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Logistika v recesiji 

 

 

 

UVOD 

 

Spoštovani udeleženci 3. mednarodnega posveta s področja logistike, ekonomije ter varstva okolja in 

komunale ICLEEE 2013, lepo pozdravljeni. 

 

Na Višji prometni šoli Maribor se že 11 let zavedamo pomena logistike, kot dejavnosti, ki zajema vse 

procese v podjetjih in predstavlja za podjetja  izredno priložnost za doseganje konkurenčnih  

prednosti na trgu, saj sta obvladovanje in optimizacija procesov temeljnega pomena za doseganje 

visoke produktivnosti in ekonomičnosti v vsakem podjetju.  

 

Konferenca Logistika v recesiji združuje aktualne teme različnih področij in tako dokazuje raznolikost 

področij, ki jih zajema logistika, hkrati pa vključuje spoznanja iz ekonomije in varstva okolja in 

komunale, od zagotavljanja pravih količin dobrin in ustreznih storitev, ob pravem času na pravem 

mestu, do nižanja stroškov in zmanjševanja vplivov na okolje.  

 

Naš cilj je, da se na konferenci srečajo vsi tisti, ki se vsakodnevno ukvarjajo z različnimi logističnimi 

procesi v praksi, ekonomisti, strokovnjaki tehniškega varstva okolja, predavatelji, ki s svojim 

teoretičnim znanjem  veliko prispevajo k razvoju stroke in seveda študenti, ki si na področju logistike, 

ekonomije in varstva okolja na naši šoli pridobivajo praktično uporabna znanja in razvijajo ključne 

strokovne kompetence, ki jih delodajalci v teh kriznih časih najbolj potrebujejo, saj je povpraševanje 

po logističnih znanjih v podjetjih večje od trenutne ponudbe na trgu dela. 

 

Želim vam, da preživite prijetne ure v naši ustanovi in uspešno delo na konferenci. 

 

 

 

mag. Oton Mlakar 
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INTRODUCTION  

 

Welcome to the 3rd International Conference of Logistics, Economics and Environmental Engineering, 

ICLEEE 2013.  

 

At the Vocational College of Traffic and Transport, for the last 11 years we have been aware of the 

importance of logistics as an activity which includes all the processes in the companies and presents 

for the companies an extraordinary opportunity to attain competitive advantage on the market, as 

the management and optimization of the processes are of vital importance for reaching high 

productivity and economy in every company.  

 

This year's conference Logistics in Recession covers up-to-date topics from a variety of fields, which 

proves the diversity of activities that logistics encompasses, and at the same time it includes 

expertise and experience from the field of economy and environmental science, from providing 

optimum quantity of goods and adequate service, in the right place at the right time, up to cost 

reduction and reduction of environmental impact. 

 

The objective of this conference is to meet people who daily work in various logistics processes, 

economists, experts of environmental science, lecturers who with their theoretical knowledge and 

experience contribute extensively to the development of the professions, the students who in the 

field of logistics, economics and environmental science at our college gather practical knowledge and 

acquire specific competences, which the employers in the times of crisis need most, as the demand 

for logistics experts in companies exceeds the momentary offer on the labour market.  

 

I wish you a pleasant stay at our college and in our country and a successful and constructive day at 

the conference.  

 

 

Oton Mlakar, B. Sc. 
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POVZETEK 

 

V prispevku je predstavljen pregled politike učinkovite rabe 

virov v EU in nekaterih posledicah za Republiko Slovenijo. 

Prispevek povzema vsebine Vodilne pobude o Evropi, ki so 

vključene v sklop strateških prizadevanj mednarodne skupnosti 

in posameznih držav za zagotavljanje stabilnosti dostopa do 

naravnih virov. Hkrati je poudarjen pomen gospodarjenja z 

odpadki kot viru v času globalne negotovosti glede 

razpoložljivosti in dostopnosti naravnih virov in podan pregled 

priporočil OECD za izboljšanje sistema gospodarjenja z 

odpadki v Sloveniji.  

Ravnanje z odpadki je predvsem s stališča pozicioniranja v 

trajnostnem razvoju človeške družbe pomemben faktor, ki poleg 

onesnaževanja vseh sestavin življenjskega okolja polaga vse več 

pozornosti na racionalno izkoriščanje naravnih virov, predvsem 

neobnovljivih. Odpadki tako postajajo eden največjih resursov 

sodobnega poslovnega sveta, vendar je za njihovo izkoriščanje 

potrebno koherentno sodelovanje vseh dejavnikov od 

proizvajalca dobrin do posameznega uporabnika. Zato je v 

drugem delu prispevka predstavljen pomen razvoja ravnanja z 

odpadki.  

Odpadki postajajo vse bolj pomemben ekološki, družbeni in 

ekonomski problem sodobnih družb, saj se njihove količine 

povečujejo vzporedno z ekonomsko rastjo. Sodobna družba 

proizvaja vsak dan več odpadkov, ki ob neustreznem ravnanju 

obremenjujejo naše okolje in negativno vplivajo na kakovost 

življenja. Če bomo dosledno ločevali, bomo dosegli ugodne 

rezultate ne samo na področju onesnaževanja okolja, ki je 

posledica uporabe primarnih surovin za izdelavo končnih 

izdelkov, ampak bomo dosegli prihranke tudi pri stroških, ki 

nas bremenijo zaradi ravnanja z odpadki. V tretjem delu zato 

prispevek predstavlja količinske rezultate ločenega zbiranja 

odpadkov in njihov vpliv na letni proračun povzročiteljev ter 

skuša dokazati, da se ločevanje ne samo plača, ampak predvsem 

splača. 

Da bi dosegli minimizacijo deleža odpadkov na odlagališčih, je 

pomembna snovna in energijska izraba odpadkov. Snovno 

izrabo odpadkov je razumeti kot pomemben nadomestek 

primarnim naravnim virom skupaj s pozitivnimi okoljskimi 

učinki. Energijska izraba odpadkov predstavlja kot enega 

pomembnih deležev alternativnih virov energije. Zato v 

zadnjem delu članek obravnava celovito ravnanje z odpadki, ki 

vključuje zmanjševanje odpadkov na izvoru, ločeno zbiranje, 

snovno in energijsko izrabo odpadkov ter odlaganje ostanka  s 

poudarkom na mešanih komunalnih odpadkih.  

 

Ključne besede: odpadki,  ločeno zbrane frakcije, 

recikliranje, energijska izraba, preprečevanje, zmanjševanje 

 

ABSTRACT 

This paper presents an overview of resource efficiency 

policies in the EU and some consequences for the Republic of 

Slovenia. This article summarizes the contents of flagship 

initiatives of Europe, which are included in the set of strategic 

efforts of the international community and the individual states 

for ensuring the stability of access to natural resources. At the 

same time stressing the importance of waste management as a 

resource in times of global uncertainty regarding the availability 

and accessibility of natural resources and an overview of the 

OECD recommendations to improve waste management system 

in Slovenia. 

Waste management is primarily from the standpoint of 

positioning in the sustainable development of human society is an 

important factor, in addition to pollution of all components of the 

environment puts the attention on the rational exploitation of 

natural resources, especially non-renewable. Waste are becoming 

one of the largest resources of the modern business world, but it 

is necessary to exploit coherent cooperation of all the factors of 

producer goods to the individual user. Therefore, in the second 

part of the paper presents the importance of the development of 

waste management. 

Waste is becoming an increasingly important ecological, 

social and economic problems of modern society, as their quantity 

increases in parallel with economic growth. Modern society 

produces more waste every day, which if not handled properly 

strain on our environment and negatively affect quality of life. If 

we strictly differentiate, we will achieve favorable results not 

only in the field of environmental pollution resulting from the use 

of raw materials for the manufacture of finished products, but 

will also achieve savings in costs charged to us from the waste. In 

the third part of the paper presents therefore quantitative results 

of separate collection of waste and its impact on the annual 

budget of the agents and trying to prove that the separation does 

not only pay, but mostly worth it. 

In order to achieve the minimization of the proportion of 

waste is an important material and energy use of waste. Material 

recovery of waste is seen as an important substitute for primary 

natural resources, together with positive environmental effects. 

The energy use of waste itself as one of the important shares of 

alternative energy sources. Therefore, in the last part of the 

article deals with the integrated waste management that includes 

waste reduction at source, separate collection, material and 

energy utilization, and disposal of residual waste, with an 

emphasis on mixed municipal waste. 

 

Keywords: waste, separately collected waste, recycling, 

energy recovery, prevention, minimization 
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1. UVODNE MISLI 

 

Odpadki postajajo vse bolj pomemben ekološki, družbeni 

in ekonomski problem sodobnih družb, saj se njihove količine 

povečujejo vzporedno z ekonomsko rastjo. Sodobna družba 

proizvaja vsak dan več odpadkov, ki ob neustreznem ravnanju 

obremenjujejo naše okolje in negativno vplivajo na kakovost 

življenja. 

