znamke so zelo prepoznavne, vendar ima organizacija Formula 1, d. o. o., vsaj z nekaterimi 

od teh sklenjeno dolgoročno sodelovanje. 

4.3.4 Nevarnost substitutov 

Možnost pojava substitutov je majhna. Substitut bi moral zadovoljiti identične potrebe 

kupcev. Gre za specifične rezervne dele, za katere je težko izdelati substitut. 

4.3.5 Tekmovalnost med obstoječimi konkurenti 

Cenovno in kakovostno se organizacija Formula 1, d. o. o. uvršča ob bok konkurentom. 

Razen v primeru, da stranke želijo boljšo kakovost in hitrejšo dostavo – potem je treba plačati 

več. To pomeni, da organizacija Formula 1, d. o. o., ne izvaja nič manj kakovostne storitve od 



 

26 

Mercedesovih ali BMW-jevih prodajaln. Res je, da večji ponudniki lahko dajo strankam tudi 

možnost bolj ugodne cene, ampak za nujnost storitve morajo plačati ponavadi več, neodvisno 

od ponudnika in odvisno od povpraševanja.  

S sistemom JIT dosežejo hitro (najkrajši čas) in zanesljivo dostavo rezervnih delov. S hitro 

dostavo in z boljšimi pogoji dostave pridobijo konkurenčnost na trgu z rezervnimi deli.  

Kar je v organizaciji vprašljivo, je to, da ima servis samo za pogodbene stranke, kjer lahko 

potem pride do izbire konkurenta. Nove stranke, ki bi izbrale organizacijo Formula 1, d. o. o, 

nimajo pravice do servisa, kar se kaže kot slabost, kajti v večini podjetij ali manjših 

organizacijah nudijo prodajo in servis rezervnih delov za vse kupce. Na tem področju 

Formula 1, d. o. o., lahko zaostane za konkurentom. Torej, res je, da nimajo ugodnosti servisa, 

ampak to ne pomeni, da je ne morejo dobiti. Servis je na voljo strankam, ki imajo podpisano 

pogodbo o sodelovanju. V tem pogledu lahko izgubijo stranke v primerjavi s konkurenti. 

Prav tako bi organizacija postala bolj konkurenčna, če bi uvedla sistem informacijske dobavne 

verige. 

4.4 SPIN-analiza logistike rezervnih delov v izbrani organizaciji 

Preglednica 3 prikazuje SPIN-analizo za organizacijo Formula 1, d. o. o. 

SPIN-analiza je orodje, ki nam pomaga pri ugotavljanju svojih prednosti in slabosti ter 

izzivov in nevarnosti, zato je treba še naprej slediti zgoraj prepoznanim prednostim, odpraviti 

pomanjkljivosti, izkoristiti priložnosti ter se izogniti nevarnostim.  

Preglednica 3: SPIN-analiza 

Nevarnosti Prednosti 

• upad naročil 

• splošna plačilna nedisciplina naročnikov 

• razlika med konkurentovo ceno in 

ponudbo ozko specializiranega 

ponudnika se lahko zmanjša in 

nevtralizira ponudbo formule 1,  

d. o. o. 

• velike konkurenčne organizacije lahko 

izboljšajo dobavo tako, da začno blago 

uvažati bolj pogosto 

• zakonodaja in predpisi se spreminjajo 

tekom tranzicije 

• hitri roki dobave 

• dobri odnosi s poslovnimi partnerji 

oziroma dobavitelji 

• zanesljivi dobavitelji 

• kakovost izdelkov (originalni rezervni 

deli) 

• možnost podaljšanja roka plačila 

• prilagodljivost naročila (uvoz po naročilu 

in dnevna dobava) 

• nizki stroški uvoza, poslovanja 

• poznavanje slovenskega, nemškega in 

italijanskega jezika 
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Nevarnosti Prednosti 

• visoke obrestne mere pri posojilih 

denarnih sredstev za naložbe in 

obratovalni kapital 

• ozka koncentracija na potrebe ciljnih 

skupin 

• nudenje pomoči (tudi zunaj delovnega 

časa) pri iskanju potrebnih delov (npr. 

