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Uvod 
 
Slovenija se sooča s čedalje večjimi konkurenčnimi pritiski tujine, zlasti zaradi njenega 
vstopa v evropsko unijo. Prav evropska unija ima nalogo liberalizacije trga, kar bo imelo 
za posledico prenos znanj iz držav, kjer tako znanje obstaja in se ga ekonomsko koristi,  v 
države, kjer ustreznega znanja o načinih poslovanja ni. Imeti znanje je v sodobnem 
poslovnem svetu svojevrstna konkurenčna prednost. Nekatera podjetja se tega dobro 
zavedajo in skušajo najti ustrezne poslovne modele, ki bi bile temu kos. Razlog iskanja 
novih poslovnih modelov je v njihovi možnosti povečevanja konkurenčnosti organizacij, ki 
uspejo vzpostaviti tak poslovni model, ki odraža uspešnejše poslovanje s stroškovnega, 
kakovostnega in časovnega vidika. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti potek informatizacije Slovenskega Transportno 
Logističnega Grozda (TLG) v skladu z določljivkami, ki jih poslovni model določa skozi 
projekt Modeliranje, Analiziranje, Prenova, Standardizacija in Informatizacija poslovnih 
procesov Slovenskega Transportno Logističnega Grozda, ki ga izvaja Inštitut za poslovno 
informatiko na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in pri katerem sem sodeloval. Tema je 
zanimiva zlasti zaradi njene aktualnosti v Sloveniji, prav tako pa je izziv, saj do sedaj za 
TLG ni bilo poslovnega modela, ki bi povezoval njegove članice. Za uspešno izgradnjo 
poslovnega modela je potrebna uspešna implementacija informacijskih znanj kot so 
oskrbne verige in e-logistika ter njun preplet in sodelovanje. Sama informatizacija TLG 
poteka skozi več faz. Prva faza se nanaša na poslovno modeliranje poslovnih procesov 
podjetij-članic TLG in na podlagi modeliranja izdelava kot-je modela (ang. AS-IS model). 
Rezultati te faze nam dajo globok vpogled v poslovanje podjetij, ki je osnova za 
vzpostavitev poslovnega modela TLG. Kot-bo model (ang. TO-BE model), kot naslednja 
faza, je nato potrebno implementirati v poslovanje s pomočjo ustrezne informacijske 
podpore. Rezultat projekta informatizacije je viden v homogenem in transparentnem 
poslovanju med članicami grozda. Namen informatizacije TLG je zvišati konkurenčnost 
grozda preko primernega poslovnega modela, standardiziranih poslovnih procesov, nižjih 
stroškov poslovanja, krajših poslovnih ciklov, izboljšanja upravljanja s premoženjem in 
vpeljave sistema sledenje blaga, ki so osnove za doseganje konkurenčnih prednosti. 
 
Uspešnost TLG je pomembna tudi z narodnogospodarskega stališča, saj so podjetja, ki se 
ukvarjajo s transportno-logističnimi storitvami pomembni tako s strani zaposlitve kot strani 
dodane vrednosti BDP, kar dokazuje ocena »vrednosti« logistike med 10% in 12% 
celotnega BDP (Logistics Focus, 2003).  
 
Cilj dela je predlagati tak poslovni model TLG, ki bo članicam omogočal nemoteno 
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poslovanje ter omogočal prednosti tako s kakovostnega, kot tudi časovnega in 
stroškovnega vidika. Model bo poskušal s svojo informacijsko tehnologijo zaposliti vire 
podjetij na najvišji možni ravni ter tako zmanjšati tudi stroške osnovnih sredstev podjetij 
članic. Model, ki bo izpolnjeval navedene kriterije, bo upošteval sodobna ekonomska 
znanja in samo s sodelovanjem članic grozda tudi uspešno deloval. 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz več delov. V prvem delu definiram grozd ter 
predstavim posebnosti transportno-logistične dejavnosti v Sloveniji. V tem delu 
predstavim, zakaj je povezava v grozd za podjetja koristen z vidika konkurenčnosti. V 
drugem poglavju odgovorim na vprašanje zakaj informatizirati podjetja in predstavim 
sodobne smernice informatizacije. V nadaljevanju so predstavljeni koncepti poslovanja 
podjetij v grozdu skozi oskrbne verige in e-logistike. Ti koncepti so za članice grozda 
ključni in določajo širino in način poslovanja. Sledi poglavje, ki vsebuje potek projekta 
informatizacije transportno logističnega grozda skozi tri faze. V tem poglavju poskušam 
predstaviti primeren poslovni model članic grozda, ki bo zvišal konkurenčno prednost 
logističnim storitvam tako članicam, kot širši logistični dejavnosti v Sloveniji. 
 
1. Transportno logistični grozd 
 
V tem poglavju bo najprej pojasnjen termin grozd in njegova uporaba v poslovnem svetu. 
Sledila bo povezava grozda v svetu transporta in logistike. Predstavljen bo tudi nastanek 
Transportno logističnega grozda v Sloveniji in njegove faze delovanja.  
 
1.1. Opredelitev grozda 
 
Globalizacija in hitrost razvoja silijo podjetja v najrazličnejša združevanja in povezovanja 
z namenom povečati konkurenčnost in racionalnost poslovanja. Eden izmed možnih 
povezav, ki po svoji naravi niso kapitalske, je združevanje v grozde. Zamisel besede grozd 
je možno iskati v sinonimih koncentracije, bližine in podobnosti. 
 
Grozd je sodobna organizacijska struktura, ki sloni na nekapitalskih povezavah podjetij, 
raziskovalnih institucij, univerz in državnih oblasti z namenom spodbujanja učinkovite 
interakcije med praktičnim in teoretičnim znanjem. Michael Porter (Porter, 1990, str. 34) 
opredeljuje grozde kot geografska koncentracija neformalno povezanih podjetij, 
specializiranih dobaviteljev, ponudnikov storitev, podjetij iz sorodnih dejavnosti in ustanov 
na določenem področju. Porter prav tako predlaga model grozda kot pogoj uspešnega 
konkuriranja podjetij v globalnem pogledu. Ta model sloni na štirih elementih, ki se 
odražajo v diagramu Porterjevega diamanta: razmere na strani produkcijskih faktorjev, 
razmere na strani domačega povpraševanja, obstoj in struktura sorodnih in podpornih 
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panog, struktura in strategija podjetij ter konkurenca na domačem trgu. Sorodne in 
podporne panoge so element Porterjevega diamanta, ki označuje pomembnost združevanja 
podjetij v grozde z namenom povečevanja mednarodne konkurenčne prednosti. Te 
prednosti se kažejo v dveh značilnostih uspešnega grozda:  
 

• obstoj vertikalne podpore mednarodno konkurenčnih dobaviteljev ki omogočajo 
stroškovno in časovno učinkovite dostave proizvodov in polproizvodov, 

• obstoj horizontalne podpore v mednarodno konkurenčnih podjetjih z namenom 
koordinacije in delitve aktivnosti pri zagotavljanju lokalne konkurenčnosti 

 
Tako grozde razumemo kot geografsko koncentracijo povezanih, a samostojnih podjetij, ne 
glede na njihovo pravno obliko in institucij na določenem področju. Člani grozda so 
raznovrstni subjekti: dobavitelji, konkurenti, vladne organizacije, svetovalne in 
raziskovalne institucije, kupci... Oblike sodelovanja podjetij, ki so članice grozda so 
različne in obsegajo skupno izobraževanje, skupne analize trgov in konkurence, skupni 
nastopi na trgih, skupna nabava osnovne opreme ali tehnologije, optimizacija 
proizvodne/storitvene verige, skupni razvoj izdelka ali storitve, itd. 
 
1.2. Slovenski transportno logistični grozd 
 
Transportno-logistična dejavnost je bila ob nastanku TLG leta 2001 ena izmed treh 
najprimernejših v slovenskem gospodarstvu poleg orodjarske in avtomobilske, ki so prav 
tako v istem letu vodile v nastanek grozda (orodjarski (SOG) in avtomobilski grozd 
(SAG)) (Interno gradivo Luke Koper d.d.). Tem trem grozdom je država namenila 
sredstva, ki so predstavljala 40% stroškov vezanih na vzpostavitev in skupne projekte 
grozdov. 
 
Ministrstvo za gospodarstvo je grozde predstavilo kot pilotni projekt, razdeljen na tri faze: 

• julij-december 2001: identificiranje grozdu ustreznega modela za delovanje, 
oblikovanje skupne vizije in strategije, definiranje nadaljnjih razvojnih projektov, 

• januar-december 2002: dokončna vzpostavitev grozda kot sistema, projektne 
aktivnosti, 

• januar-december 2003:  delo na posameznih projektih, ki omogočajo rast in razvoj 
grozda ter optimalno izkoriščajo njegovo infrastrukturo za konkurenčnejši tržni 
nastop vsakega člana. 
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Na spodnji sliki (slika 1) vidimo potek razvoja TLG skozi faze, kot so opisane zgoraj. Ko 
se grozd identificira je za njegov obstoj potrebna diagnoza konkurenčnosti, ki članicam 
nudi razlog povezovanja. V operativnem načrtu je nato začrtan razvoj grozda, sam 
operativni načrt uresničuje in kontrolira vodja grozda. 
 
Slika 1: Struktura TLG 
 

 
Vir: Interno gradivo Inštituta za poslovno informatiko, 2003 
 
 
Namen prve faze je bil predvsem zadovoljevanje zahtev osnovnih aktivnosti, ki omogočajo 
vzpostavitev samega sistema za razvoj grozda. Zadani cilji so bili naslednji: 

• oblikovanje skupne strategije, 
• sklenitev in opredelitev članstva, 
• vzpostavitev organizacijskega modela delovanja grozda, 
• izpostavitev skupnih projektov za nadaljnje delo, 
• delitev znanj in informacij. 

 
Za začetek delovanja je moral TLG dobiti prave strateške usmeritve, ki so odsevale želje in 
pričakovanja vseh članov. Le v kolikor so te usmeritve jasno začrtane in je vsak član v njih 
našel svojo vlogo, se je lahko pisala skupna prihodnost v grozdu. Organizacija grozda ter 
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bodoče aktivnosti in razvoj pa so se morale temu prilagoditi. 
 
Potrebno je bilo definirati članstvo: kdo so potencialni člani in kdo med njimi je dejansko 
zainteresiran sodelovati. Takoj na začetku je bilo pozvanih k sodelovanju približno 25 
podjetij in institucij, vendar je bila verjetnost, da vsi ne bodo nad grozdom navdušeni, 
velika.  
Grozd je moral postati produkt potreb tržišča (čeprav se v našem primeru ni oblikoval 
spontano) in ne izdelek prisilne volje, zato so imeli v tej fazi nosilci in potencialni člani 
grozda povsem proste roke pri določanju najprimernejšega organizacijskega modela ter 
stopnjo formalizacije (obveznosti) razmerij v grozdu. 
 
Prva faza je morala nekako pripraviti teren in delovni načrt za drugo in zaželeno tudi tretjo 
fazo grozda. Plan dela in bodočih aktivnosti se je skladala s strateško usmeritvijo, s katero 
so se strinjali in potrdili vsi člani. Potrebno je bilo izpostaviti bodoče projekte, jim postaviti 
prioriteto, določiti nosilna podjetja, trajanje, predvidene stroške.  
 
Izvedla sta se tudi dva projekta, kjer se grozd ni ukvarjal le “sam s seboj”, temveč je služil 
članom: 
 

• Konferenca v Tel Avivu, ki je bila organizirana s strani 7 članov grozda in je 
predstavila slovensko transportno pot v smeri: Evropa – Izrael več kot 70 
izraelskim gospodarstvenikom in diplomatom, 

• projekt usposabljanja članov grozda – motivacijska in komunikacijska delavnica, ki 
sta pripomogli k informiranju članov o sami kompleksnosti te sodobne 
organizacijske strukture – grozda ter jih pripraviti na aktivno sodelovanje v TLG 
(Interno gradivo Slovenskega transportno logističnega grozda). 

 
Čeprav je grozd zelo odprta organizacijska oblika, ki ne sme omejevati oziroma lahko 
vpeljuje le minimalne omejitve (pravila, obveznosti), se je v tem primeru to izkazalo 
nekoliko drugače: pojavila se je potreba po določenih usmeritvah in nekoliko trdnejšo 
organizacijsko strukturo, saj zaradi večine horizontalno povezanih članov primanjkuje 
stopnja zaupanja in spontana transparentnost aktivnosti grozda. 
 