Z uvedbo 5-stopenjske hierarhije ravnanja z odpadki, ki se 

upošteva kot prednostni vrstni red pri nastajanju odpadkov in 

ravnanju z njimi, se v slovenskem prostoru pričakujejo velike 

spremembe na področju zbiranja odpadkov ter njihove 

vključitve v procese obdelave ter recikliranja. Nadgradnja 

ločenega zbiranja odpadkov je že prispevala k uresničevanju 

cilja povečanje ločeno zbranih frakcij odpadkov, predvsem 

embalaže, kar se je v odrazilo v ozkem grlu družb za ravnanje 

z odpadno embalažo. Pomanjkanje sistemskega pristopa kaj 

kmalu privede do težav, ki se odražajo tudi v nakopičenih 

ločenih frakcijah odpadkov in pri uporabnikih zbujajo dvom o 

njihovi pripravljenosti za ločevanje odpadkov. Na odlagališčih 

nenevarnih odpadkov je še vedno preveč odloženih surovin, 

predvsem odpadne komunalne embalaže, ki jo je potrebno 

snovno reciklirati ali termično uporabiti kot vir energije. 

Zakonodaja dopušča odstopanje od prednostnega vrstnega 

reda ravnanja z odpadki le ob upoštevanju celotnega 

življenjskega kroga snovi in materialov ter zmanjšanja 

obremenitve okolje le za posamezne tokove odpadkov, za 

katere je določeno s posebnimi predpisi. Ne glede na to, da 

nekatere interesne in okoljske skupine uspešno nasprotujejo 

termični izrabi preostanka odpadkov in frakcij, ki jih ni 

mogoče drugače rešiti pred odlaganjem, bo v bodoče potrebno 

vložiti več truda in znanja, da bo energetsko učinkovit sežig 

komunalnih odpadkov razumljen kot postopek predelave, 

kadar so izpolnjena določena merila energetske učinkovitosti. 

Povsem jasno je namreč, da vseh odpadkov kljub ločenemu 

zbiranju preprosto ni mogoče snovno izrabiti in v kolikor ni 

drugih možnosti, se energetsko bogate frakcije predvsem 

embalaže in kosovnih odpadkov odlagajo na odlagališčih. 

Posledično se Slovenija uvršča med države, ki odložijo kar 

65% odpadkov. Ko se zgledujemo po evropskih državah, ki 

odložijo letno do 10 kg ostankov odpadkov na prebivalca, je 

realno računati, da bo način ravnanja z nenevarnimi odpadki 

podoben načinu  zlasti v severnih evropskih državah pri nas 

uveljavljen v časovnem okviru deset do petnajst let.  

Novost v sistemu ravnanja z odpadki predstavlja tudi 

ponovna uporaba, ki se po prednostnem redu uvršča pred 

recikliranje. V času socialnih stisk, brezposelnosti, pasivnih 

socialnih transferjev, premajhni ambicioznosti mladih in 

nerazviti socialni ekonomiji smo pred izzivom, da v odpadkih 

prepoznamo zraven njihove ponovne uporabe tudi vire za 

izboljšanje zaposlenosti in ohranjanja okolja. Že odločitev, da 

pristopimo k strategiji ničelne stopnje odpadkov, bi vodila 

ljudi k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, v katerih 

zavrženi materiali postanejo viri za ponovno uporabo. Tak 

pristop pomeni načrtovanje in izvajanje procesov za 

zmanjšanje količine in nevarnosti odpadkov, ohranjanje in 

obnavljanje vseh virov z visoko stopnjo okoljske 

ozaveščenosti družbe. Potrebovali bi zaposlitve na področju 

preventivnih dejavnosti zlasti v segmentu industrije, ki lahko 

največ prispeva k temu, da zmanjša porabo materiala in 

nevarnih substanc zlasti v embalaži ter ponudi potrošnikom 

okolju prijazne izdelke, ki bodo znova uporabni kot surovine, 

ko pridejo v fazo odpadka. Drugo je področje energetike, ki 

lahko odpadke koristi kot pomemben nadomestni vir 

primarnim fosilnim gorivom. 

 

2. STANJE V SLOVENIJI 

 

Z uveljavitvijo Uredbe o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih [1], Operativnega programa odstranjevanja 

odpadkov [2] in Operativnega programa ravnanja s 

komunalnimi odpadki [3] se zahteva zraven snovne izrabe 

odpadkov zaradi deleža TOC in kurilne vrednosti tudi 

energijsko izrabo ostankov odpadkov. Gre za termično 

obdelavo tistih preostankov odpadkov, katerih kurilna 

vrednost presega 6 MJ/kg in kjer je mejna vrednost celotnega 

organskega ogljika večja od 5% TOC mase s.s. oziroma 

raztopljeni organski ogljik v izlužku večji od vrednosti 800 

mg/kg s.s.  Z uveljavitvijo te zakonodaje znaten snovni tok 

odpadkov, ki se danes odlagajo, ne bo več primeren za 

odlaganje na odlagališčih nenevarnih odpadkov. 

Oblast v Sloveniji se zavzema za uveljavitev programsko-

zakonodajnega paketa za komunalne odpadke in prenovo 

zakonodaje na področju “odgovornosti proizvajalca 

odpadkov”. Takšni koraki so posledica evropske zakonodaje, 

ki je na področju ravnanja z odpadki sprejela pomembne 

korake z uveljavitvijo sledečih dokumentov: 

- Direktiva  2008/98/ES Evropskega parlamenta in 

Evropskega sveta z 19. novembra 2008
 
o odpadkih 

- Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih 

- Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži 

- Direktivi 2002/96/ES in 2012/19/EU o odpadni 

električni in elektronski opremi 

- Direktiva 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih 

- Odločba Evropskega parlamenta in Sveta 

406/2009/ES o prizadevanju držav članic za 

zmanjšanje emisije toplogrednih plinov do leta 2020 

- Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe 

energije iz obnovljivih virov 

- Tematska strategija o preprečevanju in recikliranju 

odpadkov 

 

Posledično evropski zakonodaji smo v Sloveniji sprejeli 

vrsto podzakonskih aktov k osnovnemu Zakonu o varstvu 
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okolja [4] za področje recikliranja oziroma snovne izrabe 

odpadkov, energijske  izrabe odpadkov in odlaganja na 

odlagališčih nenevarnih odpadkov. V dokumentu [3] so 

definirani okoljski cilji za posamezne postopke ravnanja z 

odpadki: 

- Cilj zbiranja, priprave za ponovno uporabo in 

recikliranja komunalnih odpadkov 

- Cilj energetske predelave komunalnih odpadkov 

- Cilj odlaganja komunalnih odpadkov 

- Cilj zmanjševanja emisije toplogrednih plinov 

- Cilj zagotavljanja obnovljivih virov energije 

 

V obsegu okoljskih ciljev zbiranja, priprave za 

ponovno uporabo in recikliranja odpadkov [3]  je 

najpomembnejše doseči zadostni delež ponovne uporabe 

odpadkov, za kar so pomembni postopki ločenega zbiranja 

odpadkov na izvoru in v sortirnicah odpadkov. 

Preglednica 1 prikazuje količine in deleže ločenega 

zbiranja določenih frakcij odpadkov v letu 2011 in 2020. Gre 

za scenarij takozvanega izvedljivega obsega. 

 

Preglednica 1: Cilji priprave za ponovno uporabo in 

recikliranje MKO 

Sliki 1 in 2 prikazujeta scenarij izvedljivega obsega 

ločenega zbiranja posameznih frakcij odpadkov s podatki 

letne mase odpadkov na prebivalca in delež ločevanja v letu 

2011 in 2020 [3]. 

 

Slika 1: Ravnanje s MKO kg/prebivalca, % v letu 2011 

 

 

 

Slika 2: Ravnanje s MKO kg/prebivalca, % v letu 2020 

(legenda iz slike 1) 

 

Okoljski cilji energetske predelave odpadkov 

predstavljajo termično obdelavo nenevarnih odpadkov, iz 

katerih so predhodno izločene frakcije zaradi doseganja ciljev 

priprave za ponovno uporabo in recikliranja, predvsem 

odpadne kovine in steklo [3]. Termična obdelava odpadkov se 

lahko izvaja, če je energetsko učinkovita in se odpadki 

termično obdelajo v napravi, ki se v skladu z izračunom 

energetske učinkovitosti iz Direktive 2008/98/ES uvršča med 

naprave za predelavo odpadkov. Pri tem je Direktiva postavila 

mejo, ko je energetska izraba učinkovita. Pod postopek 

predelave R1 je tako možno šteti le naprave, ki po enačbi: 

                                                  

dosežejo vrednost nad 0,65. Pri tem vrednosti v enačbi 

pomenijo: 

- Ep pomeni letno proizvodnjo toplotne ali električne 

energije. Izračuna se z električno energijo, 
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pomnoženo z 2,6, in toplotno energijo, proizvedeno 

za komercialno uporabo, pomnoženo z 1,1 (GJ/leto) 

- Ef pomeni energijo, dovedeno v sistem iz goriv, ki 

prispevajo k proizvodnji pare, na leto (GJ/leto) 

- Ew pomeni energijo, ki jo vsebujejo odpadki za 

obdelavo, izračunano z uporabo neto kalorične 

vrednosti odpadkov, na leto (GJ/leto) 

- Ei pomeni dovedeno energijo, razen Ew in Ef, na 

leto(GJ/leto) 

- 0,97 je faktor, ki predstavlja energetske izgube zaradi 

pepela iz kotla in rešetk ter sevanja. Ta enačba se 

uporablja v skladu z referenčnim dokumentom o 

najboljših razpoložljivih tehnikah za sežig odpadkov. 

