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POVZETEK 

 
 

V sodobnem svetu mednarodno poslovanje ne bi bilo tako uspešno, v kolikor ne bi bilo 

logističnih dejavnosti, zato je nujno poznavanje vloge in pomena logistike ter razumevanje, 

kako logistika deluje v mednarodnem poslovanju. Teoretični del zaključne projektne naloge 

prikazuje, kako so globalizacija, logistika in mednarodno poslovanje povezani med seboj in 

predstavljajo verigo poslovanja ter kako je logistika postala ena izmed ključnih funkcij podjetja 

in s tem pridobila močan vpliv na konkurenčnost podjetja. V empiričnem delu zaključne 

projektne naloge smo raziskali izvajanje logistike izbranega podjetja v mednarodnem 

poslovanju in njihovo logistično verigo poslovanja. Ugotovili smo, da proučevano podjetje 

uspešno deluje na delujočih trgih, saj je le-to uspešno organizirano in dobro strateško vodeno 

in upravljano. 

Ključne besede: globalizacija mednarodno poslovanje, logistika, podjetje Hyundai Glovis 

Europe. 

 

SUMMARY 

In the modern world, international business would not be as successful as it would be for 

logistical activities, therefore it is necessary to know the role and importance of logistics and 

understand how logistics work in international business. The theoretical part of the final project 

assay shows how globalization, logistics, and international business are interconnected and 

represent a chain of operations, and how logistics has become one of the key functions of the 

company and thus has a strong influence on the competitiveness of the company. In the 

empirical part of the final project assay, we examined the implementation of the logistics of the 

selected company in international business and their logistics chain of operations. We have 

found that the studied company is successfully operating in active markets, since it is well 

organized and strategically well led and managed. 

Keywords: globalization, international business, logistics, company Hyundai Glovis Europe 
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 UVOD 

Ko govorimo o poslovnih aktivnostih, ki zajemajo dve ali več držav, ki vključujejo vse poslovne 

transakcije (na trgovinski in ne trgovinski ravni), govorimo o mednarodnem poslovanju ali 

poslovanju s tujino (Dubrovski 2006, 15). 

Za vsako državo in razvoj vsakega narodnega gospodarstva, je bistven dejavnik stabilnosti 

izvoz. Namreč, izvozno oziroma uvozno poslovanje, je sestavni del mednarodne menjave in še 

obsežnejšega mednarodnega poslovanja. Slednje je lahko uspešno samo na podlagi uspešnega 

mednarodnega marketinga, s katerim sta z vsebinskega vidika neločljivo povezana, ju pa 

obenem ne moremo enačiti. Slovenija je v mednarodnem poslovanju usmerjena predvsem na 

notranji trg Evropske unije, ki velja za brezcarinsko območje, pa vendar tudi znotraj EU 

obstajajo in veljajo pravila mednarodnega marketinga, ki so posledica nacionalnih meja. Zatorej 

lahko iz marketinškega vidika trdimo, da vstop Slovenija v Evropsko unijo ni prinesel temeljnih 

sprememb in ne reducira obsega mednarodnega poslovanja podjetij v Sloveniji (Dubrovski 

2006, 15−17). 

V mednarodnem poslovanju so vsa podjetja izpostavljena tveganjem. Pomembno je, da se 

podjetja zavedajo, katerim tveganjem so izpostavljena, kakšen je njihov vpliv na poslovanje ter 

kakšne so možnosti prenosa teh tveganj in kako učinkovito jih lahko prenašajo (Makovec 

Brenčič 2006, 79). 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Mednarodno poslovanje obsega več trgovinskih poslov, ki potekajo med dvema ali več regij, 

držav in narodov, ki presegajo njihove politične meje. Torej je dinamično dogajanje, ki se mu 

morajo podjetja nenehno sproti prilagajati. 

Ko govorimo o mednarodnem poslovanju, govorimo o transakcijah in procesih zato, da se 

zavedamo, da je mednarodno poslovanje aktiven in dinamičen način poslovanja podjetij. 

Nobeno mednarodno poslovanje podjetja namreč v današnjih dinamičnih pogojih poslovanje 

ne sme (in ne more) biti statično ali pasivno, če je podjetje in predvsem njegov management  

vsaj malo usmerjeno k rasti. Prva in osnovna razlika med domačim in mednarodnim 

poslovanjem je seveda ta, da se pri mednarodnem poslovanju vse transakcije in procesi odvijajo 

preko meja (Makovec Brenčič 2006, 11). Mednarodno poslovanje pridobiva na pomenu, saj se 

dinamika poslovanja v mednarodnem okolju samo še stopnjuje in povečuje, zato v svetovnem 

merilu uspevajo le še tista podjetja, ki imajo svoje strategije dobro preverjene glede svojega 

poslovnega razvoja. Zato podjetja te strategije dosledno izvajajo in se trudijo na vsak način 

stalno postati še boljša v delovanju, dajejo največji poudarek inventivnosti, inovativnosti in so 

usmerjena v globalni tržni prostor. 
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Cilji mednarodnega poslovanja so zadovoljevanje svetovnih potrošnikov, podjetij in 

posameznih držav. Obstoj in uspešen razvoj mednarodnega poslovanja podjetja temeljita tudi 

na logistiki oz. logističnem sistemu. Področje logistike pridobiva v današnjem času vse večjo 

veljavo, saj velja dostop do mednarodnih trgov za eno izmed ključnih strateških vprašanj 

podjetij v 21. stoletju. Logistika namreč omogoča manjše zaloge blaga, saj se v podjetju z 

učinkovitim logističnim sistemom zaradi hitre odzivnosti skrajša pretočni čas od dobaviteljev 

do končnih kupcev (Potočnik, 2002). 

Glavni namen logistike je torej zagotoviti, da se materiali, ljudje, proizvodnje zmogljivosti in 

informacije ob pravem času na pravem mestu, v pravi količini in kakovosti ter po sprejemljivi 

ceni (Branch, 2006). Tako lahko ugotavljamo, da je upravljanje logistike integracijska funkcija, 

ki koordinira in optimizira vse logistične aktivnosti, poleg tega pa logistične aktivnosti tudi 

integrira z ostalimi funkcijami v podjetju (trženje, prodaja, proizvodnja, finance in 

informacijska tehnologija) (Pfajfar 2006, 151). 

V zaključni projektni nalogi smo raziskali, proučili in analizirali vlogo in pomen logistične 

dejavnosti izbranega podjetja Hyundai Glovis Europe, v mednarodnem poslovanju. Podjetje 

Hyundai Glovis Europe je na mednarodnem trgu prisotno od leta 2006 in ima bogate izkušnje 

s področja logistike, v mednarodnem poslovnem okolju. Na osnovi rezultatov raziskovanja smo 

poskušali ugotoviti in opredeliti, kakšno strateško vlogo ima logistika za poslovanje podjetja. 

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, proučiti in analizirati vlogo in pomen 

logistike izbranega podjetja Hyundai Glovis Europe, v mednarodnem poslovanju. Na osnovi 

rezultatov raziskovanja smo podali tudi predloge za nadaljnji še uspešnejši razvoj poslovanja 

preučevanega podjetja. 

Cilji zaključne projektne naloge so bili:  

- proučiti in opredeliti vlogo in pomen globalizacije, 

- predstaviti pomen mednarodnega poslovanja, 

- proučiti vlogo logistike v mednarodnem poslovanju, 

- raziskati, proučiti in analizirati vlogo in pomen logistike izbranega podjetja Hyundai Glovis 

Europe v mednarodnem poslovanju, 

- na osnovi rezultatov raziskovanja podati predloge za nadaljnji, še uspešnejši razvoj 

poslovanja proučevanega podjetja. 

1.3 Metode raziskovanja za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega dela. 

Teoretični del je sestavljen na podlagi proučevanja uporabljane domače in tuje literature. 
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V zaključni projektni nalogi smo si zastavili naslednje raziskovalno vprašanje, ki smo ga z 

raziskavo preverili: »Kakšna je strateška vloga in pomen logistike v mednarodnem poslovanju 

izbranega podjetja Hyundai Glovis Europe GmbH?« 

V nalogi smo uporabljali naslednje raziskovalne metode: 

- metodo deskripcije ali opisovanja, s katero smo teoretično opisali pojem globalizacije, 

mednarodnega poslovanja in logistike, 

- metodo kompilacije ali povzemanja, s katero smo povzemali literaturo in povzetke domačih 

in tujih avtorjev, 

- metodo analize, za razčlenjevanje teoretičnih osnov iz dostopne literature, s pomočjo 

mednarodnega poslovanja in logistike, 

- kvalitativno metodo, v obliki intervjuja, s predstavnikom podjetja Hyundai Glovis Europe, 

- metodo sinteze, ki vodi do končnega sklepa in zaključkov. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Predpostavljali smo, da je globalizacija proces, ki povečuje konkurenčnost poslovanja in 

povečuje vlogo in pomen logistike, da je mednarodno poslovanje zahtevno, konkurenčno in da  

nudi nove poslovne priložnosti in izzive, da je logistika pomembna aktivnost mednarodnega 

poslovanja ter da je logistika ključna za uspešno poslovanje preučevanega podjetja. 

Omejitve, s katerimi smo se srečali pri pisanju zaključne projektne naloge, so bile varovanje 

podatkov podjetja Hyundai Glovis Europe, GmbH. 
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 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Današnjega sveta si brez mednarodne trgovine, mednarodnega poslovanja ne moremo 

predstavljati – bili bi brez tujih avtomobilov, tehnologije, tujih proizvajalcev hrane, a prav tako 

bi bila tujina prikrajšana za naše izdelke, ki služijo kot dopolnitev njihovih izdelkov (primer: 

izpušne sisteme Akrapovič vgrajujejo v različne znamke visokozmogljivih motociklov in 

športnih avtomobilov po svetu). 

 

Avtorja knjige Mednarodno trženje (Brenčič in Hrastelj, 2003), navajata, da je svet globalna 

tržnica, ki postaja ekonomska, komunikacijska, informacijska celota. Uspešna podjetja in 

države v svoje strategije vključujejo merila svetovnega gospodarstva. Mednarodno poslovanje 

ni kup ovir, ampak spremenljiv, kreativen izziv, ki je nujen za rast in razvoj podjetja. Ne 

moremo mimo pomembnega dejstva, da je gospodarski razvoj vedno bolj odvisen od 

nematerialnih dejavnikov, ki delujejo paradoksalno, predvsem pa drugače, kot je veljalo v 

klasični ekonomiji. Informacije, znanja, veščine itd. se na primer z večanjem števila 

udeležencev praviloma množijo, ne pa da ena stran izgublja na račun druge. Podobno velja za 

zaupanje, to nepogrešljivo sestavino sodobnih poslovnih razmerij. Uresničenje teh načel 

zahteva drugačne načine in oblike poslovanja, nadgradnjo tradicionalnih instrumentov ter 

orodij in nova znanja ter veščine udeležencev (Hrastelj 2001, 14). 

 

Mednarodno poslovanje vedno bolj pridobiva na pomenu, saj je v naših trgovinah vedno večja 

izbira blaga, ki prihajajo iz vsega sveta in lahko pričakujemo, da se bo dinamika poslovanja v 

mednarodnem poslovanju le še stopnjevala in povečevala. 

 

Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino je najširši pojem mednarodnih poslovnih 

aktivnosti, ker vključujejo vse poslovne transakcije, ki na trgovinski ali ne trgovinski način 

zajemajo dve ali več držav. Mednarodno poslovanje je širši pojem od mednarodne menjave, ki 

vključujejo izvozne in uvozne posle in tudi posebnosti zunanje − trgovinske posle (Dubrovski 

2006, 15). 

 

Hrastelj (1990, 18) meni, da so posamezne oblike in načini mednarodnega poslovanja povezani 

in drug drugega krepijo, razvojni, konfliktni, delno in kratkoročno tudi nadomestljivi, 

dolgoročno, pa tudi posamično kot tudi v seštevku, v porastu. 

2.1 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

S tem, ko vstopamo v mednarodno okolje in prestopamo nacionalne meje, vstopamo v drugačno 

okolje, tako z vidika ekonomskih, kot tudi političnih, družbenih, kulturoloških, okoljskih, 

tehnoloških in pravnih značilnosti. Denimo, kitajski, indijski, nemški in hrvaški trgi se med 

seboj še vedno močno razlikujejo – tako po ekonomski moči kot tudi po pravni regulativi, 

kulturoloških navadah porabnikov in političnih situacijah. Mednarodno poslovanje je 
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kompleksno, raznoliko in dinamično, saj ga pogojujejo prav navedene raznolikosti trgov držav. 

Zato marsikateri avtorji s področja menijo, da je mednarodno poslovanje svojevrstna umetnost, 

saj se mora podjetje pogosto znajti v povsem različnem svetu navad, običajev, značilnosti 

poslovanja, prav tako pa tudi drugačnih regulatornih, ekonomskih in drugih danosti okoljih 

(Makovec Benčič 2006, 12). 

 

Cilji mednarodnega poslovanja so zadovoljevanje svetovnih potrošnikov, podjetij in tudi 

posameznih držav. Najbolj značilni in tradicionalni poslovni aktivnosti v mednarodnem 

poslovanju sta izvoz in uvoz blaga in tudi storitev. 

 

Izvoz domačega blaga ali storitev preko meja pomeni najstarejšo in najenostavnejšo obliko 

vstopa na tuji trg. Posledica tega je, da se konkurenca, ki je dotlej veljala doma, prenese še na 

drugi trg, kamor blago izvažamo. 

 

Vsak izmed načinov in oblik predstavlja določeno obliko vstopa podjetje (angl. entry modes) 

na mednarodne trge. Med načini in oblikami mednarodnega poslovanja razlikujemo tri osnovne 

skupine (Makovec Brenčič 2006, 51): 

- izvozne (angl. export modes), 

- pogodbene (angl. intermediate modes), 

- investicijske (naložbene) (angl. hierarchical/investment modes). 

Obstaja več načinov vstopa na tuji trg. Podjetja morajo biti pri vstopu na tuji trg pozorna tudi 

na več dejavnikov. Tako na notranje, kot tudi zunanje dejavnike. Notranje dejavnike 

predstavljajo: velikost in pomen podjetja, izkušnje iz mednarodnega poslovanja, izdelek ali 

storitev in njegova prilagoditev trgu in potrebam lokalnega segmenta. Zunanje dejavnike pa 

predstavljajo sociokulturne razlike med domačimi in tujim trgom, deležno tveganje, velikost 

rast trga, neposredne in posredne trgovinske omejitve, konkurenca, dostop do distribucijskih in 

tržnih poti (Ruzzier in Kesič 2011, 55). 

Mednarodne organizacije, kamor si prizadeva včlaniti čim večje število držav sveta, urejajo in 

vodijo skupna pravila mednarodnega poslovanja in si prizadevajo za čim bolj intenzivno 

mednarodno poslovanje( Ruzzier in Kesič 2011, 66). Za mednarodno poslovanje so najbolj 

pomembne mednarodne organizacije: WTO, OECD, IMF, WIFO in OPEC. V preglednici 1 

smo naredili pregled pomembnih svetovnih mednarodnih organizacij.  
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Preglednica 1:    Pregled pomembnih svetovnih mednarodnih organizacij. 

