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POVZETEK 

Temeljni namen diplomske naloge je prikazati logistiko oziroma logistično dejavnost 
kot pomemben vir konkurenčne prednosti v organizaciji zlasti s stroškovnega kot tudi  
strateškega vidika.  
Z metodo študije primera smo prišli do ugotovitev, ki so nam pomagale pri ugotovitvi 
stroškov v logistični dejavnosti ter njihovo vrednost oziroma vpliv na poslovni izid v 
obravnavani organizaciji. Glede na poudarjanje posameznih sestavin logistike ter glede 
na okvire prikazovanja logističnih stroškov so ti v obravnavanem primeru znašali 61 % 
vseh stroškov. V tem je razviden njihov pomen v delovanju izbranega izdelovalnega 
podjetja. 
Zaradi njenega vse večjega pomena, tako na mikro ravni same organizacije kot na ravni 
narodnega gospodarstva naj bi logistiko umestili v poslovne strategije organizacij. S 
tem bi lažje dosegli smotre in cilje kot so npr. večja kakovost izdelkov, boljša oskrba 
odjemalca ter nenehno izboljševanje poslovnega izida.  

Ključne besede: logistika, podjetje, poslovni izid, sestavine logistike, stroški logistike 

 
ABSTRACT 

Fundamental purpose of my thesis is to present logistics and logistics activity as a 
significant source of competitive advantage in certain organization, especially from 
strategic and cost viewpoint. 
With case study method we came to conclusion, which helped  us analyse the cost in 
logistics activity and its value and influence on business profit in treated organization. 
Taking into account the emphasize of individual components of logistics and regarding 
the extent in presentation of logistics costs which, in this case, added up to 61% of all 
costs. From this it is clear their meaning in activity of chosen manufactoring 
organization. 
On account of greater meaning of logistics, as from micro level of manufactorig 
organization to national economy, we can place logistics into business strategy of 
certain organization. With that it is easier to attain purpuses and goals of certain 
organization to improve quality of products and customer service and most of all to 
maintain constant business profit improvement. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 
Nenehna rast konkurenčnosti na svetovnem trgu povzroča potrebo po izkoriščanju 

ekonomije obsega na vseh segmentih poslovanja, tudi v logistiki, to pomeni večjo 
zanesljivost logistike, nižje logistične stroške na enoto ob boljši oskrbi odjemalca. 

Logistika je razmeroma mlada veda (razmah je doživela v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja), ki pa zelo hitro pridobiva na pomenu in postaja vse pomembnejša 
sestavina konkurenčne prednosti organizacije. Zaradi tega dejstva bodo morali v 
organizacijah na novo oblikovati njihove poslovne strategije. 

Tudi na trgih Evropske unije (v nadaljevanju EU) so se začele dogajati spremembe 
v delovanju organizacij na področju logistike, kar se dogaja tudi v Republiki Sloveniji. 
Zato morajo organizacije na trgih EU logistiko usmerjati v zagotavljanje učinkovite 
oskrbe odjemalcev, v zanesljivost predvsem pa v njeno stroškovno sprejemljivost. Tako 
skušajo tudi v podjetju Liv Hidravlika d. o. o., ki ga bomo obravnavali v diplomski 
nalogi za primera prikaza vpliva logistične dejavnosti na poslovni izid. Ta priporočila 
naj bi umestili v njihovo poslovno strategijo. 

Zato bomo v diplomski nalogi predstavili dejavnosti logistike, ki jo avtorji  (npr. 
Ogorelc 1996, Kaltnekar 1993, Lambert, Stock in Ellram1998, Ballou 1999, Gourdin 
2001 idr.) razlagajo kot skupek med seboj povezanih aktivnosti, ki služijo za 
premikanje surovin, materiala, polizdelkov, izdelkov in storitev od dobaviteljev do 
organizacij, za premikanje znotraj organizacij in od organizacij do odjemalcev ter vse z 
njimi povezane aktivnosti z namenom nemotenega delovanja organizacij. 

1.2 Smoter in cilji 
Zaradi vse večje pomembnosti, ki jo ima logistična dejavnost na samo poslovanje 

tudi z vidika poslovnega uspeha sta ugotavljanje stroškov poslovne logistike in 
ločevanje stroškov logistike od ostalih stroškov, po našem mnenju ključna problema 
organizacij. 

Zato je smoter diplomske naloge analizirati področje logistike, s tem prikazati 
managerjem njen pomen (predvsem logističnih stroškov) na delovanje organizacije 
(poslovni izid), ter prikazati možnosti za izboljšanje učinkovitosti logistike na primeru 
pridobitne organizacije. 

Cilji naloge so naslednji: 
- opredelitev logistike s teoretičnega vidika, za kar bomo uporabili strokovno 

literaturo, 
- preučiti sestavine in podsisteme logističnega procesa oziroma sistema, 
- ugotoviti kateri stroški logistike v organizaciji se pojavijo ter njihovo vrednost 

v %, 
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- predlagati izboljšave za večjo učinkovitost logistične dejavnosti v 
obravnavanem podjetju. 

1.3 Predpostavke in omejitve 
Z analizo konkretnega podjetja in teoretično ugotovljenimi dejstvi o logistiki lahko 

predpostavljamo, da bomo prišli do nekaterih spoznanj, ki bodo privedla konkretno 
podjetje do boljšega oziroma uspešnejšega poslovanja, kar se bo izkazalo predvsem na 
poslovnem izidu. 

Omejitve s katerimi se bomo srečali pri diplomski nalogi so predvsem omejeno 
število dosegljive strokovne literature, izbrana organizacija in s tem povezan 
enostranski pogled na izbrano tematiko ter nezaposlenost v obravnavanem podjetju in s 
tem možnimi zapleti kot npr. nedostopnost oziroma pomanjkanje podatkov in 
informacij. 

Glede vsebinskih omejitev, pa se bomo predvsem omejili na logistiko, ki je 
značilna za izdelovalno organizacijo, na ostala področja logistike pa bomo posegali le v 
primeru, če bo to potrebno za razlago izbranih dejstev. Glede poslovnega izida pa se 
bomo omejili na stroške, ki se pojavijo pri samem poslovanju obravnavanega podjetja v 
logistični dejavnosti in z njimi povezanimi dejstvi. 

Hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja, ki se pojavijo pri pisanju diplomske 
naloge so: 

1  Logistični stroški vplivajo na poslovni izid v vrednosti, ki je večja od 10 %. 
2 Logistika je strateškega pomena v poslovnem načrtu izbrane organizacije, ker jo 

tako tudi obravnavajo. 
3 Obstajajo področja na katerih je možno izboljšati učinkovitost logistike (kot 

npr. področje organiziranosti, področje nabavne dejavnosti itd.) 

1.4 Metode obravnavanja 
Glede na to, da bo diplomska naloga temeljila tako na aplikativni / uporabni kot 

tudi na teoretični ravni, bomo uporabili metodo študija primera za aplikativni del in pri 
tem uporabili predvsem kvalitativni tip podatkov in informacij ter v manjši  meri 
kvantitativni tip podatkov in informacij, ki jih bomo pridobili v obravnavanem podjetju. 
Z metodo študija primera bomo ugotovili, kateri stroški logistike se pojavijo v 
obravnavanem podjetju ter prepoznali področja, kjer je možno njihovo znižanje. 

Za teoretični del diplomske naloge bomo uporabili sekundarne tipe podatkov in 
informacij, oziroma že zapisana dosegljiva nam dejstva izbranih avtorjev, ter jih 
primerjali z informacijami in podatki, ki jih bomo dobili pri samem uporabnem delu. Z 
analizo obojih tipov podatkov in informacij bomo skušali poiskati vrzeli med 
aplikativnimi in teoretičnimi dejstvi in podali predloge za razrešitev problema, s 
prikazom kakšen vpliv ima logistika na poslovni izid. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Pojmovanje in opredelitev logistike 
Logistika je mlada veda. Pravi razmah je doživela šele v drugi polovici 20. stoletja 

in zaradi tega je težko najti neko enotno opredelitev logistike kot vede, oziroma področij 
njenega proučevanja. Zato je za pravilno razumevanje logistike potrebno prikazati njen 
razvoj, nekatere opredelitve, pomen, ki ga ima v organizaciji ter njene smotre in cilje. 

2.1.1 Razvoj logistike 
Pojem logistika izvira iz vojaške doktrine, kjer je bilo jasno, da učinkovitost 

vojaške organizacije ni odvisna samo od orožja, borbene sposobnosti in borbenega 
duha, ampak tudi od možnosti prevoza streliva in hrane ter oskrbovanja z njima. 
Urejanje prevoza in oskrbe s hrano, materialom in strelivom so imenovali logistika 
(Weele 1998, 237). Tako je možno, da so izraz logistika prvič uporabili leta 1670 v 
armadi Ludvika XIV, ko so uvedli položaj »Marechal General des Logis« (Ogorelc 
1996, 1). 

V novejši zgodovini (druga svetovna vojna) je bila logistika tudi močno povezana z 
vojaškimi operacijami kajti v tem času je obrambno ministrstvo ZDA oblikovalo 
matematično planske modele za razreševanje logističnih problemov vojske, zato 
smatrajo to obdobje kot začetek razvoja operacijskih raziskav in gospodarsko 
znanstvene discipline (Čižman 2002, 15).  

Prvi strokovni teksti, ki so bili namenjeni logistiki, so se pojavili v začetku leta 
1960, v času ko je Peter Drucker, priznan poslovni strokovnjak, pisec in svetovalec 
opozoril, da je logistika ena od zadnjih realnih področij z možnostjo za celovito 
izboljševanje učinkovitosti organizacije. Tako se je v tem času povečalo zanimanje za 
logistiko (Lambert, Stock in Ellram 1998, 6). 

Velik vpliv na pomen logistike v obdobju od leta 1970 pa do 1980 je imela 
sprostitev transportne industrije, ki je omogočala organizacijam veliko možnosti in 
povečala konkurenčnost med načini transporta. Pomemben dejavnik, ki je močno 
vplival na povečanje pomembnosti logistike, je bil nenehen poudarek na kontroli 
stroškov. Izidi raziskave v 500 izdelovalnih in v 500 storitvenih organizacijah so 
pokazali, da v teh organizacijah smatrajo, da je najprimernejši način za povečevanje 
donosa v organizaciji zmanjševanje stroškov in kontrola stroškov. Tudi ob upoštevanju 
drugih dejavnikov, kot sta kakovost in oskrba odjemalca, ostaja zmanjševanje stroškov 
kot najpomembnejši dejavnik na prvem mestu (Lambert, Stock in Ellram 1998, 16). 

 Od leta 1970 dalje je informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) hitro 
napredovala, kar je organizacijam omogočalo povezavo mnogih logističnih aktivnosti, 
od naročanja pri dobavitelju, obdelave naročila, kontrole zalog, napovedovanja do 
planiranja in terminiranja proizvajanja. 
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K naraščajočemu interesu v logistiki, so privedli dejavniki kot so: npr. vključevanje 
prednosti sodobnih IK sistemov, večji poudarek na oskrbi odjemalca, nova spoznanja 
pri sistemskemu pristopu in celoviti zasnovi logističnih stroškov, povečanje donosa 
zaradi logistike in dejstvo, da logistiko lahko uporabijo kot strateško orodje pri 
konkuriranju na tržišču (Čižman 2002, 16-17). 

2.1.2 Opredelitev logistike 
V literaturi ugotovimo dva korena logistike, in sicer iz grščine in francoščine. Po 

prvem se navajata besedi »logos« in »logicos«, kar bi lahko prevajali kot računati, 
pravilno misliti oziroma biti razumen. Po drugem pa bi beseda »loger« pomenila lahko 
nastanitev, namestitev oziroma preskrbovanje (Čižman 2002, 15). 

Logistika ima v strokovni literaturi mnogo različnih imen, med katerimi so sledeča 
(Lambert, Stock in Ellram 1998, 2): 

-  podjetniška logistika, 
-  management kanalov, 
-  distribucija, 
-  industrijska logistika, 
-  logistični management, 
-  materialni management, 
-  fizična distribucija, 
-  sistemi hitrega odziva, 
-  management oskrbovalne verige, 
-  management oskrbe. 

Svet za logistični management CLM (angl. Council of Logistics Management), ki 
je ena od vodilnih profesionalnih organizacij na področju logistike je definirala izraz 
Logistični management kot proces planiranja, izvedbe in kontroliranja uspešnega in 
stroškovno učinkovitega razpoložljivega pretoka in skladiščenja izdelkov, storitev in 
ustreznih informacij od mesta nastanka do mesta potrošnje z namenom prilagajanja 
zahtevam odjemalcev (Lambert, Stock in Ellram 1998, 3). Navedena definicija 
vključuje materialni tok in storitve, kar pomeni da se nanaša tako na izdelovalne 
organizacije kot tudi na storitvene organizacije (slika 2.1). 

Logistika v izdelovalni organizaciji je veda, katere predmet je ugotavljanje, 
načrtovanje, krmljenje in nadzor nad materialnimi in informacijskimi tokovi od 
dobavitelja, prek proizvajanja do končnega uporabnika in nazaj z namenom zagotoviti 
ustrezno raven oskrbovanja odjemalcev ob sprejemljivih stroških (Logožar 2000, 17). 

Vodenje logistike vsebuje vse materialne tokove, in sicer tok nabavnega materiala v 
organizacijo, tok v procesu proizvajanja in tok izdelkov do odjemalcev. Izhodiščno 
točko predstavlja kratkoročni prodajni plan in z njim povezan plan izdelkov.  

4   



Teoretična izhodišča 

Funkcija logistike vsebuje kratkoročno planiranje materiala, oskrbo s surovinami in 
drugim materialom, notranji transport, skladiščenje in fizično distribucijo (Weele 1998, 
238).   