S tem je direktiva naredila korak od sežiga zaradi 

odstranjevanja (in se še vedno označuje z oznako D10), kar je 

nezaželeno, k sežigu odpadkov s ciljem pridobivanja energije. 

Termična obdelava odpadkov se tako izvaja predvsem z 

energetsko predelavo trdnega goriva iz gorljivih frakcij, 

izločenih iz MKO v postopku njihove obdelave v napravah za 

soproizvodnjo električne energije in toplote. Ocenjena 

največja razpoložljiva vrednost povprečne toplotne moči, 

pridobljene s termično obdelavo odpadkov ja za leto 2020 

ocenjena na nekaj nad 89 MW, kar je razvidno iz slike 3 [3]. 

 

Slika 3: Predvidena toplotna moč energetske predelave 

gorljivih frakcij MKO 

 

Količina izločenih gorljivih frakcij v okviru mehansko 

biološke obdelave MKO ter toplotna moč trdnega goriva, 

pripravljenega iz teh gorljivih frakcij, je po posameznih 

statističnih regijah v Sloveniji prikazana na slikah 4 in 5 [3]. 

 

Slika 4: Načrtovane letne količine gorljivih frakcij MKO v 

letu 2020 

 

 

 
Slika 5: Razpoložljiva povprečna toplotna moč gorljivih 

frakcij MKO po regijah v letu 2020 

 

Za  doseganje  okoljskih ciljev odlaganja odpadkov na 

odlagališčih je v podzakonskem aktu
1
 v Sloveniji predpisano, 

da v odloženem ostanku odpadkov na odlagališčih vsebnost 

celotnega organskega ogljika (TOC) ne sme presegati 18% na 

kg/suhe snovi, vendar se bi naj ta vrednost zmanjševala do leta 

2033 na manj kot 12%. Časovni okvir zmanjševanja TOC je 

podan na sliki 6 [3].   

 
Slika 6: TOC v odloženih MKO 
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Okoljski cilji zmanjševanja emisij toplogrednih plinov 

zahteva zmanjšanje teh emisij za najmanj 20%. Daleč največji 

prispevek k neposrednemu zmanjševanju emisij toplogrednih 

plinov pri ravnanju z MKO je zaradi zmanjševanja odlaganja 

biološko razgradljivih odpadkov na odlagališčih. To je 

razvidno iz slike 7 [3].  

 
Slika 7: Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v odvisnosti 

od količine odloženih odpadkov 

 

Kot eden pomembnih okoljskih ciljev ravnanja z odpadki 

je povečanje deleža obnovljivih virov energije, kot je 

proizvodnja energije iz odpadne biomase ali proizvodnja 

biogoriv, proizvedenih iz biomase. K biomasi sodijo biološko 

razgradljive sestavine MKO. 

Slika 8 prikazuje toplotno energijo iz energetske predelave 

gorljivih frakcij MKO trdnih goriv iz odpadkov [3]. 

 
Slika 8: Prognoza letne toplotne energije iz gorljivih frakcij 

MKO 

3. TERMIČNA  OBDELAVA  ODPADKOV 

Pri termični obdelavi odpadkov se nam v Sloveniji 

postavljajo naslednja vprašanja: 

 Koliko objektov za termično obdelavo odpadkov 

bomo še zgradili v Sloveniji?  

 Kje bodo postavljeni še manjkajoči objekti za 

termično obdelavo odpadkov?  

 Kakšen bo način izvajanja javne službe termične 

obdelave odpadkov?  

 Kakšne bo način financiranja objektov za termično 

obdelavo odpadkov?  

 Kakšna bo cena izvajanja javne službe termične 

obdelave odpadkov?  

 Kakšna bo morala biti priprava odpadka( ostanka 

odpadka RDF) pred termi9čno obdelavo odpadkov?  

 Kdaj lahko pričakujemo začetek gradnje potrebnih 

objektov?  

 

Ta vprašanja so posledica izkušenj, ki jih imamo v Sloveniji 

na področju termične obdelave odpadkov. Zaradi prisotnega 

NIMBY učinka javnosti in zaradi odprtega vprašanja 

financiranja, imamo v tem trenutku samo eno sežigalnico 

trdnega goriva iz MKO in blata komunalne čistilne naprave v 

Celju. Ko govorimo o termični obdelavi odpadkov, moramo 

ugotoviti, da namen današnjih objektov termične obdelave 

odpadkov ni zaradi odstranjevanja odpadkov po postopku D 

10
1
, temveč gre za postopek R1

2
.  

Kakšna je definicija termične  obdelave? Termična obdelava 

odpadkov  je pretvorba odpadkov v stabilne, za okolje ne-

nevarne trdne, tekoče in plinaste produkte s pomočjo toplote 

ob prisotnosti zraka (oz. kisika) ali brez!  

Osnovno gorivo kot obnovljivi vir energije je trdno gorivo iz 

odpadkov, ki ga poznamo kot SRF (Solid Recovered Fuel) in 

RDF (Residual Delivery Fuel). Razlika med trdnim gorivom 

RDF in SRF je razvidna iz slike 9. 

 

 
Slika 9: Izvor odpadkov za SRF in RDF 

 

Kot je razvidno iz slike 9, je pridobivanje trdnega goriva 

SRF iz predhodno ločenih frakcij MKO in drugih odpadkov 

(odpadna embalaža,..), ki se v nadaljnjem tehnološkem 

procesu meljejo na želeno granulacijo in izločijo anorganski 

odpadki (kovine, mineralne snovi). Postopek priprave trdnega 

                                                 
1
 D10 Sežiganje na kopnem, Priloga 3 Postopki odstranjevanja, 

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS št. 103/2011)  
2
  R1 Uporaba predvsem kot gorivo ali drugače za pridobivanje 

energije, Priloga 2  Postopki odstranjevanja, Uredba o odpadkih (Ur. 

l. RS št. 103/2011)  
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goriva iz odpadkov RDF  se vrši  s postopkom  ločevanja 

lahke in težke frakcije MKO, pri čemer lahka frakcija 

predstavlja trdno gorivo RDF, težko frakcijo pa s postopkom 

D8
3
 in D9

4
 biološko stabiliziramo, predno jo odložimo na 

odlagališče nenevarnih odpadkov. 

Poznamo več tehnoloških postopkov termične obdelave 

odpadkov. Vsak postopek ima svoje prednosti in slabosti, kar 

je razvidno iz preglednice 2 [5]. 

 

 

Sodobne sežigalnice morajo imeti sledeče tehnološke 

enote: 

 

•   Primarno kurišče (segrevanje in toplotni razpad 

odpadkov pri T<850°C)  

•   Sekundarno zgorevalno komoro (dokončen sežig plinov 

iz razpada odpadkov na kurišču,  

    pri 900-1000°C)  

•  Toplotni menjalnik (izraba toplote dimnih plinov, 

η>65%)  

•  Sisteme za oskrbo dimnih plinov, odpadnih vod in 

pepela  

•  Monitoring emisij (stroge mejne emisijske vrednosti)  

 

Na sliki 10 je prikazano kurišče sodobne sežigalnice 

odpadkov. 

                                                 
3
 Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri 

nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s katerim 

koli od postopkov, označenih z D1 do D12, Priloga 3 Postopki 

odstranjevanja, Uredba o odpadkih (Ur. l. RS št. 103/2011) 

 
4
 Fizikalno-kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, 

pri kateri nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo s 

katerim koli od postopkov, označenih z D1 do D12 (npr. 

izparevanje, sušenje, kalcinacija itd.),  Priloga 3 Postopki 

odstranjevanja, Uredba o odpadkih (Ur. l. RS št. 103/2011) 

 
 

 
 

Slika 10: Kurišče sežigalnice 

 

Mejne emisijske vrednosti za sežigalnice odpadkov so 

razvidne iz preglednice 3 [6].  

 

 

4. ZAKLJUČEK 

 

Celovit sistem ravnanja z odpadki je edini pravilen pristop 

k rešitvi problema odpadkov. Pri tem je pomemben  poudarek 

na trajnostnem ravnanju z odpadki in njihovi minimizaciji, pri 

čemer mora biti spoštovana hirarhija ravnanja z odpadki. 

