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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je predstavljena vloga in pomen logistike v mednarodnem 

poslovanju, saj sta aktivnosti tesno povezani med seboj. Da sta ti dve področji najbolj 

pridobili na pomenu v zadnjih letih, pa so vzrok globalizacijski procesi. V današnjem času je 

uspešnost podjetja v veliki meri odvisna od mednarodnega poslovanja zaradi konkurenčnosti 

in števila konkurentov, ki se na trgu iz dneva v dan povečuje. V empiričnem delu smo 

raziskovali in proučevali  mednarodno poslovanje podjetja Letrika, ter aktivnosti logistike in 

njene vloge v poslovanju podjetja. Ugotovili smo, da proučevano podjetje uspešno posluje,  

eno od ključnih vlog pri tem pa ima v podjetju zelo dobro organizirana, vodena in tudi 

strateško organizirana logistična dejavnost.   

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, logistika, konkurenti, trg, Letrika. 

SUMMARY 

The final project assignment deals with the role and importance of logistics in international 

business, as the activities are closely related to each other. Globalization processes have 

caused these two areas to have gained the importance in the recent years. Nowadays, the 

company's success largely depends on international business due to the competition and the 

number of competitors, which daily increase on the market. In the empirical part, we have 

explored and studied international operations of the company Letrika and its logistics 

activities and roles. We found out that the company operates successfully having one of the 

key roles within the company – logistics – very well organized, managed and strategically 

organized. 

Keywords: globalization, international business, logistics, competitors, market, Letrika. 
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1  UVOD 

V zadnjih desetletjih smo priča številnim spremembam tako doma kot tudi v svetu, ki so 

posledica delovanja globalizacijskih procesov. Globalizacija je s svojim pojavom omogočila, 

da so se države začele medsebojno povezovati na gospodarskem, socialnem in političnem 

področju. Povezovanje držav na gospodarskem področju je hkrati povzročilo tudi velike 

spremembe na trgu. Podjetja so pred velikim izzivom, ker so izpostavljena vedno večji 

konkurenci. Na trgu ni več ključen prodajalec, ampak je ključno vlogo dobil kupec, saj 

ponudba blaga zaradi mednarodnega poslovanja iz dneva v dan narašča. Konkurenca je 

prisilila podjetja, da so se začela prilagajati željam kupcev. Kvaliteta proizvodov ter cenovna 

konkurenčnost, ki sta bila nekoč pomemben faktor za zagotavljanje konkurenčne prednosti 

podjetja, v današnjem času ne zadostujeta več. Svet se je začel spreminjati v en velik trg, kjer 

pomembno vlogo nedvomno igrata mednarodno poslovanje in logistika. 

1.1  Opredelitev področja in opis problema 

V sedanjem času so spremembe edina stalnica. V poslovnem okolju preživijo in uspejo le 

tista podjetja, ki znajo ustvarjati takšne konkurenčne prednosti, s katerimi pritegnejo kupce na 

domačem, predvsem pa na globalnem trgu. Tako se je mednarodno poslovanje razširilo med 

podjetji in državami ter postalo stalna praksa med njimi; podjetja z namenom povečati svoje 

tržne deleže ter posledično obseg prodaje in rasti, države pa za dvig blaginje svojih 

prebivalcev (Makovec Brenčič idr. 2009, 7). Mednarodno poslovanje se razlikuje od 

domačega po tem, da se vse poslovne transakcije in procesi (najbolj značilne transakcije so 

izvoz, uvoz, tuje investicije) odvijajo prek meja in zajemajo vsaj dve ali več držav. Glavna 

naloga in cilj mednarodnega poslovanja pa je zadovoljevanje potreb svetovnih potrošnikov, 

podjetij in držav (Ruzzier in Kesič 2011, 11). Vendar se moramo zavedati, da ko vstopamo v 

proces mednarodnega poslovanja, vstopamo v drugačno okolje tako z vidika ekonomskih kot 

tudi političnih, družbenih in kulturoloških značilnosti. Prav zaradi različnosti trgov je 

mednarodno poslovanje tako raznoliko in kompleksno, saj ima kultura velik vpliv na 

mednarodno poslovanje. 

Logistika je dejavnost, ki se v zadnjih desetletjih hitro razvija in pridobiva na pomenu prav 

zaradi globalizacijskih procesov. Jakomin, Zelenika in Medeot (2002, 57) opredeljujejo 

logistiko kot: »Skupek med seboj povezanih aktivnosti, ki služijo za premikanje surovin, 

polproizvodov, drugega materiala in gotovih proizvodov od dobaviteljev do podjetja, za 

premikanje znotraj podjetja in od podjetja do odjemalcev oziroma kupcev ter vse z njimi 

povezane aktivnosti«. Veliko podjetij je spoznalo, da je prav logistika eden od pomembnejših 

dejavnikov, od katerega je v veliki meri odvisna uspešnost in konkurenčnost podjetja. V 

današnjem času ni več ključna težava, kaj proizvajati, temveč kako te proizvode dostaviti čim 

hitreje na trg, oziroma kupcem, to pa podjetjem predstavlja nenehen izziv tako z vidika 

pravočasnosti kot tudi ekonomičnosti. Cilj logistike je dostaviti prave dobrine in storitve na 
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pravo mesto ob pravem času, količini in kakovosti za pravega odjemalca, z najnižjimi stroški 

in vplivi na okolje skladno s sklenjeno pogodbo (Logožar 2004, 12). Prav z namenom 

zadovoljitve kupca, so se v poslovni logistiki razvili nekateri koncepti, kot so dobava ob 

pravem času (angleško Just in time) in upravljanje preskrbovalnih verig (angleško Supply 

chain management). S temi koncepti želijo podjetja izboljšati svoje procese in povečati svojo 

konkurenčnost ter zagotoviti zadovoljstvo svojih odjemalcev.  

V zaključni projektni nalogi bomo proučili področje mednarodnega poslovanja in logistike. 

Razlog, da smo si izbrali ti dve področji za temo obravnave je ta, da sta v zadnjih desetletjih z 

vplivom globalizacijskih dejavnikov pridobili največ na pomenu. Raziskali, proučili in 

predstavili vam bomo pomen logistike in logističnih storitev v mednarodnem poslovanju, ter 

vpliv globalizacije na področje logistike in pomen logistike v podjetju Letrika, saj podjetje 

deluje predvsem v mednarodnem poslovnem okolju. 

1.2  Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati in proučiti pomen in vlogo logistike v 

mednarodnem poslovanju ter preučiti logistično dejavnost v podjetju Letrika. Cilji zaključne 

projektne naloge so: 

- proučiti in opredeliti pomen mednarodnega poslovanja,  

- raziskati in proučiti pomen logistike v mednarodnem poslovanju, 

- raziskati in proučiti vlogo in pomen logistike v podjetju Letrika. 

1.3  Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi bomo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

- metoda deskripcije, s katero bomo teoretično opisali mednarodno poslovanje in logistiko, 

- metoda kompilacije, s katero bomo povzemali literaturo, povzetke in spoznanja številnih 

avtorjev, 

- metoda analize, za razčlenjevanje posameznih teoretičnih osnov iz dostopne strokovne 

literature s področja mednarodnega poslovanja in logistike, 

- kvalitativna metoda, v obliki intervjuja s predstavnikom podjetja Letrika,  

- metoda sinteze, s katero želimo ugotoviti vpliv in pomen logistike na mednarodno 

poslovanje. 

1.4  Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Mednarodno poslovanje in logistika sta v današnjem času zelo pomembni področji, ki skupaj 

zelo tesno sodelujeta. Predpostavljamo, da je mednarodno poslovanje pomembno za podjetja, 

ki na lokalnih trgih ne dosegajo več zadovoljivih rezultatov, zaradi vse hujše konkurence in 
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se zato vključujejo v procese mednarodnega trženja, z namenom povečati svoje tržne deleže 

ter posledično tudi prodajo in rast. Tu pa nastopi novo vprašanje, kako te proizvode dostaviti 

kupcu, ki je lahko na drugem koncu sveta. Predpostavljamo, da je odgovor na to logistika, ki 

se ukvarja s premikanjem stvari od dobavitelja pa vse do kupca. Ocenjujemo, da večjih 

omejitev pri zaključni projektni nalogi ne bomo imeli. 
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2  MEDNARODNO POSLOVANJE 

Svet, v katerem živimo danes, je pod vplivom velikih sprememb, saj se nenehno spreminja in 

razvija. Svetovno gospodarstvo, ki se iz dneva v dan bolj razvija, je pripeljalo do tega, da so 

se začele brisati meje med državami ter odpravljati meje med gospodarskimi panogami. Zato 

se vsak dan, tako podjetja kot tudi potrošniki, srečujemo s procesi globalizacije, 

internacionalizacije in liberalizacije poslovanja, ki vedno bolj dobivajo svetovne razsežnosti 

(Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 5).  

Ljudje med seboj že od nekdaj trgujemo in prvi zapisi o začetku trgovanja segajo nazaj vse 

do leta 2500 pred našim štetjem (Seyoum 2000, 1). Nekoč so ljudje živeli samo od tistega, 

kar so sami pridelali ali pa zamenjali na lokalnem trgu. Države pa so ponujale na domačem 

trgu samo tiste izdelke, ki so bili proizvedeni znotraj le te. Danes sta edini stalnici za podjetja 

in gospodarstva na vedno bolj globalnem trgu mednarodno poslovanje in trženje, brez katerih 

v sodobnem poslovnem svetu, zaradi pritiska vedno večje svetovne konkurence, ne morejo 

več delovati.  

Nekatera podjetja se prav zaradi kompleksnosti poslov do sedaj niso podajala v procese 

mednarodnega poslovanja, dandanes pa se na domačem trgu, ki postaja del globalnega 

svetovnega trga, srečujejo s tujimi podjetji, ki nastopajo na trgu kot ponudniki izdelkov, 

storitev, znanja, veščin in kapitala (Hrastelj 1995, 5). V zadnjih letih se ponudba blaga in 

storitev na svetovnem trgu bliskovito povečuje, saj na trg prihajajo vedno novi ponudniki iz 

nam do sedaj nepoznanih držav, ki ponujajo svoje izdelke in storitve na svetovnem trgu po 

najboljših možnih pogojih, da bi si pridobili naklonjenost svetovnih potrošnikov (Ruzzier, 

Kesič in Mevlja 2008, 5). Mednarodno poslovanje vedno bolj pridobiva na pomenu in postaja 

vse bolj razširjeno, potrebno in eno od glavnih orodij podjetij za njihov obstoj in uspešnost. 

2.1  Opredelitev in pomen mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje je proces, s katerim podjetja prenesejo svoje izdelke ali storitve prek 

meja svoje domače države in poslovnega okolja. Dubrovski (2006, 15), opredeljuje 

mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino kot: » Najširši pojem mednarodnih poslovnih 

aktivnosti, saj vključuje vse poslovne transakcije, ki na trgovinski način (premiki izdelkov, 

storitev, znanja, kapitala in tehnologije) ali netrgovinski način (npr. proizvodnja v tujini, 

kapitalska udeležba v tujem podjetju) zajemajo dve ali več držav.« Osnovna razlika med 

domačim in mednarodnim poslovanjem se kaže predvsem v tem, da se pri mednarodnem 

poslovanju vse transakcije in procesi odvijajo prek domače meje, z namenom zadovoljiti 

kupca, podjetje, institucijo ali državo (Makovec Brenčič idr. 2009, 10).  