V drugi fazi se je najprej izvedel projekt, s katerim si je grozd zagotovil pisarno, kjer je 
tudi njegov uradni sedež s profesionalnim vodstvom zaposlenim izključno za namen 
grozda. Druga aktivnost pa je pravna formalizacija TLG v gospodarsko interesno združenje 
(GIZ) in s tem registracija samostojne neodvisne pravne osebe. Pomembno je, da ima še 
tako ohlapna organizacija svojega vodjo. Na tej točki se je nujno grozdu in njegovemu 
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delovanju posebej posvetiti, saj potrebuje številne aktivnosti ter stimulacije za razvoj in 
uveljavitev. Same organizacije morajo biti dovolj pogumne in priti samostojno do 
zaključka, da lahko nekaj takega kot je grozd veliko pripomore pri njihovem poslovanju ter 
povečanju posamične in skupne konkurenčnosti, zato potrebujejo sedaj veliko mero 
prepričevanja ter dokazov, da gre res za nekaj smiselnega. Pravna formalizacija TLG že 
vliva določeno mero zaupanja, saj potrjuje enakovrednost vseh članov ter nevtralnost 
vodstva. 
 
Tretja faza TLG, ki poteka še vedno, ima nalogo uveljavljanja prepoznavnosti TLG v svetu 
in pri nas. Ta faza je usmerjena na več različnih področij. Direktor grozda Boris Kranjac 
pojasnjuje, da bodo skrbno spremljali razpise in iskali poslovne priložnosti, poskrbeli pa 
bodo tudi za razvoj informacijskih tehnologij in z ustreznimi integriranimi rešitvami zvišali 
kakovost in konkurenčnost storitev članic in s tem celotne transportne poti. V tem delu naj 
bi se povezali projekti in s tem povečala prepoznavnost grozda in slovenske transportne 
poti. Prav tako grozd namerava spodbujati distribucijo po vsej Sloveniji z razvojem 
distribucijskih središč in poslovnih con. S pomočjo strokovne študije naj bi bile dane 
smernice za nadaljnji razvoj distribucijskega središča slovenske štajerske. V tej fazi je 
pomemben tudi projekt na področju zviševanja kakovosti storitev ob pomoči IT, sledenje 
blaga. Gre za podporo logističnim premikom določenih vrst blaga, zlasti na podlagi 
standardiziranih črtnih kod. Na sedežu TLG ocenjujejo, da se bo projekt razvil v skupno 
vodenje blaga v distribucijskih centrih in v povezovanje informacijskih sistemov, nosilcev 
logistične verige (Vagaja, 2004, str. 17). 
  
2. Zakaj informatizirati TLG? 
 
Informatizacija predstavlja splošen in celovit proces uvedbe in uporabe informacijske 
tehnologije, ki ga v informacijski družbi po analogiji glede na njegov pomen lahko 
enačimo s procesom industrializacije industrijske družbe. Informatizacija poslovanja je 
usmerjena v zagotavljanje konkurenčne prednosti organizacij oziroma k avtomatizaciji in 
optimizaciji izvajanja njihovih poslovnih procesov (Kovačič, 1998, str. 47). 

 
Živimo v svetu novih poslovnih konceptov, ki nezadržno prodirajo v poslovni svet. 
Elektronsko poslovanje, kot eden od teh konceptov, je v veliki meri pogojen z razvojem 
interneta in informacijske tehnologije. »Elektronsko poslovanje je neomejena aplikacija 
informacijske tehnologije od začetka do konca v logistični oskrbovalni verigi poslovnega 
procesa, oblikovana elektronsko s ciljem doseči poslovne cilje. Ti procesi so lahko delni ali 
popolni in lahko zajemajo različne poslovne relacije (B2B, B2C, C2C)« (Wigand, 1997, 
str. 3). Za naše preučevanje sta pomembni predvsem iteraciji B2B (ang. Business-to-
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business), kjer je kupec podjetje, ki kupuje od drugega (ponavadi gre za razmerje med 
podjetji in njihovimi dobavitelji) in B2C (ang. Business-to-customer), kjer gre za povezavo 
med podjetji in potrošniki. Pravzaprav gre pri B2C za primer nakupovanja v običajni 
trgovini, z razliko, da je pri elektronskem poslovanju trgovina postavljena virtualno na 
internetu. Zadnji čas je opažati vse večje število podjetij, ki uporablja ta dva koncepta 
poslovanja. Tako predstavlja internet, preko razpoložljivih informacij, znaten premik v 
obnašanju in razmerjih med poslovnimi partnerji.  
 
Vpliv informacijskih sistemov in elektronskega poslovanja lahko opazimo v spremenjeni 
vlogi vseh členov logistične verige. Logistična oskrbovalna veriga je sestavljena iz 
številnih členov in aktivnosti. Govorimo o naročanju, obračunavanju, agencijskih poslih, 
skladiščenju, zavarovanju, carinskih aktivnostih, distribuciji, trgovini na debelo, trgovini 
na drobno, prevozu. Skratka zajema vse posamezne faze določenega posla. Je dolga veriga, 
kjer ima vsak člen svojo določeno vlogo. Dodatno je vsak člen pogojen z različnimi 
interesnimi skupinami, kar zadevo dodatno oteži. Logična posledica takšne pestrosti je 
številčnost izmenjanih informacij in aktivnosti. Ni težko ugotoviti, da je zanesljiv 
informacijski sistem nujno potreben (UNCTAD, 2001, str. 7). 
 
Uporaba interneta sloni na uporabi sodobnih informacijskih tehnologij. Z njeno 
implementacijo in uporabo imajo ponudniki logističnih storitev na voljo tako imenovane 
pravočasne informacije (ang. Real-time information) s katerimi uspešno izvajajo posle. Po 
navedbi UNCTAD (UNCTAD, 1999, str. 12) je postala pravočasna informacija nujen 
predpogoj za izboljšanje kvalitete in zanesljivosti opravljenih storitev. Če želi podjetje 
uspešno slediti konkurentom, mora redno vlagati v informacijske sisteme, in nove 
organizacijske paradigme, s pomočjo katerih se prenašajo ažurne, hitre in zanesljive 
informacije, ki logističnim podjetjem pomagajo dosegati tri temeljne cilje: krajše čase, 
višjo kakovost, nižje stroške. 
 
Podjetje ima pri izbiri svojega informacijskega sistema številne možnosti. Pomembnost 
takšnega sistema leži predvsem v naslednjih dejstvih: 

• informacijski sistemi postajajo t.i. »condito sine qua non« ali drugače 
nenadomestljivi, 

• vodijo do večje transparentnosti in povečane učinkovitosti, 
• so pospeševalec in vpeljujejo nove koncepte (hitrost odzivnosti, učinkovitost pri 

odgovarjanju na strankine zahteve in vprašanja, širša razpoložljivost, tekoča in 
neproblematična proizvodnja/storilnost). 

 
Na vprašanje zakaj informatizirati TLG imamo tako več odgovorov. Eden izmed njih je 
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preprosto slediti smernicam, ki narekujejo obliko poslovanja med različnimi subjekti. 
Najvažnejši pomen informatiziranja grozda pa se skriva v možnosti izmenjevanja 
informacij znotraj TLG in zunaj njega z namenom skrajšati izvedbene čase, zboljšati 
kakovost in povečati stroškovno učinkovitost. Informatizacija kot taka bo tudi vodilno 
ogrodje pri uresničevanju poslovnega modela TLG, saj bo le ta močno oprt na 
informacijsko tehnologijo. V nadaljevanju diplomske naloge bodo opisane sodobne 
doktrine poslovanja na primerih oskrbnih verig in e-logistike. 
 
3. Informacijska znanja in tehnologija pri TLG 
 
V prejšnjem poglavju smo spoznali, da je informatizacija TLG potrebna. Logistika in 
logistične rešitve postajajo odločilne pri zadovoljevanju potreb strank. Podjetja se tega 
zavedajo in poskušajo svoje logistične procese optimizirati. Na drugi strani razvoj 
informacijskih tehnologij sili podjetja v iskanje novih dogm, ki bodo tehnologijo čim bolje 
izkoristile. Sodobna informacijska tehnologija, potrebe podjetij po optimiziranih poslovnih 
procesih ter povezovanje podjetij skozi različne funkcije podjetij so razlog, da se je 
uveljavil sistem upravljanja oskrbnih verig. Le ta bo predstavljen najprej, nato pa bo 
predstavljen v sklopu e-logistike, ki s pomočjo moderne informacijske tehnologije 
dopolnjuje oskrbno verigo in logistiko. 
 
3.1. Upravljanje oskrbnih verig 
 
Za prenos logističnih dejavnosti nelogističnih podjetij k organizacijam, ki so se 
specializirale v logističnih storitvah, je kriva pomembnost specializacije in s tem 
zmanjšanje stroškov zaradi prednosti le te. Podjetja, s tem ko zaupajo logistične storitve 
zunanjim izvajalcem, izkoristijo prednosti specializacije in s tem skrajšajo stroške in 
izvedbene čase logistike ob višji kakovosti teh storitev. S strani logističnih podjetij bo ta 
prednost predstavljena v sistemu oskrbnih verig, ki omogoča tesno povezavo med 
ponudniki logističnih storitev in kupci teh storitev. 
 
Obstaja več definicij oskrbovalnih verig. Oskrbovalna veriga je lahko definirana kot zbir 
treh ali več enot (organizacij ali posameznikov), ki sledijo navzgor ali navzdol toku 
proizvodov, storitev, financ in/ali informacij med njihovim virom in končnim odjemalcem 
(Mentzer et al., 2001, str. 143). 
 
Ganeshan in Harrison definirata oskrbovalno verigo kot omrežje zmogljivosti in 
distribucijskih možnosti, ki omogočajo nabavo produkcijskih faktorjev, transformacijo teh 
produkcijskih faktorjev v končne izdelke in storitve ter njihove distribucije do končnih 
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odjemalcev (Arches, 2004). 
 
Po definiciji Chopra in Meindl-a (Chopra, Meindl, 2001, str. 57) je oskrbna veriga, tako 
direktno kot indirektno, vpletena v vse faze zadovoljevanja kupčevih zahtev. Oskrbna 
veriga ne vključuje samo proizvajalca in ponudnika, ampak tudi prevoznike, skladišča, 
maloprodajo in stranke. Znotraj vsake organizacije oskrbna veriga vključuje vse funkcije 
potrebne za zadovoljevanje strank. Te funkcije vključujejo, čeprav ni nujno, razvijanje 
novih produktov, trženje, distribucijo, finance in podporo strankam. Razen tega pomeni 
upravljanje oskrbnih verig načrtovanje, vzdrževanje in delovanje procesov povezanih z 
oskrbno verigo z namenom zadovoljevanja potreb končnih uporabnikov. 
 
Oskrbna veriga je tako niz procesov in aktivnosti, ki premikajo proizvode in storitve od 
naročila  strank skozi faze polproizvodov, ponudbe, produkcije in distribucije produktov in 
storitev do strank. Podjetja imajo različne sestave oskrbnih verig, ki so odvisne od same 
velikosti podjetja in vrste proizvodnje. Te povezave pomagajo pridobiti vse potrebne 
polproizvode za izdelavo končnih proizvodov in nato distribucijo teh proizvodov do 
končnih kupcev. 
 
Cooper (Cooper, Lambert, Pagh, 1997, str. 4) in Lambert (Lambert, Cooper, 2000, str. 53) 
predstavita in opišeta ključne poslovne procese oskrbnih verig, ki jih je potrebno integrirati 
in koordinirati med posameznimi podjetji in skupka podjetij oskrbnih verig. S tega pogleda 
upravljanje oskrbnih verig ne obsega samo tipične logistične aktivnosti (na primer: 
upravljanje zalog, transport, skladiščenje, procesiranje naročil), ampak tudi druge procese, 
kot so upravljanje odnosov s strankami (ang. Customer relationship management (CRM)),  
komercializacija in upravljanje kakovosti. 
 
3.1.1. Kreiranje in upravljanje logističnih procesov skozi oskrbne mreže 

 
Uspešno upravljanje logističnih procesov v mreži oskrbnih verig nam prikažejo trije zelo 
povezani elementi: 
 
• igralci (igralci predstavljajo raznovrstne upravljavce, ki kreirajo in upravljajo 

katerekoli ključne poslovne procese oskrbnih verig oziroma oskrbnih mrež), 
• mehanizmi koordiniranja, 
• mehanizmi integriranja. 
 