Organizacija Področje delovanja 

WTO Mednarodna trgovina 

OECD Gospodarska politika in razvoj 

IMF Mednarodno denarno sodelovanje 

World bank 
Financiranje razvoja v manj razvitih 

držav in religijah 

UNCTAD 
Svetovni gospodarski razvoj in 

naložbe 

WIFO 
Zaščita intelektualne (industrijske) 

lastnine 

OPEC Naftni kartel 

Vir: Ruzzier in Kesič 2011, 66. 

 

Mednarodno poslovanje je vedno bolj pomembno, saj so razlike med domačimi in tujimi trgi 

vse manjše. Podjetja morajo imeti za vključevanje v mednarodno poslovanje veliko znanja in 

se morajo znati hitro prilagajati spremembam v okolju. Vsa podjetja, ki delujejo mednarodno, 

so vpeta v spremembe okolij (trgov, držav), v katere vstopajo ali pa v njih že poslujejo. 

 

V sodobnem poslovanju se, glede na dinamične spremembe v okolju, spreminjajo tudi podjetja 

kot celote, bodisi, da bi se obvarovala prej pojavi latentne ali celo akutne krize ali pa, da bi se 

lahko v takšnem turbulentnem okolju kar najbolje znašla. Zato se vedno bolj in na vedno bolj 

inovativen način iščejo takšne organizacijske oblike in značilnosti, ki bi omogočale obdržati ali 

povečati konkurenčne prednosti na današnjem globalnem trgu (Dubrovski 2006, 20). 

 

Čeprav obstaja zunanja trgovina več tisoč let, pa govorimo o njej šele po nastanku nacionalnih 

držav (Kenda 2011, 23). 

2.2. Značilnosti 

Mednarodno poslovanje predstavlja vse transakcije, ki potekajo preko nacionalnih meja, z 

namenom zadovoljevanja ciljev posameznikov, podjetij, institucij in tudi držav (Makovec 

Brenčič 2006, 11). Na sliki 1 so razvidne značilnosti današnjega mednarodnega poslovanja. Kot 

je razvidno iz slike, je danes večina blagovnih/prevoznih tokov usmerjena iz Azije v ZDA oz. 

v nekoliko manjšem obsegu tudi v Evropo (Veselko in Bratkovič 2009, 26). 
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Slika 1:    Značilnosti današnjega mednarodnega poslovanja. 

Vir: Veselko in Bratkovič 2009, 27. 

 

Ker mednarodno poslovanje poteka v različnih oz. drugačnih političnih, regulatornih, pravnih, 

socioloških, kulturoloških, komunikacijskih, managerskih in poslovnih okoljih, kjer imajo 

svoja drugačna razumevanja, pričakovanja, vedenja se moramo zavedati, da mednarodno 

poslovanje ni samo prenos poslovnih aktivnosti, ki potekajo v domačem tržnem okolju, ampak 

je zahtevano in specifično. Zato tista podjetja, ki vstopajo na mednarodni trg, vstopajo v 

drugačna pričakovanja, zavedanja, vedenja, razumevanja, stopnjah doseženega gospodarskega 

razvoj in razgledanosti potrošnikov in njihovih pričakovanj. Mednarodno poslovanje je veliko 

bolj zahtevno, naporno, kompleksno, dinamično, tudi tvegano, v primerjavi s poslovanjem na 

domačem, lokalnem trgu, a hkrati povezano tudi z večjimi izzivi in priložnostnimi. Poslovanje 

v mednarodnem tržnem prostoru podjetjem, organizacijam, posameznikom in tudi državam 

daje večje razsežnosti, širino in zahteva načrten, sistemski pristop (Ruzzier in Kesič 2011, 12). 

 

Ni jasnih ločnic med opredelitvami pojmov, kot so: mednarodno poslovanje, mednarodna 

trgovina, mednarodno trženje in mednarodno poslovodstvo. Različni avtorji jih obravnavajo 

različno, oz. gre bolj za domeno ali dogovor, saj so ta področja v sodobnih poslovnih procesih 

med seboj neločljivo povezana in prepletena. 

- Mednarodno poslovodstvo: osredotočenje na organizacijo, upravljanje, vodenje procesov     

mednarodnega poslovanja in trženja podjetja. 

- Zunanja (mednarodna) trgovina: osredotočenje na izvajanje transakcij nabave in prodaje – 

uvoz in izvoz. 

- Mednarodno trženje: trženjski vidik tujih trgov, poznavanje trga, trženjske raziskave. 

- Mednarodno poslovanje: mednarodno trženje izdelkov in storitev, izvajanje drugih ne 

trženjskih poslovnih nalog v tujini. 
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Razlike med navedenimi pojmi so bolj teoretične, praktično pa so velikokrat zanemarljive, saj 

se načini in oblike v praksi dan za dnem prepletajo in celo izgrajujejo v hibridne oblike, ki 

delujejo v ustreznih pogojih mednarodnih trg učinkoviteje (Makovec Brenčič 2006, 13). Na 

sliki 2 je razvidno prepletanje mednarodnega poslovanja, mednarodne (zunanje) trgovine, 

mednarodnega trženja, mednarodnega poslovodstva ter mednarodnih financ.  

 

Slika 2:    Mednarodno poslovanje, mednarodna (zunanja) trgovina, mednarodno 

trženje, mednarodno poslovodenje, mednarodne finance. 

Vir: Makovec Brenčič 2006, 13. 

 

Vsako podjetje je pri poslovanju tako na domačem kot na tujem trgu izpostavljeno tveganjem. 

Vendar je v primeru mednarodnega poslovanja obseg teh tveganj mnogo večji (Buckley 2004) 

− razlogov za to je več. Prvič, podjetja poslujejo v manj znanem poslovnem okolju. Drugič, 

podjetja težke pridobijo informacije o poslovnem partnerju in preverjajo njegovo boniteto, kar 

vpelje v sam posel še dodatna tveganja. Tretjič, v mednarodnem poslovanju igrajo pomembno 

vlogo tudi posamezni politični in ekonomski dejavniki, ki jih podjetje v domačem okolju 

srečuje redkeje. Dodaten razlog za večji obseg tveganj mednarodnih poslov so daljše razdalje 

med kraji, kar pomeni višje stroške prevoza in večje nevarnosti, da pride do poškodovanja oz. 

uničenja tovora (Lisjak 2006, 79). 

Hollensen (1998, 35-36) našteva tri skupine tveganj, povezanih z udeležbo v mednarodnem 

poslovanju:  

1. Splošna tržna tveganja: 

- tržna razdalja, 

- konkurenca drugih podjetij na tujem trgu, 

- razlike v uporabi izdelka na tujem trgu, 

- jezik in kulturne razlike, 
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- razlike v značilnosti izdelka na tujem trgu, 

- zahtevnost logističnih storitev in prenosa izdelkov na tuji trg, 

2. Komercialna tveganja: 

- gibanje valutarnih razmerij, ko so pogodbe pripravljene v tujih valutah, 

- neplačila s strani tujih kupcev zaradi nesporazumov, stečajev, nesprejema izdelka ali 

goljufij, 

- zamude in poškodbe v izvoznih in distribucijske procesu, 

- težave v zagotavljanju izvoznega financiranja. 

3. Politična tveganja:  

- omejitev tuje vlade, 

- izvozna politika države, 

- nadzor nad tujimi valutami, ki vpliva na možnost plačil v tujino, 

- pomanjkanje vladne podpore za premagovanje izvoznih ovir, 

- pomanjkanje davčnih spodbud za podjetja, ki izvažajo, 

- visoka vrednost domače valute v primerjavi s tistimi na izvoznih trgih, 

- visoke carine na uvožene izdelke,  

- zmešnjava na področju uvoženi predpisov in postopkov, 

- zahtevnost trgovinske dokumentacije, 

- forsiranje domačega pravnega sistema, ki naj se uveljavlja v izvozu, 

- naravne katastrofe, revolucije in vojne na tujih trgih. 

Tveganje v splošnem razumemo kot negotovost v zvezi z bodočimi dogodki, ki lahko zmanjšajo 

verjetnost doseganja zastavljenih ciljev podjetja ter negativno vplivajo na uspešnost njegovega 

poslovanja. Kadar je v dani situaciji možen le en končni izid, tveganje ne obstaja. Tveganja in 

negotovost sta dva različna pojma, ki pa se v praksi pogosto zamenjujeta. 

Danes dejavnost na domačem trgu ni več dovolj, zato si vsak pravi podjetnik, ki je uspešen na 

domačem trgu, želi vstopiti in tvegati, da bi uspel tudi na drugih trgih. Ker je tehnološki 

napredek postal hitrejši, spreminja se struktura trgov, okolje se nenehno spreminja in 

konkurenca postaja vse večja, je za večino podjetij internacionalizacija poslovanja nujna za 

preživetja podjetja. Hiter napredek od podjetij zahteva nenehno prilagajanje, povečanje 

učinkovitosti, znižanje stroškov in iskanje novih priložnosti na domačih in tujih trgih. 

Internacionalizacija postavlja vse ekonomske subjekte na svetovnem trgu v medsebojno 

odvisnost, tako da postanejo proizvodnja, distribucija, menjava in poraba internacionalni. 

Povečanje aktivne udeležbe v mednarodnem poslovanju označujemo z internacionalizacijo 

poslovanja ali podjetje (Dubrovski 2006, 62). Malhotra, Agarwal in Ulgado (2003) 

opredeljujejo internacionalizacijo kot “proces prilagajanja načina menjalnih transakcij 

mednarodnim trgom”. 

Predvidevanje razvoja načinov in oblik mednarodnega poslovanje podjetij v prihodnosti je 

zaradi gospodarskih, družbenih in političnih silnic, ki bodo vplivale na ta razvoj, zelo tvegano. 
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Najtežje je oceniti relativni pomen posameznih načinov in oblik mednarodnega poslovanja v 

spremenjenem okolju prihodnosti. Z gotovostjo pa pričakujemo spremembe posameznih 

načinov in oblik. Navedeno pa ne pomeni, da bodo organizacije opustile to sicer zahtevno 

nalogo. Kot smo ugotovili, sodobne organizacije tudi na področju mednarodnega poslovanja 

niso statičnem, marveč razvoj predvidevajo in ga celo načrtujejo. Ohranitev rasti, odprtosti za 

nadaljnji razvoj in zavarovanje konkurenčne sposobnosti, ki ga bodo terjale novo okoliščine 

mednarodnih tržišč, so osnovni cilji, ki jim narekujejo predvidevanje bodočega razvoja. 

Organizacije ne smejo prezreti vedno večjega podružbljanja proizvodnje, to pa ob strokovni in 

politični razgledanosti proizvajalcev terja korenite družbene spremembe (Hrastelj 1990, 416). 
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 GLOBALIZACIJA 

Po letu 1800 so bila izumljena prevozna sredstva, ki so skrajšala čas potovanja. V zadnjih 60 

letih pa so strokovnjaki razvili nove poti za sporazumevanje, denimo splet in mobilno 

telefonijo. Tako lahko podatki, surovine in ljudje iz enega konca sveta na drugega potujejo hitro 

in ceneje, to pa je povzročilo, da posamezno podjetje svojih prostorov nima le več v eni državi 

in na enem mestu. Podjetja imajo zdaj pisarne in sedeže v mnogih državah na različnih celinah. 

Prav tako imajo proizvodne obrate oziroma tovarne na več koncih sveta. Navadno je to tam, 

kjer je za delo delavcev potrebno plačati manj, npr. podjetje iz Švedske šiva majice v Indiji, 

prodaja pa po vsem svetu − tudi v Sloveniji. Takim podjetjem rečemo transnacionalna podjetja. 

Temu procesu, ko izdelava izdelka v trgovini in dogovarjanje niso več omejeni na eno državo, 

potujejo pa tudi ideje in ljudje, rečemo globalizacija. Beseda globalizacija se je najprej pojavila 

v angleščini,  ˇglobeˇ pa pomeni Zemlja, pa tudi krogla ali obla. Globalizacija je torej proces, v 

katerem smo se začeli dogovarjati in potovati, iz enega konca sveta na drugega, zelo hitro. Zato 

so se razvila podjetja, ki poslujejo v več državah. In take spremembe na enem koncu močno 

vplivajo na ves svet. 

Če hočemo razmišljati o globalizaciji, se moramo zavedati dveh mitov, ki obstajata glede le-te. 

Prvi pravi, da naj bi bila globalizacija nekaj novega. Drugi mit meni, da naj bi bila neizogibna. 

Logična struktura tega dvojnega mita deluje v popularni misli, naturalizira sedanja dogajanja: 

potaplja nas v nejasno in zato še toliko trdnejše prepričanje, da naj bi bila globalizacija 

posebnost in hkrati neogibnost naše epohe (Močnik 2006, 7). Globalizacija je pomagala 

oblikovati priložnosti za nekatere ljudi, skupine in države.  

Na splošno globalizacijo definiramo kot poglabljanje in širjenje dejavnosti po celem svetu. 

Tukaj gre za dve sestavini: soodvisnost in mobilnost dejavnikov in blaga, kar je posledica vseh 

vrst ekonomske svobode. Z globalizacijo je svet postal manjši in geografske razdalje manj 

pomembne.  Globalizacija je kljub raznolikosti procesov postala realnost celotnega sodobnega 

sveta. Dokaj široko je opredelita tudi Lubbers in Koorevaar (2000). Je proces, ki zmanjšuje 

pomen geografskih razdalj, pri vzpostavljanju čezmejnih ekonomskih, političnih in družbeno – 

kulturnih odnosov. Z intenzivnostjo procesa so se temeljni odnosi tako zelo spremenili, da je 

globalizacija prišla v zavest ljudi.  

Preprosta definicija globalizacije je upad stroškov mednarodnega poslovanja. Eden izmed 

ključnih učinkov je povečanje mednarodne integracije trgov dobrin, storitev, tehnologij, idej, 

finančnega in drugega kapitala in dela. Pokazatelj njenega napredka je zmanjšanje razlik v 

cenah teh produktov in faktorjev v prostoru (znotraj med državami). Ti podobni učinki 

globalizacije so občuteni v vseh državah po svetu, še posebej v odprtih ekonomijah (Anderson 

2001, 6). Torej globalizacija je tu, če smo hoteli ali ne, pred njo nimamo možnosti pobega, 

lahko se z njo kosamo, ampak so naše možnosti omejene in seveda tudi odvisne od tega, kakšne 

so naše spretnosti in znanje. 
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Globalizacija je skratka:  

- večdimenzionalen proces, vključujoč ekonomske, politične in kulturne prvine, ki skupaj 

tvorijo novo kakovost; 

- globalna internacionalizacija ali internacionalizacija dejavnosti kot so trgovina, pogodbene 

oblike mednarodnega ekonomskega sodelovanja na vseh pomembnih trgih;  

- globalna sopovezanost, ki terja globalno usklajevanje in povezanost dejavnosti na povsem 

nov način; 

- proizvodnja enakih izdelkov za domačo porabo in tujino; 

- naraščanje deleža tujih sestavin v proizvodih, za domačo porabo in za izvoz (Svetličič 2004, 

22). 