Termična izraba odpadkov, koncept celovitega ravnanja z 

odpadki s vzpostavitvijo regijskih centrov ravnanja z odpadki, 

ravnanje z nevarnimi odpadki in odpadki iz zdravstva ter 

sociološka in stroškovna dimenzija odpadkov so zadosten 

temelj za oblikovanje dolgoročne rešitve, kako ravnati z 

odpadki v Sloveniji v bodoče. Zahteve EU do problema 

odpadkov so vse ostrejše, in pričakovati je, da bo ravno 

evropska politika do problema z odpadki tudi v Sloveniji 

pospešila reševanje odpadkov s ciljem njihove optimizacije, 

kar pomeni: 

- da bomo na odlagališče od sedanjih 60% masnega 

toka odpadkov v bodoče odložili od 15 do 

maksimalno 25% celotnega masnega toka odpadkov, 

- da bomo reciklirali določene frakcije odpadkov tudi 

do 80% njihovega masnega toka 

- da bomo termično obdelali cca 200.000 ton /leto 

MKO 
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Priloga 

 

 

Preglednica 2: Tehnološki postopki termične obdelave odpadkov, prednosti in slabosti 

 

Tehnološki 
postopek 

Načini izvedbe Prednosti Slabosti 

Incineracija - gibljiva rešetka 
- rotacijska peč 
- etažna peč 
- peč z lebdečim slojem 

 
       Vse imajo 
       sekundarno  
        zgorevalno komoro. 

- veliko zmanjšanje 
prostornine in mase 
odpadkov 

- robustnost 
(primernost za široki 
nabor odpadkov) 

- lahko prevzema tudi 
druge nenevarne 
odpadke 

- velike zmogljivosti 
(do 200 
kt/leto/linijo) 

- zanesljivo 
obratovanje 

- soliden izkoristek 
toplotne vsebnosti 
odpadkov 

- zahtevna tehnologija 
čiščenja 

- visoka cena 
obratovanja 

- izguba potencialnih 
sekundarnih surovin 

- velike in 
problematične 
emisije 

- ostanki so v 
oksidiranem stanju 
in nevarni 

Uplinjanje - nizkotemperaturno 
      ( z zrakom 600-900 ⁰C) 

- visokotemperaturno 
(zrak ali para 900-1200 
⁰C) 

- plazemski režim (> 2000  
⁰C) 

- za raznovrstne suhe 
in vlažne odpadke 
(do 30% vlage) 

- sintezni plin za 
proizvodnjo elektrike 
ali predelavo 

- soproizvodnja pare 
(za elektriko) 

- trdnih ostankov 
malo v reducirani 
obliki, praviloma 
zastekleni 

- kovine v odpadkih 
ostanejo v 
elementarni obliki 

- zahtevna za vodenje 
v razmerah 
spremenljivih 
odpadkov 

- malo izkušenj v 
predelavi odpadkov 

Piroliza - termična (kreking)  
       400-600 ⁰C  

- katalitska 200-400 ⁰C  
- hidrokreking 200-400 ⁰C, 

30-100 bar  
 

- pridobivanje 
alternativnih goriv v 
plinasti ali tekoči 
obliki 

- toplotno pogosto 
samozadosten 
proces (reciklaža 
piroliznega plina) 

- kovine v odpadkih 
ostanejo v 
elementarni obliki 

- ostanki so v 
reducirani obliki 

- omejen nabor 
primernih odpadkov 

- potreba po ločevanju 
plastike od biomase 
ali pa ločen proces 
 
 

Sosežig - cementna peč 
- opekarska peč 

- že zgrajene naprave 
- direktna uporaba 

- omejen nabor vrst 
odpadkov 
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- asfaltna peč 
- termoelektrarna na 

trdno gorivo 
- druge industrijske peči 

toplotne energije 
- emisije se 

obravnavajo skladno 
s procesom 

- materialni ostanki 
gorenja se vgradijo v 
produkte 

- omejena ponudba 
industrijskih naprav 

- nihajoča in negotova 
ponudba 

- praviloma visoke 
cene 

 

Preglednica 3: Mejne emisijske vrednosti za sežigalnice odpadkov 

 

Parameter Eno
ta 

Dnevna 
koncentracija 

Polurna 
koncentracija 

Skupni prah mg/
m

3 
10 30 

Organske snovi mg 
TOC/m

3 
10 20 

HCl mg/
m

3
 

10 60 

HF mg/
m

3
 

1 4 

SO2 mg/
m

3
 

50 200 

NOx (kot NO2) mg/
m

3
 

200 400 

CO mg/
m

3
 

50 150 

Cd+TI+Hg mg/
m

3
 

- 0,1 

Ag+As+Cr+Co+Cu+
Mn+ Ni+Pb+Sb+V+Sn 

mg/
m

3
 

- 0,5 

Dioksini in furani ng/
m

3 
- 0,1 
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Povzetek 

Organizacija dela je v sodobnih poslovnih sistemih izjemno 

pomembna za uspešno poslovanje podjetja. Omogoča racionalno 

izrabo časa, ki jo danes sicer lahko v veliki meri dosežemo s 

sodobnimi tehničnimi pripomočki, s katerimi pa je mogoče 

skrajšati čas za izvedbo delovne naloge ter tudi dosegati boljšo 

kvaliteto izdelka ali storitve le v delu tehnološkega procesa. Tako 

lahko zasledujemo osnovni oziroma najpogosteje najpomembnejši 

cilj organizacije, tj. ustvarjanje dobička v čim krajšem času. 

Vendar zgolj takšna obravnava ne ustreza kriterijem teorije 

sodobne organizacije, ki organizacije ne obravnava le kot 

tehnični sistem, ampak ji daje, v primeru teorije človeških virov, 

še socialno noto, ki lahko pomembno vpliva na doseganje 

najpomembnejšega cilja organizacije. 

Vedno bolj dozoreva spoznanje o pomembnosti človeškega 

kapitala za organizacije v smislu širine kompetenc in zadovoljstva 

zaposlenih, motivacije, razvoja in podobno. Zato moramo pri 

oblikovanju organizacije in dela v njej upoštevati tudi 

obremenitve, ki jim je med delom v organizaciji izpostavljen 

osnovni člen organizacije – človek. Organizacija mora zagotoviti 

takšno organizacijo dela oziroma oblikovanje dela, ki bo 

zmanjšalo napore posameznika ob hkratnem zmanjšanju izgub 

časa in materiala. S tem povečamo kakovost in humanizacijo 

dela, vplivamo pa lahko tudi na izboljšanje klime v organizaciji, 

ki lahko odigra pomembno vlogo pri organizacijskih spremembah 

v organizaciji ali celo pri vplivanju na oblikovanje kulture 

organizacije. To je še posebej pomembno takrat, ko se mora 

organizacija prilagoditi rasti in razvoju ali kriznim razmeram. 

Organizacije, ki so se sposobne prilagoditi, hitro prepoznavati 

priložnosti na trgu, jih absorbirati in adaptirati ter prilagoditi 

svojo organiziranost trenutnim razmeram na trgu, veljajo za 

močnejše. Tudi mala podjetja morajo zaradi svojega delovanja od 

zaposlenih zahtevati pripravljenost za pridobivanje dodatnih 

širših znanj ter zmožnost delovanja na več različnih področjih 

hkrati. 

 

 

 

 

 

Ključne besede: 

organizacija dela, človeški viri, učinkovitost organizacije, 

kakovost in humanizacija dela, organizacijska klima, socio-

tehnični sistem 

 

 

 

 

Abstract 

     Contemporary business systems treat the organization of 

work as an extremely important basis for a successful business. It 

enables the rational use of time that can be achieved by using 

modern technical devices in order to shorten the execution time 

as well as achieving a better quality of product or service only as 

a part of technological process. By doing so, the basic or the most 

important goal of organization can be achieved, e.g. creating a 

profit in the shortest time. But such treatment does not meet 

criteria of modern organizational theory completely, which 

handles the organization not only as a technical system, but 

provides also the theory of human resources,  including a social 

note, which may have a significant impact on the achievement of 

most essential  goals of the organization. 