IGRALCI 
 
Pregled literature in intervjujev z več kot 90. upravljavci, ki jih je opravil Cooper 
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(Cooper, Lambert, Pagh, 1997, str. 9), postavlja igralce kot upravljavce spremenljivk, ki so 
integrirane skozi poslovne procese oskrbnih mrež z rezultatom učinkovitega upravljanja 
oskrbnih verig. Spremenljivke imenuje »komponente upravljanja«: struktura mreže, 
metode planiranja in kontroliranja, struktura krmiljenja delovnih procesov (ang. WorkFlow 
Management) in aktivnosti, organizacijska struktura, struktura proizvoda, tok informacij, 
metode upravljanja, struktura upravljanja z nevarnostmi, upravljanje kulture podjetij in 
obnašanje. 
Če upoštevamo navedbe Hewitt-a (Hewitt, 1994, str. 28), upravljanje poslovnih procesov 
med in znotraj podjetij ali prenova le teh je uspešna le, če je tretirana kot skupek vseh 
komponent znotraj oskrbnih verig. Ali drugače, Lambert in Cooper (Lambert, Cooper, 
2000, str. 49) menita, da lahko števili komponent in njihovih kombinacij varirata. Tako 
lahko več komponent upravljanja poveča stopnjo integritete in upravljanja poslovnih 
procesov skozi oskrbne verige.  
 
MEHANIZMI KOORDINACIJE 
 
Malone (1987, str. 1320) razlaga koordinacijo kot vzorec sprejemanja odločitev in 
komuniciranja skozi nabor akterjev, ki v prvo vrsto postavljajo naloge za doseganje želenih 
ciljev. Mehanizmi koordiniranja so sestavljeni iz: 
• informacijske strukture, ki določa, kdo odloča o tem, katere informacije od zunaj 

upoštevati, kako se te informacije procesira in nato distribuira med različne člane 
koordinacije (v našem primeru je to grozd, lahko bi pa bila poljubna povezava ali 
skupek organizacij) 

• procesa sprejemanja odločitev, ki pomaga izbirati pravo akcijo, ki je izbrana izmed 
naborov različnih alternativnih rešitev (Marschak, Radner, 1972, str. 128). 

 
Pri logističnih procesih se koordinacija nanaša na pretok materiala in informacij. 
Christopher-ov (Christopher, 1992, str. 32) princip, ki podpira koncept integrirane 
logistike, sloni na planiranju in integriranju materiala in toka podatkov, ki izvirajo iz 
začetka trgovanja, skozi podjetja in nato za njimi do dobaviteljev. 
 
Če se opremo na definicijo Slack-a (Slack, 1991, str. 43) in Slack et. al (Slack, Chambers, 
Johnson, 2001, str. 415), med oskrbno mrežo ne krožijo samo materiali, komponente in 
informacije, ampak tudi storitve, ideje in celo ljudje (kadri). Take izmenjave generirajo 
tokove, ki so vključeni v upravljanje oskrbnih verig in ki potrebujejo koordinacijo.  
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MEHANIZMI INTEGRACIJE 
 
Informacije so pogosto primerljive z »lepilom, ki drži oskrbne verige skupaj«, 
informacijska tehnologija pa je tista, ki je ključna pri izvajanju pretoka teh informacij pri 
učinkovitem upravljanju oskrbnih verig (Simchi-Levi D., Kaminsky, Simchi-Levi E., 
2000, str. 127). V mnogih primerih podpira informacijska tehnologija raznovrstne 
aktivnosti procesov oskrbnih mrež nezadostno in s tem ovira prenos podatkov in njeno 
uspešno delovanje. Namesto teh pomanjkljivosti, mora biti informacijska tehnologija 
integrirana ne samo znotraj podjetij, ampak tudi med njimi in tako omogočiti prost pretok 
med njimi. Tako se mora »lokalna integriranost« povzpeti na »integriranost oskrbne 
mreže« (Forza, Romano, Vinelli, 2000, str. 19). Če povzamemo, je koncept integracije, kot 
mehanizem podpiranja logističnih poslovnih procesov, tesno povezan s prednostmi, ki jih 
kaže s premagovanjem mej v podjetju in med njimi. 
 
Če povzamemo, so koordinacijski in integracijski mehanizmi, skozi navedbe različnih 
avtorjev, ključni pri obvladovanju sodobnih upravljalskih znanj v logističnih procesih 
skozi oskrbne verige. Razumevanje pomembnosti mehanizma koordinacije pomaga 
upravljavcem pri procesu odločevanja in s tem pripomore izbrati najboljšo možnost, ki je 
izbrana v izboru alternativnih opcij. Mehanizem integracije pa po drugi strani pomaga 
definirati tem procesom, katere so tiste akcije, ki naj prestopijo meje nekega podjetja in 
poskušajo najti zadoščenje nekje drugje. 
 
Z uvrstitvijo teh treh mehanizmov (igralci, koordinacija in integracija) v naš primer 
ugotovimo, da so igralci podjetja v grozdu, ki ponujajo logistične storitve. Koordinacija je 
tista, ki povezuje poslovna pravila članic grozda ter s tem razdeljuje poslovni promet med 
članicami. Prav poslovni model bo tisti, ki bo ta pravila določal. Seveda pa bodo morale 
članice upoštevati načela integracije, ki bo standardizirala njihove poslovne procese in s 
podporo ustrezne informacijske tehnologije tudi informacije, ki bodo med njimi nemoteno 
potekale. Prav ta sistem pretoka informacij med članicami bomo opredelili v naslednjem 
poglavju s pomočjo e-logistike, katere naloga je omogočiti elektronsko poslovanje med 
članicami in kupci logističnih storitev.   
 
3.2. E-logistika 
 
V tem delu diplomske naloge si najprej poglejmo nekaj definicij klasične logistike, ki 
predstavlja osnovne koncepte logistične verige in nas s pomočjo novih nalog današnje 
logistike popelje do novih konceptov, ko je e-logistika. 
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Osnovno pobudo za nastanek logistične znanstvene discipline v gospodarstvu je podal 
Oscar Morgenstern (Morgnstern, 1955, str. 21) daljnega leta 1955 v časopisu Naval 
Research Logistics Quarterly, v katerem je objavil članek, s katerim je poskušal 
sistematično opredeliti logistično teorijo. Bistvo Morgensternove ugotovitve se v 
omenjenem članku glasi:  
 
“ Logistična aktivnost je ponudba točno opredeljenih količin sredstev in storitev za 
dejavnost, ki potrebujejo ta sredstva in storitve v skladu s svojim namenom, da bi 
dejavnost ohranili na enaki ravni v sedanjosti ali pričakovani razvojni stopnji v 
prihodnosti. Ta ponudba izhaja iz izvora in mora biti usmerjena ali z drugimi besedami 
preoblikovana v prostoru in času k svoji uresničitvi v celoto te dejavnosti.” 
 
Logistika kot veda je do konca druge svetovne vojne služila predvsem v vojaške namene. 
Šele po tem se je tudi v civilni sferi komercialno uveljavila. Komercialna uspešnost je 
vodila do novih definicij logistike in ena izmed njih je Cooper-jeva (Cooper, 1993, str. 23): 
Namen logistike je omogočiti (po vrsti, količini, kakovosti, prostoru in času) prilagojen 
dovoz blaga za potrebe izvedbe proizvodnih, storitvenih procesov. Gre za proces 
planiranja, izvajanja in kontroliranja pretoka in skladiščenja blaga kot tudi informacij od 
točke izvora blaga do točke potrošnje blaga s ciljem zadovoljitve potreb porabnikov. 

 
Požar (1976, str. 57) definira logistiko kot: »Izraz logistika pomeni tok materiala in 
proizvodov ter informacij od dobavitelja surovin, preko proizvajalca in morebiti trgovca, 
do končnega potrošnika gotovih proizvodov«. Kasneje to definicijo dopolni (Požar, 1985, 
str. 113): »Ta pojem zajema fizični tok materiala (surovine, polproizvodi, proizvodi, 
odpadki) ter tok informacij od dobavitelja surovin, preko proizvajalca in morebiti trgovca, 
do končnega potrošnika gotovih proizvodov, torej prostorske spremembe, poleg tega pa 
tudi skladiščenje, ki pomeni premagovanje časa«. 
 
Kaltenekar (1993, str. 215) obravnava logistiko mnogo širše. »Logistika obravnava vse 
materialne pretoke med krajem oziroma časom proizvodnje 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 polproizvodov v vmesnih skladiščih, 
• transport gotovih proizvodov do končnih skladišč, 
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• skladiščenje gotovih proizvodov, 
• transport gotovih proizvodov do kupcev, 
• informacijsko spremljanje in evidentiranje dogajanja in 
• koordinacijo dela vseh teh dejavnosti. 

 

Z ekonomskega stališča je zanimiva definicija Gattorua (Gattorua, Day, Hargreaves, 1994, 
str. 7): »Logistika je definirana kot proces strateškega upravljanja, pridobivanja, 
premikanja in shranjevanja materialov, delov in končnih produktov (in na to nanašajočih se 
informacijskih tokov) skozi organizacijo in njene marketninške kanale na tak način, da je 
tekoča in prihodnja donosnost maksimalna glede na stroške, ki se pojavljajo pri 
učinkovitem izpolnjevanju naročil«. 
 
Za logistiko tako obstaja mnogo definicij, ki po svoje razlagajo logistiko. V splošnem bi 
lahko rekli, da je logistika skupek aktivnosti, ki omogočajo prehod proizvodov in 
polproizvodov, skladiščenja ter vsa potrebna manipuliranja le teh po naročilu kupca z 
namenom povečevanja dodane vrednosti končnih proizvodov. 
 
Stroški logistike imajo pomemben vpliv pri končni ceni produkta, kar je razvidno iz 
ankete, kjer je sodelovalo 200 evropskih podjetij (Požar, 2002, str. 217). Rezultati so 
stroške logistike prikazali med 7,7% in 22% končne cene produktov (Požar, 2002, str. 
218). Ta raziskava kaže na to, da lahko z znižanjem stroškov s pomočjo logističnih 
procesov znatno prispevamo h končni ceni produktov. Ena izmed možnih poti zniževanja 
logističnih stroškov je vpeljava oskrbne verige v logistične procese, kar lahko povežemo z 
naslednjo definicijo: logistika je del procesa oskrbnih verig, ki načrtuje, izvaja in kontrolira 
učinkovitost pretoka in skladiščenja proizvodov, storitev in informacij povezane od točke 
naročila do točke porabe z namenom zadovoljevanja potreb kupcev (Ayers, 2001, str. 61). 
 
V preteklosti je imela logistika funkcijo skladiščenja in razpošiljanja blaga na zahtevo 
kupcev, ki so bili v glavnem dobavitelji is svojimi skladišči. Logistična podjetja niso imela 
funkcije od-vrat-do-vrat (ang. Door-to-door) dobaviteljev. Z uveljavitvijo e-poslovanja 
nastaja vedno več »internetnih« trgovin, ki imajo svoje e-trgovine locirane zgolj na spletu, 
nimajo nikakršnih fizičnih prostorov ali skladišč, od katerih bi razpošiljali blago končnemu 
kupcu. Prav tako obstaja vedno več podjetij, ki zaupa celovite logistične storitve tujemu 
partnerju (ang. Outsorcing). Iz tega sledi, da se mora vloga sedanjih logističnih podjetij 
razširiti in s tem omogočiti ponudbo celovitih logističnih rešitev od pakiranja blaga, 
carinjenja, skladiščenja, prevoza od-vrat-do-vrat, itd. Prav tako se v svetu opaža vedno 
večja vloga logistov tudi v sistemu upravljanja odnosov s strankami (ang. Customer 
relation management (CRM)), saj so logistična podjetja tista, ki imajo stik s strankami 
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podjetij, za katere ponujajo celovite logistične storitve. V koristnost takega razmišljanja 
logističnih podjetij ne gre dvomiti, saj se poveča tako vertikalna (vključitev novih storitev) 
kot tudi horizontalna (zaradi celovite oskrbe naročila večji nadzor, in s tem možnost 
kakovostnejše in hitrejše izpeljave posla z manjšimi stroški) dodana vrednost. 
 
Ideje, ki so predstavljene v zgornjem sestavku kar same po sebi kličejo po zapleteni 
arhitekturi poslovanja. Prav tako pa so v tej ponudbi celovitih logističnih storitev 
informacije postale ključen dejavnik poslovnega uspeha. Da bi zadostili kompleksnosti 
takega poslovanja in izvrševali hitrost in kakovost storitev, vpeljemo takoimenovani 
koncept e-logistike ali z drugimi besedami e-poslovanje logistike v sistem klasične 
logistike, ki je podprta z upravljanjem oskrbnih verig.  
 