3.1 Vloga, pomen in značilnosti globalizacije 

Raziskovanje vplivov globalizacije na trg dela ima zadnje čase vedno večji pomen. 

Globalizacija, v pozitivnem pogledu, pa je povečana globalna dostopnost virov dobrin, storitev, 

dela in kapitala, ki ji oporo zagotavlja informacijska revolucija. Je tudi eden od temeljnih 

izzivov za tradicionalnem evropske družbene, kulturne in gospodarske modele ter modele 

odločanja, pa tudi za evropski gospodarski sistemi, zlasti notranji trg (Herczog 2005, 3). 

 

Pojem globalizacija, pa je treba ločiti od globalizma, ki po svetovnopolitičnem pristopu 

obravnava svet kot idealno celoto, ki naj se ji deli te celote podrejajo. Globalizem je teoretični 

koncept v ozadju globalizacije kot procesa. Je odgovor na neprimernost zgolj državnega 

pristopa k nekaterim izzivom, npr. onesnaževanju, populacijski politiki in konzervaciji 

(Svetličič 2004, 21). Če hočemo odgovoriti na vprašanje, kdo ima koristi od globalizacije, kdo 

plačuje njene stroške, kdo so njeni poraženci in kdo zmagovalci, če izrazimo bolj popularno, 

moramo najprej na splošno opredeliti problem neenakomerne porazdelitev dohodkov v svetu 

(Svetličič 2004, 38). 

 

Na sliki 3 so vidni pospeševalci globalizacije. Iz le-te lahko razločimo, kako različni dejavniki 

okolja pospešujejo proces globalizacije. Do sprememb načina poslovanja in razmišljanja 

podjetja preko državne regulacije, konkurence, stroškovnih nosilcev in tržne sile povečujejo 

potrebo v podjetju po globalnem nastopanju. 
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Slika 3:    Pospeševalci globalizacije. 

Vir: Veselko in Bratkovič 2009, 19. 

 

Globalizacija spreminja tudi poslovne modele podjetij. Od podjetij zahteva spremenjeno 

strateško razmišljanje, skladno z novo ekonomsko ureditvijo sveta in paradigmo trajnostnega 

razvoja. Kot igralci na globalnem trgu gradnjo svoje globalne strategije na obstoječih 

konkurenčnih prednosti (Prašnikar in Cirman 2005, 25). 

Globalizacija pospešuje izmenjavo informacij, kar vodi do boljšega razumevanja drugih kultur 

in omogoča, da demokracija prevlada nad avtokracijo. Menjava spodbuja specializacijo, 

povečuje produktivnost, izboljšuje življenjski standard in zagotavlja potrošnikom dostop do 

široke vrste blaga, boljše kakovosti in nižje cene. Argument za prosti pretok kapitala je 

podoben. Denar je lahko uporabljen bolj učinkovit, finančni investitorji in varčevalci imajo 

večji izkupiček (Fisher, 2000). 

3.2 Vpliv globalizacije na poslovanje podjetij 

Globalna podjetja so tisti nosilci globalizacije, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: imajo dober 

položaj na vseh strateško pomembnih trgih, v njih prevladuje globalna integracija in 

koordinacija poslovanja, preskrbo prilagajajo trenutnim okoliščinam, proizvodnja izdelkov je 

namenjena tako svetovnemu, kot lokalnemu tržišču in v njih nacionalnega porekla ni mogoče 

več jasno ugotoviti (Čavničar 2003, 177). 

Delovanje podjetij v globalnem okolju in njihov premik k globalnemu načinu poslovanja 

zahteva od njih določeno spremembo v razmišljanju. Globalni način razmišljanja je temelj za 

poslovne kompetence, kot sta upravljanje konkurenčnosti in upravljanje negotovosti. Je 

usmeritev k svetu, saj predstavlja nekakšno radovednost o svetu, da se vidi naloge in cilje s 

širšem ozadjem in v širših časovnih okvirjih. Zagotavlja razpolago in pomen na dogodke in daje 

navodila za posameznikovo ravnanje (Srinivas 1995, 31). 
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Ruzzier in Kesič (2011, 23−24) navajata učinke globalizacije na področju mednarodnega 

poslovanja, ki se kaže predvsem v naslednjih značilnosti : 

- povečanje števila držav in podjetij, ki se aktivno vključujejo v procese pospešene 

globalizacije in internacionalizacije; 

- postopna liberalizacija svetovnega gospodarskega tržnega prostora, 

- prizadevanja za stalni tehnološki razvoj in inoviranje, 

- pospešen razvoj telekomunikacij, informacijske tehnologije in logistike (internet, mobilna 

telefonija, nastanek novih omrežij – Facebook, Tweeter, ipd., razvoj novih svetovnih 

transportnih poti (Azija – Evropa, preko severnega pola), 

- rast mednarodnega poslovanja in tujih neposrednih naložb (FDI), 

- krepitev in rast multinacionalnih in transnacionalnih podjetij, ne samo iz razvitih držav, 

temveč tudi iz držav rastočih svetovnih gospodarstvenih in državah v tranziciji in razvoju, 

- prenos drugih poslovnih aktivnosti v internacionalnem prostoru; poleg proizvodnje z 

namenom izboljšanja stroškovnega vidika poslovanja, se pospešeno selijo tudi raziskovalno-

razvojne, načrtovalsko-kreativne in tudi druge poslovne aktivnosti, z namenom 

zagotavljanja optimalnega delovanja in poslovanja, 

- prizadevanja za poenotenje marketinških strategij; globalna koordinacija in integracije 

marketinških aktivnosti (svetovne blagovne znamke in promocija), prizadevanja za globalno 

konkuriranje in ustvarjanje vodilne tržne pozicije na vodilnih svetovnih trgih in prizadevanja 

za lokalno tržno prilagajanje (tako imenovani fenomen »glokalizacije« − bodi uspešen in 

vodilen globalno in lokalno). 

Globalizacija na ravni podjetja pomeni ne samo nastopanje na tujih trgih, temveč tudi razvijanja 

globalne strategije. Slednja izvira iz osredne strategije podjetja, ki je vir ubranljivih 

konkurenčnih prednosti. Običajna pot do globalne strategije je z internacionalizacijo osrednje 

strategije podjetja na tuje trge, njenega prilagajanja ter integracije med posameznimi trgi 

(Prašnikar in Cirman 2005, 19). 
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 LOGISTIKA 

Zakaj se o logistiki zadnje čase veliko govori? Zato, ker celovito rešuje probleme, na katere se 

je pred leti gledalo kot na probleme tehnologije in ne kot na probleme ekonomike. Minili so 

časi, ko so v podjetjih gledali na logistiko kot na strošek, ki ne ustvarja dodane vrednosti. Zdaj 

je drugače. Logistika je v ospredju, ker zmanjšuje stroške in povečuje konkurenčne prednosti 

podjetja (Čižman 2002, 9). Današnji razvoj področja logistike, ob vsem večjem poudarku na 

globalizaciji, postavlja številna podjetja pred velike spremembe in izzive. Kako namreč svoje 

poslovanje organizirati in učinkovito izvajati v okolju, kjer se prodaja in nabava ne izvajata več 

lokalno, pač pa širše – globalno. Kupec in prodajalec ter vsi vmesni členi so namreč locirani 

globalno. Logistika in logistične verige zaradi tega dobivajo nove razsežnosti in tako čedalje 

večji pomen (Veselko in Bratkovič 2009). Obstoj in uspešen razvoj mednarodnega poslovanja 

podjetja temeljita na logistiki oz. logističnem sistemu. Področje logistike pridobiva v današnjem 

času vse večjo veljavo, saj velja dostop do mednarodnih trgov za eno izmed ključnih strateških 

vprašanj v 21. stoletju. Logistika namreč omogoča manjše zaloge blaga, saj se v podjetju z 

učinkovitim logističnem sistemom, zaradi hitre odzivnosti, skrajša pretočni čas od dobaviteljev 

do končnih kupcev (Potočnik 2002). 

Logistika se je kot posebna veda začela uveljaviti v gospodarstvu v zadnjih tridesetih letih, pri 

nas pa še precej kasneje. Spremenjeni pogoji in vedno večja delitev dela med organizacijami, 

in tudi med deželami, povečujejo tudi njihove stroške. Pri iskanju notranjih rezerv, ki jih je na 

tem področju še vedno zelo veliko, pridobiva pomen predvsem še povezano delovanje vseh 

številnih organizacij, ki se v gospodarskem prostoru s temi pretoki povezujejo, in številnih 

njihovih funkcij in služb, ki imajo opravka z organizacijo in opravljanjem različnih, s tem 

povezanih nalog (Kaltnekar 1993, 25). Logistika sodi med tista področja, ki bodo pomembno 

vplivala na naše življenje v prihodnosti, zato je razvoj logističnega sistema za Slovenijo 

izjemnega pomena. Slovenci se čedalje bolj zavedamo gospodarskega pomena logistike in 

prometa, spremembe in urejenost na tem področju pa zahteva tudi pridruževanje Evropski uniji. 

Zato logistika postaja vse pomembnejši dejavnik v gospodarstvu in organizaciji. V podjetjih se 

organiziranost logistike vse bolj uvršča med naloge najvišjega vodstva, logistična zasnova 

poslovanja pa postaja strateški element vodenja podjetij (Čižman 2002, 3). 

4.1 Opredelitev vloge in pomena dejavnosti logistike 

Logistika je proces strateškega managementa pridobivanja, gibanja in skladiščenja materiala, 

delov in končnih izdelkov (ter ustreznih informacijskih tokov) v organizaciji in njenih tržnih 

(marketinških) kanalih (poteh) na tak način, da zagotavlja rentabilnost (tekočo in bodočo), s 

pomočjo stroškovno učinkovitega izpolnjevanja naročil odjemalcev. Kot se dogaja vsaki novi 

vedi, tudi logistiko različni avtorji zelo različno opredeljujejo. Vsakdo pač določa obseg in 

vsebino tega pojma glede na svoje potrebe. Tako lahko najdemo pri obravnavi te dejavnosti 

naslednje prestope in z njimi povezane pojme (Kurtanjek 1992, 7):  
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1. glede na dejavnost: transportna, skladiščna, špedicijska, distribucijska, nabavna, trgovinska 

logistika in intralogistika; 

2. glede na področje uporabe: industrijska, vojaška, poslovna, marketinška, tehniška, bolniška 

in gospodinjska logistika; 

3. glede na področje opazovanja: mikrologistika, metalogistika, interorganizacijska, 

podjetniška oz. poslovna, medorganizacijska in mednarodna logistika. 

 

Danes je logistika že tako razvita, da je pojem logistika nujno definirati na dva načina (Zelenika 

2005, 23): 

- logistika kot znanstvena disciplina, ki interdisciplinarno, ne multidisciplinarno poučuje in 

uporablja zakonitosti planiranja, organiziranja, vodenja in kontrole tokov materiala, ljudi in 

informacij v sistemu; 

- logistika kot aktivnost, ki zajema vse dejavnosti, ki so potrebne za kompleksno pripravo in 

realizacijo prostorske in časovne transformacije dobrin in znanja, vključno z informacijskimi 

in energetskimi tokovi. Te dejavnosti se z uporabo človeških potencialov in sredstev dajejo 

na razpolago tržnim sistemom, tako da so tržne dobrine v pravem času na pravem mestu, v 

zahtevani količini, kvantiteti in ceni, s spremljajočimi informacijami, ki se nanašajo na tržne 

dobrine. Vse skupaj pa teži k zmanjševanju stroškov. 

 

Da bomo bolje seznanjeni z definicijami logistike, jih bom nekaj navedli: 

- Langley (1992, 22) poudarja pomen povezovanja notranjih pretokov znotraj obrata in 

zunanjih pretokov med različnimi partnerji ter navaja definicijo odbora na logistični 

management (Council of Logistics Managament). »Logistika je proces planiranja, izvedbe 

in kontrole uspešnega in stroškovno učinkovitega pretoka in skladiščenja surovin, vmesnih 

zalog, končnih proizvodov in odvisnih informacij od točke izvora do točke porabe, z 

namenom prilagajanja zahtevam porabnikov«. 

- Požar (1976, 67): ¨«Izraz logistika pomeni fizični tok materiala in proizvodov ter informacij 

od dobavitelja surovin prek proizvajalca in morebiti trgovca do končnega potrošnika gotovih 

proizvodov.« 

- Rupper (1987, 6) pravi zelo podobno in sicer: »Logistika predstavlja vsoto vseh aktivnosti, 

s katerimi v sistemih raziskujemo, planiramo, uresničujemo in optimiramo funkcije 

premagovanja časa in prostora (npr. transportiranje, prekladanje, skladiščenje) za dobrine in 

življenjske potrebščine, vključno z upoštevanjem pripadajočih informacij in energije, ob 

uporabi delovne sile in delovnih sredstev«. 

- CSCMP je definiral logistiko kot del procesa oskrbovalne veri, ki učinkovito in uspešno 

načrtuje, udejanji ter kontrolira tokove in zaloge blaga oz. storitev ter s tem povezanih 

informacij med točko nastanka in točko porabe, z namenom zadostiti zahtevam porabnikov. 

- Logistika je torej le del oskrbovalne verige, ki jo Murphy in Wood (2004) definirata kot 

obseg aktivnosti, povezanih tako s transformacijo surovih materialov v blago in tokovi blaga 
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do končnega porabnika, kot tudi z informacijskimi tokovi. Pri tem vsi proizvajalci, 

prodajalci, ponudniki storitev in porabniki predstavljajo člen v oskrbovalni verigi. 

 

Takih in podobnih funkcij je še kar veliko. Osnovni elemente teh funkcij pa so (Kaltnekar 1993, 

36): 

- premagovanje časa in prostora; pretok in skladiščenje; fizični tok materiala in povezanih 

informacij, 

- od točke izvora do točke porabe; v organizaciji in njenih marketinških kanalih; od 

dobavitelja prek proizvajalca in morebiti trgovca do končnega potrošnika, 

- surovin, vmesni zalog in končnih proizvodov; dobrin in življenjskih potrebščin; materiala in 

proizvodov, 

- strateško upravljanje tokov; planski mehanizem; vsota vseh aktivnosti planiranja, izvedbe in 

kontrole, 

- optimizacija transportnih tokov; stroškovna učinkovitost; prilagajanje zahtevam porabnikov. 

 

Slika 4 prikazuje logistiko v oskrbni verigi, in sicer izvajanje kontrole nad tokom vhodnih in 

izhodnih premikov.  

 

 

Slika 4:    Logistika v oskrbni verigi - kontrola nad tokom vhodnih in izhodnih 

premikov. 

Vir: Murhpyju in Wood 2004, 11. 