Razlogi, da se vključujemo v proces mednarodnega poslovanja, so naslednji: domači trg je 

zasičen, kar je posledica vedno večje konkurence, ki posluje na našem trgu, razširjamo trge 
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za nove izdelke, za katere je domači trg premajhen, zmanjšamo nihanja v prodajah, 

pridobivamo redke tuje vire, povečujemo sloves pri vseh udeležencih v poslovanju, hitreje 

amortiziramo nekatere izdatke (Hrastelj in Makovec Brenčič 2005, 2). V mednarodnem 

poslovanju, ki je mnogo širši pojem od same mednarodne menjave, sta najbolj značilni 

poslovni aktivnosti izvoz in uvoz blaga ter storitev, v zadnjih letih pa se krepijo še druge 

poslovne aktivnosti, kot so neposredne tuje investicije ter različne pogodbene oblike 

(Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 6). Mednarodna trgovina ponuja možnost posamezni državi, 

da se lahko le ta specializira v proizvodnji tistih dobrin in storitev, v katerih je relativno 

uspešna oz. ima primerjalne prednosti pred drugimi državami (Dubrovski 2006, 16).  

 

Slika 1: Razsežnosti mednarodnega poslovanja 

Vir: Dubrovski 2005, 2. 

Poglavitni cilj mednarodnega poslovanja pa je zadovoljevanje potreb svetovnih potrošnikov, 

podjetij in držav. Ker govorimo o zadovoljevanju potreb svetovnih potrošnikov, je potrebno v 

proces mednarodnega poslovanja vključiti vse poslovne aktivnosti, ki so potrebne, da lahko 

zagotovimo kvalitetno in dolgoročno zadovoljevanje potreb svetovnih potrošnikov, njihovo 

zadovoljstvo ter zvestobo. Mednarodno poslovanje je v primerjavi s poslovanjem na 

domačem trgu veliko bolj zahtevno, naporno, kompleksno, dinamično in tvegano, a obenem 

povezano tudi z večjimi izzivi in priložnostmi. Hkrati podjetjem, organizacijam, 

posameznikom in tudi državam daje večje razsežnosti, širino, vendar zahteva načrten, 

sistemski pristop (Ruzzier in Kesič 2011, 11–12).  

Zavedati se moramo, da ko poslujemo v mednarodnem okolju, vstopamo v različna 

ekonomska, politična, družbena, kulturološka, pravna, okoljska, tehnološka in poslovna 

okolja, ki se med seboj še vedno močno razlikujejo po ekonomski moči, pravni regulativi, 

kulturoloških navadah porabnikov in političnih situacijah. Ko se podajamo v mednarodno 

okolje ter proces mednarodnega poslovanja, pa nikakor ne smemo pozabiti na spremembe. Te 

so del vsakdana, saj se trgi/države ter tudi posamezniki, podjetja in institucije nenehno 

spreminjajo in s tem se spreminjajo tudi transakcije in procesi mednarodnega poslovanja 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 10–11). V mednarodnem tržen prostoru dolgoročno uspejo le 
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tisti subjekti, ki se zavedajo, da je za obvladovanje in uspešnost v mednarodnem poslovanju, 

potrebnih veliko različnih dejavnikov, znanj, veščin, navad, običajev, značilnosti ter 

prilagajanja drugačnim potrebam in okolju (Ruzzier in Kesič 2011, 12). 

Preglednica 1: Pregled največjih svetovnih uvoznikov in izvoznikov v letu 2013 

Država Pozicija Uvoz v mio. $ Izvoz v mio. $ 

Kitajska 1 1,949,992.0 2,209,007.0 

ZDA 2 2,329,059.8 1,579,593.0 

Nemčija 3 1,188,883.8 1,452,710.9 

Japonska 4 833,166.1 715,097.2 

Francija 5 681,016.0 579,687.2 

Velika Britanija 6 655,318.6 541,593.9 

Nizozemska 7 589,768.1 671,862.6 

Republika Koreja 8 515,586.0 559,632.0 

Italija 9 477,391.5 517,740.1 

Kanada 10 474,270.0 458,379.3 

Slovenija  33,482.7 34,124.7 

Vir: WTO 2014. 

2.2  Vpliv globalizacije na mednarodno poslovanje 

Globalizacija je proces, ki nas danes spremlja na vsakem koraku in je zelo pogosto 

obravnavan pojav, vendar kljub temu si ga večina ne zna pravilno razložiti. Ruzzier in Kesič 

(2011, 19) definirata globalizacijo kot večdimenzionalen in kompleksen pojav, ki je prisoten 

v svetovnem gospodarstvu že nekaj desetletij, ki s svojimi procesi izrazito spreminja 

strukturo in podobo svetovnega gospodarstva. Danes najbolj spodbujajo globalizacijo prav 

multinacionalna podjetja, ki imajo svoje proizvodne obrate razpletene po vsem svetu in imajo 

tako v rokah kar precejšnji del svetovne proizvodnje, tako so tudi odgovorna za njen nastanek 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 17). V zadnjih letih so hiter razvoj tehnologije, informatike in 

liberalizacija svetovnega gospodarstva spet pospešili procese globalizacije (Ruzzier in Kesič 

2011, 19).  

V poslovnem svetu in procesih na mednarodnih trgih se globalizacijski dejavniki kažejo 

predvsem v brezmejnih tehnoloških inovacijah, zmanjšanju trgovinskih in investicijskih ovir, 

predvsem pa v neizmerni, intenzivni in vse bolj globalni konkurenci (Makovec Brenčič idr. 

2009, 13). Globalizacija mednarodnega poslovanja je povzročila, da so meje med državami 

začele bledeti in izgubljati ter s tem tudi klasična definicija geografskega izvora izdelka 

(storitve), spreminjati pa so se začele tudi dimenzije procesa konkuriranja (Dubrovski 2006, 

48). Podjetja danes prav zaradi globalizacijskih procesov spremljajo pogoje poslovanja 

povsod po svetu ter tako iščejo najboljše pogoje za svoje investicije, lokacije proizvodnje in 

ustvarjanje novih trgov (Makovec Brenčič idr. 2009, 16). V današnjem času zelo izrazitih 

globalizacijskih procesov si države in podjetja prizadevajo, da dosegajo globalne 
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konkurenčne prednosti z razvojem novih tehnologij, izdelkov in storitev, povečujejo tržne 

deleže ter poskušajo racionalizirati stroškovni vidik poslovanja (Ruzzier in Kesič 2011, 22). 

Da so učinki globalizacije vidni na področju mednarodnega poslovanja, kažejo naslednja 

dejstva (Ruzzier in Kesič 2011, 23): 

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

- postopna liberalizacija svetovnega gospodarskega tržnega prostora, 

- pospešen razvoj področja telekomunikacij, informacijske tehnologije in logistike, 

- naraščanje deleža mednarodnega poslovanja in tujih neposrednih investicij, 

- krepitev in rast multinacionalnih podjetij, 

- letno povečanje deleža mednarodne menjave, 

- nastajanje integriranih svetovnih finančni trgov, 

- v zadnjih letih hiter razvoj nekaterih svetovnih gospodarstev (Kitajska, Brazilija, Indija, 

Južna Koreja, Južnoafriška republika, Ruska federacija), 

- spreminjanje in povečevanje pričakovanj in potreb svetovnih potrošnikov, katerih 

dolgoročno zvestobo je težko zagotoviti, saj imajo na voljo vedno večjo ponudbo blaga in 

storitev, 

- povečanje prebivalstva v manj razvitih predelih sveta, 

- vrednost najpomembnejših svetovnih valut niha in se spreminja, kar povzroča, da se 

izvaja stalen in trajen pritisk na zniževanje cen izdelkov, storitev, surovin in sestavin.  

Danes si ne moremo predstavljati življenja brez globalizacije, saj postaja del našega vsakdana 

in omogoča svetovnim potrošnikom, da lahko izbirajo med različnimi izdelki in storitvami, ki 

prihajajo iz vedno večjega števila držav na vedno večje število svetovnih trgov (Ruzzier in 

Kesič 2011, 24).  

2.3  Izbira tujih trgov in načini vstopa na njih 

Podjetja, ki prvič vstopajo na tuje trge ali pa le želijo povečati svojo izvozno (ali uvozno) 

verigo, morajo najprej med potencialnimi trgi izbrati tiste, ki njihovim namenom najbolje 

ustrezajo in jih nato še selekcionirati, ker vseh trgov ni mogoče osvojiti naenkrat (Dubrovski 

2006, 161). Pravilne oz. idealne strategije za vstop na izbrani tuji trg ne obstaja, saj različna 

podjetja za vstop na isti trg uporabijo različne metode (Ruzzier in Kesič 2011, 53). Podjetja 

morajo biti previdna pri izbiri tujih trgov in poslovanju na njih, saj se potrebe kupcev na trgih 

razlikujejo, zato je naloga podjetja, da prilagodi ponudbo potrebam porabnikov (Hrastelj in 

Makovec Brenčič 2005, 15).  

Podjetja, ki se šele odločajo za delovanje na mednarodnih trgih, se pri izbiri ciljnih tujih trgov 

odločajo med takimi, ki so jim najbolj razumljivi in se od domačega trga najmanj razlikujejo 

(Ruzzier in Kesič 2011, 64). Podjetja morajo med obstoječimi trgi izbrati tistega, za katerega 

velja največja perspektivnost, najmanjše tveganje ter večji prihodek oz. večji donos glede na 

njihov proizvodni (ponudbeni) program (Dubrovski 2006, 162). Pri izbiri trgov in pred 
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vstopom na njih morajo podjetja upoštevati različne dejavnike, ki vplivajo in pogojujejo 

načine ter vsebine mednarodnega poslovanja (Ruzzier in Kesič 2011, 55). Avtorji Ruzzier, 

Kesič in Mevlja (2008, 16) ločijo dejavnike mednarodnega poslovanja na notranje in zunanje: 

- » notranji dejavniki so: velikost in pomen podjetja, izkušnje iz mednarodnega poslovanja, 

izdelek/storitev in njegova prilagoditev trgu(om) in potrebam lokalnega segmenta, 

- zunanji dejavniki so: sociokulturne razlike med domačim in tujim trgom, deželno 

tveganje, velikost in rast trga, neposredne in posredne trgovinske omejitve, intenzivnost 

konkurence, dostopnost distribucijskih in tržnih poti.«   

Ko govorimo o načinih in oblikah mednarodnega poslovanja, razlikujemo tri osnovne načine 

vstopa na tuji trg (Makovec Brenčič idr. 2009, 69): izvozni, pogodbeni in investicijski 

(naložbeni). Vsak izmed naštetih načinov predstavlja drugačno obliko vstopa podjetja na 

mednarodne trge. Ko obravnavamo načine in oblike ter s tem povezane strategije za vstop 

podjetij na mednarodne trge, je potrebno vedno podati še oceno tveganja, kontrole in 

prilagodljivosti podjetja z vidika izbranega načina in oblike vstopa na mednarodni trg 

(Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 16).  