Ogorelc (1996, 1) obravnava logistiko kot procese transportiranja (premagovanje 
prostorskih razlik med krajem proizvajanja in porabe oziroma med posameznimi fazami 
preoblikovanja), shranjevanja (premoščevanja časovnih razlik) in fizičnih manipulacij z 
vidika celote teh procesov. 

Slika 2.1 Logistični sistem v organizaciji 

 
Vir: Lambert in Stock 2001, 3. 

Kaltnekar (1993, 59-75) obravnava logistiko širše. »Logistika obravnava vse 
materialne pretoke med krajem oziroma časom proizvajanja in potrošnje, med izvori in 
ponori«. Glavne naloge logistike so tako predvsem: 

-  nabava materiala, 
-  odvoz materiala v delovno organizacijo, 
-  skladiščenje materiala, 
-  transport materiala do delovnih mest in med njimi, 
-  skladiščenje polizdelkov v vmesnih skladiščih, 
-  transport izdelkov do končnih skladišč, 
-  skladiščenje izdelkov, 
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-  transport izdelkov do odjemalcev, 
-  informacijsko spremljanje in evidentiranje dogajanja in 
-  koordinacija dela vseh teh dejavnosti. 

Gourdin (2001, 2-4) definira logistiko, kot stalni proces srečevanja odjemalčevih 
potreb z zagotovitvijo razpoložljivih koristi, ki jih ima odjemalec. Te koristi se kažejo v 
pravi številčnosti, želenem stanju, ob pravem času in na pravem kraju ter ob primerni 
ceni, ki je odjemalec pripravljen plačati.  

Nadalje govori o tem, da se pojem logistika glede na organizacije različno razlaga. 
V nekaterih organizacijah si pod pojmom logistika razlagajo pretok surovin v procesu 
proizvajanja raje kot dostavo izdelkov uporabnikom. 

V drugih organizacijah si razlagajo pojem logistika, kot pretok izdelkov npr. od 
konca procesa proizvajanja do odjemalca oziroma kot fizično distribucijo. 

Nazadnje v nekaterih organizacijah pojmujejo logistiko kot kombinacijo 
materialnega managementa in fizične distribucije, kar omogoča celotno izrabo 
logističnega procesa (Slika 2.2). 

Slika 2.2 Obširna definicija logistike 

dobavitelji odjemalec
   delov posrednik

 surovine
dobavitelji     proces odjemalec
   delov  proizvajanja

 surovine
dobavitelji posrednik
   delov odjemalec

management materialov              fizična distribucija
   

                logistika

 

Vir: Gourdin 2001, 4. 
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Zanimiva je tudi opredelitev logistike v reviji Effective Logistics Management 
(Gattorna, Abby in Hargreaves 1994, 6): »Logistika je definirana kot proces strateškega 
upravljanja, pridobivanja, premikanja in shranjevanja materialov, delov in izdelkov (in 
na to nanašajočih se informacijskih tokov) skozi organizacijo in njene tržne poti na tak 
način, da je sprotna in prihodnja donosnost maksimalna glede na stroške, ki se 
pojavljajo pri učinkovitem izpolnjevanju naročil«. 

Definicije se razlikujejo glede na vidik opazovanja, glede na širino proučevanja, ter 
bi lahko poenostavljeno trdili, da je logistika skupek med seboj povezanih aktivnosti, ki 
služijo za premikanje surovin, polizdelkov, materiala, izdelkov in storitev od 
dobaviteljev do organizacij, za premikanje znotraj organizacij in od organizacij do 
odjemalcev ter vse z njimi povezane aktivnosti z namenom nemotenega delovanja 
organizacij. 

Danes lahko glede rabe pojma logistike v teoriji in praksi zasledimo različne 
pristope (Oblak 1997, 21): 

-   glede na dejavnost: npr. transportna logistika, skladiščna logistika, špedicijska 
logistika, distribucijska logistika, nabavna logistika, trgovinska logistika itd., 

-   glede na področje uporabe: npr. industrijska logistika, vojaška logistika, 
poslovna logistika, tržna logistika, tehniška logistika, gospodinjska logistika 
itd., 

-   glede na področje opazovanja: npr. mikrologistika, metalogistika, 
makrologistika, interorganizacijska logistika, podjetniška logistika, 
medorganizacijska logistika, mednarodna logistika itd. 

Ker diplomska naloga temelji na primeru izdelovalne organizacije se bomo v 
nadaljevanju osredinili na poslovno logistiko in jo skušali podrobneje predstaviti. 

2.1.3 Pomen logistike za organizacijo 
V zadnjih letih se učinkovitost logističnega managementa kaže kot možnost za 

izboljšanje donosnosti organizacije in kot sredstvo za doseganje konkurenčnosti med 
organizacijami. 

Pomen logistike je v zadovoljevanju potreb organizacije po premagovanju 
prostorskih in premoščanju časovnih razlik med viri materiala (dobavitelji) in 
izdelovalnim podsistemom organizacije, od tod pa do točke želene dostave izdelkov in 
storitev (Mihelič 2001, 117). 

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 sistem. Logističnega sistema v organizaciji pa ne morejo obravnavati 
izolirano, temveč kot podsistem celotnega poslovno–organizacijskega sistema 
organizacije. Iz tega vidika naj bi pri opredeljevanju logistike v organizaciji upoštevali 
tudi druge podsisteme v organizaciji (Ogorelc 1996, 8). 
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Za optimalno uspešnost logističnega sistema v organizaciji je nujno povezovanje z 
drugimi področji poslovanja organizacije, in sicer (Mihelič 2001, 127): 

-  če hoče izdelovalna funkcija izpolniti zahteve distribucijske logistike, tega ne 
more zadovoljivo razrešiti brez povezave s sodobnim modelom nabavne 
logistike, s katerim pravočasno dostavijo surovine in repromaterial v želeni 
količini in kakovosti, 

-  na področju notranje logistike so problemi proizvajanja, notranjega transporta, 
skladiščenja in manipulacij med seboj tesno povezani – v procesu proizvajanja 
nastajajo zaloge polizdelkov in izdelkov, notranji transport povezuje posamezne 
faze procesa proizvajanja ter manipulacije, sam pa je odvisen od razporeditve 
zgradb in naprav, 

-  proizvajanje, skladiščenje in transport morajo biti harmonizirani v smislu 
optimalne usklajenosti, ki neposredno vpliva na zmanjšanje stroškov logistike 
in skrajšuje pretočne čase izdelovalnih linij, 

-  trženjski splet je pogojen z izvajanjem logističnih dejavnosti v fazi 
distribucijske logistike, osnovna funkcija v tem okviru je v optimalni dostavi 
prave količine, ustrezne kakovosti na pravo mesto. 

Povezanost posameznih dejavnosti in trženjskega spleta v logističnem sistemu  
ponazorimo s Sliko 2.3, ki nam prikazuje stroškovna mesta v logistiki in sam trženjski 
splet ter njihovo medsebojno povezanost. 

Slika 2.3 Stroškovna mesta v trženju  in logistiki 

 
Vir: povzeto po Lambertu in Stocku 2001, 8. 
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Za številne organizacije je logistika pomemben dejavnik uspešnosti in 
konkurenčnosti. Bolj ko organizacija uporablja logistiko za ustvarjanje konkurenčnih 
prednosti, tem bolj nezadostna je njena vloga podporne funkcije. V tistih organizacijah, 
kjer so zaznali strateški pomen logistike, v smislu organizacijske integracije je logistika 
na višjem nivoju v organizacijski hierarhiji (Logožar 2002, 9). 

Gourdin (2001, 273) poudarja štiri različne vpoglede v zavedanju pomena logistike 
za organizacijo. Ta so: 

-  v organizacijah logistiko zaznajo kot področje za zmanjševanje stroškov, 
-  v organizacijah logistiko ocenjujejo kot področje, ki ima pomemben vpliv na 

njihovo donosnost, 
-  v organizacijah prepoznavajo logistiko kot področje, ki zagotavlja alternativne 

načine za srečevanje z različnimi odjemalci in z različnimi tržišči, 
-  v organizacijah logistiko obravnavajo kot pomembno strateško področje. 

2.1.4 Smotri in cilji logistike 
Z vidika vodenja organizacije so dobro postavljeni smotri in cilji odločilnega 

pomena za management organizacije. Smotri in cilji povezujejo dejavnike organizacije, 
predstavljajo usmeritve poslovanju in odločanju ter omogočajo vrednotenje uspešnosti, 
kar je eden od njihovih glavnih namenov. Tako v izdelovalni organizaciji smotri in cilji 
logistike izhajajo iz smotrov in ciljev širšega poslovno–organizacijskega sistema t. j. 
same organizacije, kar pomeni, da so smotri in cilji logistike podrejeni smotrom in 
ciljem organizacije in obratno. 

Logistični sistem mora imeti smoter, cilj in smernice delovanja, ki bodo 
zadovoljevale odjemalce in prispevale k celotni učinkovitosti organizacije. Šele z 
vnaprej zasnovanimi smotri in cilji lahko na koncu ocenjujejo izide njihovega 
doseganja. Če je znano, kaj logistika sploh je oziroma k čemu logističen sistem stremi, 
je ta smoter in cilj mnogo lažje določiti in izvesti. 

Temeljni smoter in cilj logističnega sistema je načrtno preskrbovanje proizvajanja s 
predmeti dela ter načrtna oskrba porabnikov oziroma uporabnikov z izdelki ali 
storitvami v želeni količini, kakovosti (stanju) in v pravem trenutku (Ogorelc 1996, 23). 

Glavni cilji dobrega vodenja logističnih procesov so (Logožar 2000, 21): 
-  znižanje stroškov logistike, ki dosegajo včasih v organizacijah tudi do 30 % in 

več prodajne cene, 
-  izboljševanje kakovosti oziroma poprodajnih storitev logistike pri odjemalcih, 
-  varstvo naravnega okolja, 
-  humanizacija dela. 
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Med pomembnejše smotre logističnega sistema šteje Kaltnekar (1993, 48-52) 
naslednje: 

-  ustrezna vključitev v celoten poslovni proces organizacije in izpolnjevanje vseh 
nalog, ki jih ta integracija postavlja, 

-  z ustrezno notranjo organiziranostjo vseh dejavnosti, ki so odgovorne za 
materialno preskrbo, zagotavljanje njihovega koordiniranega delovanja pri 
opravljanju postavljenih nalog, 

-  s sodelovanjem v kadrovanju in izobraževanju, z ustreznim uvajanjem v delo, z 
razvijanjem odgovornosti in dobrih odnosov zagotavljati strokovnost in 
povezanost funkcije, uspešno opravljanje njenih nalog in smotern razvoj v 
funkciji zaposlenih delavcev, 

-  zagotavljanje planske preskrbe vsega potrebnega materiala v zahtevanih 
količinah in kakovosti, ga pravočasno dostaviti na zahtevana mesta in s tem 
omogočiti nemoteno delo pri proizvajanju in drugih funkcijah v izdelovalni 
organizaciji, 

-  zagotavljanje uspešne distribucije izdelkov in storitev do odjemalcev v skladu z 
njihovo časovno in prostorsko opredeljenimi zahtevami, 

-  prizadevanje za likvidnost organizacije s smotrnim razporejanjem finančnih 
zmogljivosti, z usklajevanjem dobav s finančnimi zmogljivostmi, s hitro 
distribucijo izdelkov in s čim hitrejšim obračanjem zalog; 

-  vzdrževanje solidnih odnosov z dobavitelji in odjemalci ter zagotavljanje 
obojestranske zanesljivosti dobav, 

-  sprotno obveščanje delov organizacije o stanju in spremembah na tržišču ter o 
celotnem zunanjem in notranjem poslovanju z materialom in izdelki, 

-  z urejenim planiranjem, evidentiranjem in celotnim administrativnim 
poslovanjem zagotavljanje preglednosti in kontrole dela ter celotnega 
poslovanja v organizaciji. 

Ugotovimo, da je cilj logističnega sistema optimirana preskrba proizvajanja in 
optimirana dobava naročenih dobrin odjemalcem. To pomeni za izdelovalno 
organizacijo premagovanje prostorskih in časovnih razlik med dobavitelji, nabavo, 
proizvajanjem, prodajo in porabniki. Pri vsem tem je potrebno upoštevati optimalne 
izdelovalne količine, optimalne količine naročanja, čas preskrbe, zanesljivost preskrbe 
in kakovost oskrbovanja odjemalcev (Mihelič 2001, 117). 

2.2 Logistični podsistemi oziroma faze logističnega procesa 
Še preden se lotimo logističnih podsistemov oziroma faz logističnega procesa je 

potrebno omeniti procese, ki se pojavijo pri sami logistični dejavnosti v organizaciji.  
Tako Ogorelc (1996, 15) loči glede na vrsto procesnih tokov v logističnem sistemu 

naslednje procese: 
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- temeljne oziroma bazične logistične procese, 
- upravljavske procese, 
- informacijske procese. 

Najbolj pomembni so, kot tudi samo ime pove temeljni logistični procesi, ki 
zajemajo (Ogorelc 1996, 16) : 

-  transportne procese, 
-  skladiščne procese, 
-  manipulacijske procese, 
-  druge procese kot npr. komisioniranje, označevanje, sortiranje. 

Požar (1997, 6) logistični proces izdelovalne organizacije členi na naslednje 
podsisteme oziroma faze kot kaže Slika 2.4: 

-  nabavna logistika, 
-  proizvodna logistika oziroma notranja logistika, 
-  prodajna logistika oziroma fizična distribucija, 
-  poprodajna logistika in razbremenilna logistika. 