 

Logistika in logistične verige so postale ključni dejavnik modernega gospodarstva, saj 

predstavljajo most pri premagovanju prostora in časa. Eden izmed ključnih spodbujevalcev 

logistike je zajet v dejstvu, ki pravi, da razdelitev v delu poveča delovno produktivnost in 

zmanjša stroške na enoto proizvoda. Logistika, logistične verige in upravljanje oskrbovalnih 

verig so pojmi, ki pogosto povzročajo nejasnost, saj si jih poslovna in strokovna javnost različno 

razlaga – predvsem zaradi razlikovanja oz. enačenja pojmov logistike in upravljanja logističnih 

verig (Veselko in Bratkovič 2009, 8). Upravljanje logistike je integracijska funkcija, ki 

koordinira in optimizira vse logistične dejavnosti, poleg tega pa logistične aktivnosti tudi 

integrira z ostalimi funkcijami (trženje, prodaja, proizvodnja, finance in informacijska 
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tehnologija) (Makovec Brenčič 2006, 151). Logistika ima nalogo zagotoviti optimalen pretok 

blaga v celotni logistični verigi. Logistična veriga zajema vse logistične procese v podjetju ter 

pri dobaviteljih in kupcih. V osnovi se ti procesi nanašajo na oskrbo, proizvodnjo, distribucijo 

in vračanje ostankov in odpadkov.  

4.2 Pomen logistike za poslovanje podjetja 

Pomen logistike je zadovoljevanje potreb organizacije po premagovanju prostorskih in 

premeščanju časovnih razlik med viri materiala (dobavitelji) in proizvodnim podsistemom 

organizacije, od tod pa do točke želene dostave proizvodov (Mihelič 2001, 17). 

Organizacija potrebuje sistemski pristop pri povezovanju predvidenih potreb tržništva s 

proizvodnjo, kakor tudi z logistiko. Zadovoljstvo kupca je možno doseči le s skupnimi 

dobavitelji in končnimi kupci. Pri tem je pomembno poudariti, da je središčni cilj organizacije 

maksimiranje donosnosti za daljše obdobje ali pa učinkovita poraba proračunskih sredstev v 

javni upravi ali drugih neprofitnih organizacijah. Eden od ključnih načinov za dosego tega cilja 

je analiza stroškovnih središč, ki omogoča zmanjševanje celotnih stroškov aktivnosti, znotraj 

organizacijskega sistema. Glavni elementi tržišča, ki imajo vpliv na logistiko in obratno, so: 

proizvod, cena, promocija (oglaševanje) in prostor – nivoji oskrbe (Čižman 2002, 20). 

Slika 5 prikazuje tržno-organizacijski koncept managementa, kjer je prikazana povezava med 

logistiko in tremi kritični elementi tržnega koncepta: zadovoljstvo kupca, skupno delovanje / 

sistemski pristop in ustrezen dobiček podjetja. 

 

 

Slika 5:    Tržno - organizacijski koncept managementa. 

Vir: Čižman 2002, 20. 

 

Kako se podjetja spopadajo z logističnimi izzivi? Podjetja vidijo rešitev povezovanja in 

optimizaciji logističnih tokov v podjetju z uvedbo celotnih rešitev , informacijskih sistemov za 

vodenje skladišč ter distribucijskih centrov in tudi vse pogosteje naprednih sistemov za 
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načrtovanje in razporejanje in proizvodnih informacijskih sistemov. Podjetja vlagajo v 

standardizacijo in avtomatizacijo, saj so ugotovila, da tako bistveno izboljšajo učinkovitost 

posamičnih logističnih procesov in celotnega proizvodnega sistema. Podjetja, ki se zavedajo 

pomembnosti logistike v samem podjetju, so že oblikovala oddelek, ki je odgovoren in pristojen 

zanjo ter se načrtno ukvarjajo s problemi, ki nastanejo. Namen in cilj logistike je povezovati 

logistične procese, ki so pogosto ločeni in razmeroma samostojno obravnavani v nabavi, prodaji 

in običajno tudi v proizvodnji. Logistična služba tako doseže združevalne učinke, saj se 

logistične procese obravnava enotno, na ravni celega podjetja, ne smemo pa pozabiti tudi na 

povezovanje, saj je tako med podjetji sodelovanje bolj uspešno. Uspešna podjetja temeljijo na 

treh središčnih funkcijah, in sicer tržno, finančno in operacijsko in še ostale druge funkcije, ki 

omogočajo podjetju, da posluje pozitivno. Naloge delovanja podjetja v logistiki je opredeljeno 

na planiranje, organiziranje, vodenje, motiviranje, koordiniranje in kontroliranje. Da bodo te 

aktivnosti bile bolj uspešne, mora manager v podjetju skrbeti tudi za izobraževanja in razvoj 

osebja, saj mora imeti osebje ustrezna naravoslovna in humanistična znanja (Perme 2007). 

 

Sodoben način obravnavanja logistike naj bi bil kar najbolj celovit. Osnovo za celovito 

obravnavanje nam daje teorija sistema, ki temelji na povezovanju vseh sestavin logistike v 

sistemu. Logističnega sistema v organizaciji pa ne moremo obravnavati izolirano, temveč kot 

podsistem celotnega poslovno-organizacijskega sistema organizacije. Iz tega vidika naj bi po 

opredeljevanju logistike v organizacijah upoštevali tudi druge podsisteme v organizaciji 

(Ogorelc 1996, 8). 

 

Politika logistike v podjetju mora nujno biti vključena v celotno poslovno politiko kot njen 

sestavni del. To pomeni, da ne sme odstopati od osnovnih smernic, ki jih ta postavlja. Vsekakor 

pa na svojem področju podrobneje opredeljuje cilje, metode, načine in sredstva za čim 

uspešneje delovanje (Kaltnekar 1993, 53). Kot najpomembnejši cilj logistične dejavnosti, na 

katerega se navezujejo oziroma iz katerega izhajajo tudi drugi cilji, smo navedli plansko 

preskrbo vseh potrošnikov in kupcev, s potrebnimi količinami in kvalitetami materiala in 

proizvodov ter z vsemi informacijami o materialni dejavnosti. Da bi namreč te zahteve 

zadovoljili, je potrebna (Kaltnekar 1993, 59): 

- nabava materiala, 

- material pripeljati v delovno organizacijo, 

- skladiščenje materiala, 

- transportiranje materiala do delovnih mest in med njimi, 

- uskladiščenje polproizvodov v vmesnih skladiščih, 

- transportiranje gotovih proizvodov do kupcev, 

- dogajanje informacijsko spremljati in evidentirati,  

- koordiniranje dela vseh teh dejavnosti, da bi s tem zadovoljili tudi zahteve drugih ciljev. 
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Osnovni cilji, zaradi katerih smo se odločili za združevanje logističnih dejavnosti v podjetju, so 

njihovo usklajeno delovanje. Pomembna organizacijska naloga celotne službe mora biti prav 

gotovo koordinacija. Koordinacija je povezovanje in prilaganje razmerij in organizacijskih 

struktur v cilju delovanja, okolja in medsebojnega usklajevanja vseh procesov v združbi na cilj 

delovanja po obsegu in času, da bi čim bolj smotrno uresničevali cilj delovanja (Kaltnekar 1993, 

60). 

 

Glavne vrste stroškov so (Čižman 2002, 23): 

- transport, 

- skladiščenje, 

- obdelava naročil in informacije, 

- količinski obseg, 

- management zalog.  

 

Slika 6 prikazuje logistični sistem v podjetju, kjer je razvidno, da je logistika odvisna od 

naravnih, človeških, finančnih in informacijskih virov ter da se logistični management nanaša 

na material, ki ga priskrbijo dobavitelji, ki vključujejo proces planiranja, uvajanja in kontrole, 

pripravijo ustrezno strukturo logističnih aktivnosti. 

 

Slika 6:    Logistični sistem v podjetju. 

Vir: Čižman 2002, 15. 

 

Bistvo učinkovitega managementa logističnih procesov je optimizacija stroškov logističnih 

aktivnosti v organizaciji. Elementi logističnih aktivnosti (procesov), ki se uveljavljajo v praksi 

in so povezani z materialnim pretokom v podjetju, spadajo (Čižman 2002, 47): 

- nabavljanje,  
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- notranji transport, 

- zunanji transport,  

- skladiščenje, 

- zaloge, 

- manipuliranje z blagom, 

- informacije, komunikacija in kontrola, 

- kadri, povezani s sistemom. 

NABAVA: poslovanje je osnovna naloga nabavljanja, saj zunanji dobavitelji podjetju dobavljajo 

naročene storitve, komponente, materiale, ki omogočajo, da podjetje nemoteno deluje. 

NOTRANJI TRANSPORT: je nujni sestavni del vsakega proizvodnega procesa. Njegova 

osnovna naloga je planska oskrba vseh oddelkov in delovnih mest, s potrebnimi materialnimi 

prvinami, odvažati pa mora vse, kar na teh delovnih mestih nastaja (Kaltnekar 1993, 335). 

ZUNANJI TRANSPORT: zunanji transport se odvija v okviru izmenjave blaga, med različnimi 

poslovnimi partnerji, kjer je osnovni cilj planska dostava blaga (materiala), po najnižji možnih 

stroških. Osnovna naloga zunanjega transporta je zadovoljevanje zahtev planske dostave, ki 

vključuje dostavljanje določenih količin materiala določene kakovosti, ob točno določenih 

terminih (v pravem času), kakor tudi zahteve planskega odvoza (Čižman 2002, 108). 

SKLADIŠČENJE: omogoča ustrezno delovanje številnih drugih funkcij, predvsem nabave, 

proizvodnje in prodaje, saj zagotavlja njihovo nemoteno oskrbo ob planiranem času (Kaltnekar 

1993, 245). 

ZALOGE: v podjetju predstavljajo zaloge velike stroške, saj tako zmanjšujejo učinkovitost 

podjetja. Zaloga je vsak neizrabljen vir, ki časa na bodočo uporabo in nastane takrat, kadar se 

surovine ali izdelke podjetja ne porabijo takoj takrat, ko so na razpolago. 

MANIPULIRANJE Z BLAGOM: manipuliranje z logističnimi objekti je vmesni člen med 

skladiščenjem, notranjim in zunanjim transportom. Je element logističnega sistema, ki vpliva 

na kakovost in hitrost transporta in na skladiščenje. Posredne manipulacije izhajajo iz 

komercialno-administrativnih postopkov( urejanje dokumentacije za prevoz, carinski 

dokumenti in kontroliranje kvalitete). Neposredne manipulacije so pregledovanje kvalitete, 

prekladanje blaga, pakiranje, paletizacija ( Logožar 2002, 24). 

KADRI: so zelo pomemben element logističnega sistema, saj nepravilna zasedba lahko povzroči 

niz nepravilnosti, kot so: netočna in nepravočasna nabava in s tem nezadostne zaloge, 

nestrokovno in neurejeno skladiščenje, nepravilna izbira transportnih poti in sredstev, poškodbe 

in izgube blaga pri skladiščenje ali transportu, pomanjkljivosti pri zavarovanju blaga, 

nepravilno ravnanje z blagom (Logožar 1999, 21). 
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INFORMACIJE, KOMUNIKACIJA IN KONTROLA: informacijski sistemi so v logistiki 

povezani s fizičnimi procesi. Informacije zagotavljajo logističnemu podsistemu hrambo, 

predelavo in prenašanje le-teh. Brez informacijskega procesa si dobro zorganizirane logistične 

dejavnosti ne moremo predstavljati. 

4.3 Pomen logistike v mednarodnem poslovanju 

Logistični sistem je pomemben razvojni dejavnik narodnega gospodarstva. Nanj vplivajo 

potrebe tržišča, naraščanje mednarodne menjave, število novih proizvodov, stroški pretoka 

materiala, problem energije ter uvajanje sodobnih transportnih sredstev (Ivanko 2001, 19). 

Človek že od samega začetka hrepeni po odkrivanju nepoznanih dežel, premagovanju razdalj 

ter premeščanju. Na začetku je bil človek prisiljen večino dobrin, ki jih je ustvaril, potrošiti na 

samem mestu, saj je bil omejen s fizičnim premeščanjem, zato je razvil stroje, ki so mu 

pomagali pri premeščanju in premagovanju razdalj. Tako sta se razvila transport in logistika. 

Razdalje za človeka niso bile več ovira, skupna mesta proizvodnje in potrošnje so se ločila, 

izdelke se je s pomočjo logistike začelo tržiti na oddaljenih tržiščih. Podjetja so se začela vedno 

bolj pojavljati na globalnih trgih, kar je pripomoglo, da sta logistika in transport, z 

mednarodnega vidika, postali vedno bolj pomembni dejavnosti. Danes se zelo veliko pozornost 

namenja distribuciji blaga in ne samo proizvodni, temveč vedno bolj tudi fizični, kar danes 

razumemo kot logistiko ( Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 37). 

Informacijsko-tehnološki razvoj in globalizacija trgov sta močno vplivala na razvoj logističnih 

in transportnih storitev. Priča smo poenotenju oziroma standardizaciji transportnih, carinskih, 

špedicijskih in informacijskih postopkov ter posledično poenotenju dokumentacije 

mednarodnih poslov. Na eni strani prihaja do združevanja logističnih operaterjev, ki z 

namenom, da ostanejo konkurenčni, nenehno širijo razpoložljivo ponudbo logističnih in drugih 

storitev ter izvajajo ekonomijo obsega. Po drugi strani pa se nekateri ponudniki visoko 

specializirajo v logističnih dejavnosti( hitra pošta, posredovanje carinskih storitev). Pojavljajo 

se nove oblike transportnih storitev, kot so: 

- multimodalni transport, 

- kontejnerizacija, 

- blagovno-transportni centri in logistične storitve: 

- zunanja logistična oskrba, 

- strateška ureditev JIT (Makovec Brenčič 2006, 153). 

Izbiro prodajne poti določajo zunanji in notranji dejavniki. Zunanji dejavniki predstavljajo 

vplive različnih lastnosti tujih trgov na mednarodno delujoče podjetje. Mednje uvrščamo: želje 

kupca, naravo transportiranega blaga, čas trajanja in stopnjo nujnosti prevoza in stroške 

embaliranja (Branch 2006). Notranji dejavnik pa je sposobnost uveljaviti podjetja in kontrolirati 

prodajne poti, upravljati logistiko in nenazadnje sprejeti odločitev glede strukture prodajne poti 
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(Makovec Brenčič 2006, 161). Branch (2006) je predstavil dejavnike, ki jih je potrebno 

upoštevati pri mednarodnem transportu, za izbiro prodajne poti: 

- izbor in želje kupca oz. naročnika, 

- lastnosti porabnikov, 

- narava blaga, ki se prevaža, 

- čas trajanja in stopnja nujnosti prevoza, 

- stroški embaliranja in obseg storitev manipuliranja z blagom, 

- mednarodne omejitve prevoza glede vrste blaga in druge zakonske omejitve, 

- primernosti razpoložljivih prevoznih storitev, 

- količina blaga in obdobje, v katerem se prevaža, 

- zavarovanje blaga, 

- INCOTERMSI 2000, 

- plačilo voznin in dokumentacija posla, 

- narava povpraševanja, 

- lokacija, 

- konkurenca, 

- lokalna zakonodaja oz. poslovni običaji. 