E–logistiko je težko temeljito definirati, ker potencialni vpliv e – poslovanja na logistiko in 
na upravljanje oskrbnih verig še ni popolnoma pojasnjen. Ena od možnih definicij je, da e–
logistika preprosto pomeni procese, ki so nujni za prenos blaga prodanega preko interneta 
do kupca (Auramo, Aminoff, Punakivi, 2001, str. 517). Ker razen te definicije drugih 
nisem našel, opredeljujem sam e - logistiko kot široko področje, ki je povezano z 
integracijo oskrbnih verig in ima vpliv na izločanje vmesnih delov v nabavni verigi (kot so 
prodaja na debelo in prodaja na drobno), prav tako pa vključuje nove subjekte, katerih 
vloga je vključiti tradicionalno logistično verigo v e - poslovanje. 
 
Slika 2: Struktura TLG 

 

TLG

dobavitelji upravljanje stranke

logistika

oskrbne verige

informacije

 
 

Vir: Groznik, Zorič, Vičič, 2004, str. 63. 
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Širše gledano pomeni e – logistika znotraj TLG poslovanje med članicami grozda (B2B) in 
poslovanje med članicami grozda in strankami (B2C) preko interneta, kar prikazuje 
grafično tudi slika 2. Ta povezava z e – poslovanjem zagotavlja, da TLG navzven izgleda 
kot eno podjetje, čeprav je sestavljeno iz več podjetij.  
 
Imeti e-logistiko ni zgolj imeti spletni portal, ki omogoča naročanje logističnih storitev po 
elektronski poti. V letu 2001 je bilo v ZDA 250 logistov, ki so ponujali logistične storitve 
na spletu. Samo 10-im odstotkom »on-line« ponudnikov je tudi uspelo (Myra, 2001, str. 
25). Razlog je iskati v nepravem poslovnem modelu, ki ni dal želene dodane vrednosti 
takim podjetjem. Poslovni model mora upoštevati zakonitosti logističnih podjetij, torej 
povezovati tradicionalne logistične storitve in internetno tehnologijo.  
 
Če želimo uvesti filozofijo e – logistike v vsa podjetja znotraj TLG, moramo najprej 
prenoviti njihove poslovne procese. Prenovljeni procesi so namreč osnova za uvedbo e – 
logistike preko logističnih procesov in nujni za doseganje želenih rezultatov, ki se kažejo v 
povečani dodani vrednosti. Slika 2 kaže oskrbne verige, logistiko in pretok informacij med 
akterji. Oskrbne verige razširjajo logistična podjetja vertikalno. S to razširitvijo dobijo 
dodatne funkcije, ki so usmerjene v zadovoljevanje kupcev. S sistemom oskrbnih verig se 
v logistična podjetja prenesejo storitve, ki so jih prej opravljala nelogistična podjetja. 
Organizacije, ki niso logistične narave se tako znebijo skladišč in postopkov namenjenih 
logistiki, le te pa zaupajo logistični organizaciji, ki ponuja celovite logistične storitve. Tako 
se v logistične organizacije prenese tudi sklop storitev, ki ob pravilnem vodenju postanejo 
dodaten vir dodane vrednosti. Da lahko taka povezava med logisti in organizacijami ki 
naročajo logistiko obstaja, je ključnega pomena uspešna komunikacija med njimi Za 
učinkovit pretok informacij med ponudniki storitev in strankami potrebuje TLG “on-line” 
informacije, ki jih lahko ponuja sistem e-logistike. 
 
4. Informatizacija TLG 
 
Projekt informatizacije TLG je zelo kompleksen projekt. Razlog temu je tudi v številčnosti 
organizacij, ki grozd sestavljajo. Prav tako pa številčnost članic pogojuje številčnost in 
raznovrstnost poslovnih procesov, ki so pri poslovanju v grozdu prisotni. Vse poslovne 
procese, ki so si različni po posameznih organizacijah je nato potrebno prenoviti in iskati 
skupne točke, ki bodo te procese tudi povezovali. Tako je potrebno tak projekt premišljeno 
izpeljati od začetka do konca. V širšem pogledu je tak projekt sestavljen iz dveh sklopov. 
 
Prvi sklop se dotika strateškega načrtovanja, kjer se najprej definira obstoječe poslovne 
procese vseh podjetij v grozdu, jih analizira in potem optimizira. Poznavanje poslovnih 
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procesov je ključno pri implementaciji ustreznega informacijskega sistema v podjetju, saj 
so lahko ob nepravilni implementaciji škode za podjetje tako velike, da je ogroženo 
njegovo poslovanje. Nato se na podlagi analize obstoječih procesov najprej sestavi 
poslovni model, ki določa način poslovanja podjetij in je prav tako vodilo za prenovljene 
poslovne procese v podjetjih. Na koncu prvega sklopa se sestavi model prenovljenih 
procesov, ki zajemajo do potankosti aktivnosti poslovanja in so takorekoč kalup za 
uspešno implementacijo same informacijske rešitve oziroma programa, ki bo te poslovne 
procese in aktivnosti podpiral.  
 
Drugi sklop predstavlja informatizacija poslovanja organizacij kot celovita podporna 
rešitev vsem aktivnostim v podjetju. Izgradnja informacijske rešitve se tako naslanja na 
poslovne procese izdelane v prvem sklopu informatizacije TLG. Prehod ali migracija ne 
pomeni in ne sme predstavljati le prenosa obstoječih podatkov in programov in s tem 
poslovnih pravil na novo informacijsko arhitekturo. Informacijska prenova uvaja in 
zagotavlja nove metodološke usmeritve načrtovanja informatike, ki vključujejo nove 
tehnološke možnosti, pogojujejo drugačen podjetniški, ekonomski, pa tudi vse bolj 
sociološki pogled na to problematiko. Usmerjene so v ustroj, postopke, ciljne usmeritve in 
strategijo podjetja. Ključni cilj prenove informatike je učinkovitost in uspešnost poslovanja 
celotnega podjetja (Kovačič, 1998, str. 83). Uspešno programsko rešitev najprej testiramo 
in nato fizično vgradimo v podjetja. Sledi uvajanje zaposlenih na nov informacijski sistem, 
kontrola in sprotno izboljševanje informacijskega sistema. 
 
V našem preučevanju je ključnega pomena prvi sklop informatizacije TLG, ki ga bom 
skozi naslednja poglavja tudi predstavil s pomočjo projekta Modeliranje, Analiza, Prenova, 
Standardizacija in Informatizacija Slovenskega Transportno Logističnega Grozda, ki ga 
izvaja Inštitut za poslovno informatiko (IPI) na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer sem 
sodeloval. 
 
V prvem koraku izdelam model, ki je bil narejen na podlagi trenutnih poslovnih procesov 
in aktivnosti v podjetjih članicah. V tej prvi fazi sem naredil posnetek stanja podjetij ter jih 
z ustrezno tehniko tudi grafično prikazal. Takemu modelu pravimo kot-je model (ang. AS-
IS model) Naslednja faza je usmerjena v analizo obstoječega stanja, kjer se že vidijo 
zametki prvih predlogov izboljšanja poslovanja oziroma same opredelitve poslovanja, če 
se zahteva povsem nov pogled na delovanje podjetja oziroma združbe podjetij. V tretji fazi 
se izdela načrtovan ali naj-bo model (ang. TO-BE model), kjer se rešitve optimizacije 
oziroma novi predlogi poslovanja na podlagi ustreznega poslovnega modela. To je tudi 
ključna faza tovrstnih projektov, saj rešitve, ki izhajajo iz modela pomenijo za podjetja 
dodano vrednost, ki jih imajo tovrstni projekti.  
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4.1. Kako do TO-BE modela TLG? 
 
Naš primer vzpostavitve TO-BE modela TLG bo na eni strani zahteval optimizacijo 
poslovnih procesov, ki jih članice grozda že izvajajo, na drugi strani pa bo model moral 
uresničiti nova poslovna pravila, ki se jih bodo morale držati vse članice grozda, kar bo 
razvidno v poslovnem modelu TLG. Ta merila bodo članicam grozda narekovala način 
poslovanja in tudi način pridobivanja naročil za izvedbo posla ter na koncu tudi 
razdeljevanja prihodkov. Projekt bo torej vseboval dva različna pristopa, ki se bosta med 
seboj tesno prepletala. Pristop razvoja poslovnega modela članic, ki ga lahko enačimo s 
stopnjami izboljševanja kakovosti že izvajanih poslovnih procesov, najlaže ponazorimo z 
naslednjo sliko, ki kaže postopke razvoja poslovnega modela (glej sliko 3 na str. 18). 
 
Slika 3: Postopek prenove poslovanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Kovačič, 1998, str. 100. 
 
V prvi fazi, fazi izdelovanja AS-IS modela imamo na voljo več tehnik in orodij, s pomočjo 
katerih se izdela obstoječ model podjetij. Do modela pridemo z modeliranjem poslovnih 
procesov podjetij. Kot je podal Hommes (Hommes, van Reijswound, 2000, str. 5), se s 
povečanjem popularnosti modeliranja poslovnih procesov  hitro povečuje tudi število 
tehnik in orodij za modeliranje. Kettinger je s sodelavci (Kettinger, Teng, Guha, 1997, str. 
59) izdelal empirično raziskavo o obstoječih metodologijah, orodjih in tehnikah za 
spreminjanje poslovnih procesov. Avtorji so razvili ogrodje za pomoč pri pozicioniranju 
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orodij in tehnik, ki pomagajo pri strategijah prenove, zaposlenih, poslovodstvu, strukturah 
in tehnoloških dimenzijah pri poslovnih procesih. Kakorkoli, bistvenost je veliko bolj 
pomembna kot popolnost (Davenport, Prusak, 1998, str. 71) in enostavni modeli so veliko 
bolj razumljivi. Orodja za modeliranje poslovnih procesov morajo omogočati prikazovanje 
povezav med aktivnostmi in razčlenitev procesov. Orodja morajo pomagati uporabniku pri 
izdelavi “kaj če” analiz in pri identifikaciji ter analizi aktivnosti z vidika dodane vrednosti, 
stroškov in trajanje procesa (analiza ozkih grl). Omogočati morajo tudi razvoj AS-IS in 
TO-BE modelov poslovnih procesov, ki predstavljajo obstoječe oziroma prenovljene 
procese. Pred implementacijo morajo biti procesi ustrezno ovrednoteni in preverjeni. 
Uporablja se jih lahko za napovedovanje karakteristik, ki jih ni mogoče neposredno 
izmeriti, poleg tega pa lahko predvidijo ekonomske podatke in podatke o učinkovitosti, ki 
bi jih bilo v nasprotnem primeru zelo težko zbrati. 
 
Na podlagi zgoraj omenjenih smernic, je bilo za naš primer izbrano orodje Optima!, kjer se 
uporablja tehnika procesni diagrami poteka za načrtovanje procesov. S tem orodjem se 
pripravlja modele poslovnih procesov, izvaja simulacije ter analizira rezultate. Optima! 
prav tako omogoča izvedbo simulacije, ki daje nazoren prikaz trajanja aktivnosti. Na 
podlagi simulacije se določi ozka grla v procesu in obremenjenost posameznega vira na 
posamezni aktivnosti. Na podlagi izdelane simulacije orodje Optima! izriše tabele, v 
katerih so podatki, ki so potrebni za analizo procesa. V orodju se najprej nariše proces, ki 
vsebuje naslednje simbole, kot jih prikazuje slika 4. 
 
Slika 4: Simboli procesa v orodju Optima! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Lastna slika, 2004. 
 
Naloga druge faze je na podlagi AS-IS modela izdelati analizo poslovanja podjetja ali 
podjetij. V tej fazi se vzpostavi podlaga za nadaljnji razvoj TO-BE modela. Preučiti je 
potrebno prednosti in slabosti trenutnega poslovanja, podati predloge za skrajšanje 
izvedbenih časov, predlagati način kako povečati storilnost,... Če je potrebno spremeniti 
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samo naravo podjetja, se skozi analizo poslovanja opredeli nova pravila poslovanja, ki 
bodo zapisana v poslovnem modelu. Pri analizi poslovnih procesov si pomagamo z orodji, 
ki nam grafično kažejo potek poslovnega procesa, organizacijsko strukturo podjetja, 
stroške poljubnega segmenta poslovanja, čase poslovnih aktivnosti, zmogljivost 
poslovnega procesa z vidika transakcij, itd. S tem dobimo pregled nad celotnim 
poslovanjem podjetja in določimo šibke točke poslovanja.  
 