K osnovnemu ali glavnemu cilju logističnega sistema stremijo cilji posameznih 
logističnih podsistemov, ki skušajo s skupnim delovanjem doseči osnovni cilj. Delitev 
na logistične podsisteme opravijo zaradi boljšega razumevanja logistike ter zaradi 
samega napredka logistične dejavnosti v organizaciji. Kriteriji za oblikovanje 
podsistemov so osnovne funkcije, ki jih izvajajo v izdelovalni organizaciji. 

Slika 2.4 Logistični proces izdelovalne organizacije 

 
Vir: Požar 1997, 6. 
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2.2.1 Nabavna logistika 
Nabavna logistika, kot podsistem poslovnega sistema logistike, skrbi za njegovo 

oskrbo s prostorsko določenimi dejavnostmi prevzema in dostave potrebnega blaga v 
ustrezni količini, kakovosti in v pravem času. Blago predstavljajo vse potrebne 
surovine, materiali, polizdelki in izdelki, ki jih v poslovnem sistemu potrebujejo za 
izvedbo njihovega izdelovalnega programa. 

Nabavna logistika obsega naslednje procese (Ogorelc 1996, 49): 
-  transport materiala od dobaviteljev do skladišča nabavnega materiala, 
-  fizični prevzem v skladišču nabavnega materiala, 
-  odlaganje materiala na skladiščna polja (uskladiščevanje) in 
-  priprava materiala za transport do izdelovalnih mest. 

Za doseganje optimalne preskrbe z materialom je potrebno vse procese 
transportiranja, hranjenja in manipuliranja načrtovati, izvajati, usklajevati in kontrolirati. 

Osnovna cilja nabavne logistike sta (Kaltnekar 1993, 183): 
-  preskrbovati vse porabnike v organizaciji z ustreznimi količinami in kakovostjo 

potrebnega materiala (kamor vključujejo tudi surovine) ob planiranih časovnih 
terminih, 

-  težiti k čim večji gospodarnosti celotne dejavnosti. 

Cilji nabavne logistike so še (Lambert in Stock 2001, 480): 
-  investicije v inventar in izgube naj bodo minimalne, 
-  vzdrževati ustrezno kakovost, 
-  poiskati oziroma razviti ustrezne prodajalce, 
-  izboljšati konkurenčnost organizacije, 
-  doseči harmonijo ter produktivno povezanost z ostalimi funkcijami v 

organizaciji. 

Da bi nabavna logistika dosegla zastavljene cilje, mora nabavna organizacijska 
enota ugotoviti in določiti nabavne potrebe v organizaciji glede na: 

-  vrsto potrebnega materiala, 
-  predpisano kakovost materiala, 
-  potrebno količino materiala, 
-  čas, v katerem je potrebno material dostaviti. 
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Sam proces nabave mora vedno težiti k racionalizaciji, ki se dosega predvsem z 
izvajanjem naslednjih temeljnih aktivnosti: vnaprejšnjo določitvijo in ocenitvijo 
nabavnih potreb, identifikacijo morebitnih dobaviteljev, preučevanjem dobaviteljevih 
ponudb, izbiro dobaviteljev, ponovnim pregledom, povzetkom in analizo izbranih 
dobaviteljev, uporabo ustreznih analitičnih tehnik za določanje cen in stroškov, 
pogajanjem, selekcijo izbranih dobaviteljev in podpisom pogodb, nadzorom nad 
dobavitelji ter sklenitvijo nakupnih poslov (Gattorna, Abby in Hargreaves 1994, 64). 

Pri nabavi materiala ločijo tri načine, ki postavljajo različne zahteve nabavni 
logistiki. To so: 

-  prvi način se nanaša na dobavo določenega materiala, ko ga potrebujejo, 
-  drugi način se nanaša na nabavo materiala na zalogo, 
-  tretji način se nanaša na nabavo materiala ob pravem času (angl. Just in Time ali 

JIT). 

Vsi trije načini nabave materiala imajo prednosti in slabosti. Prednosti prvega 
načina se kažejo predvsem v tem, da odpade potreba po skladiščenju izdelka ali storitve, 
to pa bistveno zmanjša stroške skladiščenja in nanje vezanih obratnih sredstev v zalogah 
materiala. Slabosti prvega načina pa se lahko kažejo v tem, da pride do zastoja v 
proizvajanju, če material ne prispe pravočasno v poslovni sistem. To potem povzroči 
prekoračitev nabavnega roka in neustrezno izrabo izdelovalnih zmogljivosti. Ta način se 
uporablja predvsem za materiale, ki so na tržišču vedno na voljo in za tiste materiale, ki 
jih potrebujejo nenadoma, pa ga zato niso upoštevali v planu nabave. 

Prednosti drugega načina nabave se kažejo v tem, da se v poslovnem sistemu 
zavarujejo pred tveganji zunanje preskrbe, ki se nanašajo na tržna nihanja ponudbe za 
določen material in na dobavno nezanesljivost pri dobaviteljih. Slabosti pa se kažejo v 
tem, da narastejo stroški vezave sredstev za zaloge in stroški skladiščenja. S 
stroškovnega vidika nastaja potreba po ugotovitvi optimalnih naročenih količinah 
materiala. 

Prednosti tretjega načina nabave se kažejo v tem, da mora dobavitelj dobaviti 
material v pravem času, ki je opredeljen s potrebami po materialu v proizvajanju 
poslovnega sistema, s tem pa se doseže najkrajši čas pretoka materiala. V poslovnem 
sistemu imajo tako le varnostne zaloge, tako da so stroški vezave sredstev in 
skladiščenja kar se da nizki. Slabosti se pa kažejo v tem, da je treba imeti zaupanje v 
kakovost dobaviteljev, kar pogojuje, da med dobavitelji in prejemniki materiala prihaja 
do poglobljenih poslovnih sodelovanj, kar lahko ima včasih tudi usodne posledice. 

V samem poslovnem sistemu se morajo odločiti za tisti model nabave, ki jim 
najbolj ustreza in to na podlagi izdelovalnega programa, bližino trga in povezanosti z 
njim ter glede na ostale pogoje poslovanja. 
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2.2.2 Proizvodna logistika oziroma notranja logistika 
Notranja logistika se nanaša na gibanje in mirovanje materiala od skladišča 

nabavljenega materiala prek proizvajanja do skladišča končnih izdelkov. Z notranjo 
logistiko  skrbijo za notranji transport oziroma premeščanje in medskladiščenje 
materiala pri proizvajanju ter za transport izdelkov iz procesa proizvajanja v skladišče 
(Logožar 2000, 29). 

Proces proizvodne logistike obsega (Ogorelc 1996, 50): 
-  transport materiala do izdelovalnih mest, 
-  transport materiala v procesu preoblikovanja (proizvajanja), 
-  pripravo izdelkov za transport (transportno pakiranje, zlaganje na palete), 
-  transport izdelkov prek proizvajanja do odlagalnih mest ter 
-  transport izdelkov do skladišča končnih izdelkov. 

Med sestavine notranje logistike prištevajo tako delovno silo, notranji transport, 
transportne poti, transportna sredstva in naprave, skladišča in skladiščenje, pakiranje in 
pretovorne manipulacije. Zato je dobro pri sestavinah notranje logistike stremeti k temu, 
da se med raznimi dejavnostmi čimbolj skrajšajo poti in s tem zmanjšajo stroški za 
premagovanje prostora. 

2.2.3 Prodajna logistika oziroma distribucijska logistika 
Izdelke, ki so jih v organizaciji izdelali, je treba prodati. Distribucijska logistika 

obravnava tok izdelkov od izdelovalca oziroma prodajalca do končnega uporabnika, 
tako, da pride izdelek v roke uporabnika v zahtevani količini in kakovosti, ob pravem 
času in na pravem kraju, nepoškodovan in z optimalnimi stroški oziroma ob primerni 
ceni. 

Izraz v definiciji »ob pravem času« predvsem pomeni dobavni čas, za katerega sta 
se odjemalec in prodajalec dogovorila. Včasih se lahko zgodi, da izdelovalec nima 
določenega izdelka na zalogi ter se dobavni čas podaljša še za čas proizvajanja. Za 
odjemalca bi v večini primerov bil najidealnejši čas = 0, kar bi pomenilo, da bi 
odjemalec prejel izdelek v tistem trenutku, ko ga potrebuje. 

Izdelek mora priti v roke odjemalcu v »pravem kraju«. Tu je mišljeno na točno 
določen naslov odjemalca, ki je dogovorjen z obeh strani v pogodbi. 

Izdelek mora priti v roke odjemalca »nepoškodovan«. Pri tem mislijo na obliko, ki 
jo mora imeti pošiljka.  

Stroški za prodajno logistiko morajo biti »optimalni«. To pomeni, da morajo biti 
stroški prilagojeni zahtevnosti pošiljke. Stroški za prodajno logistiko so sorazmerni s 
kakovostjo storitve. Pošiljki morajo prilagoditi tudi stroške za pakiranje in oblikovanje 
tovornih enot, stroške za skladiščenje in zaloge itd. Vse to vpliva na ceno, ki jo je 
pripravljen odjemalec plačati.  
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Proces distribucijske logistike obsega (Ogorelc 1996, 51): 
-  prevzem izdelkov v skladišču gotovih izdelkov, 
-  odlaganje na skladiščna mesta (uskladiščevanje), 
-  priprava pošiljk (komisioniranje in odprava), 
-  transport do področnih skladišč, 
-  uskladiščevanje v področnih skladiščih in 
-  transport do odjemalcev (trgovec, potrošnik). 

Med logističnimi nalogami v organizacijah je najbolj prepoznavna prodajna 
logistika oziroma fizična distribucija proizvodov. Tako lahko na primer celotni stroški 
fizične distribucije dosežejo tudi 30 do 40 % stroškov izdelka. Glavne sestavine 
stroškov fizične distribucije so: transport (35 %), zaloge (22 %), skladiščenje (21 %), 
administracija – obdelava naročil in storitve za odjemalce (20 %) ter ostali stroški (2 %) 
(Kotler 1998, 586). 

Vložki v sistem distribucijske logistike so pravzaprav stroški, povezani z 
izvajanjem dejavnosti fizične distribucije, ki nastanejo pri transportu, kontroli zalog, 
skladiščnih in distribucijskih centrih, pri pripravljanju pošiljk za prevoz ter pri obdelavi 
naročil in posredovanju informacij. 

V prodajni logistiki je možnost poudarjanja ene ali druge sestavine logistike na 
takšen način, da se doseže optimalni učinek bodisi v zvezi s stroški, ali pa v zvezi s 
kakovostjo fizične distribucije, tako da bodo najbolje zadovoljene zahteve odjemalca. 

2.2.4 Poprodajna in razbremenilna logistika 
Z namenom, da bi si utrdili položaj na trgu, si morajo v organizaciji tudi po 

opravljeni prodaji nenehno prizadevati, da bodo ustvarjali konkurenčne prednosti. To 
lahko dosežejo s ciljno usmerjenimi poprodajnimi aktivnostmi oziroma storitvami, ki 
jim pomagajo spodbujati zaupanje pri odjemalcih. Poprodajne servisne aktivnosti naj bi 
bile hitre, učinkovite in kakovostne, le tako bodo v  organizacijah dosegli pričakovan 
odziv pri odjemalcih in posledično pridobili dobro ime in utrdili položaj na trgu. 

Poprodajna in razbremenilna logistika sta najmlajša podsistema mikrologističnega 
sistema in je zaradi tega v nekaterih organizacijah še neznano in posledično 
zanemarjeno področje. Vendar je lahko tako poprodajna kot tudi razbremenilna 
logistika s svojimi aktivnostmi pomemben vir konkurenčnih prednosti organizacije.  
Razbremenilna logistika obsega (Požar 1997, 36-37): 

-  transport odpadkov (če se ti ne uporabijo v organizaciji) v reciklažo ali na 
deponije izven organizacije, 

-  vračanje embalaže ali palet dobavitelju ali v reciklažo in na deponije (če so 
poškodovane) ter 

-  vračanje že prodanih izdelkov, ki jih odjemalci pošljejo nazaj izdelovalcu za 
popravilo napak, ali pa za servisiranje. 
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Poprodajna logistika pa obsega: 
-  montaža in poskusno delovanje strojev, 
-  servisno, tekoče in investicijsko vzdrževanje in 
-  dostava rezervnih delov. 

2.3 Sestavine logističnega procesa oziroma sistema 
Za uspešno uresničevanje nalog logistike in doseganje njenih zastavljenih ciljev je 

potrebno dobro razumevanje in poznavanje vseh njenih sestavin ter njihovih povezav. 
Te sestavine so med sabo povezane na različne načine, tako da vplivajo na same stroške 
logistike (stroški transporta, stroški skladiščenja in zalog itd).  

Kombiniranje logističnih sestavin daje možnost poudarjanja ene ali druge sestavine 
logistike (ali je to povezano s stroški, ali pa s kakovostjo), z namenom, da bi najbolj 
zadovoljili odjemalca. Temu pojavu pravijo angl. »logistics mix«, kar  prevedemo kot 
»logistični splet«. 

Bistvo integriranosti sestavin je v tem, da ima vsaka organizacija za cilj, ne glede 
na to ali je izdelovalno oziroma storitveno usmerjena ali pa je profitna oziroma 
neprofitna, doseči končnega uporabnika. Z dosego integriranosti logističnega sistema 
ima organizacija glede na svoje konkurente veliko prednost, zlasti zaradi tega, ker je 
konkurentom zelo težko posnemati logističen sistem (Gourdin 2001, 7). 