Glavni cilj mednarodnega transporta je premagovanje prostora. Transport je fizično gibanje 

izdelkov, od mesta izdelave, do mesta porabe, in vključuje, poleg prostorske oskrbe, tudi 

časovno oskrbo. Transport zagotavlja tudi časovno oskrbo, ki določa, kako hitro in kako 

dosledno se produkt giblje od ene lokacije do druge. Transport omogoča gibanje izdelkov na 

trge, ki so geografsko oddaljeni in zagotavlja kupcem dodano vrednost, če izdelki prispejo 

pravočasno, nepoškodovani in v zahtevanih količinah. Na ta način transport prispeva k nivoju 

oskrbe kupca, ki je pomembna komponenta tržnega koncepta (Čižman 2002, 106). 

Transport/prevoz delimo na (Makovec Brenčič 2006, 163): 

- glede na vrsto uporabljenega prevoznega sredstva ( cestni, pomorski, železniški, rečni, 

letalski prevoz), 

- glede na območje na mednarodni prevoz( obmejni, meddržavni, tranzitni), 

- glede na območje na notranji prevoz (mestni, primestni, medkrajevni), 

- glede na namen (odplačni, javni, posebni, prevoz na lastne potrebe), 

- glede na način izvajanja (individualni, kolektivni), 

- glede na izkoriščenost vozil (FTL, LTL). 

VODNI/REČNI/POMORSKI TRANSPORT: vodni transport zahteva zelo obsežno transportno 

infrastrukturo, ki omogoča prenos blaga, iz ladje do kupca. Poleg tega, da je vodni transport 

počasen in odvisen od vremenskih vplivov, navadno zahteva še kombinacijo z drugo obliko 

transporta, če želimo opraviti dostavo neposredno do kupca (Makovec Brenčič 2006, 164). 

Vodni transport po organiziranosti prevoza razvrščamo na linijski in tramperski plovbi. 

Voznina se obračuna glede na prostornino, težo ali kot odstotek cene blaga. Glavna listina je 

pomorski ladijski tovorni list oziroma konosament. 
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LETALSKI/ZRAČNI TRANSPORT: v mednarodnem transportu predstavlja delež letalskega 

prevoza manj kot 1 % pripeljane vrednosti blaga, medtem ko predstavlja v industrijskih državah 

ta delež preko 20 % celotne vrednosti pripeljanega blaga (Hollesen 2004). Prednost letalskega 

prevoza je nedvomno zmanjševanje časa prevoza, potrebe po vzdrževanju velikih zalog blaga 

in v njegovi hitrosti, ki se odraža pri naraščajoči oddaljenosti. Letalski prevoz je nujen, kadar 

je izdelek hitro pokvarljiv ali zahteva kratek tranzitni čas. Voznina se obračuna glede na težo, 

odvisno je pa tudi od konkurence drugih ponudnikov. Letalski transport ima kot glavno listino 

letalski tovorni list (air waybill). 

ŽELEZNIŠKI TRANSPORT: železnico karakterizirajo močne integracijske vezi v njeni tehnični 

strukturi in tehnologiji procesa dela. Predstavlja tipičen primer velikega sistema. Tradicionalna 

organiziranost železnice je takšna:  

- prometna dejavnost, ki obsega proces prometa vlakov in vseh operacijah na postajah;  

- dejavnost vleke, ki skrbi za organizacijo in izvedbo vleke kompozicij;  

- dejavnost vzdrževanja (Ogorelec 1996, 84).  

Tovrstna oblika transporta je najbolj pomembna v državah, v katerih je cestna infrastruktura 

slaba ali pa železniški transport uživa visoke subvencije države (Makovec Brenčič 2006, 165). 

Voznina se obračunava glede na značaj blaga, čas prevoza, oddaljenost med opravnim in 

namembnim krajem, smer vožnje, težo blaga in vrsto blaga. Glavna listina pri železniškem 

transportu je železniški tovorni list. 

CESTNI TRANSPORT: glavna primerjalna prednost cestnega transporta je njegova velika 

dostopnost, ki jo omogoča izredna razširjenost cestne mreže. Pomembni prednosti sta tudi 

hitrost in relativna varnost v cestnem transportu. Zaradi direktnega prevoza odpadejo vmesne 

manipulacije, zmanjšujejo se možnosti nastanka transportnih rizikov in njihovih posledic. 

Večjo hitrost v mednarodnem cestnem transportu je omogočila tudi uporaba carinske 

konvencije TIR, ki je bistveno poenostavila carinski pregled na meji (dokumentacija ¨karnet 

TIR¨). Cestne prevoznike odlikuje tudi velika prilagodljivost za posebne zahteve uporabnikov 

transportnih storitev (Ogorelec 1996, 85). Voznina je odvisna od omejitev, ki jih izvajajo države 

same, oziroma od stroškov špediterja. Glavna listina pri cestnem transportu je cestni tovorni 

list. 

Iz spodnje preglednice 2 je razvidno razvrščanje posameznih vrst transporta, glede na sestavine 

njegove kakovosti.  Ocena 1 predstavlja najslabše, ocena 5 pa najboljše ocenjeno obliko 

transporta.  
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Preglednica 2:    Oblika transporta. 

 
 OBLIKA TRANSPORTA 

LASTNOSTI LETALO CEVOVOD CESTA ŽELEZNICA VODA 

Hitrost (1=najhitreje) 1 4 2 3 5 

Stroški (1=najvišji) 1 4 2 3 5 

Izguba in okvara 

(1=najmanj) 
3 1 4 5  2 

Frekvenca: kolikokrat 

je oblika na 

razpolago v 

določenem času 

(1=največkrat) 

3 1 2 4 5 

Odvisnost 

(1=najbolje) 
5 1 2 3 4 

Kapaciteta: 

sposobnost upravljati 

z velikim ali težkim 

blagom (1=najbolje) 

4 5 3 2 1 

Razpoložljivost 

(1=najbolje) 
3 5 1 2 4 

Vir: Pfajfar 2006, 149. 
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 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O VLOGI IN POMENU LOGISTIKE      

IZBRANEGA PODJETJA HYUNDAI GLOVIS EUROPE, GMBH V 

MEDNARODNEM POSLOVANJU 

5.1 Zgodovina podjetja 

 

Leto 2006  

Začetki: Glovis Europe, GmpH je bilo ustanovljeno kot logistično podjetje, v središču Nemčije, 

gospodarskega in kulturnega tališča Frankfurt Main. Z začetkom tovarne Kia Motors na 

Slovaškem je bila prvotna poslovna shema podjetja Glovis Europe razvoj transportne sheme 

evropskih tovarn Hyundai Motors in Kia Motors ter nacionalna distribucija vozil za prve 

prodaje v podjetju (Glovis Europe 2014a). 

 

Sodelovanje: Glovis Europe sproži sodelovanje kot 4PL z nekaterimi največjimi ponudniki 

avtomobilskih logističnih storitev v Evropi in celo po vsem svetu. Od samega začetka je bila 

prednost Glovis Europe, da vedno doseže najvišjo možno raven zadovoljstva za svoje stranke 

(Glovis Europe 2014a). 

 

Leto 2009 

Sodelovanje: Glovis Europe z vsem večjimi poslovanji po vsej Evropi nenehno ugotavlja nove 

možnosti za izboljšanje poslovnih procesov. Visoka stopnja prostornine omogoča podjetju, da 

odkrije nova področja in možnosti integracije obsega in sinergijskih učinkov za vse vpletene 

strani. Poleg tega Glovis Europe odkriva zelo učinkovite rešitve za podporo načrtovanju prodaje 

in podporo svojim strankam (Glovis Europe 2017a). 

 

Leto 2012 

Nova obzorja: Glovis Europe je obdelal in dobavil približno 659.230 avtomobilov. Vloga 

podjetja Glovis Europe kot logističnega podjetje danes, tako kot prvotna vloga, ni le 

ocenjevanje in pogajanje o najboljših rešitvah na hitro konkurenčnem in dinamičnem trgu za 

svoje stranke. Danes Glovis Europe vidi, da je glavna naloga pri tem, da je del in izpolnjuje 

globalno strategijo svojih strank (Glovis Europe 2014a). 

 

Leto 2013 

Sprememba imena podjetja iz Glovis Europe v Hyundai Glovis Europe. Sprememba je nastala 

zaradi večje prepoznavnosti podjetja na trgu (Glovis Europe 2014a). 

5.2 Predstavitev podjetja 

 

Z diferencialno logistiko in trgovskimi storitvami z dodano vrednostjo, podjetje Hyundai 

Glovis Europe sledi trajnostni rasti, z željo doseči čim boljšo odzivnost, glede na potrebe strank. 
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Podjetje ima neprekosljiv status zaradi logističnih strokovnjakov, visokotehnoloških sistemov 

in naprednega logističnega znanja. Njihovo globoko znanje o sektorju, ki se je razvijal oz. se še 

razvija skozi vsa ta leta, in njihova široka razširjena mreža dobaviteljev, jim omogoča vodenje 

industrije. Hyundai Glovis Europa nudi celovite logistične storitve za stranke v Evropi in po 

svetu: Aziji, ZDA in Afriki. Zagotavljajo odlične storitve po vsem svetu, v zračnem in 

pomorskem prometu. V času, ko nacionalne meje izgubljajo pomen in povečujejo konkurenco, 

mednarodna razsežnost Hyundai Glovis Europe zagotavlja močno logistično prisotnost na 

svetovni ravni za stranke, z izjemnimi prednostmi, ki jih ponujajo pri logističnih storitvah. 

Ustanovljena je bila leta 2006, z uvedbo tovarne Kia, v Zilini na Slovaškem, ki zagotavljajo 

logistiko v obratih in nadzirajo storitve za odhode in dohode. V letu 2009 se je podjetje razširilo 

z začetkom proizvodnje Hyundai v Nosovicah na Češkem, danes pa ima Glovis več kot 1.100 

zaposlenih v Evropi, vključno z osebjem na obeh tovarnah, na podružnicah, kot sta Dunaj in 

Hamburg, in glavna pristanišča vozil, kot je Koper In Livorno na jugu, in Bremerhaven na 

severu. Njegov sedež je v Frankfurtu, v stavbi, ki je deljena s Kia Motors Europe, prav tako 

nedaleč od sedeža Hyundai v Offenbachu. Glovis skupaj s tovarnami upravljajo logistične 

pogodbe, tako za evropski sedež evropskega proizvajalca avtomobilov, kot tudi za uvoz in izvoz 

ter nacionalne prodajne družbe na 28 različnih trgih iz Združenega kraljestva, do meja s Turčijo 

in Ukrajino. Ker ima vsaka blagovna znamka, na splošno v vsaki državi, kot tudi več različnih 

pristanišč, poleg primarnih prehodov v Kopru in Bremerhavnu, je Hyundai Glovis Europe 

odgovoren za naročanje ponudnikov za upravljanje zalog, izvajanje PDI in dostavo trgovcem 

za 60 objektov ali več (Glovis Europe 2014b). 

 

Spodnja slika 7 prikazuje izgled proučevanega podjetja Hyundai Glovis Europe ter njegovo 

logistiko. 

 

 

Slika 7:    Hyundai Glovis Europe. 
 

Vir: Glovis Europe 2014b. 

 

Hyundai Glovis Europe ponuja celovite logistične storitve za vse potrebe avtomobilske 

industrije. Tako kot vhodna in izhodna logistika podjetja nudi upravljanje storitev za vse faze 

delov in prevoza vozil, do točke prodaje. Njihova široka razširjena mreža in sodelovanje z 

nekaterimi vrhunskimi ponudniki avtomobilske logistike v Evropi, zagotavlja nemoten in 
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učinkovit prehod logističnih procesov. To velja za vse načine prevoza: železnico, tovornjak in 

morje. V kombinaciji z različnimi avtomobilskimi prireditvami in točkovnimi prevozi nudijo 

strankam široko paleto specializacije. Hyundai Glovis Europe ponujaj zelo konkurenčne cene 

in pogoje, zaradi velikega obsega, s katerimi se ukvarjajo v Evropi. Imajo tudi obsežne izkušnje 

pri upravljanju in analiziranju struktur in tokov v avtomobilskih dobavnih verigah. Ta stopnja 

specializacije in sodobne perspektive daje strankam prednost pri izbiri najboljšega scenarija in 

okolja, za svojo dobavno verigo in tržno obveščevalno rešitev (Glovis Europe 2014b).  

Prednosti (Glovis Europe 2014c):   

 učinkovitost procesa: standardizacija najboljše prakse, za vse faze logistike vozil. Izkušeno 

osebje razvija in izboljšuje dobavne verige na zelo trajnosten način, s sodobnimi pogledi. Z 

odličnim ocenjevalnem in izboljšanjem so posvečali odličnosti. 

 Primerjalna analiza: vrednotenje stroškov in primerjava ravni storitev, na podlagi 

poznavanja panevropskega trga. Znanje in izkušnje, ki jih imajo v podjetju, so pridobljene z 

dolgoletnimi izkušnjami v sektorju in strokovno znanje pri reševanju zapletenih problemov 

omogoča, da izvedejo obsežna merila in se pogajajo za najboljše cene za stranke. 

 Evropa – široki prevozi: visoka specializacija pri upravljanju vseh načinov prevoza: 

tovornjak, železnica, ladja, po vsej Evropi. S spletnimi sistemi in širokim večstranskim 

sodelovanjem, najdejo idealno mešanico za naše potrebe. 

 

Hyundai Motor Group  

 

Hyundai Motor Group je nastal tako, da se je ustvaril iz nič. Z zavračanjem zadrževanja vsebine 

s preteklimi uspehi, si prizadevajo za cilje, ki so višji od tistih iz preteklosti. Navdihnjeni s 

filozofijo spoštovanja do človeštva, bodo ustvarili novo prihodnost, kjer so njihovi zaposleni, 

kupci, poslovni partnerji in skupnosti dobili priložnost, da izpolnijo svoje sanje – prihodnost, v 

kateri lahko vse človeštvo deluje na srečo. Skozi genialno razmišljanje in nenehno 

izpopolnjevanje novih meja v Hyundai Motor Group, ki je s svojo samozavestjo mislijo 

»sposobnostjo narediti« - to je zgodovina pretvarjanja težkih časov v priložnosti. Njihov 

izzivalni duh in genialno razmišljanje navezujeta na spreminjanje in napredovanje, da bi še 

naprej napredovali v resnično odlično podjetje v današnjem velikem poslovnem okolju. Sami 

se izzivajo, da si postavljajo cilje, ki si jih drugi nikoli niso upali zamisliti in vodijo tržne trende, 

z razmišljanjem in korak pred drugimi. In tako lahko postanejo svetovno podjetje, ki si ga želijo 

(Glovis Europe 2014č). 