 

Slika 2: Prikaz načinov vstopa na tuje trge 

Vir: Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 138. 

Ko podjetje vstopi na tuji trg se ne odloča le na kakšen način bo začelo prodajati izdelke 

(storitve) na izbranem trgu, temveč morajo izbrati tudi: obseg aktivnosti, način izvajanja 

aktivnosti, vrstni red aktivnosti, obseg prilagoditve lokalnim značilnostim, ustreznost 

predlaganega modela strateškim usmeritvam in organiziranost poslovnega sistema 

(Dubrovski 2005, 2). Ali je podjetje izbralo in osvojilo pravi trg se ugotovi v povprečju od 3 

do 4 let, saj šele po tem obdobju podjetje doseže takšne izvozne vrednosti in količine, ki 

omogočajo donosnost izvoznega posla oz. trga. Če je podjetje napačno izbralo trg, so lahko 

posledice za podjetje zelo resne, saj izgubi celoten dotedanji vložek (Dubrovski 2006, 161).  
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3  LOGISTIKA 

Za pojem logistika lahko v različnih znanstvenih in strokovnih literaturah zasledimo različne 

razlage in definicije, ker različni avtorji različno opredeljujejo logistiko. Čeprav so si 

definicije med seboj različne, lahko zasledimo nekatere podobnosti med njimi, saj vsi 

navajajo, da gre pri logistiki za premik in skladiščenje blaga. Logistika je dejavnost, ki je 

pridobila na pomenu šele v zadnjih letih, razvijati pa se je začela že pred nekaj sto leti kot del 

vojaške vede. O izvoru besede logistika obstaja veliko različnih razlag, najprimernejša je ta, 

da izhaja iz francoskega glagola »loger«, ki pomeni nastaniti, vojaška veda je pomen tega 

izraza še razširila na oskrbovanje vojske s hrano, obleko, zdravili, orožjem in strelivom 

(Logožar 2004, 27). Tako bi lahko pomen logistike razumeli kot dejavnost za premagovanje 

prostora (kot transport) in časa (Požar 1985, 11).  

Logistična dejavnost je postala najbolj opazna med drugo svetovno vojno, ko so ZDA morale 

opremiti in oskrbovati lastno ter zavezniško vojsko po vsem svetu. Prav zaradi uspehov 

logistične dejavnosti v vojski, se je le-ta prenesla tudi na gospodarsko področje, saj je 

prevladalo spoznanje, da so logistični problemi, ki jih mora reševati vojska, podobni 

logističnim problemom, s katerimi se vsakodnevno srečujejo podjetja (Jakomin, Zelenika in 

Medeot 2002, 55).  

Logistika je včasih bila pomembna komponenta samo v industrijskem in ekonomskem svetu, 

v zadnjem času pa postaja dejavnost s primarnim pomenom v gospodarskem in prometnem 

sistemu (Jakomin, Zelenika in Medeot 2002, 54). Kljub temu da se je logistika v 

gospodarstvu uveljavila zelo pozno, je zelo hitro pridobila na pomenu, saj so se podjetja 

začela zavedati njene vloge, organiziran logistični sistem ima namreč pomembno vlogo pri 

uspešnem poslovanju podjetja, zniževanju stroškov poslovanja, pridobivanju konkurenčnih 

prednosti in posledično pri večanju dobička podjetja (Štor, Mušinovič in Urbancl 2011, 13).    

3.1  Opredelitev in pomen logistike 

Logistiko danes razumemo kot sistem za uspešno optimalno krmiljenje vseh premikanj oz. 

tokov logističnih objektov (materiala, blaga, informacij in v proces vključenih živih bitij) 

zunaj in znotraj podjetja (Oblak 2007, 5). Požar (1985, 11) definira logistiko takole: »Izraz 

logistika zajema fizični tok materiala (surovine, polproizvodi, proizvodi, odpadki) ter tok 

informacij od dobavitelja surovin prek proizvajalca in morebiti trgovca do končnega 

potrošnika gotovih proizvodov, torej prostorske spremembe, poleg tega pa tudi skladiščenje, 

ki pomeni premagovanje časa.« 

Logistiko Štor, Mušinovič in Urbancl (2011, 12) razvrščajo po naslednjih merilih: 

- »glede na dejavnost: transportna, skladiščna, špedicijska, distribucijska, nabavna, 

trgovinska, intralogistika, 
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- glede na področje uporabe: industrijska, vojaška, poslovna, marketinška, tehniška, 

gospodinjska logistika, 

- glede na področje opazovanja: mikrologistika, metalogistika, makrologistika, 

interorganizacijska logistika, podjetniška oz. poslovna logistika.«      

Današnji trg se je korenito spremenil, saj ni več trg proizvajalcev kot nekoč, sedaj na trgu 

igrajo glavno vlogo porabniki s svojimi raznolikimi potrebami in željami, podjetja pa so se za 

njihovo naklonjenost prisiljena boriti. Na trgu je postalo pravilo dostaviti kupcu blago v pravi 

količini, na pravo mesto, nepoškodovano, hitro, zanesljivo in po pravi ceni (Štor, Mušinovič 

in Urbancl 2011, 13). Glavni cilji logističnih procesov so postali (Vatovec Krmac 2010, 11): 

- »znižanje stroškov logistike, kar je možno doseči s krajšanjem poti, s primernim 

znižanjem zalog, z naročanjem primernih količin blaga, s koncentracijo tovorov, s 

pravilnim pakiranjem, z uvedbo ustrezne mehanizacije, s sodobno informacijsko 

tehnologijo, 

- izboljšanje kakovosti oz. izboljšanje storitev logistike pri kupcih, kar je možno doseči z 

večjo hitrostjo in točnostjo dobav, z opravljanjem logističnih storitev od vrat do vrat, z 

dostavo nepoškodovanega blaga v zahtevani obliki, s primerno ceno, 

- varstvo okolja, na katerega najbolj vplivajo pakiranje (embalaža), transport 

(onesnaževanje zraka in vode, hrup) ter skladiščenje (izraba prostora), 

- humanizacija dela – pri organiziranju in izvajanju logističnih dejavnosti morajo biti 

pozorni na ergonomijo dela ter preprečevanje poklicnih bolezni.« 

 

Slika 3: Vidiki opazovanja logistike 

Vir: Logožar 2004, 29. 

Danes je poglavitni namen logistike zagotoviti, da so materiali, ljudje, proizvodne 

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

po spremenljivi ceni, kar v današnjem času imenujemo koncept dobava ravno ob pravem času 

oz. »just in time«. Prav zaradi tega koncepta ima danes logistika tako pomembno vlogo pri 

blagovni menjavi, saj vpliva na konkurenčnost, prodajne cene, dobavne roke in druge 

elemente, ki so povezani s proizvodom (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 37).  
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Avtorji Jakomin, Zelenika in Medeot (2002, 56) ugotavljajo, da se je pomembnost logistike v 

zadnjih letih tako povečala zaradi naslednjih dejavnikov: 

- »intenzivno mednarodno povezovanje, 

- tehnološki razvoj, še posebej na področju transporta, špedicije, komunikacij in 

informacijske tehnologije, 

- globalizacija upravljanja in ravnanja podjetij ter prenos metod upravljanja in ravnanja 

izven nacionalnih meja suverenih držav.« 

Da je logistika v praksi postala tako pomembna dejavnost in sestavni del strategije podjetja, 

so pripomogli naslednji vzroki: povečani stroški nabave in distribucije, načini ter vrste 

nabave in distribucije blaga so lahko zelo različni, zlasti v zvezi z naraščajočo globalizacijo 

gospodarstva in vse večjo delitvijo dela (Štor, Mušinovič in Urbancl 2011, 14).  

3.2  Pomen logistike za gospodarstvo 

Gospodarno ravnanje je značilnost za današnja razvita gospodarstva, kaže pa se v družbeni in 

mednarodni delitvi dela ter s tem v razmestitveni in časovni soodvisnosti poslovno 

neposredno ali posredno povezanih sistemov. Pogoj za poslovanje na principu gospodarnega 

ravnanja je združevanje ljudi in sredstev v gospodarstvu, da se lahko realizirajo proizvodnji 

cilji in zadovoljijo porabniki blaga ter storitev s prostorskega in tudi časovnega vidika. 

Potreba po takšnem organiziranju proizvodnje in porabe je nastala prav zaradi vse večje 

delitve dela: od samooskrbe do proizvodnje blaga in storitev za potrebe drugih v nacionalnem 

gospodarstvu in tujini (Logožar 2004, 32).  

Različne aktivnosti, ki jih logistika danes zajema imajo poglavitno vlogo v gospodarskem in 

družbenem pogledu. V gospodarstvu ima logistika pomembno vlogo predvsem iz dveh 

razlogov (Križman 2010, 7): 

- »logistika pomeni enega večjih izdatkov pri poslovanju v mnogih podjetjih in vpliva na 

številne ekonomske aktivnosti podjetij, 

- logistika podpira mnoge ekonomske aktivnosti, predvsem omogoča nemoteno prodajo 

blaga in storitev. Brez učinkovite logistike bi bilo praktično onemogočeno zadovoljevanje 

različnih potreb v sodobnih družbah.« 

Globalizacija svetovnega gospodarstva ima v sedanjosti zelo velik vpliv na logistične sisteme 

posameznih držav. Naraščajoče zahteve po distribucijskem gospodarstvu potrjujejo, da 

pomen logističnih dejavnosti (storitvenih in proizvodnih) narašča. V posameznih poslovnih 

sistemih se z oblikovanjem in uravnavanjem gospodarnih distribucijskih procesov pojavlja 

potreba po odločitvah, ki se nanašajo na prodajnopolitične instrumente (način prodaje, 

prodajne metode, politika komuniciranja, politika proizvodov in storitev), torej na področje 

distribucijske dejavnosti v povezavi z oblikovanjem proizvodov in asortimenta, na 

oblikovanje cene in pogojev za financiranje organiziranosti prodaje. Iz tega lahko 
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povzamemo, da so logistični procesi s poslovnimi temeljnimi funkcijami (nabava, 

proizvodnja, prodaja) tesno povezani, vendar pa niso vedno izpeljani iz njih, ker je lahko 

njihova razvitost včasih pogoj za nastanek novih poslovnih razmerij (Logožar 2004, 32–33). 