The basic assumption of the theory provides that the 

effectiveness of the organization depends largely on the 

utilization of human resources which have potential to improve 

organizational performance. The importance of human capital 

for the organization itself is being increasingly pointed out in 

terms of range of competencies, satisfaction of employees, 

motivation, development etc. Therefore, the load to which the 

basic part of organization (i.e. a man) is exposed to at work, 

while the organization is being formed, should be considered. The 

company must ensure such organization and formation of work 

that will reduce the individual's efforts while minimizing loss of 

time and material. With increased quality and humanization of 

work, one can also make an impact on the climate improvement 

in organization which can play an important role in 

organizational change within an organization or even influencing 

the creation of organizational culture. The latter is especially 

important when the organization must adapt to the growth and 

development or crisis situations. Organizations, that are able to 

adapt, absorb and identify market opportunities quickly and thus 

adapt their organization to the current market conditions, are 

considered to be stronger.  Even small companies have to force 

their employees simultaneously into wider experience acquisition 

and skills performance on many different areas. 
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1 SPLOŠNO O ORGANIZACIJI 
 

Začetke sistematičnega preučevanja organizacije uvrščamo 

ob konec 19. stoletja, ko je Frederick Winslow Taylor leta 

1903 izdal svoje prvo večje strokovno delo s področja 

znanstvene organizacije dela. Z nadaljnjim preučevanjem 

organizacije je svoje raziskovalno delo poglobil predvsem na 

področju študija časa. Ugotovil je, da delavci porabijo preveč 

časa zaradi slabe organizacije dela, zato je pričel bolj 

natančno preučevati način opravljanja dela, delovne pogoje, 

vlogo delavca in vodje v organizaciji in sistem motivacije za 

delo. Krivdo je pripisal slabim vodjem, ki nepravilno vodijo 

delavce, pa tudi neustreznim odnosom med zaposlenimi, zato 

je postavil temelje znanstvenega upravljanja organizacije, v 

kateri vodja delavcu po eni strani pomaga olajšati delo, po 

drugi strani pa ga prisiljuje več in bolje delati. Tako je z 

utrezno organizacijo dela povečal učinkovitost dela.  

Danes Taylorja uvrščamo med najvidnejše predstavnike 

klasične teorije organizacije v ZDA, ki organizacijo pojmuje 

kot mehanski sistem in je zgrajena predvsem na idejah 

tehničnih strokovnjakov. Vidnejši predstavniki klasične teorije 

organizacije so še Gilbreht, Ford, Fayol, Weber [1].  

Sčasoma so se pojavile še nove teorije organizacije, ki 

organizacijo pojmujejo drugače, tudi zaradi razvoja družbenih 

odnosov in vključitve predstavnikov drugih strok v 

znanstveno obravnavo teorije organizacije. Tako se je najprej 

razvila t. i. neoklasična organizacija, ki je v svoji teoriji 

obravnavala predvsem človeške zmogljivosti in njihov pomen 

pri organiziranju. Na ta način je organizacijo razumela kot 

socialni sistem ali organizacijski sistem, v katerem so imeli 

ljudje in odnosi med njimi najpomembnejšo vlogo, saj lahko 

izboljšajo produktivnost dela tudi v slabih fizikalnih delovnih 

pogojih. Najvidnejša predstavnika te teorije sta Musternberg 

in Mayo. Znastveno delo slednjega na področju organiziranja 

imenujemo tudi teorija o medčloveških odnosih [1].   

Mayo v svojih razmišljanjih daje večjo prednost delavcu, 

njegovemu zadovoljstvu in sreči za razliko od Taylorja, ki je 

vseeno postavil na prvo mesto ekonomske koristi lastnikov 

podjetj. Poudarjal je, da delavec ni stroj, ampak človeško 

bitje, ki ima svoje potrebe in poglede, ki jih prinese na 

delovno mesto. Na podlagi rezultatov lastnih raziskovalnih 

nalog je utemeljeval in opozarjal, kako pomembni so odnosi 

med ljudmi ter da je motivacija ključni dejavnik uspešnega 

vodenja in upravljanja v podjetju [2].  

V sodobnem času se je, pod vplivom družbenih sprememb, 

razvila sodobna teorija organizacije, ki ima temelje v 

matematiki, kibernetiki, psihologiji in sociologiji. Ima dve 

usmeritvi – sistemsko teorijo in teorijo o človeških virih. 

 Sistemska teorija opisuje strukturo organizacije kot 

hierarhični vhod, proces in izhod. Meni, da moramo v 

organizacijo vstaviti nek vložek (na primer denar, ljudi, 

surovine, informacije), da bo stekel proces, v katerem bodo 

nastali izdelki ali storitve (output), ki nato s svojimi lastnostmi 

ponovno učinkujejo na vložek. V kolikor je izdelek prav 

takšen, kot smo si želeli, naslednjič proces natančno 

ponovimo. Če izdelek ne zadovolji naših pričakovanj, lahko 

izberemo med dvema možnostma, to je zamenjamo vložke ali 

spremenimo proces. Sistemska teorija obravnava pojave s 

preučevanjem sestavnih sistemov v večsmerni povezanosti 

vzrokov in posledic pri delovanju sistema ter je zasnovana na 

povratni in vnaprejšnji informaciji. Vse stvari in pojave v 

svetu pojmuje kot sistem, ki je lahko po Likarju [3], glede na 

način nastanka, naravni in umetni (tehnični, organizacijski – 

npr. proizvodni sistemi).  

Za organizacijske sisteme je značilno, da jih kreira človek 

z upoštevanjem izhodišč naravnih in tehničnih sistemov, pri 

tem pa delujejo po načelih in opredelitvah ciljev organizacije 

ob zavestnem krmiljenju, izhajajoč iz človekove volje [4]. V 

razvitih, tehnološko naprednih državah, je organizacija na 

splošno postavljena v ospredje, ker je organizirano delo 

smiselna dejavnost za doseganje uspešnosti. Organizacija 

zagotavlja red, kar pomeni spoštovanje dogovorjenega, a red 

je vsekakor pogoj za uspešnost, ker kjer ni reda, niti pridnost 

ne pomaga.  

Druga usmeritev sodobne organizacije – teorija o 

človeških virih, ki je do danes razvila številne variante 

osnovne ideje, se je pojavila okoli leta 1960 v ZDA. Po njej je 

organizacija socio-tehnični sistem, v katerem imajo ljudje in 

njihova razmerja največji pomen za organizacijo, ki pa v 

sodobnem času vseeno ne more uspešno delovati brez 

sodobnih tehničnih pripomočkov. Osnovno vodilo, podmena 

te teorije je, da je učinkovitost organizacije odvisna predvsem 

od izrabe človeških sposobnosti, ki so potencial za izboljšanje 

organizacijske učinkovitosti. Zato v okviru teorije o človeških 

virih preučujemo vodstveno obnašanje, komunikacijske 

procese, motivacijske dejavnike, medsebojno sodelovanje, 

sprejemanje odločitev, oblikovanje ciljev, oblikovanje 

delovnih skupin, nadzorne procese, usposabljanje za delo.  

Trenutno ocenjujemo, da se bo osnovna ideja teorije o 

človeških virih razvijala še naprej, saj je današnji čas, čas 

velikih, raznolikih in hitrih sprememb, ki jim za razliko od 

ostalih sistemov lahko sledi ali jih celo povzroča le človekova 

prilagodljivost. 

Predmet preučevanja teorije organizacije so socio-tehnični 

sistemi. Po Dilworthu [5] je socio-tehnični sistem združenje 

socialnega in tehničnega sistema organizacije, pri katerem gre 

za izvedbo delovnih nalog in družbenega sistema organizacije, 

v katerem se delovne naloge izvajajo. Vsaka proizvodnja je 

tako tehnični kot družbeni sistem. Učinkovito oblikovano delo 

tako odraža medsebojno povezavo tehničnih potreb 

organizacije in potreb zaposlenih.  

Sociološki del se nanaša na ljudi in skupine, ki delajo v 

organizaciji, ter kako je delo organizirano in koordinirano. 

Tehnični del se nanaša na material, orodje, strojno opremo in 

procese, ki so uporabljeni pri proizvodnji končnih produktov. 

Sociološki sistem vključuje potrebe in želje zaposlenih, ki se 

izražajo individualno ali v skupinah, v organizacijski kulturi, 

praksah in stilih vodenja ter stopnji odprte komunikacije. Na 

drugi strani tehnični sistem vključuje tip proizvodnje, stopnjo 

samozadostnosti, medsebojno odvisnost ter kompleksnost 

delovnih procesov in podobno.  



 

 

 
Highlight  - ICLEEE 2013: LOGISTICS IN RECESSION                                        Prometna šola Maribor, Višja prometna šola  

 
Teorija organizacije raziskuje in oblikuje zakonitosti, 

metode, tehnike, načela, organizacijska sredstva za 

organiziranje, vodenje in prilagajanje socio-tehničnih 

sistemov vsem spremenjenim razmeram dela in poslovanja. 

Na tej podlagi so mnogi raziskovalci opredelili, da ima 

podjetje v tržnih razmerah le en temeljni cilj, to je doseganje 

profita, kar pa v današnjem času prav gotovo ni edini cilj 

organizacije. 

Cilj sodobnega socio-tehničnega sistema je organizacija, ki 

predstavlja združeno optimizacijo tehničnega in družbenega 

sistema, kar pomeni, da organizacija deluje najbolje takrat, ko 

so potrebe obeh sistemov v popolnem ravnovesju. 