 

 Vizija Hyundai Motor Group je, da si želijo z različnimi logističnimi in trgovinskimi 

storitvami z dodano vrednostjo prizadevati trajnostjo rast, z maksiminiziranjem 

učinkovitosti vrednostne verige strank in slediti konkretnim poslovnim strategijam in 

akcijskih načrtov (Glovis Europe 2014d). 
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 Temeljne vrednote: vsi zaposleni zasledujejo pet temeljnih vrednot za svoje vedenje in 

postopek sprejemanja odločitev za uresničitev prihodnje vizije, ki temelji na »Success 

DNA«, ki jo ima podjetje: stranka, izziv, sodelovanje, ljudje, globalnost (Glovis Europe 

2014e). 

 Filozofija managementa: najpomembnejši razlog družbe Hyundai za obstoj in temelj 

njegovega nadaljnjega obstoja. 

 

Hyundai Glovis 

 

Hyundai Glovis Co, Ltd je globalna logistična družba. Je relativno mlado podjetje, ki hitro 

narašča od svoje ustanovitve in ima od leta 2010 nemoten vstop v ladijski promet. Hyundai 

Glovis ima kot ladijski prevoznik svojo lastno floto, prevoz avtomobilov in razsutega tovora. 

Ustanovljeno je bilo kot celotno logistično podjetje, posebej za avtomobilsko industrijo in 

prizadevajo si zagotoviti najvišjo raven kakovosti storitev za prevoz vozil. Z vstopom v 

oceansko transportno dejavnost in širitvijo logistike tretjih oseb, Hyundai Glovis postavlja 

temelje za še večjo rast (Hyundai Glovis 2014a). 

 

Skrb podjetja Hyundai Glovis je zagotavljanje najboljše kakovosti prevoznih storitev, s 

poudarkom na varnosti tovora pred, po in med plutjem. S stalno širitvijo poti in globalnega 

omrežja upajo, da bodo zagotovili različne izbire na razumnih ravneh stroškov. Nudijo storitve 

od Daljnega vzhoda do Perzijskega zaliva, Zahodne obali Severne Amerike, zahodne obale 

Srednje in Južne Amerike, Rdečega morja in severne Evrope, vzhodne obale ameriškega 

kontinenta in v Afriki. Hyundai Glovis ima veliko strokovnjakov na različnih področjih in so 

pripravljeni sprejeti izzive in priložnosti, ki so jim jih dale. Od leta 2001 Hyundai Glovis uvaja  

strategije in procese, ki so primerni za logistično okolje kupcev, od dobaviteljev do kupcev. S 

polnim izkoristkom nudijo integrirane logistične storitve, mednarodno logistiko, oceanski 

prevoz in logistično svetovanje (Hyundai Glovis 2014a). 

 

Hyundai Glovis Europe, podružnica Koper 

 

Podružnica v Kopru je bila ustanovljena l. 2006 in šteje 28 zaposlenih (Glovis Europe 2013a).  

 Promet: 68 mio €. 

 Sredstva: logistična služba, ki temelji na premoženju. 

 

Podružnica v Kopru deluje pod podjetjem Glovis Europe, ki ima poleg koprske podružnice, 

podružnice v Hamburgu, Bermerhavnu, Nosovicah, Zilini in na Dunaju. Delujejo na območju 

Luke Koper, ki je strateška vstopna točka za poslovanje v širši regiji srednje Evrope. Poslovne 

funkcije podružnice so: nakup in naročanje, prometno načrtovanje, upravljanje dobavne verige, 

razvoj logistične mreže in tržno obveščanje/svetovanje (Hyundai Glovis 2013a). V Kopru si je 

v kategoriji logističnih centrov (hub) podružnica s svojim izjemnim dobičkom, visoko dodano 
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vrednostjo na zaposlenega in z izredno rast prihodkov, prislužila nagrado Invest Slovenia FDI 

Award. Beležijo stalno rast števila zaposlenih in ustvarjajo več kot 400 miljonov evrov 

prihodkov in dobrih 43 milijonov evrov dobička na poslovanje. Slovenska podružnica 

nemškega podjetja za Hyundai upravlja oskrbovalno verigo in skrbi za celotno logistiko blaga, 

ki je na poti iz Južne Koreje v srednjo Evropo (Primorske novice 2016). 

 

Spodnja preglednica 3 prikazuje organizacijsko strukturo koprske podružnice Hyundai Glovis 

Europe. 

 

Preglednica 3:    Organizacijska struktura koprske podružnice Hyundai Glovis Europe. 

vodja podružnice 

 

 

projektna ekipa za razvoj                                                 ekipa za kontejnerje 

 

 

 

                                                                                     uvoz kontejnerjev       izvoz kontejnerjev     računovodstvo 

 

Vir: Glovis Europe 2013a. 

 

Poslovni partnerji, s katerimi poslujejo (Glovis Europe 2013a):  

- Lagermax Autotransport Slovakia; 

- Cat Cargo Logistics Lietuva; 

- Mostva; 

- Mosolf; 

- Hoeldlmayr Logistika; 

- BLG Logistics Group; 

- Avtotransport Kovačič; 

- DB Schenker. 

5.3 Poslovne aktivnosti podjetja 

 

1. Logistika končnih vozil 

 

Glavna kompetenca Hyundai Glovis Europe je logistika končnih vozil in ponuja celovite 

storitve za vse zahteve logistike končnih vozil, ponuja opravljanje storitev za vse faze transporta 

vozil, od tovarne do prodajne točke, ne glede na to ali je to ravnanje, skladiščenje, priprava ali 

preusmeritev končnih vozil. Njihova široka razširjena mreža in sodelovanje z nekaterimi 

vrhunskimi ponudniki avtomobilske logistike v Evropi, zagotavljajo nemoten in učinkovit 
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prehod logističnih procesov. To velja za vse načine prevoza: železnica, tovornjak in morje. V 

kombinaciji z različnimi avtomobilskimi prireditvami in točkovnimi prevozi, nudijo strankam 

široko paleto specializacije. Poleg zelo konkurenčnih cen in pogojev, ki jih ponujajo zaradi 

precejšnega obsega, s katerim se ukvarjajo v Evropi, imajo bogate izkušnje pri upravljanju in 

analizi struktur in tokov v avtomobilskih dobavnih verigah. Ta stopnja specializacije in sodobne 

perspektive daje strankam prednost pri izbiri najboljšega scenarija in okolja za svojo dobavno 

verigo in tržno obveščevalno rešitev (Glovis Europe 2014f). 

 

Slika 8 prikazuje poslovne aktivnosti Hyundai Glovis Europe.  

 

                         

Slika 8:    Poslovne aktivnosti Hyundai Glovis Europe. 

Vir: Glovis Europe 2014f. 

 

2. Deli za logistiko 

 

Logistična specializacija Hyundai Glovis Europe vključuje storitve vhodnih in izhodnih 

kontejnerjev. Celotno dobavno verigo organizirajo od nakladanja v pristanišču ali obratu do 

raztovarjanja na POS (Glovis Europe 2014f) Storitve Hyundai Glovis Europe: 

 

a) vhodna logistična logistika (IMPORT) (Glovis Europe 2014f): 

- upravljanje celotne logistične verige iz točke A−Z, 

- nalaganje vsebnikov v skladišču, 

- prevoz do pristanišča odhoda, 

- rezervacija prostora plovila, 

- zavarovanje tovora, 

- prevoz od oceana do pristanišča, 

- dokumentacija pristanišč, posredovanje in carinska dokumentacija, 

- prevoz do pristanišča do JIT-a do POS-a, za vrhunski kontejner, 

- železniški prevoz za ne nujne kontejnerje. 
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b) Izhodna logistična logistika (EXPORT) (Glovis Europe 2014f): 

- prevoz iz držav EU v pristanišče Koper, 

- dokumentacija pristanišč, posredovanje in carinska dokumentacija, 

- rezervacija prostora plovila, 

- prevoz z oceanov do vstopnega pristanišča za vsakega uvoznika, 

- zavarovanje tovora. 

 

c) Vhodna logistika vhodnih jeklenih cevi (IMPORT) (Glovis Europe 2014f): 

- celotna logistična veriga iz točke A−Z, 

- nalaganje jeklenih tuljav v skladišču, 

- prevoz do pristanišča odhoda, 

- rezervacija prostora za plovila, 

- zavarovanje tovora, 

- prevoz od oceana do pristanišča, 

- dokumentacija pristanišč, posredovanje in carinska dokumentacija, 

- skladiščenje jeklenih tuljav v pristanišču Koper, 

- prevoz od pristanišča do JIT-a do POS-a, za vrhunski kontejner, 

- železniški transport za ne nujne jeklene tuljave. 

 

 

Slika 9:    Poslovne aktivnosti Hyundai Glovis Europe. 

Vir: Glovis Europe 2014f. 

5.4 Strategija poslovanja podjetja 

 

Rast Hyundai in Kie v Evropi je spodbudila širitev družbe Hyundai Glovis Europe, ki je bila 

odgovorna za upravljanje dveh blagovnih znamk. Od svojih začetkov, pred manj kot 

desetletjem, kot izvajalec storitev na trgu dela in svetovalna služba za prevozne pogodbe, se je 

družba Glovis počasi oblikovala kot osrednja logistična funkcija. Podjetje ima jasen mandat za 

konsolidacijo logističnih tokov Hyundai in Kia, ker bo to zmanjšalo stroške in časovne roke. 

Na trgih, kot je Evropa, Glovis s temi prednostmi prevzame več operativnega nadzora (Glovis 

Europe 2015a). 
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Strategija Hyundai Glovis Europe je povečati zmogljivosti v Evropi, poleg nakupa sredstev ali 

sklenitev  pogodbe z drugimi proizvajalci originalne opreme. Radi bi delali skupaj s proizvajalci 

avtomobilov, za izmenjavo informacij o poteh, za pomoč pri zapolnitvi praznih kilometrov. Za 

to nebi bilo potrebno plačati stroškov storitev ali razkrivanja informacij, bil bi le produkt 

izmenjave informacij. Trenutno v Kopru ni nobenega servisa za pristanišča, kjer želijo Hyundai 

in Kia oditi, saj ladijske linije ne želijo poti brez dovolj povrnjenega obsega. Če pa bi Glovis 

lahko sodeloval s proizvajalcem avtomobilov v Španiji, bi morda lahko preusmerili svoje 

tokove in pomagali ladijski liniji razviti vzdržno storitev. Druga ideja za strategijo bi bila, da bi 

se proizvajalci originalne opreme bolj uskladili s svojimi pogodbenimi pogoji in ponudbami. V 

nekaterih primerih logistični ponudnik vidi zmožnost ponujanja povratnega toka kupcu, vendar 

je odvisen od tega, ali bo zmagal ali zadrževal podjetje drugega proizvajalca originalne opreme. 

Izvajanje ponudb ob istem času bi lahko podprlo konkurenco na določenih progah in morda 

pomagalo zmanjšati prazne kilometre. Strategija bi lahko služila v prid Glovisu, seveda če bi 

uspela kot polnopravni ponudnik v celotni panogi. Zavezanost podjetja bi bila, da vodi mrežo 

z odprtostjo in zdravim razumom, saj bi si prizadevali za nadaljnjo konsolidacijo logistike 

Hyundai in Kia (Ludwig 2014). 

5.5 Mednarodno poslovanje podjetja Hyundai Glovis Europe 

Hyundai Glovis Europe je eno izmed najpomembnejših mednarodnih logističnih podjetij, ki 

nudi svoje logistične storitve za stranke v Evropi, Aziji, ZDA in Afriki. Svoje storitve ponujajo 

preko pomorskega, ladijskega, letalskega in železniškega transporta. Hyundai Glovis Europe 

deluje pod podjetjem Hyundai Glovis in zagotavlja visoko kakovostne storitve po meri, z 

edinstvenim logističnim sistemom za stranke, ki imajo težave pri nepričakovanih spremembah, 

povpraševanju in zamudi pri dostavi. Če povzamemo glavno podjetje Hyundai Glovis lahko 

ugotovimo, da upravljajo 18 čezmorskih hčerinskih podjetij, 6 podružnic in 5 uradov v Ameriki, 

Evropi in Aziji. Globalna mreža oskrbovalne verige zagotavlja integrirano logistično storitev 

(Glovis Europe 2015b). 

Slika 10 prikazuje mednarodno poslovanje podjetja Hyundai Glovis, torej kje je Hyundai 

Glovis prisoten in stranke iz kontinentov, ki so na sliki. 

 

Slika 10:    Mednarodno poslovanje podjetja. 
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Vir: Glovis Europe 2017b. 

Hyundai Glovis Europe sodelujej z Luko Koper že več kot desetletje in je v času postal eden 

pomembnejših partnerjev na področju pretovora kontejnerjev, avtomobilov in pločevine v 

kolutih. Koprsko pristanišče uporabljajo pretežno za oskrbo avtomobilskih tovarn na Češkem 

in Slovaškem, v obratni smeri pa potujejo avtomobili za prekomorske trge. V lanskem letu je 

Luka Koper samo za njih pretovorila šestino od vseh 674.000 zabojnikov. Koper bo za Glovis 

v prihodnje odigral pomembno vlogo pri uresničitvi širitvene strategije, ki vključuje praktične 

segmente logistike, za najrazličnejše vrste tovora (Glovis Europe 2015b).  

Hyundai Glovis Europe vozi »pločevino« iz Koreje, upravljajo pa prevoz samo četrtine 

avtomobilov teh dveh korejskih proizvajalcev, ker za njihovo logistiko skrbijo tudi drugi 

špediterji in logisti. Na Slovaškem in Češkem izdelujejo le tri tipe avtomobilov, Kie in tri tipe 

Hyundaiev, vse druge pripeljejo z ladjami iz drugih delov sveta. Tako Glovis pripelje z ladjo 

za Evropo približno 5000 avtomobilov, vsakih 35 dni ali desetkrat na leto. Od tega jih 1500 – 

2000 pretovorijo v Koper, preostale pa v srednjeevropska pristanišča. Slovaške in Češke 

avtomobile pa preko Luke Koper prevažajo predvsem za sredozemske in afriške države, največ 

za Turčijo in Izrael. Avtomobile, ki gredo na ruski trg, pripeljejo tja z vlakom, jih razstavijo in 

potem kot dele uvozijo in spet sestavijo, saj se tako še vedno izplača. Korejsko glavno podjetje 

odpelje tudi vso odpadno pločevino in plastiko, saj vse to zmeljejo in odpeljejo v Korejo, kjer 

iz teh surovin spet izdelajo pločevino. Tako je vožnja skoraj brezplačna, saj se zabojniki vračajo 

polni. Če omenimo njihovo poslovalnico v Sloveniji, v Kopru, moramo navesti, da veliko 

večino logističnih poslov opravijo sami. Podružnica v Kopru ima 30 zaposlenih in še 10 

zunanjih sodelavcev. Preko Kopra v povrečju pretovorijo 120.000 kontejnerskih enot (TEU) 

(Šuligoj 2015). 