telefonska podpora, računalniški izpisi) 

• osebni pristop za vsako stranko 

• JIT omogoča motivacijo med zaposlenimi 

in hitrost informacij 

Priložnosti Slabosti 

• primanjkljaj originalnih rezervnih delov 

za osebna vozila v Sloveniji in dolgi roki 

dobave pri obstoječih uvoznikih  

• povezave z ličarji, avtomehaniki, kleparji 

in majhnimi trgovinami 

• konkurenti nimajo osebnega pristopa s 

stranko 

• še več izobraževanja zaposlenih 

• spodbujanje kupcev, večja marketinška 

dejavnost 

• prodiranje na nove trge 

• spletna stran, nov informacijski sistem 

• stroškovna optimizacija poslovanja 

• nima lastne spletne strani 

• slaba kadrovska zasedba v marketingu 

• direktor opravlja preveč funkcij 

• naročilo se izvaja zgolj po faksu ali e-

pošti, kar lahko povzroči nepravočasni 

odgovor na povpraševanje 

4.5 PEST-analiza 

Politično okolje 

Zaradi monopola, ki ga imajo večje organizacije, imajo organizacije omejeno poslovanje s 

Formula 1, d. o. o., (npr. Avtokomerc pri njih ne sme naročati rezervnih delov, ker ima 

pogodbo z Mercedesom iz Nemčije, da mora striktno sodelovati samo z njimi).  

Nevarnost za organizacijo Formula 1, d. o. o., predstavljata Zakon o trgovini in Zakon o 

plačah. Težave se pojavljajo v prenizki podjetniški učinkovitosti. Zaradi vstopa v Evropsko 

unijo (EU) se je obseg dela povečal. Prednost predstavlja pravni red, ki se je vzpostavil z 

vstopom v EU, obenem pa tudi vključenost v mednarodne informacijske organizacije. 
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Ekonomsko okolje 

V organizaciji Formula 1, d. o. o., je treba analizirati inflacijo, nezaposlenost, bruto domači 

proizvod (BDP), obrestne mere, cene surovin in energije ter druge karakteristike 

ekonomskega okolja. Seveda je treba obenem skrbno analizirati tudi napovedi za prihajajoča 

leta.  

Težave se pojavljajo predvsem zaradi davčne politike, nezaposlenosti in inflacije. 

Socialno-kulturno okolje 

V organizaciji Formula 1, d. o. o., so zaposleni ustrezno izobraženi in imajo delovne izkušnje. 

Prav tako organizacija skrbi, da se zaposleni ustrezno izobražujejo, da so v toku z novo 

tehnologijo in načinom poslovanja. Zagotovljen je prost prehod blaga in delovne sile, 

prednost pa je tudi v prijaznosti in socialni varnosti delavcev. 

Tehnološko okolje 

Organizacija Formula 1, d. o. o., sodeluje s podjetji iz različnih držav, kot so Nemčija, 

Avstrija in Italija, tudi Hrvaška. Sicer podpira tehnološke novosti, vendar jim ne zaupa v 

celoti, kar se kaže v tem, da nima svoje spletne strani in informacijskega sistema. Konkurenca 

na drugi strani v čim večji meri teži k informacijski pismenosti. 

Naravno okolje 

Formula 1, d. o. o., skrbi za to, da pri svojem poslovanju v čim manjši meri onesnažuje 

okolje. Skrbi, da se odpadki iz poslovanja, embalaža, potrošni material ločeno zbirajo, prav 

tako se trudi v čim manjši meri uporabljati papir (informacije obdeluje elektronsko). 

Brezpapirno poslovanje je tako eden od načinov, kako biti prijazen do okolja. Je torej okolju 

prijazna organizacija.  

4.6 Sinteza ugotovitev 

Organizacija Formula 1, d. o. o., posluje po načinu JIT. Ima ogromno prednosti in priložnosti. 

Izrednega pomena so kakovost izdelkov, nizki stroški uvoza, hitri roki dobave, prilagodljivost 

naročila in pomoč zunaj delovnega časa.  