Ena od možnosti za dosego ciljev organizacije je 

sprememba organizacije korporacije na način, da se 

organizacija obravnava kot sestavljen socio-tehnični sistem, v 

katerem so najpomembnejše človeške prvine, upoštevajoč 

spoznanje, da so človek in njegove zmožnosti bistvene 

sestavine vsakega dogajanja v organizaciji. To je teorija o 

človeških virih, ki organizacijo obravnava kot enostaven 

socialno-tehnični sistem, ki ga sestavljajo majhne delovne 

skupine. Temeljni predmet preučevanja so tako človeški vidiki 

organizacije, na primer delovne razmere, ugodni delovni 

odnosi in tehnike sodelovanja zaposlenih pri odločanju o manj 

pomembnih vidikih njihovega dela, vse z namenom 

izboljšanja učinkovitosti organizacije. Ta teorija postavlja 

osnovno domnevo, da je učinkovitost organizacije odvisna 

predvsem od pravilne organizacije ljudi in izrabe človeških 

sposobnosti, ki so neizčrpen potencialni vir za izboljšanje 

delovnih dosežkov. Teorija o izrabi človeških sposobnosti 

izhaja iz motivacije, vendar jo zanimajo le tisti koncepti, ki se 

nanašajo na zadovoljevanje človeških potreb najvišje stopnje, 

t. i. ego potreb. Zadovoljevanje ego potreb omogoča združitev 

posameznikov z organizacijo, ki zagotavlja uresničevanje 

visokih ciljev. 

Učinkovito vključevanje človeških zmožnosti (psihične, 

fizične, fiziološke) v poslovno dogajanje lahko bistveno 

spremeni rezultate organizacije. Zato jih je treba spoštovati in 

znati vključevati v načrtovanje in izvajanje aktivnosti, saj 

lahko človek z njimi znanje kombinira in reši probleme. 

Teorija socio-tehničnih sistemov je precej splošna in ne 

določa le enega specifičnega pristopa k organizacijskim 

spremembam. Ponavadi vključuje oblikovanje avtonomnih 

delovnih skupin, izmed katerih je vsaka odgovorna za 

pomembno delovno področje. Člani skupine si delijo 

odgovornost za načrtovanje in izvajanje dela. Na ta način so 

posamezne vloge in razmerja v družbenem sistemu prepuščena 

skupini in niso formalno določena s strani organizacije. 

Rezultat je lahko tesno povezana družbena skupina, ki 

učinkovito opravlja določena tehnična opravila.  

Sodobni teoriji organizacije dela je sledila še novodobna 

teorija organiziranja dela (okoli leta 1980), ki je pripeljala do 

novih organizacijskih idej (CIM, logistika, TTM, TQM, lean 

management, fraktalna organizacija, virtualna organizacija, 

Kaizen, reinženiring). V osnovi vse novodobne organizacijske 

oblike oblikujejo življenjske poglede v smeri, da bi se naj 

vsak trudil, da kar največ prispeva k boljšemu uspehu 

organizacije.  

Sodobne teorije organizacije dela načeloma gradijo na 

etiki, ki temelji na poštenju in razumevanju dela kot radosti 

ustvarjanja – užitek [4]. Sistem temelji na razumevanju, da je 

uspeh rezultat razmerij človek – tehnika – organizacija. Prav 

tako se izgublja ideja vertikalnih organizacijskih struktur in 

uvaja horizontalna struktura, v kateri se vedno bolj odločno 

pojavljajo skupine/timi, ki so odgovorni za iskanje rešitev. Pri 

tem je vloga vodje skupin zelo velika. V ospredje ne prihajajo 

le izključno tehnični, ampak tudi organizacijsko-sociološki 

vidiki, ki vodijo v pogostejše  ukvarjanje s človekom, 

njegovimi sposobnostmi in motivacijo ter izkoriščanjem 

njegovih pozitvinih lastnosti. Enote pa so orientirane bolj kot 

v posamezne operacije v sam proces. V njem je vsakemu 

posamezniku posvečena največja pozornost, prav tako pa se 

mora posameznik z delom v skupini posvetiti ciljem celotne 

organizacije. Vse nove teorije organizacije se zaradi usmeritve 

k človeku v veliki meri naslanjajo na ergonomijo dela. 

Ob vsem moramo jasno ločiti med organizacijo dela in 

organizacijo organizacije (podjetja, ustanove). Organizacija 

dela se nanaša na usklajevanje proizvodnih tvorcev v 

neposredni proizvodnji, medtem ko se organizacija podjetja 

nanaša na celotno poslovanje, pri čemer je organizacija dela 

samo eden od temeljnih delov organizacije podjetja.  
 

1.1  DELO IN ŠTUDIJ DELA 
 

Človekovo delo je smiselna, namerna in ciljno naravnana 

dejavnost [6]. Poteka kot proces med človekom in naravo ter 

med ljudmi. Oba procesa se pri vsakem delu med seboj 

povezujeta in prepletata.  

Uspeh pri delu je odvisen od sposobnosti (pokažejo, kaj 

človek zmore), znanja in spretnosti (pokažejo, kaj človek zna) 

ter  motivacije (opredeljuje, zakaj človek hoče delati). 

Rezultat dela je učinek dela, ki je odvisen od obremenjenosti 

delavca, ki jo povzročajo pripravljenost za delo, vrsta dela, 

vplivi iz okolja in oblikovanje dela/delovnega mesta 

(ergonomska antropometrija) [1]. 

Poslovni sistemi postajajo v obdobju globalne proizvodnje 

in konkurence vedno bolj izpostavljeni konkurenci, zaradi 

česar je njihov obstoj pogosto vprašljiv. Zato morajo uvajati 

mnoge spremembe v samo organizacijo, predvsem zato, da 

zagotovijo izboljšanje ekonomskih pokazateljev uspešnosti 

sistema. V ta namen si pomagajo tudi s  študijem dela, ki 

privede do primernega oblikovanja dela in hkrati s tem do 

povečanja produktivnosti dela. Študij dela temelji na 

znanstveni obravnavi, ki v ospredje postavlja izhodišče, 

poznano že od konca 19. stoletja, da izčrpavanje delavcev ne 

da dobrih rezultatov. Pa vendar imajo sodobni poslovni 

sistemi, kljub temu da vlagajo ogromna finančna sredstva v 

nove tehnologije, težave, ki se kažejo v tem, da se obseg 

proizvodnje ne zvišuje, kar je bilo pri odločitvi za  

modernizacijo proizvodnje pričakovati. Vzroki so 

najpogosteje v tem, da odnosi v proizvodnem sistemu niso 

usklajeni, da proizvodni proces ni dobro voden oziroma da je 
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v sistemu prisotna slaba organizacija dela. Posledica vsega je 

negativno stanje poslovanja celotne družbe.  

Zato je potrebno opraviti študijo dela, ki jo je Polajnar [4] 

opisal kot znanstveno preučevanje delovnih metod in 

postopkov ter oblikovanje dela na načelih ekonomičnosti ob 

upoštevanju načel varnosti, ergonomije, psihologije, 

fiziologije, standardnih pravil racionalnega dela in teorije 

sistemov. Je tudi del področja organizacije dela in pomembna 

znanstvena disciplina, ki obravnava človeka in njegovo delo 

ter analizira medsebojno delovanje v sistemu človek – 

delovno mesto – okolica. Znanstvene temelje študija dela je 

uvedel Frederick Winslow Taylor. 

Človek je vedno bolj ali manj povezan z okoljem, v 

katerem deluje. Zato velja, da delovni sistem iz okolja 

sprejema vložek (vstopek), ki se v toku delovnega procesa 

spremeni v izložek (izstopek), le-tega pa nato delovni sistem 

odda nazaj v svoje okolje. Kot vložek delovni sistem sprejema 

iz okolja snov, energijo in informacije, ki se v delovnem 

procesu spremenijo v izložke v obliki snovnih, energijskih ali 

informacijskih izložkov. Najpomembnejši element delovnega 

sistema so ljudje, ki vanj vlagajo svoje delo, pri tem pa lahko 

nastopajo v različnih vlogah.  

Proizvodni – delovni sistemi se morajo prilagoditi tako 

socialnemu kot tehnološkemu sistemu. Nekateri avtorji 

proizvodne sisteme imenujejo socio-tehnični sistemi [7].  

Iz prakse vemo, da lahko okolje pozitivno ali negativno 

vpliva na delovanje delovnega sistema. Negativne vplive iz 

okolja imenujemo motnje, zaradi katerih moramo sistem 

regulirati  s krmiljenjem. Lahko so [6]: 

 fizikalne (vplivi iz okolice, klima, svetloba … ), 

 organizacijske (režim odmorov, priprava materiala, 

organizacija dela … ) in 

 socialne (vzdušje v organizaciji, način nagrajevanja, 

plača … ). 
 

Slika 1: Shema delovnega sistema 

Vir: Mikeln, 2000, 24 

 

1.2  OBLIKOVANJE DELA 
 

Zaradi doseganja ciljev organizacije le-te pogosto 

zaposlujejo delavce, za katere se vnaprej pričakuje, da bodo 

lahko uresničevali njene cilje. Pričakovanje, da bodo 

zaposleni primerni za delovna mesta, je v socio-tehnični teoriji 

zastarelo, saj je praksa pokazala, da je delo potrebno 

oblikovati tako, da predstavlja organizacijo dela na način, da 

je čim bolje prilagojeno zaposlenim, hkrati pa maksimira 

koristi organizacije.  