5.6 Logistika v podjetju Hyundai Glovis Europe 

Poslovanje v Hyundai Glovis Europe je od logističnega podjetja avtomobilov do globalnega 

integriranega logističnega in distribucijskega podjetja. Podjetje si na začetku najprej postavi 

kakšno logistično strategijo bo ubralo in kako bo načrtovalo. Zato je potrebno (Glovis Europe 

2014a):  

1. analizirati logistične razmere; 

2. preoblikovati logistično mrežo; 

3. predlagati izboljšave logistike in inovacijske ukrepe in  

4. se posvetovati z logistično svetovalno službo. 

 

Hyundai Glovis Europe ponuja enostopenjsko logistično storitev, od logistike do izvoza, uvoza 

in čezmorske logistike. Enostranska logistična storitev, ki jo Hyundai Glovis Europe zagotavlja, 

na podlagi svojega edinstvenega sistematičnega integriranega logističnega sistema je ta, da 

zagotavlja najučinkovitejše logistične procese in omejuje logistične stroške.  Podjetje ponuja 



 

35 

optimalne one–stop logistične storitve, ki vključujejo obsežno strokovno znanje (Glovis Europe 

2014a). 

 

 Izvozna logistika 

Z izvozom logistike povečujejo svetovno konkurenčnost, saj konkurenčnost izvozne logistike 

postaja ključni dejavnik, ki določa skupno konkurenčnost podjetja, v kombinaciji s povečano 

hitrostjo globalizacije korporativnih dejavnosti. Hyundai Glovis Europe ponuja celovito rešitev 

za izvozno logistiko, ki povečuje embalažo izdelkov, skladišča, carine in seveda transport, ki 

temelji na svojih globalnih logističnih omrežjih in informacijskih sistemih logistike, ki so 

značilni za logistično tehnologijo. S ponudbo prilagojenih, visoko kakovostnih storitev, ki so 

najbolj primerne za vsako stranko, zagotavljajo pravočasno dostavo izvoznih predmetov in 

zmanjšanje stroškov logistike. S tem pospešujejo globalno konkurenčnost strank (Glovis 

Europe 2014a). 

 

 Uvozna logistika 

Uvozna logistika ponuja priročne in enkratne logistične storitve. V celoti podjetje izkorišča 

svoje izjemne logistične informacijske sisteme in strokovno znanje in tako ponuja celovit 

uvozni logistični servis, ki se poleg mednarodnega prevoza uporablja preko ladij in preko 

cestnega transporta, do skladiščenja in domačega prevoza. Kupci lahko preprosto spremljajo 

tovorni promet na spletu in tako dostopajo do pomembnih informacij, vključno z natovarjanjem 

blaga na ladje in vstopom v pristanišče, skladiščenjem in prevozom (Glovis Europe 2014a). 

 

 Domača logistika 

Hiter in natančen prevoz za zadovoljstvo kupcev. Ponujajo prevozne storitve za široko paleto 

industrij, avtomobilov, avtomobilskih delov in tuljav. Uporabljajo najprimernejša sredstva za 

transport in logistiko, v skladu s tipom tovora.Tako uporabljajo tudi mehanizme za optimizacijo 

prometa, za zmanjševanje logističnih stroškov (Glovis Europe 2014a). 

 

Logistični strokovnjaki na Hyundai Glovis Europe ponujajo različne logistične svetovalne 

storitve, vključno z načrtovanjem logističnega poslovanja, načrtovanja logistične mreže, 

logističnim informacijskim sistemom in zunanjim izvajanjem logistike (Glovis Europe 2014a): 

1. Načrtovanje logističnega poslovanja: 

- srednjeročna in dolgoročna logistična strategija in strategija izvajanja, 

- načrtovanje procesov logističnega poslovanja, 

- vodenje logistične produktivnosti. 

2. Logistični informacijski sistemi: 

- evaluacija logističnega informacijskega sistema in operativnega načrtovanja, 

- reorganizacija poslovnih procesov in avtomatizacija na terenu, 

- načrtovanje informacijske strategije. 

3. Oblikovanje logističnega omrežja: 
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- strategija trdnosti logistike in optimizacija omrežja, 

- izbira optimalne lokacije za logistični center, 

- optimizacija logističnega vzdrževanja. 

4. Logistično izvajanje: 

- zunanje izvajanje logistike in načrtovanje procesov, 

- razvoj meritve dosežkov in njegova uporaba, 

- izračun stroškov logistike in tovornega prevoza ter razvoj predloga za izboljšanje. 

 

Logistična veriga Hyundai Glovis Europe 

Tranzitni čas, ki ga podjetje potrebuje preko oceana oz. preko ladijskega prometa, deluje tako, 

da iz Glovis Korea, preko cestnega prometa (tovornjakov) pripeljejo v glavno pristanišče v 

Busanu, kjer z ladji pripeljejo v pristanišče Luko Koper in tam preko notranjega tovornega 

prometa izbirajo med železniškim transportom ali cestnim, pripeljejo v KMS (KIA Motors 

Slovaška). Tranzitni čas tako traja vse skupaj 35 dni. Če pa govorimo o letalskemu prometu, je 

le-ta hitrejši, saj tako tranzitni čas traja 4 dni. Poteka pa tako, da iz Glovis Korea, preko 

tovornjakov, pripeljejo na mednarodno letališče Incheol, kjer preko letal pripeljejo na Dunaj in 

nato preko notranjega tovornega prometa (železnica ali tovornjaki) pripeljejo v KMS (Glovis 

Europe, 2014a). 

 

Upravljanje s pomočjo verižne verige 

Spodnja preglednica 4 prikazuje, kakšne naloge so v vsakem oddelku v pregledanem podjetju 

ter kaj potrebujejo za izvedbo le-te.  

 

Preglednica 4:    Logistika v koprski podružnici Hyundai Glovis Europe. 

KOREJA GLOVIS KOPER NOTRANJE 

KONTEJNERSKO 

DVORIŠČE 

KONSOLIDACIJSKI 

CENTER 

nalaganje praznjenje glavno pristanišče skladišče/ proizvodnja 

proizvodni načrt 

 

dokumentacija vezano kontejnersko 

dvorišče 

pregled 

pakiranje CKD Nadzor carinjenje razpakiranje 

dostava na vrata območje varovalnega 

pasu 

FIFO skladiščenje 

nakladanje železniški 

uskladiščenji načrt 

kontrola kontejnerja pobiranje / zaporedja 

in – tranzitni 

inventar 

vezan prevoz železniško nakladanje 

/ raztovarjanje 

kontrola inventarja 

dokumentacija    

 

Vir: Glovis Europe 2014a. 
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V koprski podružnici podjetja Hyundai Glovis Europe, ki je bila ustanovljena l. 2006, pomnijo 

do sedaj 230 % rast podjetja. Njihova osnovna dejavnost (Glovis Europe 2013a):  

- delna dostava tovarni: 600 FEU/teden, 

- mednarodni prevoz: 600.000 enot, 

- distribucija trgovca: 800.000 enot, 

- dostava rezervnih delov: 5 evropskih HUB-ov, 

- vhodna in izhodna logistika: 2 tovarni (Češka, Slovaška). 

 

Dostava vlaka in tovornjakov iz Kopra v KMS 

 

Spodnja razpredelnica 5 prikazuje, kako poteka transport z vlakom ali tovornjakom, iz Glovisa 

Koper do KMS tovarne. Spodaj prikazujemo tudi opis poteka transporta po točkah. 

                                                                                                                                                     

Preglednica 5:    Prikaz poteka transporta iz Glovisa Koper do KMS tovarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Glovis Europe 2013a. 

 

1. Direktno prevozno sredstvo Koper–KMS (734km; 14 ur), dostava kontejnerjev iz Kopra 

neposredno v tovarno. 

2. Direktna dostava vlaka iz Kopra–KMS. 

3. Vlaki skozi zunanji CY Dunajska Stredacy. Uporabljajo ta način, ko nimajo nobene količine 

od dostavljenih blokiranih vlakov (cca.40 kontejnerjev). Na ta način uporabljajo 10 % 

svojega obsega (582 km). 

4. Vlak skozi zunanji CY Zilina (ta CY uporabljajo, ko KMS ne more sprejeti neposrednih 

vlakov, ali ko se morajo združiti s prodajalci KMS (Glovis Europe 2013a). 

 

Dostava iz Kopra 

 

Preglednica 6 spodaj prikazuje sprejem materiala iz GLOVISA Koper v Glovis Slovaško in 

KMS ter kakšna transportna vozila bodo uporabljali. 

LUKA KOPER 

Dunajska 

Stredacy 

KMS 

tovarna 

tovarna 

Zilina 

CY 
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Preglednica 6:    Dostava iz Kopra. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Glovis Europe 2013a. 

 

1. Napoved prihod plovila. 

2. Preverjanje možnosti za sprejem neposrednih vlakov in preverjanje količine praznih 

kontejnerjev v KMS. 

3. Nujna dostava kontejnerjev s tovornjaki in zahteva po prvem vleku v KMS. 

4. Naročanje tovornjakov in vlakov s pogodbenimi železniška / tovorna podjetja. 

5. Poročilo o dostavi (Glovis Europe 2013a). 

 

Končan postopek vozila 

 

Preglednica 7 spodaj prikazuje, kako poteka transport končanih avtomobilov in kakšen 

transport uporabljajo od ene destinacije do druge. 

 

Preglednica 7:    Končan postopek vozila. 

              Tovarna                                         Plovilo                                          Koper 

 

  

                                                                                                                     Notranji promet  

 

 

Vir: Glovis Europe 2014a.  

HMC 
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GLOVIS KOPER 

GLOVIS SLOVAŠKA KMS ŽELEZNIŠKA / 

TOVORNA PODJETJA 

Hyundai Glovis 

Ocean transport 

 ladijski transport 

 

Luka Koper 

upravljanje v 

pristanišču 

poslovni partnerji, 

s katerim imajo 

sklenjene pogodbe 
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5.7 Raziskava o vlogi in pomenu logistike izbranega podjetja v mednarodnem 

poslovanju 

 

Opravili smo kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja z g. Petrom 

Markežičem (v nadaljevanju: intervjuvanec), ki je vodja operacij v skupini za logistična vozila 

v podjetju Hyundai Glovis Europe, podružnica Koper. 

Intervjuvanec je na vprašanje, koliko časa že dela v logistični službi in kakšne so njegove 

zadolžitve v podjetju ter ali mu izobrazba pomaga pri poklicu odgovoril, da dela na Hyundai 

Glovis Europe, podružnici Koper, že 10 let, pred tem pa je delal na Intereuropi ter dodal, da je 

v Kopru vodja operative. »Izobrazba pomaga vedno in povsod, nikakor pa ne gre brez povezave 

z voljo, zagnanostjo in odgovornostjo.« Na vprašanje, koliko ljudi je zaposlenih v logistični 

službi, je odgovoril, da je zaposlenih 28 ljudi. V nadaljevanju nas je zanimalo, kako podjetje 

Hyundai Glovis Europe deluje v nacionalnih in mednarodnih vodah in kakšne so razlike med 

domačim in tujim trgom, kjer je intervjuvanec pojasnil, da je na tujem trgu veliko večja 

konkurenca in da če na domačem trgu uspeš, to še ne pomeni, da boš tudi na tujem. Na 

vprašanje, kako bi kot logistična vodja opredelil pojem logistike in kakšne vrline bi moral imeti 

uspešen logistik, je intervjuvanec navedel, da naj bi bila logistika proces strateškega upravljanja 

in končnih izdelkov od dobaviteljev, preko proizvodnega podjetja do končnih kupcev. Logistik 

naj bi bil tisti vmesni člen med prodajalcem in kupcem in logistik bi moral biti fleksibilen. 

Intervjuvanec nam je na vprašanje, kako lahko dobra ali slaba logistika vpliva na poslovanje 

podjetja, odgovoril, da če ni dobre logistike, posledično tudi razvoja in uspeha dolgoročno ni. 

Intervjuvanec na vprašanje, kateri logistični projekti, ki so jih izvajali, so bili najbolj zahtevni, 

odgovarja, da je bil najzahtevnejši logistični projekt integriranje vodstva (azijska kultura) na 

njihov sistem in obratno. Ker poznamo več vrst transportov, smo intervjuvanca vprašali, kateri 

transport prevladuje v njihovem podjetju, na kar je odgovoril, da so na tem področju zelo močni, 

pri čemer je izpostavil naslednja transportna sredstva: kamion, vlak, ladja in letalo. Po mnenju 

intervjuvanca dandanes največ razlogov za nastanek težav v logistični dejavnosti predstavlja 

nelojalna konkurenca, saj tako pride do nižanja cen in padca kvalitetnih storitev in do višjih 

stroškov surovin. Na vprašanje, kakšna je strateška vloga v mednarodnem poslovanju 

njegovega podjetja, je intervjuvanec odgovoril: »Biti zraven vrha in v koraku s potrebami 

strank.« Na vprašanje glede dejanskih denarnih vlaganj v logistični sektor v podjetju je 

intervjuvanec navedel, da so denarni vložki zelo veliki, saj meni, da brez vložka ni napredka. 