V praksi se je uveljavila naslednja členitev sestavin logističnega procesa oziroma 
sistema: 

-  zunanji transport, 
-  notranji transport, 
-  skladiščenje, 
-  zaloge, 
-  manipuliranje z blagom, 
-  informacije, komunikacije in kontrola, 
-  kadri povezani z logističnim sistemom. 

2.3.1 Zunanji transport 
Zunanji transport je dejavnost, ki mora zagotoviti pravočasno dostavo materiala, 

ustrezno kakovost prevozov in njihovo ekonomičnost pri tem pa organizira ali 
neposredno opravlja prevoze materialov od dobaviteljev do organizacije, izdelkov od 
organizacije do odjemalca in vse druge potrebne prevoze zunaj organizacije (Kaltnekar 
1993, 41). 

Osnovna naloga zunanjega transporta je dostavljanje planiranih količin materiala 
določene kakovosti v točno določenih časovnih intervalih. K osnovnim nalogam 
prištevajo tudi planirani odvoz materiala, pogosto pa oboje: odvoz in dovoz (Mihelič 
2001, 132). 
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Zunanji transport je sestavni del celotne logistične dejavnosti organizacije, zato 
mora biti v ustrezni interakciji z ostalimi logističnimi funkcijami v organizaciji. Ta je 
vezan največkrat na organizacijske enote trženja (nabavni in prodajni sektor) in na 
finančnega (Mihelič 2001, 133). 

Cilj zunanjega transporta je premeščati blago (surovine, materiale, polizdelke in 
izdelke) z enega mesta na drugo mesto na najvarnejši, najhitrejši in najbolj ekonomičen 
način.  

Pri izbiri zunanjega transporta niso vedno v ospredju stroški izvajanja logistike, 
velikokrat je npr. v ospredju sama kakovost izvajanja logistike. 

Ugotavljanje transportnih stroškov je stalna naloga transportnega poslovanja 
organizacije in sicer v smislu najracionalnejših transportnih poti in obveščanja 
organizacijske enote nabave o tem, ki bo dobavljala pri dobaviteljih od katerih bodo 
celotni dostavni stroški najnižji. Naloga zunanjega transporta je tudi oblikovanje 
transportnih enot, ki bodo omogočale čim lažje manipuliranje v notranjem transportu in 
skladiščenju (Mihelič 2001, 133). 

2.3.2 Notranji transport 
Notranji transport je nujen sestavni del tako logističnega kot tudi izdelovalnega 

sistema ter obstaja dotlej organizacija deluje oziroma funkcionira. Kot notranji transport 
razumejo vsa dela v okviru organizacije, ki so v zvezi s transportom in premeščanjem 
surovin, materiala, polizdelkov, izdelkov oz. storitev ter odpadkov.  

Gre za transport npr. v proizvajanju, transport med predelavo in skladiščem, med 
izdelovalnimi - predelovalnimi obrati ter med skladišči znotraj organizacije (Logožar 
2002, 22). 

Naloge notranjega transporta so (Kaltnekar 1993, 335-336): 
-  plansko mora oskrbovati vse organizacijske enote in delovna mesta s potrebnimi 

materialnimi prvinami in odvažati vse, kar na teh delovnih mestih nastaja, 
-  mora se ustrezno vključevati v logistično funkcijo, sodelovati pri razreševanju 

njenih kompleksnih nalog in pri svojem delu upoštevati zahteve drugih 
dejavnosti v okviru celotne službe. 

Značilnost notranjega transporta je, da se manipuliranje in prevoz specifičnih 
predmetov (stvari, polizdelkov, izdelkov itd.) odvijata znotraj organizacije s 
specifičnimi delovnimi sredstvi, zahteva specifično organiziranost dela, ima specifičen 
režim preventivnega in investicijskega vzdrževanja itd. (Zelenika 2001, 258). Posebni 
nalogi notranjega transporta sta še kontrola in analiza celotnega dogajanja v notranjem 
transportu. 
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Razlika med notranjim in zunanjim transportom se kaže predvsem v tem, da se prvi 
odvija v prostorskem okviru organizacije, drugi pa zunaj prostorskih okvirov 
organizacije. 

2.3.3 Skladiščenje 
Skladiščenje definirajo, kot del organizacijskega logističnega sistema, ki shranjuje 

izdelke (surovine, material in polizdelke) med točko porekla in točko porabe ter daje 
managementu informacije, o stanju, pogojih in razpoložljivosti uskladiščenega 
(Lambert, Stock in Ellram 1998, 266). 

Skladiščenje je zelo pomembno področje gospodarjenja v vsaki organizaciji. Kot 
neke vrste blažilec v materialnih tokovih zagotavlja možnosti za njihov normalni potek. 
S tem omogoča ustrezno delovanje številnih drugih funkcij, predvsem nabave, 
proizvajanja in prodaje, saj zagotavlja njihovo nemoteno oskrbo ob planiranem času. Na 
drugi strani skladiščenje kot funkcija in njegova glavna naloga vzdrževanje zalog 
povzroča tudi občutne stroške. V zalogah je največkrat investiran pomemben del vseh 
sredstev in so skladišča lahko prava »počivališča kapitala«. Zaradi obeh vidikov – 
možnosti oskrbe in stroškov – ustreznost odločitev v skladiščenju lahko močno vpliva 
na gospodarnost celotne organizacije (Kaltnekar 1993, 245). 

Skladiščenje igra pomembno vlogo v logističnem sistemu ter opravlja tri osnovne 
funkcije. Te so (Lambert, Stock in Ellram 1998, 275): 

-  premeščanje, 
-  shranjevanje oziroma uskladiščevanje, 
-  pretočnost informacij. 

Izdelke se uskladiščuje iz različnih razlogov in sicer zaradi časovnih premostitev 
prodaje, sezonskega značaja proizvajanja, potrebnih manipuliranj z izdelki ter čakanja 
na transportna sredstva.  

Lambert, Stock in Ellram (1998, 268) navajajo te razloge: 
-  za dosego ekonomičnosti transporta in proizvajanja, 
-  za dosego popusta pri količinski nabavi, 
-  za vzdrževanje vira nabave, 
-  za podporo pri politiki oskrbe kupca organizacije, 
-  za premagovanje tržnih razmer, 
-  za premostitev časovne in krajevne raznolikosti med izdelovalci in odjemalci, 
-  da bi s čim manjšimi stroški logistike dosegli želeno raven oskrbe odjemalcev, 
-  za podporo JIT poslovanju, 
-  zaradi začasne shrambe (ponovne predelave). 
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Cilji skladiščenja so (Kaltnekar 1993, 253): 
-  premostiti mora časovno razliko med časom prispetja materiala oziroma 

proizvajanja izdelkov in časom uporabe ali odpreme, pri tem pa ohraniti 
material količinsko in kakovostno neoporečen, 

-  ekonomičnost samega skladiščnega poslovanja in s tem povezano skrb za 
gospodarno poslovanje celotne organizacije, 

-  skrb za optimatizacijo zalog. 

Aktivnosti, ki so vključene v skladiščenje so (Waters 2003, 286): 
-  sprejemanje blaga (surovin, materiala, polizdelkov in izdelkov) od dobaviteljev, 
-  identificiranje blaga, 
-  raztovarjanje materiala iz dostavnih vozil, 
-  kontroliranje količine in kakovosti, 
-  sortiranje blaga po potrebi, 
-  premestitev materiala v večja skladišča, 
-  razporejanje materiala glede na naročila, 
-  pakiranje, 
-  nalaganje materiala na dostavna vozila in razpošiljanje naročil, 
-  kontroliranje vseh komunikacij in povezanih sistemov. 

Osnovni problem namestitve v skladišču je, kako čim bolje izkoristiti skladiščni 
prostor in pri tem doseči najnižje stroške prenosa in manipuliranja z blagom. 

2.3.4 Zaloge 
Zaloge in skladiščenje sta nerazdružljivi sestavini logističnega sistema. Pravzaprav 

se s skladiščenjem in zalogami povezujejo in prepletajo tudi druge sestavine: zunanji in 
notranji transport, manipulacije, komunikacije, informacije, kontrola in kadri. 

Zaloge opravljajo več funkcij, med katerimi so najpomembnejše: 
-  prispevajo k zniževanju stroškov proizvajanja, 
-  z zalogami se vzdržuje ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem, 
-  zaloge regulirajo nenadne in nepričakovane spremembe povpraševanja, 
-  omogočajo vodenje ustrezne transportne politike. 

Razlogi za vzdrževanje zalog so (Čižman 2002, 53): 
-  končne zaloge prispevajo k realizaciji plana proizvajanja, kadar potrebe niso 

enakomerne, 
-  končne zaloge omogočajo hiter odziv na potrebe odjemalca in zmanjšajo vpliv 

netočno napovedanih potreb, 
-  vhodne (začetne) zaloge ščitijo organizacijo pred motnjami v dobavi, 
-  medfazne (vmesne) zaloge omogočajo nemoteno odvijanje procesov 

proizvajanja, 
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-  pogosto so zaloge v organizaciji izid nakupa večjih količin zaradi nižjih 
stroškov pri nabavi (količinski popust) ali pa izid izdelovanja večjih količin v 
enem izdelovalnem ciklu zaradi znižanja stroškov priprave, 

-  gibljive zaloge so potrebne, ker zagotavljajo takojšnjo oskrbo odjemalca. 

Slabosti nizkih zalog (Kaltnekar 1993, 274): 
-  ni mogoče vedno zadovoljiti potreb uporabnikov in zato lahko pride do zastojev 

v drugih procesih ter s tem povezanih poslovnih izgub, 
-  potrebno je večkratno naročanje, kar povečuje nabavne stroške, 
-  težko je natančno planirati proces proizvajanja ali sklepati fiksne pogodbe z 

odjemalci, ker je velika nevarnost izpadov, 
-  pogosto je potrebno spreminjati naloge proizvajanja ali plane, kar povzroča 

težave in dodatne stroške, 
-  zaradi zamujanja organizacije izgublja dobro ime na tržišču. 

Slabosti imajo tudi visoke zaloge (Kaltnekar 1993, 275): 
-  visoki skladiščni stroški, 
-  v zalogah vezana sredstva, ki  povzročajo večje stroške in pomanjkanje obratnih 

sredstev, 
-  potrebne investicije v skladiščni prostor, 
-  nevarnost poškodb materiala. 

Poznamo več vrst zalog. Te so (Kaltnekar 1993, 277): 
-  signalne zaloge, 
-  varnostne zaloge, 
-  maksimalne zaloge. 

Signalna zaloga je tista višina zaloge, pri kateri je treba sprožiti postopek za 
nabavo. Določiti jo je treba tako, da bo nova količina materiala prispela ravno takrat, ko 
bo dosežena varnostna zaloga v skladišču. Torej mora biti enaka porabi v dobavnem 
roku oziroma za toliko višja od varnostne zaloge. 

Varnostna zaloga (minimalna zaloga) je namenjena premostitvi nepričakovanih 
dogodkov v materialni preskrbi (npr. zamude v dobavi, večjega povpraševanja itd.). 
Predstavlja nekakšno rezervo, ki jo smejo potrošiti le pod posebnimi pogoji in po 
posebnem postopku. 

Maksimalna zaloga predstavlja zgornjo mejo v višini zalog, do katere je še 
gospodarno uskladiščevati material. Tudi ta meja naj ne bi bila nikoli prekoračena, ker 
bi to po nepotrebnem zviševalo skladiščne stroške ter zaradi prenatrpanosti oteževalo 
delo in preglednost v skladiščih. 
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2.3.5 Manipuliranje z blagom 
Manipuliranje z logističnimi objekti so vmesni členi med skladiščenjem, notranjim 

in zunanjim transportom. Manipuliranje je tista sestavina logističnega procesa, ki vpliva 
na kakovost in hitrost transporta in skladiščenja. Sem sodijo npr.: pregledovanje 
kakovosti izdelkov, prekladanje, pakiranje, paletizacija, nameščanje materiala v 
skladišča, prevzem surovin in izdelkov iz skladišč, sortiranje itd. Navedene operacije 
imenujejo neposredne logistične manipulacije, saj pomenijo pretok blaga (surovin, 
materiala itd.) v neposrednem logističnem toku. Poleg teh poznajo še posredne 
manipulacije, ki izhajajo iz komercialno - administrativnih postopkov. Operacije, ki jih 
štejejo med tovrstne manipulacije so naslednje: urejanje dokumentacije za prevoz, 
carinske formalnosti, kontrola kakovosti itd. (Logožar 2002, 24). 

Z manipulacijami zagotavljajo, da poteka transportni proces brez zastojev, hitro in 
varno ter ob čim manjših stroških in v fazi mirovanja blaga zagotavljajo potrebne 
storitve zaradi njihove oskrbe in varovanja. 

2.3.6 Informacije, komunikacije in kontrola 
Informacije so zelo pomembne za organizacijo, saj so povod za reakcijo. Če je 

informacija hitro na razpolago, lahko reakcija sledi takoj, v primeru, da informacija ni 
popolna, bo reakcija napačna. Integracija informacijskih-komunikacijskih sistemov ni 
potrebna le za izmenjavo podatkov, temveč tudi za statusno spremljanje izdelkov in 
storitev. 

Torej je vključevanje elektronske obdelave podatkov neizogibno, saj pospešuje tok 
informacij, kar pa ima za blagovni tok dragocene prednosti, kot je npr. pridobitev na 
času. Pregledna, hitra in zanesljiva izmenjava informacij vpliva na konkurenčno 
sposobnost izvajalcev logističnih storitev in drugih udeležencev v logističnem kanalu 
(Oblak 1997, 163). 