Tretja faza se ukvarja z izdelavo TO-BE modela oziroma predlogom načina poslovanja 
podjetja v prihodnosti, ki bazira na primernem poslovnem modelu. V naši obravnavi bo na 
primeru TLG izdelan poslovni model, ki bo osnova TO-BE modela. Tak poslovni model 
mora upoštevati vse možne spremembe v podjetju, ter biti zmožen pojasniti spremembe 
poslovanja podjetja. Najprej pa si poglejmo kaj je poslovni model in kako se ga zgradi. 
 
Za razumevanje pomena poslovnega modela pri TLG je potrebno najprej razumeti namen 
in način delovanja filozofije poslovnega modela in njegove posledice na uspešnost 
poslovanja. Sodobne gospodarske združbe so v današnjem svetu primorane k načinu 
poslovanj, ki jim omogoča optimalno izrabljanje resursov, tržnih niš, sodobne tehnologije 
ter hkrati zadovoljuje kupčeve potrebe bolje in hitreje. Ključen faktor, s pomočjo katerega 
so ti pogoji tudi izvršeni, je postavitev pravilnega poslovnega modela v organizaciji 
oziroma podjetju. V naslednjem  podpoglavju bo predstavljen namen poslovnega modela, 
kjer bo razviden razlog, zakaj vedno več podjetij in organizacijskih združb vlaga energijo v 
razvoj poslovnega modela, na podlagi katerega se  bo zvišala njihova konkurenčnost.  
 
4.1.1.  Namen poslovnega modela 

 
Osnovni namen izgradnje poslovnega modela je izdelati model poslovanja podjetja, na 
podlagi katerega je možno predvideti poslovne postopke in logike, po katerih se mora 
podjetje ravnati, da bi doseglo načrtovan poslovni uspeh. Če povzamemo definicijo 
poslovnega modela po Kovačiču (Kovačič, 1998, str. 99) je le ta splošno opredeljen kot 
slika izvirnika, ki jo ustvarimo in uporabljamo kot sredstvo za pridobivanje spoznanj, 
prenos znanj in preizkušanje brez tveganja za izvirnik. Poslovni model tako lahko 
opredelimo kot model delovanja podjetja v okolju. Pri tem pod okoljem razumemo vse, kar 
vpliva na značilnosti poslovnih procesov podjetja, kot so kupci, dobavitelji, podizvajalci .... 
Predstavlja pregleden sistem, ki po eni strani omogoča izvajanja poslovnih procesov v 
smislu zagotavljanja dodane vrednosti oziroma proizvodov ali storitev naročnikom ali 
uporabnikom, po drugi strani pa različnim uporabnikom na različnih ravneh znotraj 
podjetja zagotavlja optimalno količino podatkov in navodil, potrebnih za izvajanje 
posameznih postopkov, oziroma delovnih procesov in aktivnosti, nenazadnje pa, po tretji 
strani, daje lastnikom zagotovila o varnosti kapitala in ustreznosti njihovih naložb v 
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podjetje. Tako lahko govorimo o poslovnem, procesnem ali izvedbenem in podjetniškem 
vidiku uporabe poslovnega modela. 
 
V tej točki je potrebno razjasniti razliko med poslovnim modelom in poslovnimi procesi. 
Poslovni model določa pravila poslovanja organizacij in na podlagi teh pravil poslovanja 
se potem odražajo poslovni procesi organizacij, ki nato tudi dejansko, »fizično«, določajo 
način poslovanja korak za korakom. Lahko rečemo, da je poslovni model načrt za izdelavo 
poslovnih procesov. Po drugi strani pa poslovni procesi ne morejo obstajati, če ni v 
organizaciji definiran poslovni model, ki določa pravila poslovanja. 
 
Namen poslovnega modela je tako tudi testiranje različnih poslovnih logik in pravil, brez 
da bi pri tem posegli v tekoče poslovanje. S tem lahko odpravimo tveganja, ki nastanejo pri 
uvedbi novega načina poslovanja podjetja, če spremembe preizkusimo na tekočem 
poslovanju podjetja. Pri poslovnem modelu lahko opazujemo rezultat (ang. output) 
medtem ko spreminjamo različne spremenljivke, ki jih vsebuje poslovni model pri 
spreminjanju produkcijskih faktorjev (ang. inputa) v proizvode, polproizvode ali storitve 
(slika 4). 
 
Slika 4: Grafični prikaz poslovnega modela 
 

POSLOVNI MODEL PODJETJA

Spremenljivka Y
Spremenljivka X
Spremenljivka Z

.....

INPUT OUTPUT

             OKOLJE

 
 
Vir: Lastna slika, 2004. 
 
Ko imamo izdelan primeren poslovni model se s pomočjo njega in optimizacije poslovnih 
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procesov izdela primeren TO-BE model, ki je podlaga za uspešno implementiranje 
programske rešitve s pomočjo katere se fizično izvede informatizacija članic grozda. V 
naslednjih poglavjih je predstavljen potek izdelave TO-BE modela na primeru v realnem 
svetu. 
 
4.2.  AS-IS model TLG 
 
V prvi fazi izdelave projekta je bilo potrebno raziskati poslovne procese organizacij TLG. 
Trenutno je v grozdu 15 organizacij: Viator & Vektor d.d., Intereuropa d.d., BTC d.d., 
Slovenske Železnice d.d., Luka Koper d.d., Adriakombi d.o.o., Cenšped d.o.o., Ekoles 
d.o.o., Intertrans d.d., Pacorini LTD, Transmar d.o.o., Fersped d.d, Prometni institut (PI), 
Fakulteta za pomorstvo in promet (FPP) in Pomorski inštitut za naroslovne in tehnične 
vede (PINT). Za naš primer smo izbrali 6 podjetij članic TLG, ki so največje in imajo tudi 
največji delež logistike pri nas. Ta podjetja so: 

• Viator & Vektor d.d. 
• Intereuropa d.d. 
• Luka Koper d.d. 
• Slovenske Železnice d.d. 
• Fersped d.d. 
• BTC d.d. 

 
Za vsako organizacijo posebej sem najprej opredelil temeljne procese, ki nam prikažejo 
naravo poslovanja vsakega podjetja. Seveda so temeljni procesi samo groba slika 
poslovanja organizacij, zato sem za moj primer razdrobil temeljne procese do drugega 
podnivoja.  
 
Pridobitev temeljnih procesov je potekala na sestankih s ključnimi osebami posamezne 
organizacije. Na podlagi njihovih informacij sem s pomočjo orodja Optima! zmodeliral 
poslovne procese vsake organizacije.  Pri izdelavi AS-IS modela je ključno razumevanje 
poslovanja podjetij, ki jih modeliramo. Prav tako nam ključni procesi podjetij razkrijejo 
obseg poslovanja, ki ga take organizacije zajemajo. Nekatere organizacije tako na primer 
ponujajo prevozne storitve, druga špediterska dela in prevozne storitve, spet tretja 
skladiščenje ter manipuliranje blaga v skladiščih, itd. Za naše preučevanje se bomo na 
primeru modeliranja šestih organizacij vstavili na drugem podnivoju poslovnih procesov. 
Ta nivo bo za naše preučevanje dovolj podroben za sestavo ustreznega poslovnega modela 
članic grozda. Popisovanje je potekalo v več iteracijah, v katerih sem odpravljal morebitna 
neskladja ter pomanjkljivosti modelov in opisov. Med modeliranjem in popisovanjem sem 
odpravil veliko nejasnosti, izvajalcem aktivnosti v okviru procesov pa je bil približan 
procesni način razmišljanja. Nivo podrobnosti modeliranja poslovnih procesov je skladen z 
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namenom projekta. Slika 5 nam grafično prikazuje organizacije - članice grozda. 
 
Slika 5: Grafični prikaz članic TLG 

Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
 
S slike je razvidno, da sem v projektu zajel šest članic grozda, ki so si z vidika poslovanja 
enakovredni. 
 
Z modeliranjem poslovnih procesov podjetja Viator&Vektor (slika 6) opazimo, da 
poslovni proces sproži pridobivanje naročil. Od strankine želje je nato odvisen razplet 
možnih dogodkov v podjetju. S strani podjetja Viator&Vektor se lahko sproži postopek 
organizacije prevoza, carinjenja, mejne odprave ali skladiščenja, ki se lahko izvajajo 
neodvisno. Izvedba prevoza je lahko izvedena le iz predhodnega procesa organizacije 
prevoza. 
 
 
Slika 6: Ključni procesi Viator & Vektor d.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
 
Če naprej drobimo proces organizacije prevoza (glej sliko 7 na str. 23) ugotovimo, da se le 
ta lahko izvrši kot organizacija za prevoz z lastnim voznim parkom in voznikom v 
kooperaciji, organizacija za prevoz s prevoznim parkom skupine TLG in organizacija za 
prevoz z zunanjim voznim parkom. 
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Slika 7: Proces organizacije prevoza Viator & Vektor d.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
 
Izvedba prevoza se lahko izvrši z lastnim prevoznim parkom ali prevoznim parkom 
kooperacije, preko skupine TLG, Preko skupine Viator&Vektor ter preko ostalih 
prevoznikov (slika 8)  
 
Slika 8: Proces izvedbe prevoza Viator & Vektor d.d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
 
Slednja zadeva, ki nas v naši obravnavi zanima je skladiščenje. V tem podjetju se deli na 
dva glavna dela in sicer klasično skladiščenje in carinsko skladiščenje. Oba potekata skozi 
faze prevzemanje blaga, skladiščenje blaga in oddaja blaga razliko, da slednje vključuje 
tudi proces kontroliranja blaga (glej sliko 9 na str. 24). 
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Slika 9: Proces skladiščenja Viator & Vektor d.d. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
 
Podjetje Intereuropa d.d. je z vidika temeljnih poslovnih procesov v našem primeru 
identična podjetju Viator&Vektor d.d.. Pri organizaciji prevoza (slika 10) se razlikuje v 
svoji pestrosti, saj organizira prevoze za cestni in kombinirani promet, železniški promet, 
pomorski promet, avio promet, zbirni promet ter express promet, medtem ko se podjetje 
Viator&Vektor naslanja na organizacijo cestnega prometa. 
 
 
Slika 10: Proces organizacije prevoza Intereuropa d.d. 
 

 
Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
 
Skladiščenje je pri Intereuropi d.d. prav tako klasično in carinsko. Nekaj razlik je pri 
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TLG ter zunanjimi prevozniki (slika 11). 
 
Slika 11: Proces izvedbe prevoza Intereuropa d.d. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003.  
 
Podjetje BTC d.d. ima enake temeljne poslovne procese (slika 12) z razliko nevključevanja 
poslovnih storitev mejne odprave. Organizacija prevoza ima tri postopke in sicer 
organizacija z lastnim voznim parkom, parkom skupine TLG ter zunanjim voznim parkom. 
Prav tako je identična delitev skladiščenja na klasično in carinsko. Izvedba prevoza 
sovpada z izvedbo prevoza Intereurope d.d..  
 
 
Slika 12: Temeljni proces BTC d.d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003.  
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organizaciji cestnega prevoza. Prav tako se za ta dva tipa prevoza izvajata tudi poslovna 
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procesa izvedbe prevoza.  Proces carinjenja pa je pri SŽ specifičen, saj se razlikuje glede 
na to, ali gre za uvoz ali izvoz. Pri uvozu se izvrši klasično carinjenje ali pa poenostavljeni 
tranzitni postopek. Pri izvozu pa se postopek deli glede carinjenja v skladišču ali pa v 
vagonu. 
 
Luka Koper d.d. je že po naravi poslovanja specifična (slika 13), saj se je specializirala za 
prevoz po morju. Tako so tudi njeni procesi zelo različni od ostalih. Naročnik storitve 
lahko izbira med maritivnimi storitvami, luškimi manipulacijami, razkladalnimi in 
nakladalnimi storitvami, logističnimi storitvami in skladiščenju. Logistične storitve se 
delijo na notranje in zunanje, kar je razvidno v prilogi 1. 
 
Slika 13: Temeljni procesi Luke Koper d.d. 
 