Cilj logistike v gospodarstvu je, da zagotavlja po vrsti, količini, kakovosti, prostoru in času 

ustrezne logistične objekte, ki so potrebni za izvedbo proizvodnih, storitvenih in potrošnih 

procesov. Med različnimi viri lahko zasledimo, da v razvitih tržnih gospodarstvih, logistika 

ustvarja od 10 do 11 odstotkov BDP-ja teh držav. Logistika kot pomembna komponenta 

BDP-ja vpliva na stopnjo inflacije, obrestne mere, produktivnost, stroške energije in druge 

ekonomske kategorije. Z izboljšanjem produktivnosti narodnega gospodarstva dosežemo 

boljše pozitivne učinke na ceno blaga in storitev, plačilno bilanco, vrednost valute, 

konkurenčnost na globalnih trgih, dobiček in gospodarsko rast (Logožar 2004, 35–36). Iz 

celotne opredelitve je razvidno, da so tehnološki razvoj, intenzivno mednarodno povezovanje 

in globalizacija prav tisti vzroki, ki so v gospodarstvu pospešili razvoj logistike ter povečali 

njeno vlogo (Štor, Mušinovič in Urbancl 2011, 14). 

3.3  Pomen logistike za podjetje 

Danes ima vsako podjetje cilj, da distribuira svoje blago/storitve odjemalcem čim hitreje, 

varno, po primerni ceni in na primeren način, saj se zahteve po distribuciji blaga/storitev 

posameznih podjetij povečuje. Pretok blaga/storitev ter informacij omogoča distribucijski 

kanal, saj poleg prodajalca in kupca vključuje še banke zavarovalnice in druge udeležence 

(špediterji, prevozniki, skladišča). Stroški vseh medsebojno povezanih logističnih operacij 

(skladiščenje, transport, pretovorne manipulacije) neposredno vplivajo na celotne stroške 

poslovanja podjetja. Nekoordinirano izvajanje takšnih operacij lahko povzroči, da se stroški 

pretoka izdelkov od dobavitelja do kupca povečajo (Štor, Mušinovič in Urbancl 2011, 14). 

V podjetju je obvladovanje logistike materiala in informacij zelo zahteven proces, saj od vseh 

vpletenih (podjetje, zaposleni) zahteva veliko strokovnega znanja. Logistiko je potrebno 

vključiti v vse procese podjetja, saj njeni fizični in materialni tokovi potekajo tako znotraj 

podjetja kot tudi izven njega. Prav tako logistika sodeluje tudi v vseh fazah življenjskega 

cikla proizvoda, saj je prisotna pri projektiranju, pripravi, proizvodnji in pri komercializaciji 

proizvoda. Za podjetje je zelo pomembno oz. nujno, da obvladuje logistiko, saj ima velik 

vpliv na učinkovitost in točnost dobav materiala in proizvodov. Poleg vsega naštetega pa tudi 

s pravočasnim dostavljanjem pravih proizvodov ter točnostjo dobav vpliva na zadovoljstvo 

porabnikov (Štor, Mušinovič in Urbancl 2011, 13). 

Danes močno vpliva na poslovno uspešnost podjetij prav logistika. Dejstvo, da je logistika 

postala nepogrešljivo orodje v podjetjih, je povzročilo, da so se zahteve do nje tako povečale, 

da ima že različna kakovost logističnih storitev velik vpliv na tržno uspešnost in dobiček 
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podjetja. Razlogi za vse večja pričakovanja so posledica naslednjih dejavnikov (Becker in 

Rosemann 1993, 9, po Logožar 2004, 36–37): 

- raznolikost proizvodov je vse večja, njihov življenjski cikel pa vse krajši, zato se 

postavlja pred logistiko vse bolj diferencirane zahteve, 

- koncept dobave ravno ob pravem času (angl. just in time), od dobavitelja zahteva 

večkratno dobavo manjših količin materiala in zagotovitev najvišje stopnje zanesljivosti 

dobav,  

- ponudba na trgu je presegla povpraševanje, zato je potrebno posvečati pozornost željam 

kupcev v zvezi z logističnimi značilnostmi proizvodov (zahteve po pakiranju, 

skladiščenje, transportna enota). 

Eno od temeljnih načel logistike v podjetju je, da je potrebno prostor čim bolje izrabiti, poti 

in čas pretoka materiala pa je potrebno skrajšati. Skratka daljši kot je pretočni čas materiala, 

večje stroške povzroči (zaloge, slabša izraba strojev in delovne sile). Temeljna cilja logistike 

v samem podjetju sta zniževanje stroškov in izboljšanje servisa odjemalcev. Samo stroški 

distribucije predstavljajo okrog 20 % prodajne vrednosti blaga in se med podjetji lahko zelo 

razlikujejo. Za uspešnost in konkurenčnost številnih podjetij je logistika eden izmed 

pomembnejših dejavnikov (Štor, Mušinovič in Urbancl 2011, 15). 

3.4  Vloga in pomen logistike v mednarodnem poslovanju 

Človek že od nekdaj hrepeni po odkrivanju nepoznanih dežel, premagovanju razdalj in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Danes je eno izmed ključnih orodij za obstoj in uspešen razvoj mednarodnega poslovanja 

podjetja tudi logistika oz. logistični sistemi. Z logistiko lahko dosežemo manjše zaloge blaga 

v podjetju. Z učinkovitim logističnim sistemom zaradi hitre odzivnosti se skrajša pretočni čas 

od dobaviteljev do končnih kupcev. Tako v današnjem času področje mednarodne logistike 

pridobiva vedno večji pomen in vpliv, saj je za veliko podjetij dostop do mednarodnih trgov 

velika neznanka, in postaja to eno izmed ključnih vprašanj podjetij v 21. stoletju. 

Mednarodno logistiko bi lahko definirali kot kontrolo nad tokom materialov, storitev in 

informacij, ki potekajo v mednarodno podjetje, skozenj in iz njega. Že iz same definicije je 
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razvidno, kako kompleksen je pomen ter upravljanje z mednarodno logistiko, ki se razvija v 

eno izmed pomembnih sil globalizacije (Makovec Brenčič idr. 2009, 226–227).  

Tudi v blagovni menjavi ima pomembno vlogo prav mednarodna logistika, saj vpliva na 

konkurenčnost, prodajne cene, dobavne roke in druge elemente, ki so povezani s proizvodom. 

Če pa želimo biti danes uspešni na mednarodnih trgih, je nuja za to poznavanje logističnih 

procesov in mednarodne logistike zaradi velikih razdalj in zahtev trga, mednarodne menjave 

ki se povečuje, števila novih proizvodov, ki so na trgu v porastu, kompleksnosti transporta, 

zahtevnejšega pakiranja, višjih stroškov, zahtevnejše dokumentacije, vse večje konkurence in 

različnih udeležencev v mednarodnem poslovanju. Znanje, ki je pomembno v mednarodni 

logistiki, se nanaša na poznavanje o vrstah mednarodnega transporta (pomorski, cestni, 

železniški, rečni in zračni), o sodobnih transportnih sistemih (kontejnerski, multimodalni, 

oprtni …), o spremljajočih logističnih dejavnostih ter morebitnih zunanjih dejavnikih (banke, 

zavarovalnice carinski inšpekcijski organi …) (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 37). 

Preglednica 2: Razvrščanje posameznih vrst transporta glede na sestavine njegove         

kakovosti      

Sestavine kakovosti Železniški Cestni Vodni Zračni Cevovod 

  Hitrost   ***   **   ****   *   ***** 

  Rednost   ***   **   ****   *****   * 

  Zmožnost   **   ***   *   ****   ***** 

  Pogostost   ****   **   *****   *   *** 

  Stroški   ***   ****   **   *****   * 

Legenda: najvišji razred:*, najnižji razred:***** 

Vir: Evans in Berman 1992, 363, po Jakomin, Zelenika in Medeot 2002, 60. 

Da se je področje logistike v zadnjih letih tako pospešeno razvijalo, so k temu pripomogli 

številni dejavniki, kot so multimodalni oz. integralni transport, prevoz z zabojniki, na paletah, 

elektronske oblike poslovanja. Vse te posodobitve so velika priložnost za mednarodno 

delujoča podjetja, ker omogočajo hitrejše in stroškovno učinkovitejše oskrbovanje ciljnih 

kupcev. Vse to omogoča mednarodno delujočim podjetjem, da si na globalnih trgih pridobijo 

pomembno konkurenčno prednost ter zmagajo v konkurenčnem boju (Makovec Brenčič idr. 

2009, 227). 
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4  PROUČEVANJE LOGISTIČNE DEJAVNOSTI V PODJETJU LETRIKA, D. D. 

4.1  Zgodovina podjetja 

Družba je bila ustanovljena leta 1960 (kot Iskra Avtoelektrika) in takrat se je tudi začela 

proizvodnja prvih avtoelektričnih delov. Zaradi naraščajočih potreb v avtomobilski industriji 

se je proizvodnja in prodaja v podjetju začela bliskovito povečevati. Tako je podjetje postalo 

na območju takratne Jugoslavije največji dobavitelj alternatorjev in zaganjalnikov za 

industrijska in osebna vozila, ki so jih izdelovali v različnih tovarnah (Zastava, TAS, IMT).  

Podjetju so dolgoletne izkušnje delovanja na trgu pripomogle, da danes sami obvladujejo 

celoten poslovni proces od raziskav in razvoja do proizvodnje in prodaje. Trdo delo in 

razvojne sposobnosti so podjetju omogočile, da so nadgradili njihov prodajni program ter iz 

majhne proizvodnje avtomobilskih električnih delov prerasli v podjetje, ki ponuja širok 

program proizvodov, s katerimi zadovoljujejo potrebe kupcev na področju alternatorjev in 

zaganjalnikov. Podjetje se je leta 2012 preimenovalo in njihovi izdelki nosijo novo blagovno 

znamko Letrika, njihov novi slogan pa se glasi »kot Letrika poganjamo inovacije« (Letrika 

2014a). 

4.2  Predstavitev podjetja 

Pravni status podjetja Letrika je delniška družba, sedež matičnega podjetja se nahaja v 

Šempetru pri Gorici. Podjetje je organizacijsko oblikovano in deluje kot koncern, ki je poleg 

matične družbe sestavljeno še iz trinajstih odvisnih družb ter spada med pomembnejše 

evropske proizvajalce na svojem področju poslovanja (priloga 2). Štiri odvisne družbe se 

nahajajo v Sloveniji, preostalih devet pa se nahaja v tujini (ZDA, Belorusija, Bosna in 

Hercegovina, Brazilija, Francija, Italija, Kitajska, Nemčija in Velika Britanija) (Letrika 

2014c). 

Pri organiziranosti je upoštevan procesni pristop, fleksibilnost, osredotočenost h kupcem, 

kakovost in poslovna odličnost, ustvarjalno sodelovanje, stroškovna učinkovitost in 

inovativnost v skladu z vizijo, strategijami in poslovnimi načrti družbe. Matična družba je 

tista, ki s svojimi naložbami posredno ali neposredno vpliva na odločitve v podrejenih 

družbah, ki so sicer pravno povsem samostojne (Turk 1989, 18). Taka organiziranost podjetja 

omogoča ter pospešuje doseganje temeljnega cilja in namena, to je trajnega ustvarjanja 

dobička na osnovi dolgoročne proizvodnje in prodaje izdelkov ter storitev, ki morajo odražati 

sodobnost, kakovost in konkurenčnost. Da ima podjetje odvisne družbe ustanovljene po vsem 

svetu pripomore k temu, da razvija, proizvaja in trži globalno pod lastno blagovno znamko in 

z lastno proizvodno in prodajno-distribucijsko mrežo. Podjetje je prepoznavno po svoji 

inovativnosti, skrbi za zdravje, varnost za okolje, kakovosti proizvodov in procesov, poslovni 
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odličnosti ter veliki tržni in razvojni podpori svojim odjemalcem. Prepoznavnost temelji na 

kompetentnih ljudeh, prožnih poslovnih procesih in trajnostnem razvoju. 