Komunikacije so dandanes postale avtomatizirane, zapletene in hitre. Logistika je v 
komunikacijskem procesu povezana z veliko vrsto funkcij in organizacij. Komunikacije 
se pojavljajo med: 

-  organizacijo in njenimi dobavitelji ter odjemalci, 
-  številnimi funkcijami v organizaciji (npr. logistiko, računovodstvom, razvojem, 

trženjem, proizvajanjem, itd.), 
-  sestavinami logistike in njenimi vidiki. 

Povezave so pomemben vidik uspešnega oziroma učinkovitega delovanja 
kakršnega koli poslovno–organizacijskega sistema (Lambert, Stock in Ellram 1998, 18). 

Vse aktivnosti in procese v logističnem sistemu je potrebno načrtovati, izvajati in 
kontrolirati. To lahko izvaja organizacija med posameznimi procesi, kamor spada 
kontrola zalog v skladišču, kontrolo spoštovanja zastavljenih rokov, kontrolo odprave 
ter druge potrebne kontrole. Organizacija lahko izvaja tudi kontrolo po nekem 
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pretečenem časovnem obdobju, tako, da zbere podatke in informacije o posameznih 
procesih in aktivnostih ter jih analizira. 

2.3.7 Kadri 
Da bi logistični sistem v organizaciji deloval so potrebni strokovnjaki, ki bodo ob 

usklajenem delovanju dosegli čim večjo produktivnost ob čim nižjih stroških. Zato 
morajo zaposleni ob splošnih znanjih imeti tudi specifična znanja. 

Splošna znanja, ki jih mora imeti zaposleni v logistični dejavnosti v organizaciji so 
(Kaltnekar 1993, 89) : 

-  poznati mora metode in načela sodobne organiziranosti dela, 
-  imeti mora osnovna tehnična znanja, da lahko razume procese proizvajanja in 

pravilno vključuje vanje tok materiala, 
-  biti mora seznanjen z različnimi metodami in tehnikami planiranja in 

analiziranja, 
-  poznati mora osnove ekonomike poslovanja in proizvajanja, da lahko ugotavlja 

stroške in ekonomske učinke toka materiala, 
-  poznati mora metode in tehnike projektiranja obratnih naprav, da lahko skrbi za 

pravilno razmestitev naprav s stališča najmanjše transportne razdalje, 
-  poznati mora metode in tehnike logistične funkcije oziroma področja v katerem 

dela. 
Nekatera specifična znanja, ki jih mora obvladati strokovnjak v logistični 

dejavnosti so (Kaltnekar 1993, 90): 
-  različne načine organiziranosti logistične funkcije in njenih sestavnih delov, 
-  različne metode analiziranja logističnega poslovanja in njegovih dejavnosti, 
-  različne tehnike in modele za delo nabave, notranjega in zunanjega transporta, 

skladiščenja itd., 
-  načine navezovanja poslovnih odnosov z dobavitelji, 
-  načine oblikovanja transportne naloge s stališča čim racionalnejšega toka 

materiala, 
-  načine ugotavljanja produktivnosti in ekonomičnosti gospodarjenja z 

materialom in izdelki, 
-  tehniko zajemanja nabavnih, transportnih in skladiščnih stroškov, 
-  sodobne načine skladiščenja. 

Kot smo ugotovili so za delovanje v logistični dejavnosti zahtevana, poleg splošnih, 
še številna specifična znanja, ki pa so lahko ob posameznih konkretnih situacijah 
neznatna, kar pomeni, da mora biti uslužbenec v logistični dejavnosti pripravljen na 
prilagajanje vsakokratnim spremembam.  
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3 UPORABNI DEL DIPLOMSKE NALOGE 

3.1 Predstavitev podjetja Liv Hidravlika d. o. o. 
Liv hidravlika d. o. o. je podjetje z več kot 25 letnimi izkušnjami na področju 

izdelave hidravličnih žerjavov in opreme. Podjetje deluje v sklopu koncerna Liv 
Postojna d. d. ter ustvari okrog 8 milijonov eurov prodaje na leto. 

Po razpadu bivše Jugoslavije so se morali orientirati na druga tržišča. Tako je 
glavno tržišče za prodajo izdelkov postalo zahtevno evropsko tržišče (Slovenija, 
Francija, Italija, Nemčija, Belorusija, Švica, Avstrija, Danska, Španija, Rusija, Češka). 

Izdelki, ki jih podjetje Liv hidravlika d. o. o. plasira na tržišče so: 
-  hidravlični žerjavi, 
-  grabeži in 
-  gozdarski vitli. 

Poslanstvo organizacije je, da z izvirnimi izdelki in celovitimi rešitvami ustvarjajo 
novo vrednost in gradijo konkurenčni poslovni sistem. Svoje delovanje usmerjajo v 
zadovoljstvo odjemalcev, zaposlenih, lastnikov, partnerjev in poslovnega okolja v 
katerem delujejo. 

Vizija organizacije je, da želijo postati eden od vodilnih izdelovalcev hidravličnih 
žerjavov, razviti strateško partnerstvo z enim od svetovnih izdelovalcev manipulativnih 
žerjavov ter s kakovostjo in ponudbo po načelu inženiringa presegati pričakovanja 
njihovih odjemalcev. 

Slika 3.1 Struktura organiziranosti v  podjetju Liv Hidravlika d. o. o. 

 
Vir: Likon 2004, 1. 
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3.2 Namen raziskave 
Zaradi dejstva, da logistika postaja ključna sestavina v poslovnih strategijah 

organizacij smo se odločili, da analiziramo konkretno podjetje (Liv Hidravlika d. o. o. ), 
z namenom ugotoviti kakšen vpliv ima logistična dejavnost na poslovni izid (stroškovni 
vidik) ter prikazati možnosti za izboljšanje učinkovitosti logistike. 

Tako smo z metodo študije primera na podlagi podatkov in informacij, ki smo jih 
pridobili v obravnavanem podjetju in s pomočjo teoretičnih izhodišč ugotovili področja 
logističnih stroškov, njihove vrednosti, jih primerjali med seboj in s celotnimi stroški 
poslovanja ter na koncu pokazali možnosti in podali predloge za izboljšanje 
učinkovitosti logistike 

3.3 Stroški v logistični dejavnosti 
Stroški so ekonomska kategorija, ki je za vsako profitno organizacijo bistvenega 

pomena, saj so vrednostni izraz vsega, kar v organizaciji porabijo v izdelovanju 
izdelkov in izvajanju storitev. Nezadostno poznavanje stroškov v organizaciji lahko 
povzroči napačne poslovne odločitve, saj stroški pomembno vplivajo na višino 
poslovnega izida oziroma uspeh poslovanja. Napačne informacije o stroških lahko s 
spodbujanjem napačnih prioritet in osredinanje na napačne zadeve poslabšajo položaj 
organizacije. Pred samim zbiranjem informacij mora organizacija tudi vedeti, kateri 
stroški se v organizaciji pojavljajo, da zna uporabiti ustrezno kalkulacijsko metodo za 
razporejanje stroškov. 

Že to, da morajo zasledovati tok blaga oziroma materiala od nabave surovin do 
končnega potrošnika oziroma uporabnika, kaže na to, da morajo stroške v poslovni 
logistiki obravnavati celostno, ter da naj bi presojanje stroškov razširili na celotni 
logistični proces. To pomeni, da npr. z reorganizacijo logistike stroški logistike v 
nekaterih njenih sestavinah narastejo, medtem, ko bodo v drugih sestavinah manjši in se 
bo to odražalo kot manjši stroški v celotnem logističnem procesu. 

Vpliv logistike na donos organizacije prikažemo s primerom, ki nam pove, da ima 
zmanjšanje stroškov logistike ima večji vpliv na donos kot pa samo povečanje prodaje 
(Tabela 3.1). 

Tabela 3.1 Vpliv zmanjševanja logističnih stroškov na donosnost organizacije 

                             Neto donos pri prodaji je 2 % (profitna stopnja)
     Zmanjšanje logističnih stroškov (SIT)         Ustrezno povečanje prodaje (SIT)

           100, 00       5.000, 00
           200, 00      10.000, 00
         1.000, 00      50.000, 00
         2.000, 00     100.000, 00
        10.000, 00    500.000, 00

Vir: Lambert , Stock in Ellram 1998, 8. 
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V mnogih organizacijah je precej težje doseči povečanje donosa pri prodaji kot pa 
zmanjšati logistične stroške. To še posebej velja za že izoblikovana in uveljavljena 
tržišča, kjer je prisotna konkurenca, ki povzroča zmanjšanje prodajnih cen in s tem 
manjši zaslužek celotne organizacije. 

V Tabeli 3.1 smo prikazali primer povečanja donosa zaradi zmanjšanja logističnih 
stroškov v primerjavi z ustreznim povečanjem prodaje. Iz tabele je razvidno, da 
povečanje prodaje za 100 SIT ni enakovredno povečanju donosa za 100 SIT. Če je na 
primer v neki organizaciji neto donos 2 %, to pomeni, da bo donos organizacije brez 
davka znašal 2 SIT pri povečanju prodaje za 100 SIT. Vsaka prihranjena enota pri 
logističnih stroških pa dejansko pomeni povečanje donosa za to vrednost (Lambert, 
Stock in Ellram 1998, 7). 

Logistika povzroča relativno in absolutno visoke stroške. Kot je vidno na Sliki 3.2 
povzroča logistika po obsegu tretje največje stroške v delovanju povprečne organizacije. 

Slika 3.2 Prikaz stroškov pri poslovanju 

 
Vir: Lambert in Stock 1993, 12. 

Pri obravnavanju stroškov logistike naj se ne bi omejili samo na neposredne 
logistične operacije, ampak morajo biti pozorni tudi na posredne logistične operacije, ki 
ne predstavljajo fizičnega toka, temveč izhajajo iz tržno - administrativnih postopkov, ki 
nujno spremljajo logistični proces.  

Iz teoretičnih izhodišč analiziramo logistične stroške glede na področje, kjer se 
porajajo. Ločijo nabavne stroške, stroške skladiščenja in zalog, transportne stroške in 
ostale stroške, ki nastajajo pri izvajanju logističnih dejavnosti. V praksi pa je logistične 
stroške zelo težko zajemati. Največja ovira je samo določanje okvirov za logistične 
stroške, zato si morajo postaviti jasne okvire ter predvideti vse točke nastajanja teh 
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stroškov. To vključuje določanje izvorov stroškov, nameščanje stroškov po stroškovnih 
nosilcih in podobno. 

Celovit stroškovni koncept je ključ učinkovitega managementa logističnih 
procesov. Cilj organizacije ne sme biti ločena obravnava posamezne aktivnosti, ampak 
zmanjšanje celotnih stroškov logističnih aktivnosti. Zmanjšanje stroškov na enem 
samem področju (npr. transport) lahko povzroči povečanje stroškov na drugem (npr. 
stroški zalog). Zato mora logistični management oblikovati odločitve z vidika vseh 
bistvenih stroškov, ki jih prikažemo na Sliki 3.3. 

Slika 3.3 Celotni logistični stroški in logistične aktivnosti 

 
Vir: Lambert, Stock in Ellram 1998, 16. 

3.3.1 Nabavni stroški 
Med nabavne stroške štejejo stroške same nabavne dejavnosti. Nabavni stroški 

zajemajo stroške delovanja same funkcije nabave in stroške, ki nastanejo pri 
posameznih nabavnih akcijah. Stroški nabave so lahko fiksni ali pa variabilni. Delitev 
na fiksne in variabilne stroške je težka, zato največkrat evidentirajo skupne stroške 
nabavne dejavnosti in jih redko skušajo razdeliti. 

Nabavni stroški sami po sebi največkrat ne predstavljajo občutnega deleža v 
skupnih stroških organizacije. Mnogo večji pa je učinek, ki ga ima poslovanje nabavne 
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organizacijske enote na druge stroške, predvsem na izdelovalne (Kaltnekar 1993, 238-
239). 

Z analizo stroškov nabave lahko ugotavljajo in primerjajo (Kaltnekar 1993, 239): 
-  stroške celotne nabavne dejavnosti, 
-  stroške posameznih ožjih funkcij v nabavi ali 
-  stroške neke posebne nabavne akcije. 

Kazalniki, ki pomagajo pri oceni gospodarnosti nabavne funkcije v organizaciji so 
(Kaltnekar 1993, 240-242): 

-  doseganje plana stroškov = dejanski nabavni stroški / planirani nabavni stroški, 
-  delež nabavnih stroškov = nabavni stroški / vrednost nabavljenega materiala, 
-  doseganje planskih cen = dejanske nabavne cene / planske cene materiala. 

Tabela 3.2 Primer nabavnih stroškov v podjetju Liv Hidravlika d. o. o. 
1. NABAVNI STROŠKI (v SIT)   
             dejanski nabavni stroški 775.847.976
             planirani nabavni stroški 708.331.954
   = doseganje plana nabavnih stroškov 109,53 %

    

                   nabavni stroški  23.561.512
        vrednost nabavljenega materiala 752.286.464
             = delež nabavnih stroškov 3,13 %
Skupni stroški v službi nabave za leto 
2004 (tj. 67,7 % vseh logističnih 
stroškov) 775.847.976

 
Vir: Kovač 2004, 1. 

Kot posebno vrsto nabavnih stroškov navedejo stroške količinskega obsega, ki so 
odvisni od velikosti naročanja ali pogostosti naročanja ter vključujejo (Lambert, Stock 
in Ellram 1998, 23): 

-  stroške priprave, 
-  stroške obdelave in plasiranja naročila, 
-  stroške izgube storilnosti (zamenjava dobavitelja), 
-  stroški zalog, 
-  stroški, ki nastanejo zaradi različnih cen pri nakupu zaradi različnih količin. 