Glede na to, da je podjetje Glovis usmerjeno v izvoz in uvoz, smo intervjuvanca vprašali, kako 

se je logistika spreminjala s tem, ko se je trg širil in kje so pridobili znanje, ko so se pojavile 

morebitne spremembe. Intervjuvanec je menil, da ko se je logistika spreminjala in ko so se 

pojavile spremembe, so dnevno sledili vsemu, saj logistika s širjenjem trgov postaja 

kompleksna za izvajanje in tako se povečuje število izvajalcev. Na vprašanje, kakšna je vloga 

informacijske tehnologije (IT) v logistični dejavnosti, intervjuvanec navaja da ima IT v 

logistični dejavnosti vedno večjo vlogo pri prenosu blaga in pri naročanju. Intervjuvanec na 
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vprašanje, na katerih tujih trgih poslujejo oz. s katerimi tujimi partnerji in zakaj s temi, je 

odgovoril: »Mislim, da globalno ni kontinenta, s katerim nismo v poslovanju. Partnerji so 

izbrani predvsem po kvaliteti servisa in renomeju.« Intervjuvanec je na vprašanje, s kakšnimi 

ovirami in tveganji se srečujete pri mednarodnem poslovanju vašega podjetja in kako jih 

obvladujete, navedel naslednje: »Ovire (slaba konkurenca) in tveganja (rizik investicij, 

neplačila). Obvladujemo jih s timskim delom, fleksibilnostjo in odgovornostjo.« Intervjuvanec 

na vprašanje, kako ocenjuje nadaljnje aktivnosti podjetja v mednarodnem poslovanju, 

odgovoril: »Ne stati na lovorikah, treba je strmeti naprej, slediti trgu in bit aktiven.« 

5.8 Ugotovitve raziskovanja in preučevanja 

 

Podjetje Hyundai Glovis Europe je vodilno logistično podjetje na svetu. Podjetje Hyundai 

Glovis Europe dosega boljše poslovne rezultate na tujem, kot na domačem trgu, saj na domačem 

trgu v Nemčiji nimajo opaznejše konkurence. Na tujem trgu premišljeno in načrtno nastopajo, 

saj tako povečujejo uspešnost poslovanja na mednarodnih trgih in zmanjšujejo možnost napak 

in stroškov. Ko so vstopili na tuji trg, je bila ključna izvedba raziskave trga, saj so tako preučili 

potencialne kupce, konkurenco in predvideli možnost tveganja. Na njihovo poslovanje vpliva 

dobra logistika, saj če le-te ne bi bilo, ne bi bili tako uspešni in konkurenčni na trgu, poleg tega 

dolgoročno ne bi uspeli doseči željenega razvoja in uspeha. Na takšen način tudi ohranjajo 

konkurenčno prednost podjetja in s tem povečujejo zadovoljstvo strank. Podjetje se zaveda, da 

je konkurenčnost na logističnem področju velika, zato morajo biti zanesljivi in hitri v vseh 

pogojih. Zato poskušajo čim bolj slediti svojim kupcem in njihovim potrebam. Med najbolj 

pomembnimi projekti, ki so jih imeli v zadnjih letih, je bilo integriranje sistema vodstva na 

azijsko kulturo, saj je Hyundai Glovis Europe leta 2006 postal del azijskega podjetja Hyundai 

Glovis. Brez izvedenega integriranja sistemov vodstva na azijsko kulturo, podjetje Hyundai 

Glovis Europe ne bi uspelo uresničiti svojih začrtanih ciljev v obsegu, kot so ga uspeli doseči 

po tej nadgradnji. Ob dejstvu povečevanja konkurence podjetja, se vodilni zaposleni zavedajo, 

da bo potrebno izvesti določena denarna vlaganja zaradi hitrejših sprememb trga − vse večje 

konkurence in hitrega tehnološkega napredka.  

 

Z raziskavo smo ugotovili, da je uresničevanje strategije za podjetje ključnega pomena. Njihov 

cilj je povečanje zmogljivosti na tujih trgih, saj hočejo slediti in biti v koraku s potrebami novih 

in obstoječih kupcev in tako spodbujati spremembe v celotni oskrbovalni verigi. Podjetje se 

srečuje z nelojalno konkurenco, kar pomeni, da pride do tega, da morajo nižati cene in tako 

kvalitetne storitve upadajo in stroški surovin postanejo višji, zato morajo v podjetju dnevno 

slediti vsemu, kar se dogaja v njihovi branži, da si tako pridobijo potrebna nova znanja.  

 

Vloga logistike Hyundai Glovis Europe v mednarodnem poslovanju je povečati logistične 

storitve do izvoza, uvoza in čezmorske logistike. Vloga je zagotavljati optimalne »one – stop« 

logistične storitve in tako povečati konkurenčnost, v kombinaciji s povečano hitrostjo 
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globalizacije korporativnih dejavnosti in tako v celoti izkoriščajo svoje izjemne logistične 

informacijske sisteme.  

 

V diplomski nalogi smo se spraševali, kakšna je strateška vloga in kakšen je pomen logistike 

podjetja Hyundai Glovis Europe v mednarodnem poslovanju. Ugotovili smo, da se podjetje 

sooča z vedno novimi spremembami v svetovni trgovini in vedno novimi ponudbami 

konkurenčnih storitev. Podjetje dosega na svojem področju odlične rezultate, kljub temu, da se 

več čas srečuje z vedno večjo konkurenco na mednarodnih trgih. Za boljši razvoj logistične 

dejavnosti si podjetje ves čas prizadeva omogočiti strankam boljše storitve kot konkurenca, s 

poznavanjem načina poslovanja podjetij, ki se vključujejo v evropske blagovne tokove. 

Menimo pa, da je potrebno z namenom še boljšega poslovanja podjetja, izvesti določene 

izboljšave, ki jih predstavljamo v naslednjem poglavju. 

5.9 Predlogi za nadaljnji razvoj in boljši razvoj logistične dejavnosti podjetja Hyundai 

Glovis Europe 

 

Na podlagi rezultatov raziskave logističnega poslovanja podjetja Hyundai Glovis Europe smo 

ugotovili, da bi podjetje za še bolj optimalno logično poslovanje lahko vpeljalo naslednje 

izboljšave: 

 

1. PREDLOG: RAZPRŠITEV IZBIRE IZVAJALCEV PREVOZOV 

Podružnica podjetja Hyundai Glovis Europe se poslužuje predvsem transportnih podjetij iz 

drugih držav. Z namenom razpršitve tveganja izbire primarno tujih prevoznikov, sočasno pa 

seveda tudi z željo povečanja prihodkov slovenskih podjetij, predlagamo, da podružnica v 

Kopru v prihodnje najema več slovenskih transportnih podjetij za notranji transport od Luke 

Koper do KMS. Pozitivni učinki poleg zgoraj navedenih bi se manifestirali tudi v večji 

prepoznavnosti podjetja Hyundai Glovis Europe v Sloveniji. 

 

2. PREDLOG: POVEČANJE KAPACITET LOGISTIČNIH TERMINALOV 

 

Podjetje Hyundai Glovis Europe se v Luki Koper srečuje s problemom prenatrpanih skladišč 

oziroma avtomobilskih terminalov. Iz tega razloga, z namenom izboljšanja logističnega 

poslovanja, predlagamo povečanje kapacitete teh terminalov, kar bi pripomoglo k boljšemu 

delovanju in organizacije, hitrejše in varnejše pretovarjanje blaga, kar posledično predstavlja 

bolj urejeno in izkoriščeno logistiko. Povečanje kapacitete se lahko izvede z nadgradnjo novih 

terminalov ali pa z najemom obstoječih. 
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3. PREDLOG: UPORABNOST IN NUJNOST UPORABE INFORMACIJSKIH SISTEMOV O  

SLEDENJU BLAGA 

 

Ker se podjetje Hyundai Glovis Europe srečuje z različnimi konflikti in nestrpnostjo s strani 

svojih strank, glede trenutne lokacije blaga, predlagamo, da podjetje posveti več pozornosti 

osveščanju stran glede možnosti sledenje blaga, preko posebne aplikacije na internetu. S tem bi 

se lahko uspešneje izogibali konfliktom glede neobveščenosti o trenutni lokaciji pošiljke. 

 

4. PREDLOG: IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 

 

Z namenom izboljšave poslovanja podjetja in tudi boljše prodaje logističnih storitev 

predlagamo, da podjetje izvede izobraževanje zaposlenih, ki sodelujejo z azijskim trgom, z 

namenom spoznavanja azijske kulture, kar bo olajšalo medsebojno komunikacijo s strankami, 

kakor tudi z lastniki podjetja. 

 

5. PREDLOG: LASTEN TOVORNI TRANSPORT 

 

Podjetju pa bi predlagali še naslednje: glede na to, da gre za močno in stabilno podjetje, ki ima 

celo lastne ladje za vodni transport, menimo, da bi podjetje z namenom optimizacije 

logističnega sistema in zmanjšanjem odvisnosti od pogodbenih partnerjev, lahko kupilo lastne 

kamione za notranji transport, s čimer bi posledično zmanjšali tudi stroške zunanjih izvajalcev. 
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 ZAKLJUČEK  

Mednarodno poslovanje je osnova za današnje poslovanje, skozi leta pa samo pridobiva na 

pomembnosti. Le-to omogoča, da se na policah v trgovinah znajdejo različni izdelki, ki 

omogočajo konkurenčne cene, poleg tega pa omogoča tudi izvoz naših izdelkov ter s tem 

ustvarjanje večjega dobička, kot bi ga lahko ustvarili na tako omejenem trgu, kot je denimo 

Slovenija. Vendar pa se mora podjetje, ki stopa na pot mednarodnega poslovanja, zavedati 

različnih tveganj, katerim bo postalo izpostavljeno ter razmisliti o načinih obvladovanja le-teh. 

Cilj mednarodnega poslovanja je zadovoljiti potrebe svetovnih potrošnikov. Najbolj značilni in 

tradicionalni poslovni aktivnosti v mednarodnem poslovanju pa sta tako izvoz kot uvoz blaga 

in storitev. 

 

Pri tem se zastavi vprašanje, kako svoje poslovanje organizirati in učinkovito izvajati v okolju, 

kjer se prodaja in nabava ne izvajata več lokalno, pač pa širše – globalno, in odgovor na to je s 

pomočjo logistike. Podjetje se mora zavedati, da obstoj in uspešen razvoj mednarodnega 

poslovanja podjetja temeljita na logistiki oz. logističnem sistemu. Segment logistike pridobiva 

na veljavi, saj velja dostop do mednarodnih trgov za enega izmed ključnih strateških vprašanj 

v 21. stoletju. S pomočjo logistike zmanjšamo potrebne zaloge blaga, saj z učinkovito logistiko 

skrajšamo potrebni čas od dobaviteljev do končnih kupcev. Logistika je tako proces strateškega 

managementa pridobivanja, gibanja in skladiščenja materiala, delov in končnih izdelkov (ter 

ustreznih informacijskih tokov), v organizaciji in njenih tržnih (marketinških) kanalih (poteh) 

na tak način, da zagotavlja rentabilnost (tekočo in bodočo), s pomočjo stroškovno učinkovitega 

izpolnjevanja naročil odjemalcev 

V zaključni projektni nalogi smo raziskali, proučili in analizirali vlogo ter pomen logistične 

dejavnosti izbranega podjetja Hyundai Glovis Europe v mednarodnem poslovanju. Zastavili 

smo si naslednje raziskovalno vprašanje, ki smo ga z raziskavo preverili in sicer, kakšna je 

strateška vloga in pomen logistike v mednarodnem poslovanju izbranega podjetja Hyundai 

Glovis Europe GmbH. Z izvedno raziskavo smo ugotovili, da je podjetje Hyundai Glovis 

Europe vodilno logistično podjetje na svetu ter da omenjeno podjetje dosega boljše poslovne 

rezultate na tujem, kot na domačem trgu, saj na domačem trgu v Nemčiji nima opaznejše 

konkurence. Podjetje se sooča z vedno novimi spremembami v svetovni trgovini in vedno 

novimi ponudbami konkurenčnih storitev. Med najbolj pomembnimi projekti, ki so jih imeli v 

zadnjih letih, je bilo integriranje sistema vodstva na azijsko kulturo, saj je Hyundai Glovis 

Europe leta 2006 postal del azijskega podjetja Hyundai Glovis. Brez izvedbe omenjenega 

integriranja, podjetje Hyundai Glovis Europe, ne bi uspelo uresničiti svojih začrtanih ciljev v 

obsegu, kot so ga uspeli doseči po tej nadgradnji. Podjetje, kljub temu, da se več čas srečuje z 

vedno večjo konkurenco na mednarodnih trgih, uspe dosegati na svojem področju dela odlične 

rezultate. Za boljši razvoj logistične dejavnosti si podjetje ves čas prizadeva omogočiti 

strankam boljše storitve kot konkurenca, s poznavanjem načina poslovanja podjetij, ki se 

vključujejo v evropske blagovne tokove. Kljub temu, da je podjetje Hyundai Glovis Europe 



 

44 

vodilno logistično podjetje na svetu, pa na osnovi rezultatov raziskave podjetju predlagamo, da 

bi za še bolj uspešno poslovanje lahko vpeljalo naslednje izboljšave:  razpršitev izbire izvajalec 

prevozov, povečanje kapacitet logističnih terminalov, uporabnost in nujnost uporabe 

informacijskih sistemov o sledenju blaga, izobraževanje zaposlenih ter organizacija lastnega 

tovornega transporta.  

 

Za konec lahko poudarimo, da je uresničevanje strategije za podjetje Hyundai Glovis Europe 

ključnega pomena, saj si le-to želi še povečati zmogljivosti na tujih trgih, kakor tudi slediti in 

biti v koraku s potrebami novih in obstoječih kupcev in na takšen način spodbujati izvedbe 

sprememb v celotni oskrbovalni verigi. V kolikor bi proučevano podjetje upoštevalo podane 

predloge za izboljšanje logističnega poslovanja, ki smo jih podali na osnovi rezultatov izvedene 

raziskave, bi podjetje Hyundai Glovis Europe lahko še bolj utrdilo svoj, že tako močan, položaj 

na trgu. 
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Priloga 1 

 

 

Vprašanja za intervju z vodjo logistične službe v podjetju HYUNDAI GLOVIS EUROPE 

GmbH, KOPER, z gospodom Petrom Markežič. 

1. Koliko časa že delate v logistični službi in kakšne so vaše zadolžitve v podjetju? Ali 

vam izobrazba pomaga pri vašem poklicu? 

 

2. Koliko ljudi je zaposlenih v logistični službi? 

 

3. Če povzamemo, da podjetje Hyundai Glovis Europe deluje predvsem v nacionalnih in 

mednarodnih vodah, kakšne so razlike med domačim in tujim trgom? 

 

4. Kako bi vi kot logistični vodja opredelili pojem logistike in kakšne vrline bi moral po 

vašem mnenju imeti uspešen logist? 

 

5. Kako lahko dobra ali slaba logistika vpliva na poslovanje podjetja? 

 

6. Kateri logistični projekt, ki ste jih izvajali so bili najbolj zahtevni? 

 

7. Katera vrsta transporta prevladuje v podjetju Hyundai Glovis Europe? 

 

8. Kaj dandanes predstavlja največ razlogov za nastanek težav v logistični dejavnosti? 

9. Kakšna je strateška vloga v mednarodnem poslovanju vašega podjetja? 

 

10. Kakšna so dejanska denarna vlaganja v logistični sektor v podjetju? 

 

11. Podjetje GLOVIS je usmerjen v izvoz in uvoz. Kako se je pri vas spreminjala logistika 

s tem ko se je trg širil in kje ste pridobili znanja, ko so se pojavile morebitne spremembe? 

 

12. Kakšne dokumente potrebujete, da bi bil izvoz uspešno izpeljan? 

 

13. Kakšna je vloga informacijske tehnologije (IT) v logistični dejavnosti? 

 

14.  Na katerih tujih trgih poslujete oz. s katerimi tujimi partnerji in zakaj s temi? 

 

15. S kakšnimi ovirami in tveganji se srečujete pri mednarodnem poslovanju vašega 

podjetja in kako jih obvladujete? 

 

16. Kako ocenjujete nadaljnje aktivnosti vašega podjetja v mednarodnem poslovanju? 



 

 

 

  



Priloga 2 

 

 

Primer računa za logistične storitve v podjetju Hyundai Glovis Europe, Koper. 

 

  



 

 

 

  



Priloga 3 

 

 

Nalog za nakladanje v podjetju Hyundai Glovis Europe, Koper. 

 



 

 

 



Priloga 4 

 

 

Primer pogodbe med podjetjem Hyundai Glovis Europe in stranko 



Priloga 4 
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Priloga 5 

 

 

Organizacijska struktura HYUNDAI GLOVIS EUROPE  
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