 

Slika 4: Podjetje Letrika, d. d. 

Vir: Letrika 2014b. 

V podjetju Letrika so v letu 2013 povprečno zaposlovali 1.499 ljudi, celoten koncern, ki 

vključuje družbe v Sloveniji in tujini sestavlja prek 2600 ljudi, tako lahko Letriko uvrščamo 

med večje slovenske industrijske družbe. Dejavnost družbe je proizvodnja zaganjalnikov in 

generatorjev za motorje z notranjim zgorevanjem, avtonomno napajanih enosmernih 

električnih pogonskih sistemov, mehatronike, hibridnih sistemov in drugih zahtevnejših 

komponent za avtomobilsko industrijo. Programe dopolnjujeta še tehnološki razvoj ter 

proizvodnja posebne opreme in orodij. Kupci izdelkov podjetja Letrika so največji globalni 

proizvajalci kmetijske in gradbene mehanizacije, različnih delovnih strojev in široke palete 

transportnih sredstev, vključno z avtomobilsko industrijo, industrijo plovil in golf vozičkov 

(Letrika 2014c). 

V zadnjih letih podjetje vse bolj usmerja svoje razvojno delovanje v zelene proizvode in 

tehnologije, kjer se zasledujejo cilji zmanjševanja porabe fosilnih goriv, škodljivih izpustov 

ter povečana izraba obnovljivih virov energije (Letrika 2014b). 

4.3  Mednarodno poslovanje podjetja Letrika, d. d. 

Podjetje Letrika je bila od ustanovitve pa vse do leta 1989 v tesnem sodelovanju in povezavi 

z razvojem jugoslovanske avtomobilske industrije, ki je imela velik vpliv na razvoj podjetja. 

Podjetje je tako postalo največji dobavitelj alternatorjev in zaganjalnikov na območju bivše 

Jugoslavije ter imelo monopolen položaj, kar je za poslovanje podjetja pomenilo veliko 

prednost. Osamosvojitev Slovenije leta 1991 je za podjetje pomenilo izgubo trgov, kjer je 

največ poslovalo ter imelo monopolen položaj. V podjetju so morali nujno poiskati nove trge, 

saj je podjetje zašlo v krizo, edina rešitev je bila iskanje in uveljavljanje na mednarodnih trgih 

(Letrika 2014a). 
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Glavni razlogi podjetja, da se je odločilo poslovati na tujih trgih, so bili: večje tržišče v 

primerjavi s slovenskim trgom, ki je za podjetje premajhen, želja po povečanju obsega 

poslovanja in povečanje obsega prometa. Podjetje je postopoma začelo osvajati tuje trge ter z 

dobrimi referencami in poslovnimi odnosi se je tudi hitro razširilo in danes poslujejo po vsem 

svetu. Največji globalni kupci, s katerimi podjetje Letrika tudi tesno sodeluje so naslednji: 

Deutz, Perkins, Volvo, JCB, John Deere, Bosch, Nexteer in ostali. Prav ti kupci predstavljajo 

približno tretjino celotne prodaje skupine Letrika. Veliko vlogo pri globalizaciji podjetja sta 

imela in še vedno imata inovacijski proces in proces poslovne odličnosti (Letrika 2014c). 

Podjetje Letrika je danes izvozno usmerjeno podjetje, saj so prihodki od prodaje skoraj v 

celoti ustvarjeni na tujih trgih. Podjetje je uvrščeno med največje izvoznike v slovenskem 

prostoru ter ima status mednarodnega podjetja, saj 95 % prodaje ustvari na tujih trgih. Za vse 

poslovne aktivnosti v podjetju, ki se odvijajo na mednarodnih trgih, je odgovorna služba 

zunanje trgovine, katere naloge so naslednje (Požar 2013): 

- spremljanje zunanje trgovinskih, carinskih in drugih predpisov v zvezi z nabavo in 

prodajo,  

- pridobivanje dovoljenj in uvajanje sistemov za postopke v zunanji trgovini, 

- uvažanje in izvažanje blaga po pridobljenih dovoljenjih in poenostavljenih postopkih, 

- vodenje dokumentacije o uvoznem in izvoznem poslovanju ter o poslovanju z domačimi 

dobavitelji, 

- pripravljanje dokumentacije za carinjenje,  

- vodenje carinskih postopkov, 

- špeditiranje,  

- spremljanje predpisov in vodenje postopkov v sistemih INTRASTAT in NCTS, 

- carinsko tarifiranje nabavnih materialov in izdelkov.  

4.4  Logistika v podjetju Letrika, d. d.  

Logistika je danes sestavljena iz več procesov, ki so med seboj povezani, se prepletajo ter 

tako tvorijo celoto. V podjetju je logistična dejavnost organizirana skladno s poslovno 

politiko podjetja, da omogoča posameznim podsistemom optimalno doseganje poslovnih 

rezultatov. Podjetje logistične dejavnosti nima organizirane kot enotne službe, temveč je ta 

razdeljena pod različne direkcije (priloga 3). Tako v podjetju delujejo naslednje službe: 

služba proizvodne logistike (motorne elektro opreme, pogonskih sistemov, mehatronike), 

služba prodajne logistike, služba notranje logistike in služba zunanjega transporta.  

Da je danes logistika tako razdeljena, je v času njenega delovanja vplival način dela v 

podjetju ter različni dejavniki, ki so pomembni za njeno organiziranost (Rejec 2011b): 

- nabavni in prodajni trgi, 

- zaloge in skladiščne kapacitete, 

- strategija razvoja logistike,  
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- potrebe po notranjih premikih blaga, 

- zunanji transport. 

Vsi ti dejavniki vsak po svoje opredeljujejo potrebe in način dela v logistiki. Če želi 

logistična dejavnost uspešno in nemoteno delovati v svojem okolju, potrebuje dobro vodeno, 

hitro odzivno in strokovno podprto organizacijo. Naloga podjetja je, da postavi v ospredje 

točno določene naloge in cilje logistike.  

Osnovne naloge logističnega procesa v podjetju so transportiranje, skladiščenje in 

manipulacije z blagom. Temeljna cilja logistične dejavnosti sta zniževanje stroškov in 

izboljšanje kakovosti za kupca. Drugi cilji logistične dejavnosti v podjetju pa so še naslednji: 

- vključitev logističnih sistemov v celoten poslovni proces podjetja, 

- nemoteno delovanje delovnega procesa (materiale pravočasno nabaviti ter jih dostaviti v 

pravilnih količinah in kvaliteti, ob pravem času na pravo mesto), 

- zagotoviti uspešno distribucijo proizvodov do kupcev (skladno z zahtevami v pogodbi), 

- vzdrževanje dobrih poslovnih odnosov s kupci in dobavitelji,  

- zagotavljanje ekonomičnosti poslovanja, 

- točno in zanesljivo opravljanje vseh nalog, pretok informacij v podjetju o poslovanju ter 

stanju in spremembah na trgu. 

4.4.1  Služba proizvodne logistike (motorne elektro opreme, pogonskih sistemov, 

mehatronike)  

Služba proizvodne logistike je za podjetje Letrika velikega pomena, saj obvladuje vse 

logistične procese, ki se odvijajo znotraj podjetja. Prisotna je pri načrtovanju proizvodnje in 

reagira na spremembe, ki jih narekujejo tako proizvodnja kot tudi spremembe in zahteve trga 

(spremljanje zunanje trgovinskih, carinskih in drugih zakonov ter predpisov).  

Na urejanje proizvodne logistike v podjetju je imel velik vpliv izredna rast proizvodnje in 

zalog v letih od 2000 do 2008 (te so se podvojile v letih od 2005 do 2008) ter po recesiji 

ponovna rast v letih 2010 in 2011. Vpliv pa so imele tudi logistično neugodne lokacije 

prevzemnih in odpremnih skladišč ter nezadostne kapacitete skladišč, saj so začeli skladiščiti 

surovine pri zunanjih ponudnikih (skladiščne kapacitete podjetja so znašale 6500 paletnih 

mest, zunanje pa do 2500 paletnih mest) (Rejec 2011c). 

Osnovni cilji proizvodne logistike v podjetju so znižanje stroškov logistike, zagotovitev 

sledljivosti oskrbovalne verige znotraj podjetja ter naročanje surovin in njihova dostava po 

načelu vitke proizvodnje. Naloge, ki jih služba proizvodne logistike opravlja v podjetju so 

naslednje (Požar 2013): 

- obvladovanje pravočasnih dobav ter sodelovanje pri ocenjevanju in pogajanjih z 

dobavitelji, 
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- obvladovanje in optimiziranje zalog vhodnega blaga, 

- načrtovanje in vodenje projektov in nalog s področja proizvodne logistike, 

- načrtovanje, analiziranje, optimiziranje ter zniževanje stroškov logistike notranjih 

procesov,  

- organiziranje razvoja in uvajanja novih informacijskih orodij s področja proizvodnje,  

- pripravljanje delovnih nalogov oz. planiranje po kapacitetah ter izdajanje in optimiziranje 

distribucije blaga iz lastnih skladišč na proizvodne linije po proizvodnih nalogih, 

- vodenje vračil blaga iz proizvodnje. 

Dobavitelji 

Za podjetje so dobavitelji izrednega pomena, saj je v veliki meri prav od njih odvisno, kakšna 

bo kvaliteta izdelkov ter ali bodo dobave pravočasne. V podjetju se odločajo za manjše 

število dobaviteljev ter sodelovanje z njimi gradijo globalno, na konstantnem razvoju in 

spodbujanju inovativnosti vseh strani ter si tako zagotovijo najvišjo učinkovitost njihovih 

storitev in kakovosti izdelkov. Vrednost nabave repromaterialov se je v letu 2013 povečala za 

4,3 % glede na predhodno leto (Letrika 2014c). Služba proizvodne logistike je tesno 

povezana z dobavitelji, saj sodeluje pri pogajanjih z dobavitelji, pri njihovem vključevanju v 

dobaviteljsko verigo, inovacijske projekte ter jih ocenjuje. Sodelujejo tudi pri primerjalnih 

presojah dobaviteljev glede cen in dobavnih sposobnosti. Naloga službe proizvodne logistike 

je tudi reševanje reklamacij nabavljenih materialov, sklopov ter materialov proizvodne 

kooperacije in storitev ter bremenitev dobavitelja za neskladno kakovost vhodnega blaga. 

Preglednica 3: Razvrstitev dobaviteljev 

Dobavitelj Točke Ocena 

A 81 - 100 

Sposoben 

Dalj časa izpolnjuje in presega vse zahteve in pričakovanja Letrike (glede 

na dobave, ciljne cene, kakovost itd.) in je ocenjen z nizko oceno tveganja. 