3.3.2 Skladiščni stroški 
Skladiščni stroški so stroški, ki nastanejo zaradi mirovanja materiala v poslovnem 

procesu in v procesu proizvajanja. To so stroški materialnih skladišč, skladišč gotovih 
izdelkov in vseh drugih skladišč. Skoraj vse vrste skladiščnih stroškov so neposredno ali 
posredno odvisne od uskladiščenih količin (Kaltnekar 1993, 271). 
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Stroški skladiščenja nastajajo tudi zaradi izbire lokacije skladišča in zaradi samega 
števila skladišč, ki jih imajo v organizaciji. Slednje lahko tudi grafično prikažemo (Slika 
3.4) t. j. vpliv števila skladišč na skupne stroške logistike kot tudi na posamezne 
sestavine logistike. 

Slika 3.4 Razmerje med celotnimi stroški logistike in številom skladišč 

 
Vir: prirejeno po Lambertu, Stocku in Ellramu 1998, 289. 

Stroški skladiščenja obsegajo fiksni in variabilni del. Potrebno je redno spremljanje 
višine zalog posameznih izdelkov in ugotavljanje upravičenost določene višine teh 
stroškov. Cilj skladiščne organizacijske enote je minimiziranje skladiščnih stroškov in 
hkrati zagotavljanje nemotenega poslovanja.  

Po Carterju in Williamsonu (1996, 364-365) nastajajo skladiščni stroški v času 
zalog v skladiščnih prostorih in jih delita na: 

-  Stroške kapitala, ki predstavljajo vezana sredstva v skladiščih. Pri tem ločita 
stroške obresti in oportunitetne stroške, ko vezanih sredstev ne morejo uporabiti 
za donosnejše naložbe. 

-  Stroške zaradi zastarevanja, ki se nanašajo na odvečne zaloge. Ponavadi se z 
njimi srečujejo pri izdelkih, ki so pogosto lansirani v novejših in dopolnjenih 
različicah (sčasoma je te zaloge smiselno prodati po znižanih cenah). 

-  Stroške zavarovanja, ki se nanašajo na zavarovanje uskladiščenih zalog. Višina 
teh stroškov je odvisna od stopnje tveganja za uničenje zavarovanega predmeta. 
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-  Stroške skladiščnega prostora, ki se nanašajo na prostor in njegovo vzdrževanje. 
Pri tem naj ne bi pozabili na stroške amortizacije ali najemnine ter vgrajene 
fiksne opreme in obresti kreditov za financiranje osnovnih sredstev. Poleg teh 
stroškov nastajajo stroški vzdrževanja, razsvetljave in gretja. 

-  Stroške zaradi inflacije kot posledica dolgotrajnega skladiščenja določenega 
izdelka, ki ga nato prodajo po nakupni ceni. 

Skladiščne stroške delijo v tri skupine, in sicer so to (Kaltnekar 1993, 271-272): 
-  stroški uskladiščenega materiala, 
-  stroški skladiščnega prostora, 
-  stroški delovanja skladišča. 

Stroški uskladiščenega materiala so tisti stroški, ki jih povzroča material sam po 
sebi oziroma dejstvo, da imajo v organizaciji ta material na zalogi.  

Stroške skladiščnega prostora povzroča prostor in njegovo vzdrževanje. Kot 
največji strošek nastopa tu amortizacija ter še stroški vzdrževanja skladišč, razsvetljave 
in gretja, zavarovanja in varovanja itd. 

Stroške delovanja skladišča so stroški delovne sile in stroški skladiščnih naprav, ki 
nastajajo pri prevzemanju, shranjevanju, izdajanju materiala, pripravljanju pošiljk itd. 
Sem štejejo tudi stroške vodenja vseh potrebnih evidenc in kontrole nad zalogami v 
skladišču. 

Kazalnika, s katerima izračunajo gospodarnost skladišč sta (Kaltnekar 1993, 272-273): 
-  delež stroškov vzdrževanja zalog = celotni skladiščni stroški / povprečna 

vrednost zalog, 
-  delež skladiščnih stroškov = celotni skladiščni stroški / vrednost porabljenega 

materiala. 

Tabela 3.3 Primer skladiščnih stroškov v podjetju Liv Hidravlika d. o. o. 

2. SKLADIŠČNI STROŠKI (v SIT)   
              celotni skladiščni stroški 38.269.618
      povprečna vrednost (skupnih) zalog 302.098.943
          = delež str.vzdrževanja zalog 12,67 %

    

             celotni skladiščni stroški 38.269.618
        vrednost porabljenega materiala 719.336.732
         = delež skladiščnih stroškov 5,32 %
Skupni skladiščni stroški za leto 2004 (tj. 3,3 % vseh 
logističnih stroškov)                        38.269.618

 
Vir: Kovač 2004, 1. 
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Organizacije stroške skladiščenja le redko točno zajamejo, zato je mogoče o 
natančni višini teh le ugibati. Vendar postaja za organizacije poznavanje teh stroškov 
bistvenega pomena, zato tem stroškom posvečajo vedno večjo pozornost (Kaltnekar 
1993, 17). 

3.3.3 Stroški zalog 
Zaloge so tesno povezane s stroški, zato so nepogrešljiv del celovitega 

kratkoročnega finančnega managementa. Glavni cilji pri uravnavanju zalog so 
maksimiranje oskrbe, maksimiranje učinkovitosti v nabavi in proizvajanju, 
minimiziranje investicij v skladišče in v zaloge ter maksimiranje donosa. Za doseganje 
teh ciljev je pomembno poznati vrste stroškov, s katerimi se srečujejo pri optimiziranju 
zalog. 

Stroške zalog razdelijo v štiri glavne kategorije (Čižman 2002, 24): 
-  kapitalski ali oportunitetni stroški so opredeljeni s količino denarja, ki je vezan 

na zaloge in ga organizacija dobi nazaj pri prodaji zaloge, 
-  stroški oskrbe zalog (zavarovanje in davki glede na zaloge), 
-  stroški skladiščnega prostora, 
-  stroški tveganja zalog (npr. starost, kraja, premestitev znotraj sistema zalog in 

poškodbe). 

Pomembne stroške zalog imenujejo tiste stroške, na katere vpliva odločitev o nivoju 
zalog in jih morajo pri določanju obsega zalog upoštevati. 

Vendar pa višje zaloge ne pomenijo nujno tudi višjih stroškov. Glede na obseg loči 
Čižman (2002, 74-75): 
a) stroške, ki s povečanjem zalog naraščajo: 

-   Investicijski finančni stroški. To so denarni stroški, ki jih porabijo za plačilo  
zaloge. 

-   Stroški skladiščenja. Ti stroški so povezani z gradnjo novih skladišč, plačilom  
najemnin, ogrevanjem, osvetlitvijo itd. 

-   Davki in stroški zavarovanja. 
-   Stroški kakovosti. Za izdelavo večjih količin je potreben daljši čas. Če so  

količine manjše, je odkrivanje napak lažje in je pred odkrivanjem in  
odpravljanjem problemov obseg izmeta manjši. 

-   Stroški koordinacije. Večje količine zalog povzročajo večji obseg dela, manjše  
zaloge pa so bolj gibljive in je zato obseg opravil pri usklajevanju manjši, kar  
pomeni manjše stroške. 

-   Stroški zaradi slabe odzivnosti. Velik obseg nedokončane proizvodnje pri  
izdelavi večjih količin onemogoča organizaciji hitro uvajanje novosti ali hiter  
odziv na zahteve odjemalca. Manjše količine medfaznih zalog omogočajo 
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 hitrejše izvajanje opravil v procesu proizvajanja in s tem hitrejše odzivanje na 
spremembe v delovnem okolju. 

-  Stroški zaradi ostarelosti. Velike zaloge izdelkov lahko postanejo zastarele 
zaradi spremenjenih potreb na tržišču. 

b) stroške, ki s povečanjem zalog padajo: 
-  Stroški naročanja. To so stroški, ki nastanejo pri izdelavi naročila (ne glede na 

količino naročanja) in vključujejo: iskanje ponudb in izbiro dobavitelja, 
pripravo nabavnega naročila, sledenje in prevzemanje, uskladiščenje. 

-  Stroški priprave. Ti stroški vključujejo pripravo opreme (strojev in drugih 
naprav), čas neaktivnosti (neizkoriščenosti) opreme, pripravo sodelavcev za 
začetek proizvajanja. Pri velikoserijski izdelavi je potrebno nastavljati precej 
strojev, vendar so stroški nastavitev porazdeljeni na večje količine izdelkov in 
so zato manjši kot pri maloserijski izdelavi. Stroški nastavitve se lahko bistveno 
zmanjšajo tako, da en stroj uporabljajo samo za izdelavo enega izdelka, drugega 
pa samo za izdelavo drugega izdelka. 

-  Stroški predmeta (materiala). Cena po enoti posameznega predmeta se pri 
naročanju večjih količin zniža (količinski popusti). Če pa ne glede na veliko 
količino naročanja cena ostaja ista, poskušajo poiskati kako novo možnost za 
znižanje cene. 

-  Stroški nezaloženosti. Stroški nezaloženosti vključujejo stroške zamujene 
prodaje ali stroške zakasnitve (vrnjena naročila) in stroške zaradi poškodb, ki so 
lahko precejšnji, vendar jih je težko izmeriti. 

Kazalnika, s katerima izračunajo gospodarnost z zalogami sta (Kaltnekar 1993, 273): 
-  dnevi vezave materiala v zalogah = število dni v letu / koeficient obračanja 

zalog, 
-  koeficient obračanja zalog = vrednost porabljenega materiala / povprečna 

vrednost zalog. 

Tabela 3.4 Primer stroškov zalog v podjetju Liv Hidravlika d. o. o. 

3. STROŠKI ZALOG (v SIT)   
                   št.dni v letu  365
      koeficient obračanja zalog (materiala) 4,13
    = dnevi vezave materiala v zalogah 88

    

         vrednost porabljenega materiala 719.336.732
      povprečna vrednost zalog (materiala) 174.155.845
 = koeficient obračanja zalog (materiala) 4,13
Skupni stroški zalog za leto 2004 (tj. 
26,4 % vseh logističnih stroškov) 302.178.179

      Vir: Kovač 2004, 1. 

31 



Uporabni del diplomske naloge 

3.3.4 Transportni stroški 
Med transportne stroške štejejo stroške zunanjega in notranjega transporta, 

nastajajo pa zaradi gibanja materiala, včasih tudi oseb med posameznimi točkami 
poslovnega procesa in procesa proizvajanja. Stroški transporta so odvisni od obsega 
oziroma velikosti pošiljke, razdalje, začetka in konca poti in od oblike transporta. 

Ogorelc (1996, 78) deli stroške transporta po več kriterijih in sicer: 
-  glede na njihovo ekonomsko bistvo (materialni stroški, stroški amortizacije, 

stroški delovne sile), 
-  glede na kraj nastajanja v procesu reprodukcije (stroški proizvajanja, stroški 

managementa), 
-  glede na kraj nastajanja v procesu transportiranja (stroški začetno - končnih 

operacij, stroški prevoza), 
-  glede odvisnosti od stopnje izkoriščenosti zmogljivosti (stalni oziroma fiksni in 

variabilni oziroma spremenljivi), 
-  glede na nosilce stroškov (neposredni in posredni stroški). 

Transportne stroške delijo s stališča mesta, kjer nastajajo (Kaltnekar 1993, 353-
355): 

-  Stroške same transportne dejavnosti, ki nastajajo z vključevanjem transportnih 
sestavin in opravljanjem transportnih nalog med katere spadata stalni ali fiksni 
stroški (amortizacija, obresti na osnovna sredstva, zavarovanje transportnih 
naprav in tudi izdelkov in drugi stalni stroški) ter spremenljivi ali variabilni 
stroški (stroški energije in goriva, stroški vzdrževanja, stroški dela itd.). Potek 
obeh vrst stroškov in skupnih stroškov logistike v odvisnosti od doseženega 
učinka (razdalja, količina) prikazuje Slika 3.5. 

-  Stroške izven transportne dejavnosti, ki nastanejo z boljšim ali slabšim 
funkcioniranjem transportnih funkcij med katere spadajo izgube v proizvajanju 
zaradi nepravočasne dostave materiala, potrebe po obratnih sredstvih in obresti 
na ta sredstva zaradi zadrževanja materiala, poškodbe materiala in ljudi, 
ležarine itd. 

Dejavnike, ki vplivajo na ekonomičnost transporta deli Kaltnekar (1993, 356-357) na: 
-  tiste, ki vplivajo na povečanje učinka pri določenih stroških, 
-  tiste, ki vplivajo na zmanjševanje stroškov pri določenem učinku. 
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Slika 3.5 Odvisnost skupnih stroškov od učinkov 

 
Vir: Čižman 2002, 11. 

Dejavniki prve skupine so: 
-  maksimalno obremenjevanje transportnih naprav, 
-  najkrajši čas nakladanja in razkladanja, 
-  najkrajša transportna pot, 
-  pravilna izbira transportne naprave glede na transportni tovor, 
-  dobra organiziranost in planiranje, 
-  stimulacija sodelavcev, 
-  čim večja hitrost transportne naprave itd. 

Dejavniki druge skupine so predvsem: 
-  prihranki delovne sile, 
-  boljše vzdrževanje naprav, 
-  boljša organiziranost in planiranje. 

Čižman (2002, 106-107) deli dejavnike, ki vplivajo na transportne stroške na: 
-  dejavnike v zvezi z izdelkom, 
-  dejavnike v zvezi s tržiščem. 

Dejavnike v zvezi z izdelkom razvrsti v naslednje skupine: 
-  gostota tovora, ki je določena z razmerjem med težo in prostornino, 
-  zmožnost napolnitve prostora na transportnem sredstvu, 
-  priročnost tovora za nalaganje / razkladanje, 
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-  izpostavljenost - občutljivost tovora za poškodbe. 