Slabosti organizacije so v tem, da ima direktor zagotovo preveč funkcij. Prav tako 

organizacija nima ne informacijskega sistema ne spletne strani. Naročila izvaja samo preko  

e-pošte ali faksa. Organizaciji primanjkuje tudi trženja, ne izvaja analiz trga in nima dosti 

naročil. 
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Nevarnost vstopa novih konkurentov v to panogo ni velika. Četudi pride do tega, pa je 

potreben še velik korak uveljavitve nove organizacije na trgu. Pogajalska moč kupcev je 

odvisna od več dejavnikov, pogajalska moč dobaviteljev pa ni velika. Nevarnost substitutov je 

majhna, tekmovalnost med obstoječimi konkurenti pa obstaja. 

Politično okolje predstavlja nekaj ovir za organizacijo, a tudi prednosti, enako velja za 

ekonomsko okolje. V socialno-kulturnem okolju se organizacija dobro znajde, tehnološkega 

okolja pa ne izkorišča preveč dobro. Naravno okolje je dobro izkoriščeno.  
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5 PREDLOGI IZBOLJŠAV 

Elektronsko poslovanje, ki je podprto s primernim informacijskim sistemom, lahko izredno 

poveča učinkovitost oskrbovalne verige. Takšnemu informacijskemu sistemu pravimo sistem 

za management oskrbovalne verige (angl. Supply Chain Management System). Ta omogoča 

načrtovanje in predvidevanje povpraševanja in proizvodnje, skrbi pa tudi za nemoteno 

komunikacijo na ravni kupec – dobavitelj (Kovačič et al. 2004, 282). Organizacija Formula 1, 

d. o. o., takšnega informacijskega sistema nima, in to zaradi tega, ker je od tovarne do stranke 

vse informativno, časovno, finančno in materialno neodvisno. Prav tako manjka zaupanje v 

takšen sistem. Obstajajo pa tudi jezikovne prepreke.  

Pri Formuli 1, d. o. o, torej manjka informacijski sistem oskrbovalne verige, vendar bi bilo 

dobro, da razmislijo o njegovi uvedbi, če želijo znižati stroške poslovanja. Uvedba takšnega 

sistema bi jim omogočila veliko sprememb, tako stroškovno kot tudi z vidika 

prestrukturiranja organizacije. To predstavlja prednost v organizaciji, saj bi s tem pridobila v 

posredovanju informacij, kar Formula 1, d. o. o., potrebuje. Cilj organizacije je, da stranke 

pridobijo storitev v najkrajšem času, hitrost informacijskega sistema oskrbovalne verige pa bi 

tako imela vpliv na boljšo odzivnost zadovoljevanja kupcev. Uporaba takšnega sistema daje 

torej tudi možnost doseganja konkurenčne prednosti. Formuli 1, d. o. o., bi pomagal takšen 

sistem zagotoviti nemoteno komunikacijo med kupci in dobavitelji, prav tako bi pomagal pri 

načrtovanju in predvidevanju povpraševanja.  

Da bi se organizacija Formula 1, d. o. o., razširila, je treba zaposliti več delovne sile. Trenutno 

so v organizaciji zaposleni samo trije vozniki, en skladiščnik, dva komercialista in direktorica, 

pri čemer večino nalog opravlja kar direktorica.  

V skladišču organizacije Formula 1, d. o. o., ni potrebe po spremembi, saj je tam zgolj en 

skladiščnik. Da bi poslovanje potekalo brez motenj, pa je treba dodati še kakšnega voznika, 

saj ima organizacija trenutno le tri zaposlene za uvoz oziroma razvoz pošiljk. Včasih bi zaradi 

povečanega obsega dela potrebovali vsaj še enega ali največ dva dodatna voznika, ki bi bila 

zadolžena za prevoz po Ljubljani in drugih krajih po Sloveniji ter po tujini. 

Menimo, da je za dobro poslovanje treba organizirati delovne naloge posameznih ljudi v 

organizaciji. Pomembno je, da so naloge enakomerno in pravilno razdeljene, ne pa da večina 

dela pade na eno osebo. 