B 51 - 80 

Pretežno sposoben 

Izpolnjuje večino zahtev in pričakovanj Letrike (glede dobave, ciljne cene, 

kakovost ipd.). Dobavitelj je finančno stabilen in dosega ustrezno raven 

razvoja, kakovosti proizvodov in cenovne konkurenčnosti ter je ocenjen z 

zmerno oceno tveganja. 

C 1 - 50 

Nesposoben 

Občasno izpolnjuje osnovne zahteve in pričakovanja Letrike. Podjetje mu 

postopoma zmanjšuje naročila, dobavitelj pa ni vključen v nove projekte in 

je ocenjen z visoko oceno tveganja. 

Vir: Letrika 2013b. 
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Podjetje Letrika od svojih dobaviteljev zahteva, da vzpostavijo, izvajajo in certificirajo sistem 

vodenja kakovosti, ki ustreza zahtevam ISO 9001 oziroma standard ISO/TS 16949. Preden z 

dobaviteljem sklenejo poslovno sodelovanje, mora le ta ustrezati kriterijem podjetja in 

izpolnjevati vse splošne pogoje, da postane potrjen dobavitelj (Letrika 2013b).  

 

Slika 5: Delež nabave po državah v letu 2013  
Vir: Letrika 2014c. 

Podjetje prek 40 % celotne nabave repromaterialov realizira prek svojih trgovskih družb. Na 

sliki 6 lahko vidimo, v katerih državah podjetje nabavlja surovine za proizvodnjo. Kot je 

razvidno podjetje 71 % materiala nabavlja ali pridobiva znotraj EU (Nemčija, Francija, 

Italija, Slovenija, Avstrija …), preostalih 29 % pa uvozi iz drugih držav (Kitajska, Amerika, 

Balkan, vzhodna Evropa …). 

Vitka proizvodnja                                                                                                            

Metodo vitke proizvodnje so v podjetju začeli uporabljati zaradi rasti zalog, proizvodnje in 

mednarodnega trga, kjer se konkurenca povečuje. Malenkosti odločajo o uspešnosti podjetja. 

Letrika je prepoznala priložnost, da tako postanejo še bolj konkurenčni.  V podjetju se 

pomena konkurenčnost zelo dobro zavedajo, zato strmijo k temu, da se je treba nenehno 

izboljševati, če želijo preživeti na trgu.  

Med letoma 2006 in 2007 so s pilotnim projektom začeli uvajati načelo vitke proizvodnje v 

obrat mehatronika, ker je logistično najenostavnejši ter neodvisen od ostalih. Projekt se je 

izkazal za uspešnega, zato so ga razširili še na ostale proizvodne obrate. Namen uvajanja 

vitke proizvodnje pa je bil, izboljšanje proizvodnih procesov, znižanje stroškov zastoja, večja 
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točnost in hitrost oskrbe zaradi manj človeških napak (Rejec 2011c). Podjetju se je uvedba 

vitke proizvodnje obrestovala, saj so uspešno zvišali produktivnost in kakovost, zmanjšali 

medfazne zaloge, pretočne čase ter tudi dobave kupcem so postale hitrejše in zanesljivejše. 

Vse to danes lahko vidimo, saj podjetje kljub težkim pogojem poslovanja na mednarodnih 

trgih, vse večji konkurenci in recesiji, uspešno deluje in povečuje tržne deleže ter posledično 

tudi prodajo. 

4.4.2  Služba notranje logistike 

V proizvodnem podjetju kot je Letrika notranja logistika predstavlja eno od ključnih 

dejavnosti celotnega logističnega podsistema. Od njene organiziranosti je v veliki meri 

odvisno tudi uspešnost poslovanja podjetja. Notranja logistika v podjetju vključuje vse 

aktivnosti od skladiščenja nabavnega materiala, transportiranja le tega v proizvodni proces, 

medfaznega skladiščenja materiala ter polizdelkov do zaključka v skladišču gotovih 

proizvodov (odprema) (Požar 2013). 

Cilj notranje logistike v podjetju, ki ga zasledujejo je čim bolje izrabiti prostor ter skrajšati 

tako pot kot tudi čas pretoka materiala. Čas pretoka materiala je čas od trenutka, ko material 

vstopi v proizvodnji proces pa vse dokler proizvod ni uskladiščen v skladišče gotovih 

proizvodov.  

Skladiščenje 

V podjetju Letrika obstajajo dve glavni vrsti skladišč (regalna skladišča): skladišče 

nabavljenega blaga in skladišče gotovih izdelkov ter več skladišč in odlagalnih mest v 

proizvodnih programih in skupnih mestih, kot so skladišča drobnega inventarja, orodij, 

rezervnih delov, reklamacijska skladišča, karantene, polizdelki, nedovršena proizvodnja. 

Samo blago (material in gotovi izdelki), ki so pregledani s strani vhodne kontrole ali 

prevzemne (končne) kontrole, so lahko prevzeti in/ali izdani iz vhodnih in izhodnih skladišč. 

Material, ki je bil potrjen s strani vhodne kontrole, je opremljen z ODETTE transportno 

etiketo z zeleno nalepko, medtem ko so gotovi izdelki pred prevzemom na skladišče gotovih 

izdelkov opremljeni s potrjenim kontrolnim listom (Rejec 2011č). 

Vsa skladišča so upravljanja za evidenco in kontrolo stanja z računalniškimi programi. 

Materiali, gotovi izdelki in vse ostale komponente so vodene in spremljane skozi enoten 

računalniški sistem. Ta omogoča upravljanje in preglede za vse prejeme in dvige iz skladišč 

za blago, ki se uporablja v proizvodnji in za vse gotove izdelke, ki jih prodaja Letrika. 

Materiali vstopajo v sistem z identifikacijsko številko, vsemi ostalimi podatki, ki so vpisani v 

matičnih podatkih ter količino, številko naročila in označbo lokacije v skladišču. Sistem 

omogoča tekoč izpis stanja zaloge za posamezno identifikacijsko številko ter periodične- 

mesečne preglede za dneve vezave oziroma obračanje na skladišču. Uporabljajo ga za 
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minimiziranje zalog, hitrejše obračanje zalog in zagotavlja pravilno uporabo zalog (princip 

FIFO) (Rejec 2011č). 

 

Slika 6: Lokacija skladišč v podjetju Letrika, d. d. 

Vir: Rejec 2011c. 

Področje logistike je odgovorno za prevzemanje vseh vrst nabavljenega blaga, za upravljanje 

skladišč repromateriala, zaščitnih sredstev, pisarniškega materiala, kemikalij, za skladiščenje 

materialov pod posebnimi pogoji, za embalažo in odpadne materiale ter gotove izdelke. 

Skladiščni prostori so vzdrževani na način, ki omogoča ohranitev kakovosti blaga ter 

preprečuje izgube in poškodbe. Vse blago v skladiščih je identificirano skozi računalniški 

sistem in je urejeno in združeno po tipih (Rejec 2011č).  

Vstop materiala v skladišče nabavljenega blaga 

Notranja logistika v podjetju Letrika začne delovati, ko material prispe v skladišče 

nabavljenega blaga. Za vsako pošiljko, ki prispe v podjetje, prevzemnik najprej pregleda 

material s stališča kvalitete transporta: material mora biti predpisano naložen, embaliran in 

embalaža ne sme biti poškodovana. Nato material količinsko (s tehtanjem, štetjem ali 

merjenjem) in kakovostno prekontrolirajo oziroma potrdijo ustrezno količino in kakovost 

prevzetega blaga. Količinsko kontrolo opravi prevzemnik, kakovostno kontrolo nabavljenih 

materialov pa služba vhodne kontrole. V primeru, ko embalaža ali oznake ne ustrezajo 

predpisani ali ko dobavljena količina oz. vrsta blaga ne ustreza naročeni, napiše prevzemnik 

reklamacijski zapisnik. Po opravljenem količinskem in kakovostnem prevzemu material 

odpošljejo v skladišče, nekatere vrste blaga pa prek skupne oddajnice odpošljejo direktno v 

proizvodnjo (Rejec 2011a). 
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Medfazno skladiščenje  

V podjetju se nahajajo štiri taka skladišča, za vsak proizvodnji obrat svoje. V njih skladiščijo 

material, komponente ter polizdelke. Naloga medfaznega skladiščenja je samo premostitvena 

funkcija med dvema proizvodnima fazama, saj omogoča proizvodnji krajše pretočne čase iz 

ene proizvodne faze v drugo, ker so material, komponente ter polizdelki v neposredni bližini 

proizvodnih linij. Prednosti se tudi pokažejo pri manjšem številu manipulacij z materialom. 

Krajšajo se prevozne poti v notranjem transportu (Rejec 2011a). 

Komisioniranje 

Naloge notranje logistike se s komisioniranjem zaključijo v skladišču gotovih izdelkov. 

Komisioniranje blaga poteka po sistemu »človek k blagu«. Viličaristi iz proizvodnih obratov 

podjetja pripeljejo izdelke, ki so zloženi na paletah (na vsaki paleti samo en tip izdelka, 

izjema samo rezervni deli) in jih odložijo na predpisano mesto. Vsaka paleta je opremljena 

tudi z dobavnico (na eni paleti možno več dobavnic), kjer sta najpomembnejša podatka šifra 

kupca ter količina. Komisionarji te izdelke z električnimi ročnimi vozički sortirajo v palete, 

ki so točno postavljene v skladišču in opremljene s šifro kupca.  

Ko je naročilo za posameznega kupca narejeno, le tega še enkrat preverijo in nato na paleti 

odpeljejo v pakirnico, ki se nahaja v skladišču gotovih proizvodov. Komisionarji lahko 

paleto, če presega višino 110 cm prej zapakirajo, čeprav naročilo ni še dokončano. V takem 

primeru nadaljujejo naročilo na novi paleti in tudi na logistični nalepki je označeno, da je 

naročilo sestavljeno iz dveh palet, da pri odpremi blaga ne bi prišlo do pomote. Višina palete 

ne sme presegat višine 110 cm, ker drugače ne ustreza regalnemu skladišču. Vsako paleto 

zaščitijo z zaščitno folijo ter nanjo nalepijo odpremno nalepko, ki vsebuje podatke o kupcu, 

vrsti in količini izdelkov ter teži palete. Nato viličarist paleto odpelje na predpisano odlagalno 

mesto v regalno skladišče, kjer počaka na odpremo (Rejec 2013b).         

Informacijski sistem SAP 

Za podjetje kot je Letrika je sodoben informacijski sistem eden od pomembnih dejavnikov 

učinkovitosti in produktivnosti ter predstavlja enega ključnih podjetniških virov. 

Pomembnost informacijskega sistema se kaže tudi pri obvladovanju logističnih in poslovnih 

procesov v podjetju. Notranja logistika je za podjetje Letrika pomemben člen proizvodnje, saj 

mora le ta zagotoviti nemoten pretok surovin, polizdelkov, izdelkov ter vseh spremljajočih 

aktivnosti. Da lahko vse to zagotovijo potrebujejo ustrezen informacijski sistem. V zadnjih 

desetletjih so uporabljali informacijsko tehnologijo, predvsem za izboljševanje svojih 

notranjih procesov (naročanje, proizvodnja, distribucija ter upravljanje virov podatkov). 