Dejavniki transportnih stroškov v zvezi s tržiščem so: 
-  stopnja konkurence znotraj določene oblike transporta in med različnimi 

oblikami transporta, 
-  lokacija tržišč, ki določajo transportne razdalje, 
-  način in obsežnost regulacije transporta s strani izvršilne / zakonodajne oblasti, 
-  uravnoteženost ali neuravnoteženost tovornega prometa k tržišču in iz njega, 
-  vpliv sezone na promet, 
-  domači ali mednarodni transport. 

Za izračun gospodarnosti transporta v organizaciji si pomagajo s koeficientom 
(Kaltnekar 1993, 358): 

- koeficient transportnih stroškov = transportni stroški *100 / skupni stroški. 

Tabela 3.5 Transportni stroški v podjetju Liv Hidravlika d. o. o. 

4. TRANSPORTNI STROŠKI (v SIT)   
                 transportni stroški 16.998.384
            celotni stroški LIV Hidravlika 1.874.181.458
    = Koeficient transportnih stroškov 0,91 %
Celotni transportni stroški za leto 2004 
(tj. 1,48 % vseh logističnih stroškov) 16.998.384
 
Vir: Kovač 2004, 1. 

3.3.5 Ostali stroški 
Med ostale pomembnejše stroške logistike štejejo še stroške, ki se pojavijo v 

povezavi z oskrbo odjemalca ter stroške logističnega IK sistema.  

3.3.5.1 Stroški oskrbe odjemalca 
Ti stroški so povezani z različnimi nivoji oskrbe. Oskrba vključuje pridobivanje 

pravega izdelka za pravega odjemalca na pravem mestu, v pravem delovnem okolju in v 
pravem času, po najnižji možni ceni. Dobra oskrba odjemalca, ki je izid celotnega 
tržnega procesa, zagotavlja zadovoljstvo odjemalca. Oskrba odjemalca vključuje 
stroške, ki se nanašajo na izpolnitev naročila, rezervne dele, servisiranje in rokovanje z 
vrnjenimi izdelki. Bistveni delež stroškov tvori izgubljena (nerealizirana) prodaja. 
Bistvo je, da organizacija deluje s čim manjšimi stroški logistike ob določenem nivoju 
oskrbe odjemalca (Čižman 2002, 23). 

Izboljšanje oskrbe odjemalca ima vpliv na stroške logistike, na sam donos oziroma 
na dohodke kot je razvidno na Sliki 3.6. 
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Slika 3.6 Sprememba logističnih in splošnih stroškov ob spremembi oskrbe 
odjemalca 

 
Vir: Ballou 1999, 96. 
3.3.5.2  Stroški logističnega IK sistema 
Je kategorija stroškov, ki se nanaša na aktivnosti kot so: obdelava naročila, 

distribucija komunikacij in napovedovanje potreb. Ti stroški so izjemno pomembna 
investicija za podporo dobri oskrbi odjemalca. Organizacije v veliki meri investirajo v 
sodobno IKT. Narašča tudi uporaba računalniško podprtih IS, kot so sistemi za podporo 
odločanju (SPO), umetna inteligenca (UI) in ekspertni sistemi (ES) (Čižman 2002, 24). 

Slika 3.7 Delež celotnih logističnih stroškov v podjetju Liv Hidravlika d. o. o. 

Logistični stroški v primerjavi s celotnimi stroški 
(Liv Hidravlika  d. o. o.)

61%

39%
Celotni stroški logistike Liv
Hidravlika d. o. o. (l 2004)

Ostali stroški Liv
Hidravlika d. o. o. (l 2004)

 
Vir: Kovač 2004, 1. 
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Ko povzamejo stroške logistike, ki nastanejo v organizaciji, lahko pride med njimi 
do konflikta (zaradi konfliktov med logističnimi dejavnostmi), katere lahko prikažejo 
kot substitucijska razmerja (Slika 3.8). Konflikti v delovanju logističnega sistema se 
razrešujejo z usklajevanjem logističnih aktivnosti: išče se optimum delovanja 
logističnega sistema kot celote. Tipični primeri substitucijskega razmerja logistične 
storitve so (Ogorelc 1996, 13-14): 

-  izbira transportne zvrsti (transportni stroški po transportnih zvrsteh v primerjavi 
s stroški zalog in stroški skladiščenja), 

-  opredelitev nivoja oskrbe odjemalca (stroški transporta in skladiščenja v 
primerjavi s stroški oskrbe odjemalca), 

-  opredelitev velikosti varnostnih zalog (stroški vzdrževanja zalog v primerjavi s 
stroški oskrbe odjemalca), 

-  opredelitev velikosti obsega proizvajanja (stroški vzdrževanja zalog v 
primerjavi s stroški proizvajanja). 

Zaradi velikega vpliva stroškov logistike na samo poslovanje organizacije ter 
posledično tudi na njen poslovni izid, je potrebno za njihovo obvladovanje stalno 
spremljanje in analiziranje teh. Zaradi velikega deleža logističnih stroškov v strukturi 
celotnih stroškov organizacij se v zadnjem času iščejo alternativne možnosti 
organiziranja izvajanja aktivnosti. Ena od možnih oblik je tudi zunanje izvajanje 
aktivnosti (angl. outsourcing). 
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Slika 3.8 Substitucijska razmerja 

 
 

Vir: Ogorelc 1996, 14. 

3.4 Vzvodi za zniževanje stroškov logistike 
Ker imajo stroški logistike velik vpliv na delovanje same organizacije oziroma na 

njen poslovni izid, si v organizacijah postavljajo vprašanja, kje so področja za 
izboljšavo oziroma na kakšen način jih doseči, da bi predvsem zmanjšali same stroške 
logistike ter posledično izboljšali logistični proces z nalogo boljše oskrbe odjemalcev in 
s tem utrjevanja položaja organizacije na globalnem trgu.  

 3.4.1 Prostor 
Z načrtovanjem, optimiranjem in ureditvijo izdelovalnih, skladiščnih in upravnih 

prostorov, kar naj bi skrajšalo poti oziroma znižalo stroške za premagovanje prostora, se 
ukvarja veda o razmestitvi (angl. Layout). V zvezi z logistiko so pomembna tista načela 
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vede o razmestitvi, ki govorijo o prihranku na prostoru in o hitrosti premikanja 
materiala. Da bi to dosegli, je treba v prvi vrsti skrajšati poti v skladiščenju, notranjemu 
transportu in pri samih manipulacijah. 

Če skrajšajo poti med stroji in napravami tako, da postavijo stroje in druge naprave 
na način, da si bodo sledili na čim krajši razdalji po procesu proizvajanja, potem bodo 
prihranili na prostoru, poleg tega bodo še pospešili materialni tok. To načelo lahko 
uporabijo tudi pri skladiščenju materiala, kjer bodo skrajšali poti materialnega toka 
tako, da bo material, ki bolj pogosto prihaja v organizacijo blizu vhodu v skladišče, ter 
material, ki bolj pogosto odhaja iz organizacije, namestijo ob izhodu iz skladišča. Ob 
tem je potrebno upoštevati tudi skrajševanje poti materiala iz skladišča v obdelovalne 
obrate. Tudi tukaj bodo prihranili na prostoru. Pri manipulacijah zlasti pri nakladanju, 
prekladanju in razkladanju, se je potrebno izogniti večkratnemu nakladanju, razkladanju 
in prekladanju istega blaga na različnih mestih, s tem bodo skrajšali prevozne poti in 
prihranili na prostoru. 

3.4.2 Čas 
Kot porabljena poslovna prvina se v logistiki zelo pogosto pojavlja čas. Zaradi 

njegove pomembne večkratne vloge – kot količina porabljenega dela, kot merilo 
odzivnosti na zahteve odjemalca in tudi kot sestavina stroška vezave zalog, se 
velikokrat namesto o stroških govori kar o času. Pri tem imajo vedno za cilj 
skrajševanje porabljenih časov in s tem tudi stroškov. 

V zunanjem transportu je mogoče skrajšati čas s povečanjem tehnične hitrosti 
transportnega sredstva, krajšanjem časa na postajah, odpravljanjem postaj ipd. V 
notranjem transportu je mogoče krajšati čas s projektiranjem najkrajših poti, s 
primernimi (za blago in prostor) transportnimi sredstvi, s sinhronizacijo proizvajanja in 
notranjega transporta, z racionalno razmestitvijo naprav in strojev itd. Pri zalogah 
oziroma skladiščenju je mogoče prihraniti veliko stroškov s hitrejšim obračanjem zalog, 
s čimer zmanjšajo povprečno raven zalog in potreben skladiščni prostor. 

V logistiki so velike rezerve zmanjševanja stroškov s skrajševanjem časa pri 
manipuliranju z materialom. 

3.4.3 Kakovost logistike 
Pri izbiri načina izvajanja logistike niso bistveni samo stroški, ampak čedalje bolj 

kakovost izvajanja logistike (npr. varnost, točnost, zanesljivost itd.). S kakovostjo 
logistike mislijo na oskrbovanje odjemalca oziroma končnega potrošnika z 
izpolnjevanjem njihovih zahtev. 

Managerji morajo najprej preveriti notranje procese, da identificirajo področja, kjer 
so možne izboljšave in znižanje stroškov pri izvajanju storitev za odjemalce.  
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3.5 Možnosti za izboljšanje učinkovitosti logistike 
Z naraščajočo vlogo logistike in njene vse večje pomembnosti pri doseganju ciljev 

organizacije, se mora logistika soočiti z izzivom in izboljšati učinkovitost za podporo 
tem ciljem. Priložnosti za izboljšave na posameznih področjih obsegajo (Lambert, Stock 
in Ellram 1998, 25-35): 

-  večji delež pri postavljanju strategije v organizaciji in strateškem planiranju, 
-  management celovite kakovosti (angl. TQM – Total Quality Management), 
-  identifikacijo priložnosti za uporabo logistike pri doseganju konkurenčnosti, 
-  logistika »ob pravem času« (angl. JIT – Just in Time), 
-  uporabo tehnike hitrega odziva (angl. QR – Quick Response) in učinkovitega 

odziva odjemalca (angl. ECR – Efficient Consumer Response), 
-  napredek v razumevanju obračunavanja logističnih stroškov, 
-  boljše razumevanje izhodišč globalne logistike in izboljšavo logističnih IK 

sistemov, 
-  večjo udeležbo logističnih strokovnjakov v skupinskem delu, 
-  ustrezno razumevanje uporabe zunanjih virov (angl. outsourcing), partnerstva in 

strateških povezav, 
-  večje razumevanje in primerno uporabo tehnologije, 
-  ekološko ˝zeleno˝ trženje. 

3.5.1 Strateško planiranje in udeležba 
Aktivnosti kot so proračun logistike in njena kontrola, planiranje in nameščanje 

zalog ter oskrba odjemalca, so postale pomembne sestavine v procesu planiranja 
strategije organizacije.  

3.5.2 MGT celovite kakovosti (angl. TQM) 
Je filozofija, katera naj bi bila vključena v izgradnjo logističnega sistema, za dosego 

želenih izidov, ki se v logistiki nanašajo na kratke predvidljive transportne čase, 
zanesljive nivoje zalog in zanesljive čase izpolnjevanja naročil odjemalca. 

3.5.3 Ob pravem času (angl. JIT) 
Je filozofija managementa zalog, ki je namenjena zmanjševanju odvečnih zalog s 

posredovanjem izdelkov, komponent ali materiala točno takrat, ko jih potrebujejo. JIT 
predstavlja za logistično funkcijo tudi veliko priložnost za uspešnost, tako da zmanjšuje 
zaloge ob isti ali celo boljši oskrbi odjemalca. 

3.5.4 Hiter odziv (angl. QR) 
Je strategija sektorja maloprodaje, ki uporablja številne tehnike za izboljšanje 

managementa zalog in učinkovitosti ter s tem povečuje hitrost pretoka zalog. QR 
uporablja načela JIT v celotni oskrbovalni verigi, od dobaviteljev surovin do končnih 
zahtev odjemalca. 
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3.5.5 Logistika kot konkurenčna prednost 
Logistika je lahko za organizacijo najboljše sredstvo za doseganje konkurenčne 

prednosti, ker jo je težje posnemati kot ostale sestavine trženja (proizvod, cena, prostor 
in promocija). Moč logistike se odraža v doseganju organizacijskih ciljev, ki so 
povezani z oskrbo odjemalca. Organizacije, ki razumejo in izkoriščajo potencial 
logistike kot konkurenčno sredstvo, vključujejo logistiko kot ključno komponento v 
procesu strateškega planiranja. 

3.5.6 Obračunavanje stroškov logistike 
Uvedba in izraba integrirane logistične zasnove upošteva analizo celotnih stroškov 

za njegovo učinkovitost. Usmeritev managerjev mora biti na minimizacijo vseh 
logističnih stroškov ob danem nivoju oskrbe odjemalca.  

3.5.7 Logistika kot mejno - povezovalna aktivnost 
Logistika igra ključno vlogo v aktivnostih oskrbovalne verige znotraj in zunaj 

organizacije. Zunaj organizacije se logistika povezuje z odjemalci preko obdelave 
naročila, izpolnjevanja naročila in dostave. Logistika pa je povezana tudi s transportom, 
skladišči, dobavitelji in drugimi udeleženci, ki imajo svojo vlogo v oskrbovalni verigi. 