Ker naročanje poteka pisno, preko faksa ali elektronsko, mora biti delavec, ki je zadolžen za 

to nalogo, zelo pozoren na pošto, e-pošto in fakse, kajti ko organizacija dobi povpraševanje za 

ceno in rok dobave, je treba odgovoriti v najkrajšem možnem roku – tudi če se povpraševanje 

dobi od dopoldneva do večera, stranke morajo dobiti odgovor. Zato je tudi tukaj treba 

zaposliti še enega dodatnega delavca, ki bo določen samo za pregled pošte, e-pošte in faksov. 
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S tem ne bo prihajalo do zamujanja pri odgovorih strank in tudi do napačnega pregleda ter 

izbrisa naročilnice. 

Organizacija Formula 1, d. o. o., večino rezervnih delov dobiva iz tujine, zato se zahteva 

znanje različnih jezikov in poznavanje različnih kultur. To delo pravzaprav opravlja ena 

oseba, ki je obenem vodja in direktorica organizacije. Tudi na tem mestu manjka dodatna 

delovna sila, saj tudi naloge, ki zahtevajo več izobraževanja, pravzaprav opravlja kar 

direktorica.  

Predlagamo tudi izdelavo spletne strani za večjo prepoznavnost in potrebe trženja. 
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6 SKLEP 

Organizacija Formula 1, d. o. o., je sicer majhna organizacija, ki predvsem prilagodljivo 

posluje, vendar ima še veliko rezerv. S svojimi strankami sodeluje po principu JIT, s pomočjo 

katerega prihrani na času in denarju – dobavo rezervnih delov nudi v roku dveh dni. 

Za priporočila organizaciji je bilo treba najprej izvesti analizo logistike rezervnih delov ter 

PEST- in SPIN-analizo. Na osnovi rezultatov teh analiz smo prišli do spoznanj, ki so nam 

pomagala pri oblikovanju predlogov izboljšav.  

Organizaciji Formula 1, d. o. o., tako v največji meri primanjkujeta delovna sila in 

informacijski sistem oskrbovalne verige, zato bi v prihodnosti temu morali posvetiti 

pozornost; koristi, ki bi jih s tem pridobili, so namreč ogromne. S pridobitvijo nove delovne 

sile bi se lahko posvetili nadaljnjim izboljšavam. 

Treba je izkoristiti primanjkljaj originalnih rezervnih delov za osebna vozila v Sloveniji, 

dolge roke dobave ostalih ponudnikov, težave strank (avtomehaniki, kleparji, ličarji in majne 

trgovine) pri naročanju in osebni stik s stranko. 

Uporaba informacijske tehnologije (npr. spletna stran, informacijski sistem) mora imeti vidno 

vlogo pri poslovanju. To vendar ni »muha enodnevnica«, saj obstaja že dolgo časa, se 

venomer nadgrajuje (tudi v smislu varnosti), številne dobre prakse kažejo na njeno 

učinkovitost in zato je vanjo treba imeti vsaj osnovno mero zaupanja.  

Če bi koga bolj podrobno zanimalo, kakšna organizacija je Formula 1, d. o. o., te informacije 

ne morejo dobiti. Na spletu praktično ni razvidno, kaj lahko organizacija nudi strankam 

oziroma novim kupcem. Očitno je, da so v organizaciji bolj zadovoljni s tem, da imajo svoje 

določene stranke, in ne kažejo nobenega zanimanja za nove kupce, torej za širitev.  

Menimo, da organizacija Formula 1, d. o. o., deluje kot podružnica organizacije iz Avstrije, 

natančneje Celovca. Od tam imajo boljše pogoje za sodelovanje in poznanstva z dobavitelji, 

ki jih imajo večinoma v Nemčiji. Menimo tudi, da organizacija Formula 1, d. o. o., v Sloveniji 

deluje kot pisarna, pomoč organizaciji v Avstriji, pri čemer pa nismo uspeli natančno 

ugotoviti, zakaj se ne trudijo, da bi izboljšali položaj, ki ga imajo trenutno v Sloveniji. 
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PRILOGE  

Priloga 1 Bilanca stanja 

Priloga 2 Izkaz poslovnega izida 
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