 
Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
 
Fersped d.d. (slika 14 na str. 27) je od vseh šestih podjetij najbolj specializiran špediter. 
Prav tako pa se ukvarja s prevozi, vendar v manjšem obsegu. Pridobivanje naročil, 
organizacija prevoza ter izvedba prevoza se delijo enako kot pri Intereuropi d.d.. 
Organizirajo za cestni, morski, avio in železniški promet. Prevoz izvajajo s pomočjo treh 
postopkov in sicer z lastnim prevoznim parkom, parkom TLG ter zunanjimi prevozniki. 
Prav tako zastopajo carinske postopke in imajo mejni servis. Skladiščenje se deli na 
klasični in carinsko. Organizirajo pa tudi pristaniške manipulacije in sicer smer kopno-
morje in smer morje-kopno. Nekateri podprocesi so v prilogi 1. 
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Slika 14: Temeljni procesi Fersped d.d. 
 

 
Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
 
Vse ostale poslovne procese, ki niso prikazani v tem poglavju je moč najti v prilogi. 
 
4.2.1. Analiza AS-IS modela TLG 
 
Pravilno modelirani procesi organizacij nam dajo vpogled v njihovo poslovanje. S tako 
sliko poslovanja imamo dovolj informacij za analiziranje obstoječega stanja, ki nam bo v 
prihodnje služil pri prenovi poslovanja. 
 
Če se osredotočimo na naše članice TLG pridemo do več zaključkov: 

• Vsa podjetja izvajajo proces pridobivanja naročil, 
• organizacija prevoza je prisotna povsod, razen pri Luki Koper d.d., 
• organizacija prevoza se izvaja različno, 
• izvedba prevoza je prisotna povsod razen pri Luki Koper d.d., 
• izvedba prevoza je odvisna od voznega parka in organizacijskih sposobnosti 

podjetij, 
• carinske postopke izvajajo povsod razen pri Luki Koper d.d., 
• Fersped d.d. ima visoko razvite carinske postopke, 
• mejna odprava je značilna za vsa podjetja razen Slovenski Železnic d.d. in Luke 

Koper d.d., 
• mejna odprava je pri BTC d.d. zajeta v procesu špedicije, 
• skladiščenje se deli na klasični in carinsko pri podjetjih Viator&Vektor d.d., 

Intereuropa d.d., BTC d.d. in Fersped d.d.,  
• Luka Koper d.d. in Slovenske Železnice d.d. so z vidika skladiščenja specifični 

podjetji, 
• Slovenske Železnice d.d. imajo tako železniški kot cestni prevoz, 
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vendar je cestni prevoz v primerjavi z železniškim zanemarljiv, 
• Luka Koper ima specifične procese, ki se opirajo na naravo luke, ti procesi so 

maritivne storitve, luške manipulacije in razkladalno nakladalne storitve, 
• Luka Koper ima razvite logistične storitve, ki vključujejo celotne logistične 

storitve, 
• Viator&Vektor in Intereuropa imata najbolj razvite in najštevilčnejše cestne 

prevoze. 
 
Zgoraj so navedeni najpomembnejša dognanja in primerjave med organizacijami članicami 
TLG. Vidimo, da so nekatere organizacije po strukturi med seboj dokaj podobna, spet 
druga pa izvajajo poslovne procese, ki so značilni in se prilegajo specifični kulturi 
organizacije bodisi zaradi konkurenčne prednosti organizacije ali drugih zgodovinskih 
značilnosti. Ti rezultati analize bodo ključnega pomena pri izdelavi primernega poslovnega 
modela, ki bo zvišal konkurenčno prednost organizacij v grozdu. V naslednjem poglavju 
bom razvil TO-BE model s pomočjo primernega poslovnega modela, ki bo vključeval 
sodobna znanja in upošteval rezultate analize AS-IS modela. Če povzamem analizo, ki sem 
jo podal zgoraj, je potrebno osnovati tak poslovni model, ki bo znal izkoristiti posamezne 
prednosti organizacij ter omogočil sodelovanje organizacij z namenom povečevanja 
konkurenčnosti. Poslovni model bo moral vsebovati koristi za vse članice grozda. 
 
4.3.  Izdelava TO-BE modela TLG 
 
Analiza organizacij nam  je predstavila izhodišča, ki so potrebna za izdelavo TO-BE 
modela. Pred izdelavo TO-BE modela je v našem primeru potrebno natančno določiti 
vlogo vseh članic v grozdu s stališča sodelovanja in dopolnjevanja. Tako je z uspešno 
integracijo potrebno poskrbeti za tiste določljivke, ki bodo umestile primerne poslovne 
procese v organizacijo, ki je te procese sposobno tudi najbolje izvajati. Za razdelitev 
poslovnih funkcij in nalog med članice grozda bo v podpoglavju vzpostavljen poslovni 
model TLG, ki bo skozi pravila poslovanja te funkcije določil. 
 
4.3.1.  Izdelava poslovnega modela TLG 

 
Poslovni model TLG bom razvil postopoma oziroma zaporedoma. Za začetek je potrebno 
opredeliti način povezave članic grozda v sistem, ki bo omogočal integracijo poslovnih 
procesov in s tem koordinacijo aktivnosti. Ker preučujemo TLG kot grozd, je to povezava 
med članicami nekapitalske narave s poudarkom na konkuriranju. Temelj povezave v 
grozdu je iskanje skupnega interesa, ki ga grozd vsem članicam ponuja. Ta interes je v 
konkuriranju ostalim organizacijam, ki v grozd niso vključene. Tako je potrebno izkoristiti 
možnosti, ki nam jih grozd ponuja. Potrebno je omeniti tudi cilj TLG, ki je ponujanje 
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celovite logistične storitve (kaj to je celovita logistična rešitev je razloženo podrobneje v 
nadaljevanju). 
 
Naslednje vprašanje na katerega moramo odgovoriti je vprašanje načina sodelovanja v 
smislu deljenja poslovnih nalog in širine obvladovanja logističnih storitev. V mislih imam 
vse storitve, ki so potrebne pri zadovoljevanju potreb strank, ki želijo celovite logistične 
storitve. Celovita logistična storitev pomeni najširše zadovoljevati potrebe strank skozi 
storitve, ki odražajo vse potrebne storitve, ki so vpletene v logistično dejavnost. To 
preprosto pomeni da stranka konča svoje zadolžitve z naročilom nekega blaga. Kako je to 
blago dobavljeno, skladiščeno, carinjeno, manipulirano, pripeljano, pakirano, pregledano 
in obračunano je stvar ponudnika celovite logistične storitve. Pred TLG kot ponudnikom 
celovitih logističnih storitev je torej težka naloga. Imamo namreč šest organizacij, ki 
ponujajo različne logistične storitve in niti ene organizacije, ki bi ponujala celovito 
logistično rešitev. Za razrešitev tega drugega problema pri vzpostavitvi poslovnega modela 
je potrebno organizirati poslovanje članic grozda v smeri zagotavljanja sposobnosti 
upravljanja celovite logistične storitve. Da to dosežemo imamo na voljo dva koncepta in 
sicer generalizacijo in specializacijo. Pri generalizaciji gre za vertikalno integriranje 
poslovnih aktivnosti v organizaciji, pri specializaciji pa gre za horizontalno integracijo 
poslovnih aktivnosti med organizacijami.  Oba koncepta imata svoje prednosti in slabosti. 
 
Prednost generalizacije je v lažji koordinaciji med članicami, saj pri tem ne naletimo na 
problem deljenja aktivnosti in dodeljevanja le teh organizacijam, ki te aktivnosti opravljajo 
bolje v stroškovnem, kakovostnem in časovnem vidiku, in enostavnejšem načrtovanju in 
vzpostavitvi integrirane informatizacije med organizacijami, saj so v tem primeru v vsaki 
organizaciji, ki so v grozdu prisotne, enake strukture poslovnih procesov ter so odstopanja 
mnogo manjša kot so ta odstopanja v konceptu specializacije. Glavna slabost gre 
generalizaciji pripisati v širokem spektru poslovnih funkcij, ki zmanjša kakovost in hitrost 
proizvodov in storitev in s tem povzroči višje cene proizvodov in storitev. Ta slabost izhaja 
iz filozofije naravne selekcije, ki uči, da je v množici subjektov vedno nekdo, ki izstopa v 
smislu upravljanja stvari bolje. Prav to pa pri generalizaciji umetno zadušimo s poslovno 
logiko, ki dopušča vsem organizacijam anticipiranje pri vseh poslovnih aktivnostih 
celovite logistične rešitve. Pučko (1999, str. 186) ugotavlja, da so nevarnosti vertikalne 
integracije nezmožnost zadovoljivega usklajevanja obsegov proizvodnje posameznih 
vertikalno povezanih enot glede na vprašanje njihovega optimalnega obsega ter v 
zmanjšanju fleksibilnosti posameznih enot.  
 
Drugi koncept, specializacija, ima glavno prednost pri selekcioniranju tistih poslovnih 
aktivnosti, ki se v organizaciji opravljajo najbolje s časovnega kakovostnega in 
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stroškovnega vidika. Temu je kriva zgodovina posamezne organizacije, usmerjenost 
kadrov, geografska lega, razpoložljivost resursov, poslovna usmerjenost, itd. Pučko vidi 
glavne prednosti horizontalne integracije v možnosti specializacije, v doseganju učinkov 
ekonomije velikega obsega, skupnem nošenju tveganja specializacije, v omogočanju 
doseganja nekaterih sinergičnih učinkov in tudi v doseganju večje ekonomske moči in 
varnosti (Pučko, 1999, str. 186). Težava ki nastane, če se v našem primeru članice grozda 
specializirajo na posamezen sklop logistične storitve, ki so del celovite logistične storitve, 
je v razdeljevanju posla med članice, ne da bi pri tem nekdo izmed njih utrpel poslovno 
škodo. Rešitev te težave je v vzpostavitvi ustreznega poslovnega modela, ki bo določal 
poslovna pravila članic grozda in pravično razdeljeval naročila med člane brez 
diskriminacije. Tako imamo v tem delu vzpostavitve poslovnega modela opravka z dvema 
konceptoma in sicer generalizacijo in specializacijo. V našem primeru se bom osredotočil 
na koncept specializacije, saj verjamem, da je v današnjem svetu to najboljša odločitev 
doseganja konkurenčnih prednosti naših logističnih storitev v primerjavi s tujimi ponudniki 
teh storitev. Slabo stran specializacije bom skušal odpravil s poslovnim modelom, ki sledi 
v nadaljevanju. Najprej pa si poglejmo primer poslovanja podjetij članic grozda, če se 
odločijo za generalizacijo. 
 
4.3.1.1. Koncept generalizacije članic TLG 

 
Omenili smo, da gre pri konceptu generalizacije za vertikalno integracijo poslovnih 
aktivnosti in področij v organizaciji. To pomeni, da mora biti vsak član v grozdu sposoben 
ob naročilu kupca izpeljati poslovne aktivnosti, ki so lastne celoviti logistični storitvi. Prva 
težava, ki se nam porodi je dejstvo, da imamo med članicami določene organizacije, ki so 
monopolisti pri ponujanju določene storitve. Tako ponuja Luka Koper d.d. edina luške 
storitve, Slovenske Železnice d.d. pa so edine, ki lahko ponudijo železniški transport. 
Seveda je nesmiselno predvidevati, da bi ti dve storitvi ponujale vse članice grozda, saj bi 
to peljalo v enormne stroške izpeljave takega načrta. Tako samo predpostavimo, da imajo 
vse članice kompetence opravljanja vseh storitev, ki so potrebne. 
 
Ker mora grozd na zunaj delovati kot eno podjetje, ki ponuja celovite logistične rešitve, bo 
v našem primeru stična točka vseh organizacij, ki so vključene v TLG, portal TLG, ki bo 
ponujal logistične storitve elektronsko. Portal, ki bo tako na voljo strankam bo omogočal 
takoimenovano e-logistiko. Ozadje portala je sestavljeno iz dveh temeljnih sklopov in sicer 
sklopa B2C in B2B.  
 
Sklop portala namenjen strankam, takoimenovani B2C sklop, mora biti s strani stranke 
vstopna točka e-logistike. Tu morajo biti vse informacije o  cenah logističnih storitev, 
kakovosti in podatki o trajanju storitve. Prav tako mora ta del portala vsebovati učinkovit 
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sistem upravljanja s stankami (ang. Customer Relationship Management (CRM), ki bo 
stranko obveščal o trenutni situaciji razpleta njenega naročila. CRM mora priskrbeti 
informacijo o času, ki je potreben za predajo blaga stranki, podatke o trenutni lokaciji 
blaga in podatke o vseh manipulativnih storitvah ki jih blago potrebuje. 
 