Oblikovanje dela zajema vse od metod dela, podrobnega 

opisa vsebine dela, do postavitve razmerja med delovnimi 

nalogami in izpolnjevanjem tehnoloških, ekonomskih ter 

socioloških zahtev. Za dobro oblikovanje dela potrebujemo 

tudi ustrezno organizacijsko okolje, ki bo omogočilo 

fleksibilnost za bolj radikalne spremembe, kot so na primer 

preoblikovanje dela, kulture, politike podjetja in podobno. 

Primerno organizacijsko okolje krepi organizacijsko znanje in 

omogoča, da se le-to deli med zaposlenimi, se nadgrajuje in 

ohranja.  

Oblikovanje dela je v današnjem času nuja. Poslovni 

sistemi so nenehno izpostavljeni konkurenčnemu boju na 

globalnem trgu. Zaradi tega in še drugih vplivov (sprememba 

zakonodaje, humanizacija dela … ) so prisiljeni izvajati 

mnoge spremembe v svoji organizacijski strukturi, če želijo 

doseči ustrezne ekonomske parametre poslovanja. Tako 

izvajajo spremembe v smeri oblikovanja dela in delovnih 

mest. S tem zagotovijo večjo produktivnost, boljšo kvaliteto 

produktov, skrajšujejo čas izdelave, hkrati pa znižujejo 

obremenitve zaposlenih, saj z oblikovanjem dela usklajujemo 

razmerja med ljudmi, predmeti dela in sredstvi za delo. Tak 

proces ni enostaven, zato se ga je potrebno lotiti premišljeno, 

z upoštevanjem najnovejših znanstvenih spoznanj in z 

razmišljanjem o razvoju v prihodnosti. Temeljna kriterija 

oblikovanja dela sta: 

 humanost (zagotovitev zdravja, primernosti dela in 

zadovoljstva nad delom) in 

 ekonomičnost (za posameznika, organizacijo, družbo). 

Polajnar [4] je področja oblikovanja dela in delovnih mest 

razdelil na: 

 tehnološko oblikovanje, 

 tehnično oblikovanje, 

 ergonomsko oblikovanje in 

 ekonomsko oblikovanje delovnih mest. 

Oblikovanje dela je bistvena praktična naloga ergonomije. 

Cilj oblikovanja dela je prilagoditev dela človeku in človeka 

delu. S tem se ustvarjajo pogoji za optimalno razvijanje 

delavčeve storilnosti in možnosti za preprečevanje 

zdravstvenih in socialnih škodljivosti dela. Pogoji, v katerih 

poteka človekovo delo, se vedno bolj razlikujejo od našega 

naravnega okolja.  Ergonomska ureditev delovnega mesta je 

racionalizacija dela glede na človekove zmogljivosti in 

pomeni ureditev strojev, naprav, delovnega orodja in 

instrumentov človekovim zmogljivostim. Pomeni tudi uvedbo 

takih načinov dela, ki najbolj ustrezajo tehničnim sredstvom, 

ter ureditev klimatskih razmer, da le-te ugodno učinkujejo na 

delavčevo počutje in je tako njegova produktivnost večja. Na 

ta način lahko z ergonomskim oblikovanjem dela preprečimo 

nepredvidene učinke tehničnega razvoja (nekateri avtorji 

omenjajo tudi ekonomskega) na človeka. 

Ergonomsko oblikovanje delovnega mesta pomeni 

prispevek k humanizaciji dela, zmanjšanju fluktuacije 

delavcev in povečanju socialne stabilnosti organizacije, kar 

prispeva k povečani produktivnosti dela. Kvaliteto 

oblikovanja lahko merimo/vrednotimo tudi z ekonomskimi 
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parametri, s čimer lahko ocenimo vpliv ergonomskega 

oblikovanja dela na poslovne rezultate organizacije.  
 

2 SPLOŠNO O SOCIO-TEHNIČNEM SISTEMU 

(STS) 
 

Teorijo o socio-tehničnem sistemu (STS) so razvili na 

institutu TAVISTOCK (Tavistock Institute of Human 

Relations, London) okoli leta 1960 zato, da bi opredelili 

vplive novih tehnologij na primarne delovne procese v 

tekstilni in rudarski industriji. Zaznali so namreč, da so bili 

mnogi poskusi izboljšanja produktivnosti delovnih sistemov 

po 2. svetovni vojni, v katerih so uporabili nove tehnologije, 

ki so sicer spremenile delovni potek, neuspešni. Zato so 

posamezni raziskovalci delovnih sistemov pričeli razmišljati o 

tem, da je potrebno oblikovati delovno mesto z upoštevanjem 

integriranega socialno-tehničnega sistema.  

Razvoj te bolj filozofije kot metodologije, ki v bistvu 

podaja zbirko humanističnih principov v povezavi s 

tehnologijo, je vodil v evidentno izboljšanje delovne prakse z 

upoštevanjem dogovora med delavci in menedžmentom, ki pa 

se je v ostrih gospodarskih razmerah globalne ekonomije v 

obdobju med letoma 1980 in 1990 razvil tudi v smeri tako 

imenovane vitke proizvodnje, nenehnega nižanja stroškov ter 

vedno bolj izrazite uporabe informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij.  

Poskusi z vitko proizvodnjo in »reinženiringom« 

poslovnih procesov so sicer dali nekaj pozitivnih poslovnih 

rezultatov, toda le malo dobrega za zaposlene. Kljub 

manjšemu zanimanju za STS v tistem obdobju (prisotno je 

bilo celo razmišljanje, da bodo delavci naredili vse za 

ohranitev svojih delovnih mest, hkrati pa so se pojavljale tudi 

težave z dolga leta grajeno in močno organizacijsko kulturo, 

ki jo je bilo težko spreminjati) so v Skandinaviji, ZDA in 

Avstraliji vseeno ohranjali in razvijali teorijo o STS, ki pa so 

jo posodobili v smeri večjega prilagajanja ekonomskim 

razmeram in socialnim pogojem.  

Ena od najbolj odmevnih uvedb in upoštevanj STS v 

praksi je bila izvedena v tovarni Volvo Kalmar, v kateri so po 

teh načelih močno spremenili proizvodnjo vozil, ki se z vidika 

organizacije proizvodnje ni bistveno spremenila vse od 

Fordovih časov. Uvedli so delo v dobro organiziranih, 

avtonomnih  in usposobljenih skupinah, ki so uporabljale 

napredne tehnologije, sodelovale v načrtovanju, hkrati pa so 

zmanjšali število ravni odločanja [8]. 

Na razvoj uporabe STS je vplivala velika sprememba 

širšega družbenega okolja v zadnjih desetletjih, ki se kaže v 

naraščanju globalne konkurenčnosti, deregulaciji tržišč, 

povečanem odločanju kupcev v smeri cen, kvalitete in servisa, 

varovanju okolja, nenehnemu tehnološkemu razvoju [9]. Vse 

to narekuje nove pristope pri oblikovanju novih 

organizacijskih oblik organizacij, ki se danes, tudi s pomočjo 

teorije STS, usmerjajo k oblikovanju virtualnih organizacij in 

dinamičnih poslovnih mrež, za katere je značilno 

osredotočanje na poslovne procese namesto na tradicionalno 

funkcijsko organiziranje, vzpodbujanje timske organizacije, 

decentraliziranje odločanja in uporaba informacijskih 

tehnologij, ki včasih odvrača pozornost od drugih pomembnih 

organizacijskih dejavnikov, kot sta moč in oblast. 

Danes so prisotne ocene, da bi lahko s teorijo STS, v 

nekoliko drugačni preobleki, tudi v prihodnosti humanizirali 

vpliv tehnologij v globalnem gospodarstvu, v katerem 

dosledne organizacijske in ekonomske spremembe postajajo 

pravilo delovanja. Še naprej pa bo moral biti tovrsten pristop 

k reševanju delovnih problemov rezultat svobodne in 

demokratične volje inovatorjev in uporabnikov, kar edino 

lahko hkrati omogoči učinkovito uporabo tehnologij in 

izboljša kvaliteto dela zaposlenih [10]. Nekateri, med njmi 

tudi Soros, ocenjujejo, da bo razvoj odvisen tudi od razvoja 

globalnega kapitalističnega sistema.  
 

2.1 OSNOVNA IZHODIŠČA TEORIJE SOCIO-

TEHNIČNEGA SISTEMA STS 
 

Teorija STS opredeljuje, da je vsaka organizacija zgrajena 

iz ljudi (socialni sistem), ki v delovnih strukturah uporabljajo 

orodja, tehnike in znanje (tehnični sistem) za proizvodnjo 

dobrin in storitev, ovrednotenih s strani uporabnikov (del 

organizacijskega zunanjega okolja). Koncept poudarja 

dvosmerno povezavo med ljudmi in stroji. Njegova vloga je 

spodbujanje oblikovanja socialnih in tehničnih pogojev na 

način, da si učinkovitost in humanizem v delovnih procesih ne 

bi nasprotovala. 