Spoznali so, da potrebujejo nov informacijski sistem, s katerim bodo lahko vse procese 

izvajali elektronsko znotraj podjetja kot tudi navzven. 
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Podjetje se za posodobitev obstoječega informacijskega sistema ni odločila, ker bi bila 

naložba preveč tvegana ter predraga. Zato je podjetje v letu 2005 prešlo na nov informacijski 

sistem SAP, s katerim sedaj pokrivajo vse elemente poslovnega procesa. Razlogi za odločitev 

podjetja Letrika, za informacijski sistem SAP (Rejec 2004) so: 

- globalna podjetja v panogi uporabljajo ta informacijski sistem, 

- dolgoročna naložba za ohranitev konkurenčnih prednosti, 

- standardne rešitve in funkcionalnosti v informacijske sistemu SAP, 

- možnost povezav s poslovnimi partnerji v informacijskem sistemu SAP, 

- nove verzije, nove funkcionalnosti v SAP. 

Z novim informacijskim sistemom so tako pokrili naslednje področja dejavnosti podjetja: 

upravljanje kakovosti, prodaja in distribucija, proizvodnja z načrtovanjem proizvodnje, 

materialno poslovanje z nabavo, zunanja trgovina, finance in ekonomika, kontroling in 

osnovna sredstva (Iskra Avtoelektrika 2005). V letu 2013 so uspešno zaključili uvedbo 

poslovnega informacijskega sistema SAP v odvisni družbi v Franciji ter Veliki Britaniji 

(Letrika 2014c).  

4.4.3  Služba prodajne logistike 

Prodajna logistika je v podjetju opredeljena kot splet ukrepov, ki zavzema vse odločitve v 

zvezi s potjo blaga od prodajalca do končnega kupca. Cilj prodajne logistike, ki ga podjetje 

želi doseči je, da je blago dostavljeno ob pravem času, na pravi kraj, v pravi količini ter ob 

sprejemljivih stroških kot je bilo določeno v pogodbi. Glavne aktivnosti, ki se odvijajo v 

procesu prodajne logistike, so: skladiščenje, odprema blaga in transport le tega do kupca. Da 

vse aktivnosti potekajo nemoteno, je potrebna zelo dobra organiziranost, komunikacija ter 

sodelovanje med proizvodnjo, prodajo in službo zunanjega transporta (Požar 2013). 

 

Slika 7: Struktura uskupinjene prodaje skupine Letrika po državah v letu 2012 in 2013 

Vir: Letrika 2013a in 2014c. 
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Skupina Letrika večino svojih izdelkov izvozi in kot je razvidno iz slike 8, podjetje največ 

izvozi v države Evropske unije. Na sliki smo prikazali države, v katere poteka prodaja 

njihovega celotnega proizvodnega programa. Na sliki 8 lahko vidimo, da je najpomembnejši 

trg skupine Letrika Nemčija, ki predstavlja več kot 24 % celotne prodaje. Drugi pomembni 

trgi za podjetje so tudi ZDA, Italija, Velika Britanija in Francija. Z aktivnim trženjem na 

rastočih tržiščih za podjetje postajajo vse pomembnejši tudi trgi Kitajske, Brazilije in Indije, 

kjer si v prihodnje obetajo največje stopnje rasti (Letrika 2014c). 

Podjetje ima za trženje in distribucijo svojih proizvodov do končnih tujih porabnikov razvite 

različne poti. Prodaja proizvodov podjetja je razdeljena v dva tržna segmenta. Prvi segment 

obsega prodajo kupcem v prvo vgradnjo (OEM – Original Equipment Manufacturing), ki 

poteka neposredno iz matičnega podjetja. Drugi segment obsega prodajo kupcem v drugo 

vgradnjo (AM – aftermarket), ki predstavlja lokalno trženje na posameznih trgih in se izvaja 

prek zunanjih odvisnih trgovskih družb, katerih lastnik je Letrika (Letrika 2014c). 

Ustanovili so tudi svoje trgovske družbe na trgih (Francija, Italija, Nemčija, Velika Britanija 

in ZDA), ki so za njih tudi najpomembnejši trgi. Za ustanovitev svojih trgovskih družb se je 

podjetje odločilo iz več razlogov (Letrika 2014d): 

- tržni potencial je največji in najperspektivnejši, 

- podjetje veliko posluje na teh trgih in opaža nadaljnji potencial, ki jim ga ti trgi nudijo, 

- neposredni stiki z odjemalci, 

- izkušnje lokalnih zaposlenih ljudi pri trženju in poznavanje domačega trga, 

- na voljo je lokalna in poprodajna storitev, 

- v primerjavi s posrednim uvozom so tržne poti veliko krajše, 

- poslovna tveganja so minimalna. 

Trgovske družbe pokrivajo najrazvitejše države Evropske unije ter trg Združenih držav 

Amerike in vse delujejo v okoljih, kjer je konkurenca zelo razvita in so pogoji poslovanja 

izjemno visoki. Njihova glavna naloga je lokalna logistična, prodajna, tehnična, servisna in 

poprodajna podpora vsem kupcem prve vgradnje in organizacija distribucije in prodaje druge 

vgradnje na lokalnem trgu. Direktorji in vodje prodaje v teh družbah izvajajo strategije in 

politike, ki so dogovorjene in usklajene v direkciji prodaje v matični družbi. Podjetje Letrika 

v državah, kjer nima razvite lastne distribucijske mreže, trženje izvaja prek pooblaščenih 

uvoznikov oziroma distributerjev, s katerimi tudi neposredno trguje (Letrika 2014c). 

4.4.4  Služba zunanjega transporta 

V podjetju Letrika, služba zunanjega transporta spada pod direkcijo nabave. Cilj službe 

zunanjega transporta je, da podjetju in njenim kooperantom zagotovi pravočasno in 

kakovostno (v skladu z »just in - time« načinom dobave) dostavo materiala, surovin in 

polizdelkov ter zagotovi kvalitetno in ekonomko učinkovito distribucijo izdelkov kupcem 
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doma in v tujini. V podjetju imajo za naročaje prevozov izdelan računalniški program (E-

trans), prek katerega se v službo zunanjega transporta daje vse potrebne podatke o potrebah 

po prevozih. E-trans je transportni informacijski sistem, ki v podjetju omogoča obvladovanje 

prevozov z vidika internega naročanja, zunanjega naročanja prevozov ter spremljanja 

statusov prevozov in statistik (Rejec 2013a). 

V posameznih PE (področje nabave, prodaje) izdajo interno naročilo službi zunanjega 

transporta, ki zajema vse ključne podatke za učinkovito organiziranje prevoza. Poleg 

podatkov, ki so potrebni za sam prevoz, je pomembno tudi to, da se lahko pod opombe 

interne naročilnice vpisuje tudi dodatne podatke o pošiljkah, ki zapuščajo podjetje. Ti podatki 

koristijo zaposlenim v pakirnici za pripravo pošiljk in službi odpreme za nakladanje pošiljk. 

Interna naročilnica vsebuje naslednje podatke: namen prevoza, točka,datum in ura naklada, 

opis blaga v pošiljki, točka in datum razklada, masa tovora (Rejec 2013a). 

 

 

 

Ko služba zunanjega transporta prejme interno naročilnico, mora le ta organizirati transport 

pošiljke. Pri organizaciji transporta se mora odločiti za transportno pot (ki mora biti najkrajša 

oziroma optimalna), prevozno sredstvo ter zunanjega prevoznika. V podjetju Letrika so se 

zaradi stroškov odločili ukiniti lasten prevoz in se za prevoz pošiljk odločajo za zunanje 

prevoznike, ki so stalni in s katerimi podjetje tesno sodeluje, saj si le na tak način podjetje 

zagotovi njihove storitve na najvišji ravni, ter pravočasno in kakovostno dobavo surovin in 

distribucijo izdelkov kupcem. 
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Slika 8: Prikaz uvoza materiala in izvoza blaga v podjetju Letrika, d. d. 

Vir: Černigoj 2012. 
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4.5  Ugotovitve raziskovanja in proučevanja 

Za slovensko okolje je Letrika veliko podjetje, vendar je na mednarodnih trgih, kjer pretežno 

deluje, relativno majhno in to podjetju včasih predstavlja določene ovire pri povezovanju z 

njenimi potencialnimi kupci. Razvoj izdelkov ter globalizirano poslovanje predstavljata eno 

od temeljnih strategij za dobičkonosno rast podjetja. Danes je Letrika izvozno usmerjena 

družba, saj 95 % prodaje ustvari na mednarodnih trgih.  

Prav zaradi globalne konkurenčnosti se je podjetje odločilo odpirati svoja trgovska in 

proizvodna podjetja na pomembnejših mednarodnih trgih, z namenom zadržati ciljne kupce 

in strateške partnerje ter povečati tržne deleže in si tako ustvariti pomembno konkurenčno 

prednost. Za Letriko predstavljajo lokalna trgovska in proizvodna podjetja določene 

prednosti, ki se kažejo predvsem pri oskrbi s cenejšimi komponentami, potencialni prodaji na 

lokalnih trgih ter v nižjih stroških dela. V podjetju se zavedajo, da z zniževanjem stroškov 

izdelkov in procesov, nenehnim razvojem ter uspešnim vpeljevanjem in trženjem novih 

izdelkov izboljšujejo lastno konkurenčnost v mednarodnem okolju.  

Ena od velik prednosti je tudi ta, da podjetje z večino svojih globalnih kupcev podpiše 

dolgoročne pogodbe, s katerimi si zagotovijo stabilno poslovanje ter tako povečujejo svoje 

tržne deleže. Menimo, da so prilagodljivost trženja, razvoja ter proizvodnje njihovi ključni 

dejavniki uspeha na mednarodnih trgih. Tako tudi uresničujejo strategijo globalne rasti in 

inovativnosti. Priložnosti za izboljšave v mednarodnem okolju vidijo predvsem na povečanju 

odzivnosti in fleksibilnosti, zato je ena izmed ključnih nalog podjetja zmanjševanje časa za 

vstop na trg.  

Ker se je rast na razvijajočih trgih umirila, so v podjetju začeli svoje aktivnosti usmerjati v 

hitro rastoče in perspektivne trge. Zato v prihodnosti v podjetju načrtujejo tudi širitev na nove 

trge (trge Južne Amerike, Indijo in države na področju bivše Sovjetske zveze), saj bodo le 

tako lahko sledili svojim kupcem in njihovim potrebam. Širitev na nove trge predstavlja za 

podjetje velik potencial za nadaljnjo rast. Prav na teh trgih si obetajo največjo stopnjo rasti. V 

strateškem načrtu podjetja za obdobje do leta 2017 načrtujejo letno v povprečju 7 % rast 

prihodkov od prodaje (Letrika 2014č). 