Način poslovanja med članicami grozda, takoimenovano B2B poslovanje, predstavlja 
drugi del portala, ki je namenjen članicam in vsebuje informacije o povpraševanju po 
logističnih storitvah. Organiziran je kot e-borza logističnih storitev. Tak način poslovanja, 
s podporo sodobnih tehnologij, zagotavlja kupcem pridobitev najbolj konkurenčnih ponudb 
na njihovo povpraševanje. E-borza logističnih storitev je kraj, kjer se nahaja celotno 
povpraševanje in ponudba po logističnih storitvah. Sistem e-borze je moč orisati z 
naslednjimi besedami: »samo naročilo ne išče več najugodnejšega prevoznika, temveč 
najugodnejši prevoznik išče in dobi možnost za izvršitev naročila« (Groznik, Zorič, Vičič, 
2004, str. 64). Potencialna nevarnost takega sistema je v njegovi neosebnosti, saj v tem 
primeru ponudniki logističnih storitev nimajo direktnega stika s strankami temveč je ta stik 
posreden in zaradi tega kdaj tudi neprimeren. Vsekakor ideja e-borze skrbi za konkurenčne 
ponudbe na trgu. V grozdu že razmišljajo o usmeritvi naporov za realizacijo projekta e-
borze (Vagaja, 2004, str.17). Nikjer pa ni zaslediti pravil razdelitve posla, saj se lahko 
zgodi, da članica grozda, ki dolgoročno razvije konkurenčno prednost pred vsemi drugimi 
članicami, pridobi ves posel, kar pa je v nasprotju z načeli grozda, saj naj bi ponujal 
prednosti vsem članicam. Na tej stopnji bi bilo potrebno opredeliti način zaračunavanja 
logističnih storitev. Smiselnost e-borze je v dvojnosti cenikov in sicer naj bi bil za kupce 
osnovan cenik, ki bi vseboval cene, ki so neodvisne od cen, ki se kasneje formirajo v 
sistemu e-borze (seveda morajo biti cene, ki se s pomočjo e-borze formirajo, nižje). Cena, 
ki se formira na e-borzi je skrita očem strank in predstavlja ceno, po kateri se posel 
dejansko opravi. Razlika med plačano (cena, ki jo stranka plača) in dejansko ceno je 
dobrobit grozda, ki ga je potrebno ustrezno razdeliti med članice grozda. Ta takoimenovani 
»dobiček grozda« je potrebno skozi leto tudi finančno plemenititi. Grozd dobi tako tudi 
nalogo upravljanja s premoženjem (ang. Asset management), kar lahko uresniči na dva 
načina. Prvi način je organiziranje lastnega oddelka za upravljanje s premoženjem, druga 
možnost pa je iskanje tovrstnih storitev zunaj meja grozda (ang. Outsourcing).  

 
Zastavljata se nam dva vprašanja razdelitve poslovanja med članicami TLG. Prvo 
vprašanje temelji na sami razdelitvi logističnega posla v grozdu, saj je s strani kupca 
vseeno, kdo opravi celovito logistično storitev. Da bi grozd služil svojemu namenu, to je 
nuditi koristi vsem članicam grozda, je potrebno to razdelitev na ustrezen način regulirati. 
Drugo vprašanje, na katerega je potrebno odgovoriti sloni na razdelitvi »dobička grozda«, 
ki je posledica dvojnih cen. 
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Na prvo vprašanje je potrebno odgovoriti skrajno pazljivo, saj se tu skriva posel članic 
grozda. Ena od možnih rešitev sloni na oceni poslovanja preteklega leta in se ga primerja 
med članicami grozda. Sestavi se razmerje vrednosti prometa med članicami grozda. V 
tekočem poslovanju, ko članice grozda že poslujejo v okviru grozda, se posel deli na člane 
po tem ključu razmerja, vendar samo do točke, ko se realizira višina prihodkov preteklega 
leta. Ko se ta višina prekorači je potrebno zaradi zdrave konkurenčnosti pogoje 
pridobivanja poslov spremeniti. Predlagam postavitev meje minimalnega prometa, katere 
naloga je zaščititi morebitno monopolno obnašanje v grozdu. Ko član grozda preseže mejo 
minimalnega prometa, ima pri pridobitvi posla proste roke. Za naslednje poslovno leto se 
zopet izračuna višina prihodkov in novo razmerje prihodkov med člani grozda.  
 
Za odgovor na drugo vprašanje, razdeliti razliko v ceni logistične storitve med ceno, ki jo 
plača kupec in ceno določeno na borzi, si bomo prav tako pomagali s poslovnim 
prometom. Tokrat se preuči promet poslovanja tekočega leta in se ga na koncu leta tudi 
obračuna. Izračuna se razmerje prometa poslovanja v tekočem letu in na podlagi tega 
razmerja razdeli dobiček grozda.  
 
Na sliki 15, na strani 33, je shematsko prikazan sistem e-borze logističnih storitev. Na levi 
strani so stranke, ki s svojimi naročili v sistem vnesejo podatke o želeni storitvi preko B2C 
portala. Nato se ti podatki avtomatsko prenesejo v sistem e-borze, kjer storitev čaka na 
najboljšega ponudnika, člana TLG ki ponuja celovito logistično storitev, s pomočjo B2B 
portala.  
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Slika 15: Koncept generalizacije TLG 
 

 
 Vir: Lastna slika, 2004. 
 
 
4.3.1.2. Koncept specializacije članic TLG 

 
Koncept, ki bo predstavljen v tem poglavju je z vidika realizacije težje izvedljiv kot 
koncept generalizacije, kar pa še ne pomeni, da je tudi neizvedljiv. Vsekakor pa potrebuje 
celovito podporo vodilnih v organizacijah, če se za tak koncept odločijo. Prav to 
sodelovanje organizacij v dejavnosti, kjer si konkurirajo, predstavlja ključen dejavnik 
uspeha do uresničitve takega projekta. Rešitev in popolno kolaborativno sodelovanje je 
moč doseči z dodano vrednostjo takega koncepta v očeh članic grozda, ki bo povečala 
konkurenčnost logističnih storitev in s tem omogočila članicam povečati ne samo obseg 
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poslovanja, vendar tudi zvišati dodano vrednosti logističnih storitev. Na spodnji sliki 16 je 
shematski prikaz takega koncepta na primeru TLG. 
 
 
Slika 16: Koncept specializacije TLG 

 
Vir: Lastna slika, 2004 
 
Če povzamemo sliko 16, vidimo, da povpraševalci po logističnih storitvah dostopijo 
najprej preko B2C portala do ustreznih informacijah in možnosti sklepanja posla. Do tu je 
princip poslovanja podoben, kot je predstavljen pri konceptu generalizacije z razliko od 
cene. Tu pride zaradi specializacije do sprememb. V tem primeru je znano, kateri del 
celovite logistične storitve bo kdo izvršil. S tem se odpre pogajalska moč kupcev, saj imajo 
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moč kontaktirati izvajalce inkrementalnih storitev in se o ceni pogajati. To daje s strani 
kupca veliko bolj oseben odnos, kar je še posebej pomembno pri velikih poslih, ki jih je v 
tej dejavnosti veliko.  
 
Prvi korak, s katerim bom omogočil koncept horizontalne integracije predstaviti na 
primeru šestih članic grozda, je opredeliti za katere sklope celovite logistične rešitve naj se 
članice grozda specializirajo. Specializacija članov grozda bo vodila v horizontalno 
integracijo poslovnih procesov, ali drugače, izmed različnih storitev, ki sestavljajo celovito 
logistično rešitev, bodo članice parcialno izpolnjevale to storitev tako, da se bo specifična 
organizacija specializirala za določen del v celoviti logistični verigi, ter s tem prispevala k 
izvedbi naročila stranke. 
 
Za pomoč pri izbiri poslovnih aktivnosti izvajanja delne storitve v sklopu celovite 
logistične storitve posameznega specializiranega podjetja nam je AS-IS model in njegova 
analiza, ki smo jo opravili v poglavju 5.2. Iz te analize lahko najprej določimo nalogi Luke 
Koper d.d. in Slovenskih Železnic d.d. Njuna temeljna naloga je zaradi specifične 
infrastrukture izvedba prometa po morju oziroma izvedba železniškega prometa. 
Intereuropa d.d. in Viator & Vektor d.d. imata obsežen vozni park za prevoz po cestah. 
Fersped d.d. se ukvarja pretežno s carinskimi dejavnostmi in organizacijo transporta, na 
kar bi se bilo smiselno specializirati. BTC d.d. ima velike skladiščne zmogljivosti, prav 
tako pa je velik organizator transporta. Za uvedbo celovite logistične storitve je potrebno 
poskrbeti tudi za takoimenovano »door-to-door« dostavo. Organizacijo le te bi  z vidika 
organiziranosti prepustil podjetju Fersped d.d., izvajalci bi bili vsi preostali člani TLG. 
Potek naročila celovite logistične storitve se tako razdeli na več članic grozda, saj vsak 
opravlja določeno storitev. Smiselno bi bilo organizirati B2B portal tako, da bi omogočal 
pregled naročil strank, članice TLG pa bi se na to naročilo odzvale v skladu s svojo nalogo 
o zadovoljevanju celovite logistične storitve in s kontaktom stranke prešle v pogajanje o 
ceni storitve. Prav možno je, da so pri enem naročilu vpleteni vsi člani grozda, ki s 
pomočjo ustrezne informacijske rešitve uspešno komplementirajo storitve, ki daje od zunaj 
občutek organizacije, ki ponuja konkurenčno celovito logistično storitev. B2B portal bi bil 
tako ključna informacijska točka članic TLG, ki bi vseboval vse potrebne informacije za 
uspešno izvedbo celovite logistične storitve. Seveda pa se morata oba dela portala, B2B in 
B2C, prepletati in medsebojno sodelovati v smislu izmenjave informacij. 
 
Pri takem načinu poslovanja so članice TLG prisiljene v medsebojno sodelovanje, kar jih 
sili ekonomska želja po večjem dobičku na podlagi večjega števila strank. Povečanje 
povpraševanja pa se v našem primeru lahko uresniči ob storitvah, ki so kakovostnejše a 
kljub temu hitrejše in cenejše. Prav zavedanje vpletenosti in s tem odvisnosti vseh članic 
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pri uresničevanju teh ciljev bo pripomoglo k večji koordinaciji članic in s tem 
standardizaciji njihovih poslovnih procesov. Prav tako pa je v tem primeru potrebno 
opozoriti na nalogo predstavnika grozda, v našem primeru je to direktor grozda, ki je 
spremljati poslovanje članic in na podlagi ugotovitev reševati ustrezne nepravilnosti in 
preprečevati nelojalno konkurenčnost med člani grozda. 
 
Zadnja naloga vzpostavitve poslovnega modela grozda je opravičiti spremembo same 
arhitekture poslovanja in s tem obliko organizacijske strukture članic grozda. Vseh šest 
članic grozda ima trenutno funkcijsko organiziranost. Prav tako v poslovanju članic ni moč 
opaziti procesno usmerjenost poslovanja, ki je temelj uspešni integraciji informacijskih 
tehnologij. Kako uresničiti in prepričati organizacije v razumevanje pomembnosti za 
vpeljavo procesnega razmišljanja, bom predstavil s pomočjo procesno poslovno 
usmerjenostjo (ang. Business Process Orientation (BPO)). Razlogov za vpeljavo take 
filozofije v podjetje je več. Spodnja tabela 1 prikazuje glavne razlike med tradicionalnim 
funkcijskim pogledom in procesnim pogledom na organizacijo. 
 
Tabela 1: Prikaz razlike med procesno usmerjenostjo in funkcijsko usmerjenostjo 
 
Procesna usmerjenost Funkcijska usmerjenost 
Baziranje na principu »kako je delo izvedeno« Katere produkte in storitve ponujamo 
Medfunkcijska koordinacija, napori timskega 
dela 

Pogosto oddaljevanje od problemov 
posamezne funkcije, ki postanejo 
nekoordinirani 

»Sistemski pogled« - upravljanje celotnega 
procesa poslovanja 

Upravljanje samo delov poslovnih procesov 

Orientacija h kupcu Orientacija k organizaciji 
 
Vir: McCormak, Johnson, 2001, str. 5. 
 
Glavni razlog za procesno usmerjenost je v potrebi po integraciji poslovnih procesov članic 
grozda. Integracija je možna ob razumevanju poslovnih procesov vseh članic TLG, kar 
sledi v upravljanje poslovnih procesov namesto, kot sedaj, upravljanje posameznih 
poslovnih področij organizacij. Procesna usmerjenost je zaenkrat še redek pojav, čeprav je 
nekaterim organizacijam uspelo integrirati temeljne poslovne procese in pripadajoče 
aktivnosti, ter opraviti tiste aktivnosti, ki ne povečujejo dodano vrednost. Večini ni uspelo 
v celoti sprejeti procesno usmerjenost, za kar je krivo več razlogov, eden od 
najpomembnejših je necelovita podpora lastnikov organizacij, ki so pri takem projektu 
ključen faktor uspeha. 
 