Znotraj organizacije je logistika povezana z vsakim funkcionalnim področjem. 
Logistika se povezuje s financami v procesu planiranja in analize porabe denarja v 
gradnjo in opremo za podporo distribuciji, transportu, skladiščenju, IKT itd. Logistika je 
povezana z računovodstvom pri ugotavljanju logističnih stroškov (transport, 
distribucija, zaloge) za različne izdelke, odjemalce in distribucijske kanale. Logistika je 
tudi obsežno povezana z ostalimi tržnimi aktivnostmi, ki doprinašajo k zadovoljstvu 
odjemalcev. 

3.5.8 Globalna logistika 
Mnoge velike organizacije so intenzivno vključene v mednarodna tržišča preko 

nabave, uvoza, izvoza, partnerstva, strateških povezav itd. Tovrstna tržišča narekujejo 
potrebo po globalni logistiki in globalnem logističnem omrežju. 

3.5.9 Rast potreb po strokovnem znanju 
Zaradi vse večje vloge, ki jo ima logistika v organizacijah je razvidno, da potrebe 

po strokovnjakih na področju logistike naraščajo. Zaradi njihove vse večje vključenosti 
v oblikovanje strategije organizacije in druge vidike procesa strateškega planiranja, 
nastajajo potrebe po znanjih na področju kakovosti, globalne logistike in izboljšanju 
odnosov z dobavitelji in ostalimi udeleženci. 

3.5.10 Logistični IK sistem 
Sposobnost organizacije, da izkoristi logistiko kot konkurenčno sredstvo, temelji na 

oceni in prilagoditvi učinka logistike v realnem času. Sposobnost organizacije se kaže v 
nadzoru zahtev odjemalca in nastalih zalog, s pravočasnim preprečevanjem
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nezaloženosti in s komunikacijo o obstoječih problemih z odjemalcem, kar zahteva 
odličen integriran logistični sistem. Ta sistem vpliva na vse logistične aktivnosti. Ob 
upoštevanju tržnih in izdelovalnih aktivnosti mora biti povezan tudi z ostalimi členi 
oskrbovalne verige, da poda natančno informacijo od začetnega dobavitelja do zadnjega 
uporabnika. 

3.5.11 Najem zunanjih virov, partnerstva in strateške povezave 
Najem zunanjih virov (angl. outsourcing) je aktivnost organizacije, ki najame 

zunanjo organizacijo za izvedbo nekaterih opravil. V logistiki se to največkrat nanaša na 
področja skladišč in transporta. Najemanje morda omogoča organizacijam uporabo 
najboljše logistične oskrbe, ki jo potrebuje. Partnerstvo temelji na zasnovi dolgoročnega 
sodelovanja z dobavitelji izdelkov ali storitev, odjemalci in zunanjimi partnerji. 
Strateške povezave pa se oblikujejo z najtesneje povezanimi partnerji. 

3.5.12 Tehnologija 
Tehnologija ima velik vpliv na način povezave osebja, ki sodeluje v logistični 

funkciji z ostalimi funkcionalnimi področji in zagotavlja hitrejši dostop do bolj 
natančnih informacij. Npr: kombinacija IK tehnologije z avtomatiziranimi skladišči, ki 
zmanjša vpliv prirojene nezanesljivosti človeka ter omogoča boljšo oskrbo odjemalca. 

3.5.13 ˝Zeleno˝ trženje 
Je povezano s problemi, ki se nanašajo na naravno okolje. Pri tem igra embalaža 

veliko vlogo, saj se jo je potrebno znebiti ali pa uničiti. To otežuje delo logistike, 
povečuje njene stroške in omejujeje možnosti. Organizacija se zato neprestano ukvarja s 
spremembami materialov za embaliranje in z izdelki, ki so bolj primerni za reciklažo. 
Vse te aktivnosti opredeljuje pojem »zeleno tržništvo«. 

3.6 Predlogi izboljšav na logističnem področju 

3.6.1 Področje organiziranosti 
Glede na organiziranost logistične dejavnosti v podjetju Liv Hidravlika d. o. o., ki 

je prikazana na organigramu podjetja je razvidno, da logistična dejavnost ne zajema 
vseh podsistemov, ki so značilni za logistiko. Predlagali bi, da bi oddelka nabave in 
trženja vključili pod okrilje logistike in tako zagotovili vplivnost logistike skozi celoten 
poslovno–organizacijski sistem v organizaciji. S tem bi lahko kar najbolj izkoristili 
sinergije logističnih podsistemov in skupno vodenje teh.  

3.6.2 Področje nabavne dejavnosti 
Na področju nabavne logistike bi lahko v obravnavani organizaciji zmanjšali 

nabavne stroške in izboljšali njihovo učinkovitost s tem, da bi vpeljali model nabave ob 
pravem času (angl. Just in Time). Kot smo ugotovili so ti stroški znašali 67, 7 % vseh 
logističnih stroškov in so po vrednosti na prvem mestu logističnih stroškov. Z modelom 
JIT, bi poleg manjših stroškov na področju nabave pridobili tudi na ostalih področjih 
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logistike ter na drugih področjih delovanja organizacije. To bi se kazalo na sami 
kakovosti izdelkov, na lažjem načinu doseganja ciljev, tako logistike, kot tudi 
organizacije kot poslovno–organizacijskega sistema ter v boljši oskrbi odjemalca kar bi 
se kazalo na dobrem imenu organizacije.  

3.6.3 Področje zalog 
Izdelovanje izdelkov v obravnavanem primeru ne temelji na masovnem 

proizvajanju. Zaradi tega dejstva smo prišli do zaključka, da so stroški zalog, ki znašajo 
26, 4 % vseh logističnih stroškov (drugi po vrednosti logističnih stroškov) in da so 
dnevi vezave materiala v zalogah (88 dni) previsoki, bi predlagali obravnavanem 
podjetju da, organizira skladiščenje oziroma vodenje zalog po zasnovi optimalnih zalog. 
To bi pripomoglo k boljši izrabi skladiščnih zalog, posledično pa bi tudi peljalo k 
zmanjševanju stroškov zalog. 

Pomembno vlogo pri zmanjševanju stroškov zalog ima tudi stalno oziroma sprotno 
spremljanje stroškov. Glede na organiziranost logistične dejavnosti v obravnavanem 
podjetju, bi predlagali, da bi poleg ostalih podsistemov logistike organizirajo 
organizacijsko enoto za kontrolo stroškov. 

3.6.4 Strateško področje 
Ker postaja logistika ena od glavnih sestavin konkurenčne prednosti organizacije, 

bi predlagali obravnavani organizaciji, kar so delno že izvedli, da vključijo logistično 
dejavnost kot ključno sestavino v procese strateškega planiranja, kajti če analiziramo s 
strateškega vidika ugotovimo, da ima logistična dejavnost velik vpliv na poslovni izid, 
kar je v obravnavanem primeru pomenilo, da so stroški logistike znašali kar 61 %  vseh 
stroškov.   
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4 ZAKLJUČEK 
Logistika je mlada veda. Pravi razmah je doživela šele v drugi polovici 20. stoletja 

in zaradi tega je težko najti enotno opredelitev logistike kot vede oziroma področij 
njenega proučevanja. Če povzamemo avtorje, bi lahko logistiko opredelili kot skupek 
med seboj povezanih aktivnosti, ki služijo za premikanje surovin, materiala, 
polizdelkov, izdelkov in storitev od dobaviteljev do organizacij, za premikanje znotraj 
organizacije in od organizacij do odjemalcev. 

Zaradi vse večje vloge, ki jo ima logistika v organizaciji jo je potrebno obravnavati 
kar najbolj celovito ter jo upoštevati pri samem načrtovanju poslovne strategije. 
Logistična strategija se nanaša na zagotavljanje učinkovite oskrbe odjemalcev, na njeno 
zanesljivost ter na njeno stroškovno sprejemljivost.  

Tudi logistiko v podjetju Liv Hidravlika d. o. o., katero obravnava diplomska 
naloga, skuša vse te smernice umestiti v svojo poslovno strategijo. Celovito 
obravnavanje pomeni predvsem povezovanje sestavin logistike v poslovno-
organizacijski sistem. 

Zato tudi smotri in cilji logistike izhajajo iz smotrov in ciljev širšega poslovno-
organizacijskega sistema t. j. same organizacije. Temeljni smoter in cilj logističnega 
sistema je optimalno preskrbovanje proizvajanja s predmeti dela ter optimalna oskrba 
porabnikov oziroma uporabnikov z izdelki v želeni količini, kakovosti in v pravem 
trenutku. Ostali smotri in cilji so še: znižanje stroškov logistike in s tem prizadevanje za 
čim boljšo likvidnost organizacije, izboljšanje oskrbe odjemalca, varstvo naravnega 
okolja itd. 

K osnovnemu ali glavnemu cilju logističnega sistema stremijo cilji posameznih 
logističnih podsistemov, ki skušajo s skupnim delovanjem doseči osnovni cilj. Delitev 
na logistične podsisteme opravijo zaradi boljšega razumevanja logistike ter zaradi 
samega napredka logistične dejavnosti v organizaciji. Ti podsistemi so: nabavna 
logistika, proizvodna oziroma notranja logistika, prodajna logistika ter poprodajna in 
razbremenilna logistika. 

Za uspešno uresničevanje nalog logistike in doseganje njenih zastavljenih ciljev je 
potrebno dobro razumevanje in poznavanje vseh njenih sestavin (notranji in zunanji 
transport, skladiščenje, zaloge; manipulacije z blagom, informacije, komunikacije in 
kontrola ter kadri povezani z logističnim procesom).  

Te sestavine so med sabo povezane na različne načine. Njihovo kombiniranje daje 
možnost poudarjanja ene ali druge sestavine logistike (ali je to povezano s stroški ali pa 
s kakovostjo), z namenom, da bi najbolj zadovoljili odjemalca. 

Logistika povzroča visoke stroške. Pri obravnavanju stroškov logistike naj se ne bi 
omejevali samo na neposredne logistične aktivnosti, ampak morajo biti pozorni tudi na 
posredne logistične aktivnosti. Tako ločijo nabavne stroške, stroške skladiščenja in 
zalog, transportne stroške in ostale stroške, ki nastanejo pri izvajanju logističnih 
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dejavnosti. V praksi je logistične stroške zelo težko zajemati. Največja ovira je samo 
določanje okvirov za logistične stroške (zaradi tega prihaja do različnih spoznanj o 
vplivu logistike na poslovni izid), zato si morajo postaviti jasne okvire ter predvideti vse 
točke nastajanja teh stroškov. 

Če povzamemo na primeru podjetja Liv Hidravlika d. o. o. znašajo celotni stroški 
logistike 61 % vseh stroškov pri poslovanju tega podjetja. Od vseh logističnih stroškov 
v obravnavanem primeru so imeli nabavni stroški največjo vrednost glede na ostale 
logistične stroške in so znašali 67, 7 % vseh logističnih stroškov. Na drugem mestu po 
vrednosti vseh logističnih stroškov smo ugotovili stroške zalog, katerih vrednost je 
dosegla 26, 4 % vseh logističnih stroškov. Manjšo vrednost v obravnavanem primeru pa 
so imeli skladiščni stroški (3, 3 %), transportni stroški (1, 48 %) ter ostali stroški 
(1,12%). Iz tega primera je razvidno kako velik vpliv imajo lahko stroški logistike in s 
tem tudi sama logistična dejavnost na samo poslovanje organizacije ter posledično tudi 
na njen poslovni izid. Zaradi tega je potrebno za obvladovanje stroškov njihovo stalno 
spremljanje in analiziranje. 

Z naraščajočo vlogo logistike in njene vse večje pomembnosti pri doseganju ciljev 
organizacije se logistika sooča z izzivom izboljševanja svoje učinkovitosti. Ta se kaže 
na posameznih področjih ter obsega: večji delež pri postavljanju poslovne strategije in 
strateškem planiranju, management celovite kakovosti, identifikacijo priložnosti za 
uporabo logistike pri doseganju konkurenčnosti, logistika »ob pravem času«, uporabo 
tehnike hitrega odziva in učinkovitega odziva odjemalca, napredek v razumevanju 
obračunavanja logističnih stroškov, boljše razumevanje izhodišč globalne logistike in 
izboljšavo logističnih IK sistemov, večjo udeležbo logističnih strokovnjakov v delovnih 
skupinah, ustrezno razumevanje uporabe zunanjih virov, partnerstev in strateških 
povezav, večje razumevanje in primerno uporabo tehnologije ter skrb za naravno okolje 
oziroma »zeleno trženje«. 

Predloge za izboljšanje stanja logistične dejavnosti v obravnavanem podjetju smo 
zasnovali za področje organiziranosti logistike, za področje nabave, za področje zalog in 
za strateško načrtovanje.  

Na področju organiziranosti logistike smo predlagali, da bi pod celovit sistem 
logistike vključili vse njene podsisteme oz. delne sestavine logistike (nabavno logistiko, 
proizvodno logistiko, prodajno logistiko in poprodajno oziroma razbremenilno 
logistiko), da bi dosegli sinergije med podsistemi oz. delnimi sestavinami. 

Na področju nabave smo predlagali model nabave »ob pravem času« predvsem, za 
zmanjševanje stroškov nabavne dejavnosti ter pridobitvi na kakovosti izdelkov, boljši 
oskrbi odjemalcev ter lažjemu doseganju ciljev logistike in celotne organizacije. 

Na področju zalog smo menili, da so možne izboljšave za boljše gospodarjenje z 
zalogami, tako, da bi v obravnavanem podjetju organizirali skladiščenje oziroma 
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vodenje zalog po zasnovi optimalnih zalog in s stalnim oziroma sprotnim spremljanjem 
njenih stroškov. 

Zaradi vse bolj pomembne vloge logistike smo na koncu predlagali obravnavanem 
podjetju, da vključijo logistiko kot ključno sestavino strateškega planiranja, kar so 
deloma že izvedli. 
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