V proizvodnem podjetju kot je Letrika je uspešnost poslovanja v veliki meri odvisna tudi od 

dejavnosti celotnega logističnega sistema ter njene organiziranosti. Ker podjetje pretežno 

deluje na mednarodnih trgih, ki so veliko bolj zahtevnejši in konkurenčnejši kot domači trg, 

smo raziskali, proučili in ugotovili, da je logistika v podjetju dobro organizirana in deluje 

odlično, saj podjetje posluje pozitivno in neprestano raste.  

Pomen logistike je že nekaj časa enakovreden drugim strateškim funkcijam in zato je tudi 

postala sestavni del strategije podjetja. Dobro razvejena lastna poslovna mreža ter partnerske 

povezave po celem svetu omogočajo podjetju kakovostno izvajanje logistične dejavnosti. 
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Zavedajo se, da dandanes ni več dovolj samo pravi proizvod na pravem mestu in ob pravem 

času za konkurenčno prednost, ampak svoje prednosti vidijo predvsem v zanesljivosti dobav 

v vseh pogojih, hitri odzivnosti na potrebe in zahteve kupcev ter strateškimi partnerstvi med 

udeleženci oskrbovalne verige. 
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5  SKLEP 

Globalizacija in v zadnjih letih še svetovna gospodarska kriza sta pripomogli ter močno 

vplivali na zmanjšanje kupne moči, zato so se podjetja prisiljena vedno bolj prilagajati 

pogojem poslovanja na trgih. Zaradi globalnih trgov se mednarodno poslovanje danes vse 

bolj uveljavlja, podjetja so za preživetje, širitev in rast primorana delovati na tujih trgih. Pred 

vstopom na mednarodne trge se mora podjetje dobro pripraviti, saj bo kultura in način 

poslovanja drugačna, kot sta v okolju, kjer podjetje običajno posluje. Na takih trgih podjetja 

čaka veliko pasti, saj je stopnja konkurenčnosti zelo velika, kot tudi porast ponudnikov iz 

tujih držav. Vedno več je podjetij, ki na tujih trgih propadejo, ker niso dovolj učinkovita in 

konkurenčna, razlog za to je konkurenca, ki prihaja iz tretjih držav saj za njih velja, da je 

blago, ki ga ponujajo,praviloma cenovno ugodnejše.   

Danes ter tudi v prihodnosti se bodo s tako konkurenco lahko merila samo tisti podjetja, ki 

bodo svojim kupcem ponudila čim kakovostnejše proizvode ali storitve in za njih ponudila 

stroškovno ugodno ceno ter učinkovit dobavni servis, s katerim bi zagotovili dobave ob 

pravem času, v pravi količini ter s spremenljivimi stroški na pravem mestu. Prav to so pogoji, 

ki jih logistika izpolnjuje in prav zato se je logistična dejavnost poleg mednarodnega 

poslovanja v zadnjih desetletjih najbolj razvila ter pridobila na pomenu in je danes prisotna 

tako v družbenih kot tudi v gospodarskih dejavnostih.  

Za podjetja, predvsem tista, ki delujejo na mednarodnih trgih, ima logistika vedno večji 

pomen in vlogo. Danes je logistika ena izmed gospodarsko najpomembnejših dejavnosti, saj 

igra pomembno vlogo pri doseganju konkurenčne prednosti podjetij ter lahko zniža stroške 

poslovanja. Prav zato so jo podjetja začela upoštevati pri samem načrtovanju poslovne 

strategije, saj smotri in cilji logistike izhajajo iz smotrov in ciljev samega podjetja. 

Sami smo mnenja, da kljub stroškom, ki jih prinaša logistična dejavnost za podjetje, so v tem 

poslovnem segmentu še vedno neraziskane možnosti in priložnosti za dvig konkurenčne 

prednosti. Področje logistike kljub stroškom, ki jih prinaša, podjetja še vedno namenjajo 

premalo pozornosti. Odgovorni v podjetjih bi morali več časa in pozornosti nameniti 

logistični dejavnosti, se bolje seznaniti s stroški logistike, ter poiskati možnosti za njihovo 

znižanje, saj bi to za podjetje pomenilo velike prednosti (cena izdelka bi bila nižja, 

učinkovitejši pretok blaga do kupca, zadovoljstvo kupcev se bi povečalo, konkurenčnost 

podjetja se bi povečala). 

Namen zaključne projektne naloge je bil prikazati vlogo logistike v mednarodnem 

poslovanju. Prav zaradi globalizacijskih procesov je za proizvodna podjetja v mednarodnem 

okolju eden ključnih dejavnikov logistika. Od njene organiziranosti je v veliki meri odvisno 

tudi kako uspešno bo poslovanje podjetja v mednarodnem okolju. V zaključni projektni 

nalogi je najprej teoretično opredeljeno mednarodno poslovanje in logistika, nato pa je še to 

predstavljeno na primeru dejanskega podjetja Letrika.  
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Proučevano podjetje Letrika, d. d., ima zelo bogate izkušnje na področju trženja svojih 

izdelkov, saj uspešno poslujejo že več kot 50 let. V preteklosti je bilo podjetje že uspešno na 

trgih bivše Jugoslavije, ko je država razpadla so se morali preusmeriti na mednarodne trge. 

Za podjetje je to predstavljalo velik izziv, saj so bili ti trgi za njih zahtevnejši, vendar se jim 

je uspelo prilagoditi, pridobiti standarde za svoje izdelke ter pridobiti nove kupce, saj trg ni 

bil tako zasičen z izdelki, ki jih proizvajajo. Vse to lahko danes vidimo, saj podjetje uspešno 

posluje na vseh razvitih trgih po svetu, kjer jim je uspelo pridobiti poslovne partnerje, s 

katerimi imajo sklenjene dolgoročne pogodbe. Kljub vedno večji mednarodni konkurenci, je 

podjetje dobro pozicionirano na mednarodnih trgih in uspeva jim iz leta v leto povečevati 

dobiček. 

Menimo, da bo podjetje Letrika tudi v prihodnosti uspešno poslovalo, saj so cilji podjetja 

usmerjeni v rast prodaje, povečevanje dobičkonosnosti, izboljševanje stroškovne 

učinkovitosti in obvladovanje vseh tveganj ter širitvi na nove trge. Eno od ključnih vlog pri 

tem pa ima v podjetju zelo dobro organizirana, vodena in tudi strateško organizirana 

logistična dejavnost.   
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Intervju z gospodom Valterjem Rejcem, ki je v podjetju Letrika glavni projektant  logistike 

Koliko časa že delate v logistični dejavnosti ter kakšne so vaše zadolžitve v podjetju Letrika?    

16 let. Zadolžitve : Razvoj in vpeljava novih logističnih sistemov za skupino Letrika. 

Koliko ljudi v podjetju je zaposlenih v logističnem sektorju? 

Nismo organizirani kot en logistični sektor, ampak so to različna področja in službe. 

Proizvodna logistika po poslovnih enotah (Motorna elektro oprema, Pogonski sistemi, 

Mehatronika (planerji, nabavni logisti, skladišča ob proizvodnji, viličaristi)), prodajna 

logistika po poslovnih enotah, služba zunanje trgovine za d. d., služba transporta, služba 

notranje logistike za vhodna skladišča in odpremno skladišče, področje razvoja tehnoloških in 

logističnih sistemov. V vseh teh službah je zaposlenih približno 150 ljudi. 

Ali je bila kdaj logistika v podjetju organizirana kot sektor? Če je bila, me zanima zakaj ni 

več, ter zakaj ste se odločili organizirati logistiko po različnih enotah in kateri so vzroki, ter 

kje se kažejo prednosti in slabosti take organiziranosti? 

Je bila organizirana kot sektor. Spremembe organiziranosti so na dve leti in o tem se odloča 

management. Pogledi o tem niso bili nikoli poenoteni.  Prednost po različnih službah naj bi 

bila večja neposredna podpora uporabnikom. Lahko drži zgolj na operativni ravni. Slabosti 

decentralizacije pa je cel kup, ki se nanašajo na postavljanje logističnega sistema, uvajanja 

sprememb, vrtičkarstva, odnosa z zunanjimi izvajalci... Ampak to se spreminja in se še bo. 

Kako bi vi definirali vlogo logistike v mednarodnem poslovanju? 

Logistika ima v mednarodnem poslovanju velik pomen že zaradi globalizacije. Dobro 

organizirane logistične dejavnosti in učinkovito izvajanje pomeni konkurenčno prednost za 

podjetje. 

Ali menite, da je timsko delo v logistični dejavnosti pomembno in zakaj? 

Timsko delo v logistični dejavnosti je pomembno, ker so procesi v logistiki povezani in se 

izvajajo v različnih organizacijskih enotah; potrebna je matrična organiziranost. Vpeljava 

sprememb in novosti v logistiki ni možna brez tima; največkrat je potreben projekt. 

Kako lahko dobro ali slaba logistika vpliva na poslovanje podjetja? 

Dobra logistika ohranja konkurenčno prednost podjetja, z dobrim logističnim servisom 

povečuje zadovoljstvo kupcev in preprečuje nastanek nepotrebnih stroškov. Slaba logistika 

seveda ima nasprotne, negativne učinke.   

Vaše podjetje je usmerjeno predvsem v izvoz. Kako se s širjenjem trgov spreminja logistika? 

Logistika s širjenjem trgov postaja vedno bolj kompleksna za izvajanje. Povečuje se število 

logističnih izvajalcev. Zahteva se naprednejša IT orodja. 

Ali ima višanje cen naftnih derivatov kakšen vpliv na vaše podjetje? 

Ima vpliv, vendar v manjši meri. 
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Kakšna je vloga IT (informacijske tehnologije) v logistični dejavnosti? 

IT ima zelo veliko vlogo pri naročanju, prenosu blaga. Obstajajo standardi za logistiko, kot je 

npr. MMOG/LE (Materials Management Operations Guidelinesin /Logistics execution) v 

avtomobilski industriji, v katerih so opredeljena vprašanja, ki zahtevajo močno IT podporo. 

Računalniška izmenjava podatkov med različnimi informacijski sistemi je nujna (EDI). 

Ali je globalna gospodarska kriza vplivala na logistično dejavnost in če je, kako? 

Je vplivala predvsem z manjšim povpraševanjem po logističnih storitvah in s tem krčenjem 

ali propadom manjših logističnih podjetij. 

Kateri logistični projekt, ki ste ga do sedaj izpeljali, je bil najzahtevnejši? 

Zagotavljanje sledljivosti materialov in izdelkov po serijski številki. 

Kaj, po vašem mnenju, dandanes predstavlja največjo težavo v logistični dejavnosti? 

V Sloveniji železniška infrastruktura. V svetu pa različne zakonodaje po državah glede 

prevozov blaga. Nezadostna standardizacija pri prenosu blaga oziroma poenotenje standardov 

(standardi označevanja blaga in standardizirani dokumenti, EDI). Zahtevne povezave med 

različnimi informacijskimi sistemi; stroški povezav.  

In še za konec, bi mi lahko povedali, katere so vrline, ki jih mora imeti uspešen logist? 

Vztrajnost in natančnost.  
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