Za uspešno uvedbo procesne usmerjenosti v podjetju je najprej potrebno ugotoviti stanje, 
izmeriti višino že uporabljene procesne usmerjenosti (ang. Benchmarking). V našem 
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primeru ne bom dejansko temeljito ugotavljal stanja procesne usmerjenosti temveč bom na 
podlagi izkušenj, ki sem jih imel pri projektu podal grobo oceno stanja članic TLG v 
smislu procesne usmerjenosti. Meritev bom predstavil s pomočjo zrelostnega modela 
poslovne procesne usmerjenosti, ki sta ga razvila Kevin P.McCormack in William 
C.Johnson (2001, str. 64). Njun model poteka skozi štiri faze, ki si sledijo v smislu 
zagotavljanja procesne usmerjenosti zaporedno, in sicer faza Ad Hoc, faza definiranja, faza 
povezovanja ter zadnja faza, ki je tudi cilj procesne usmerjenosti, faza integracije: 
 

• Ad Hoc faza: V tej fazi so procesi nestrukturirani in nedefinirani. Uspešnost 
poslovnih procesov ne moremo meriti, položaji zaposlenih so posledica 
tradicionalne organizacijske strukture in ne procesov. 

• Faza definiranja: V tej fazi se definirajo osnove procesov, ki so dokumentirani in na 
voljo v orodju za prikazovanje poslovnih procesov. Spremembe teh procesov je 
potrebno formalno dokumentirati. Kadrovska struktura in organizacijska struktura 
sta povezana skozi te temeljne procese, vendar še vedno prednjači funkcijska 
organiziranost. Predstavniki funkcijskih področij začnejo koordinirati med sabo 
vendar samo kot predstavniki tradicionalnih funkcijskih področij. 

• Faza povezovanja: Je odločilna faza. Upravljavci priznavajo procesno upravljanje s 
strateškimi nameni in rezultati. Kadrovska in organizacijska struktura se odmakne 
od tradicionalne funkcijske strukture. Dober pokazatelj te faze je naslov lastnik 
procesa v organizacijski strukturi. Obstaja dobra kooperacija med funkcijami 
organizacije, dobavitelji in kupci, kar je posledica timskega dela, ki si procesno deli 
delo, ga meri in dosega cilje v organizaciji horizontalno. 

• Faza integracije: Organizacija z dobavitelji in prodajalci sodeluje procesno. 
Kadrovska in organizacijska struktura slonita na poslovnih procesih organizacije, 
funkcijska organiziranost postane enakopravna ali celo podrejena. Upravljanje in 
merjenje poslovnih procesov je dobro razvito in kaže uspeh z vidika zvišanja 
kakovosti ter znižanja trajanja in stroškov. 

 
Na sliki 17, ki je na strani 38, je grafično prikazan potek uresničitve procesne usmerjenosti 
v organizaciji skozi štiri faze. Vidimo, da se povečuje zrelost poslovne procesne 
usmerjenosti v smeri integriranja funkcijske in procesne usmerjenosti. 
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Slika 17: Proces uresničitve procesne usmerjenosti v organizaciji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: McCormak, Johnson, 2001, str. 65. 
 
V tej fazi smo vzpostavili poslovni model, ki je najprej določil način povezave članic 
grozda s primeri specializacije in generalizacije. Za uspešno sodelovanje med članicami in 
učinkovito poslovanje med članicami in znotraj meje organizacij – članic je nujen premik k 
procesni usmerjenosti. To zadeva tako organizacijske kot poslovne premike.   
 
4.3.2. TO-BE model TLG 
 
Tako imamo razvit poslovni model za dva različna koncepta in sicer generalizacijo in 
specializacijo. Obema je na koncu skupna procesna usmerjenost, ki je nujna za uspešno 
koordinacijo in integracijo informacijske tehnologije. Naslednji korak, ki je potreben za 
informatizacijo članic TLG je postavitev kot-je modela (ang. TO-BE model). TO-BE 
model se naslanja na poslovni model članic in s tem določa tudi arhitekturo poslovni 
procesov. Poslovni procesi, ki so bili popisani in predstavljeni kot AS-IS model je 
potrebno predhodno prenoviti in s tem zmanjšati stroške ter skrajšati čase izvajanja 
poslovnih aktivnosti. TO-BE model natančno določa način poslovanja članic skozi procese 
in aktivnosti. Najprej se postavi temeljne procese posamezne organizacije na podlagi 
katerih temeljijo vsi ostali procesi, ki so le tem podrejeni. Vsak proces na najnižjem nivoju 
vsebuje vrsto aktivnosti, ki natančno določajo naloge, ki morajo biti v tej točki uresničene. 
Tak model uporabimo direktno pri izbiri in načrtovanju ustrezne informacijske rešitve.  
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V moji diplomski nalogi izdelavo TO-BE modela ne bom obravnaval, saj je to izven 
obsega mojega dela. 
 
4.4.  Predlog informacijske rešitve TLG 
 
Prenova poslovnih procesov, ki se odraža v TO-BE modelu članic grozda je osnova za 
prenovo obstoječih informacijskih sistemov oziroma izgradnje novih informacijskih 
sistemov. V našem primeru sem se odločil za integriran informacijski sistem, ki mora 
povezovati vse poslovne funkcije po posameznih poslovnih področij članic TLG. Za tak 
integriran informacijski sistem potrebujemo globalni podatkovni model in organizacijska 
ter tehnološka izhodišča.  
 
Vzpostaviti je potrebno takoimenovano celovito programsko rešitev (ang. Enterprise 
Resource Planing (ERP)). Celovito programsko rešitev lahko opredelimo kot povezan in na 
poslovnem modelu organizacije temelječ sistem, ki ob uporabi sodobne informacijske 
tehnologije vsem poslovnim procesom, tako same organizacije, kot tudi z njo povezanim 
poslovnim partnerjem, zagotavlja optimalne možnosti načrtovanja, razporejanja virov in 
ustvarjanja dodane vrednosti. Zasnova sedanjih aplikativnih rešitev tipa ERP izvira iz prve 
polovice 90-ih let. Od takrat, pa do danes so se tovrstne rešitve razvijale v posameznih 
dejavnostih, tako tudi v dejavnosti transporta. Prednosti celovite rešitve se kažejo v: 
• enem samem dobavitelju, 
• znižanju stroškov vzdrževanja, 
• poenotenju strategije in rešitve informacijskih sistemov. 
 
Glavna slabost take rešitve je v njeni robustnosti in težki prilagodljivosti zaradi njene 
kompleksnosti in obsežnosti. V primeru TLG morajo za uspešno sodelovanje vse članice 
grozda uporabljati enako ERP rešitev v smislu integracije, ki bo s standardizacijo 
omogočala nemoten pretok informacij. 
 
Izvedba ERP rešitve je možna na podlagi razvijanja ERP rešitve ali nakupa že obstoječe 
ERP rešitve. Razvijanje lastnega ERP sistema zahteva visoko strokovnost izvajalca ter je 
povezana z visokimi stroški programiranja. Vendar je tak sistem visoko prilagodljiv in 
»ukrojen po meri«, kar je njegova glavna prednost. Po drugi strani so obstoječe rešitve 
cenejše in stestirane v že delujočih organizacijah. Obstaja veliko proizvajalcev ERP 
rešitev, naj omenim samo nekatere največje: SAP, Oracle, BaanERP, Siebel, IBM, Cisco... 
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Sklep 
 
Cilj diplomskega dela je bil vzpostavitev poslovnega modela članic grozda, ki bo prikazal 
način povezovanja članic grozda v sistem ponujanja celovite logistične rešitve in prikazal, 
kako je potrebno izdelati TO-BE model članic ter na podlagi tega modela ustrezno 
informacijsko rešitev, ki bo uspešno podpirala vse poslovne procese članic grozda. Tak 
sistem povezav mora poleg zagotavljanja celovite logistične rešitve omogočati tudi 
znižanje stroškov, povečanje kakovosti ter skrajšanje izvedbenih časov te storitve.  
 
V grozdu sta nam na voljo dva tipa strateških povezav, ki odražata bodisi generalizacijo 
bodisi specializacijo. Vsaka od njiju predstavlja določene prednosti in slabosti. Sam se 
nagibam k specializaciji, saj ima rezultat take povezave v očeh kupca več prednosti. 
Temelj specializacije je izrabljanje prednosti krivulje učenja, se pravi znižanja proizvodnih 
ali storitvenih stroškov s povečanjem stopnje učenja oziroma specializiranja na določeni 
proizvodni ali storitveni segment. Drugače, specializacija omogoča prilagajanje članicam 
grozda tistim dejavnostim, ki jih opravljajo bolje od drugih članic. Specializacija je tako 
gonilna sila povečevanja konkurenčnosti logističnih podjetij.  
 
Taka strateška usmeritev članic grozda zahteva velik napor tako upravljavcev kot tudi 
strokovnjakov za informacijsko tehnologijo.  Tu je potrebno za uspešno izvedbo takega 
projekta sodelovanje med upravljavci in informatiki, saj se poslovni model dotika tako 
poslovnih kot tudi informacijskih problemov v organizaciji. Poslovni model tu določa 
poslovna pravila, ki predstavljajo tri različne ravni abstrakcije: poslovno (poslovna pravila 
kot del poslovne politike organizacije ali globalna pravila), procesno (poslovna pravila na 
nivoju posameznih aktivnosti poslovnega procesa ali aktivnostna pravila) in informacijsko 
(poslovna pravila izvajanja logike uporabniških programov in orodij za krmiljenje delovnih 
procesov (ang. WorkFlow Management (WFM)) ali strukturna pravila) (Kovačič, 2004, 
str. 9). 
 
Projekt informatizacije grozda je v trenutni fazi snovanja poslovnega modela. Pri snovanju 
tega modela Inštitut za poslovno informatiko v sekundarni vlogi, saj se morajo članice 
grozda primarno dogovoriti in uskladiti glede tega, na kakšen način bodo v prihodnje 
sodelovala.  
 
Menim, da je z vstopom v Evropsko unijo Slovenija izpostavljena večjim pritiskom 
zunanjih ponudnikov logističnih storitev, ki ponujajo kakovostnejše in cenejše storitve. 
Organizacije, ki se s takimi storitvami ukvarjajo v Sloveniji, so postavljene pred 
odločitvami, ki so vsekakor težke, so pa tudi ključne za preživetje logistične panoge pri 
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nas. Upam, da se bodo organizacije tega čimprej začele zavedati in na tem področju tudi 
dejansko naredile korak naprej. Za uspešno večanje konkurenčnih prednosti organizacij v 
logistični dejavnosti je potrebno najprej razviti strateški načrt in prav eden od takih 
strateških načrtov predstavlja moja diplomska naloga. 
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PRILOGA: Poslovni procesi TLG 
 
 
Slika 1: Temeljni proces TLG 
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Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
 
Slika 2: Poslovni procesi Viator&Vektor d.d. 
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Nadaljevanje slike 2. 
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Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
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Slika 3: Poslovni procesi Intereuropa d.d. 
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Nadaljevanje slike 3. 
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Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
 
 
Slika 4: Poslovni procesi BTC d.d. 
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Nadaljevanje slike 4. 
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Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
 
 
Slika 5: Poslovni procesi Slovenske Železnice d.d. 
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Nadaljevanje slike 5. 
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Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
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Slika 6: Poslovni procesi Luka Koper d.d. 
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Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
 
 
Slika 7: Poslovni procesi Fersped d.d. 
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Nadaljevanje slike 7. 
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Vir: Interno gradivo Inštituta za Poslovno Informatiko, 2003. 
 
 
 
 



 

SLOVAR TUJIH IZRAZOV  
 

business process reengineering – prenova poslovnih procesov 
outsourcing – zunanja izvedba 
workflow management – krmiljenje delovnih procesov 
AS-IS model – kot-je model 
TO-BE model – kot-bo model 
B2B – poslovni odnos podjetje – podjetje 
B2C – poslovni odnos podjetje – stranka 
IT – informacijska tehnologija 
customer relationship management – upravljanje odnosov s strankami 
door-to-door – dostava blaga do končnega kupca 
business process orientation – poslovna procesna usmerjenost 
enterprise resource planning – celovita programska rešitev 
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