Socio-tehnična kultura oziroma teorija je tako zgrajena na 

dveh temeljnih principih. Eden govori o tem, da interakcija 

socialnih in tehničnih dejavnikov kreira pogoje za 

uspešnost/neuspešnost sistemskih oziroma organizacijskih 

lastnosti. Interakcija je sestavljena deloma iz linearne zveze 

(vzrok in posledica), deloma pa iz nelinearne, kompleksne, 

pogosto tudi nepredvidljive interakcije med obema 

elementoma sistema. To pa zato, ker ljudje niso stroji in se 

obnašajo drugače. Zato tehnološki sistemi niso vedno 

optimalna rešitev za trenutne družbene potrebe [11].  

Slika 2: Struktura socio-tehničnega sistema 

Vir: Cartelli, 2007 (povzeto po Bostrom &Heinen, 1977) 

 

Mackenzie in Wajcman [12] sta opozorila, da družbene 

sile vplivajo na izbiro in uporabo možnosti, ki jih nudi 

tehnologija. Zato socialni dejavniki, ki izhajajo iz 
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organizacije, ekonomskih, političnih in kulturnih okoliščin, 

opredeljujejo vzorec oblikovanja in uporabe tehnologije. 

Kvaliteta oblikovanja socialnega in tehničnega sistema ob 

medsebojnem upoštevanju ter z upoštevanjem zunanjega 

okolja v veliki meri določa, kako učinkovita bo organizacija.  

Sčasoma (Walker et al.) se je izoblikoval pogled na teorijo 

STS, ki opredeljuje spreminjajočo se naravo STS, meje 

sistemov in okolja, v katerem se STS uporabljajo, zaradi česar 

danes to teorijo temeljimo na splošni teoriji sistemov. 

Tudi Williams in Edge [13] sta opustila tradicionalni 

linearni pogled vpliva tehnologije ter opredelila povratno 

zvezo v delovnem procesu, v katerem imajo tehnologija in 

socialni dejavniki interaktivno vlogo. S tem lahko razumemo 

in pojasnimo tehnološke spremembe kot socialni proces, v 

katerem so tehnični in socialni dejavniki medsebojno 

povezani, kar vpliva na prepričanja ljudi oziroma določenih 

socialnih skupin o tehnologiji. Od tega prepričanja je odvisno, 

kako jo sprejemajo in kasneje sodelujejo z njo.  

Teorija STS omogoča razumevanje kompleksnih razmerij, 

v katerih so udeleženi ljudje v delovnem procesu, ki 

uporabljajo orodja in tehnologijo ter opravljajo svoje 

kolektivno delo. Pomaga razumeti, kako realne operacije v 

delovnem življenju pripomorejo k doseganju ciljev 

organizacije. Človeške in tehnične vire v organizaciji 

obravnava kot sistem, ki proizvaja delo in se osredotoča na 

medsebojno odvisnost med ljudmi v njihovih posameznih 

delovnih vlogah in tehničnimi artefakti, ki jih uporabljajo za 

opravljanje dela. Tak sistem ima dve pomembni značilnosti. 

Prva je, da če spremenimo en del sistema (recimo, da 

uvedemo nov tehnični element), pomeni to soodvisnost, zaradi 

katere je možen posledičen učinek, ki je lahko pozitiven za 

učinkovitost, toda vodi lahko tudi v disfunkcijo celotnega 

sistema. Druga značilnost je ta, da je, ker je sistem odprt 

sistem, zato lahko predmet sprememb v svojem okolju, kar se 

kaže na vhodu v sistem ali na izhodu iz sistema (trg).  

Sistem, ki se lahko adaptira na turbulentne razmere 

zunanjega sveta in ima na svojih delovnih položajih ljudi, ki 

se spremembam v glavnem prilagajajo, je uspešen. Pomembno 

pa je vprašanje, ali je uporabljeni tehnični sistem sposoben 

podpreti takšno adaptacijo, kajti če tehnologija ni fleksibilna, 

lahko postane ovira adaptivnemu vedenju. S sledenjem 

sprememb v zahtevah  sistemskega toka skozi delovni proces 

lahko sistemska analiza STS potencialno identificira lokacije 

potrebne fleksibilnosti in adaptacije, kar lahko uporabimo pri 

oblikovanju tehničnega ali organizacijskega podsistema.  

Mumford [10] je pojasnil, da socialno-tehnični sistemi 

obsegajo interakcijo in odvisnosti med vidiki, kot so 

človekove aktivnosti in aktivnosti organizacijskih enot, 

komunikacijski procesi, dokumentirane informacije, delovni 

postopki in procesi tehničnih enot, interakcije človek –  

računalnik in pristojnosti. Zaznamuje jih stalno spreminjanje, 

ki je pod vplivom interesov, konfliktov in razmerij moči. Zato 

je osrednji problem socio-tehnične zasnove združitev 

tehničnih funkcij s socialnimi strukturami in perspektivami 

zaposlenih in širše družbe. Socialno-tehnično oblikovanje tako 

predstavlja pristop, ki želi dati enako težo socialnim in 

tehničnim vprašanjem, kadar oblikujemo nove delovne 

sisteme. Pri tem se lahko srečamo s težavo, ker socialni sistem 

ne more biti vedno nadzorovan in programiran tako kot 

tehnični.  

Carteli [14] je za STS predpostavil, da je tehnični 

podsistem veliko več kot nabor naprav in pripomočkov v 

organizaciji, ki jih lahko označimo kot odgovorne za proces 

pretvorbe med vložki in izložki sistema, ter da socialni 

podsistem predstavlja veliko več kot delovna/tehnična 

opravila, ki jih opravljajo ljudje. Vsako preoblikovanje 

socialnega podsistema povzroči revizijo delovnih opravil in 

pripadajoče vloge v socialnem sistemu, kar vpliva na tehnični 

podsistem in na stopnjo izboljšanja ali zmanjšanja kvalitete 

delovnega življenja posameznika ali skupine, vključene v 

produkcijo. 

 

2.2 ZNAČILNOSTI IN METODOLOGIJA UVEDBE IN 

OPTIMIRANJA SOCIO-TEHNIČNEGA SISTEMA 

(STS) 

 

Cilj teorije STS je zagotoviti mehanizem za reševanje 

kompleksnih organizacijskih problemov znotraj 

obravnavanega sistema/organizacije, kar je lahko podlaga za 

oblikovanje le-te. Oblikovanje organizacije po načelih socio-

tehnične teorije pogosto pomeni konkretno redizajniranje 

organizacije, ki se lahko v končni fazi kaže v reinženiringu 

poslovnega procesa, uvedbi vitke proizvodnje, viziji mrežno 

podprtih sistemov … [15].  

   V članku Human relations [16] je Albert Cherns (1976) 

opozoril, da mora STS pri oblikovanju dela upoštevati 

delovne sisteme in njihovo okolico ter je kot principe socio-

tehničnega oblikovanja dela navedel: 

 Kompatibilnost  

Proces oblikovanja mora biti kompatibilen s cilji 

organizacije. To pomeni, da če je cilj kreiranje 

demokratične delovne strukture, potem moramo za 

dosego takega cilja uporabiti demokratični proces. Ta 

princip pogosto vodi k participaciji, ki uvaja vključenost 

zaposlenih v oblikovanje dela. 

 Minimalno postavljanje pravil  

Opredeliti je potrebno le nujno potrebno, toda bistveno 

mora biti opredeljeno. To pogosto interpretiramo na 

način, da podamo zaposlenim jasne cilje, hkrati pa jim 

pustimo odločitev o tem, kako jih bodo dosegli. 

Podajanje pravil, navodil, politik in podobnih aktov naj 

bo omejeno na minumum. 

 Nadzor odstopanj  

Odstopanja, definirana kot deviacije od pričakovanih 

norm in standardov oziroma idealnega procesa, ki jih ne 

moremo odpraviti, moramo nadzirati čim bližje 

njihovemu izvoru. Tovrstne težave je potrebno rešiti z 

izkušeno skupino in ne z na primer nadzorno skupino. 

Specificirane naj bodo le lastnosti, ki so nujne za 

implementacijo oblikovanja dela. Ostale lastnosti lahko 

variirajo v skladu s tehničnimi in socialnimi potrebami v 



 

 

 
Highlight  - ICLEEE 2013: LOGISTICS IN RECESSION                                        Prometna šola Maribor, Višja prometna šola  

 
dani situaciji, kar zaposlenim omogoča, da hitro in blizu 

izvora nadzirajo tehnična odstopanja. 

 Razširitev spretnosti  

Vsak član skupine naj bo usposobljen za delo na več 

področjih, saj bo tako delo postalo bolj fleksibilno in 

prilagodljivo. Delovne skupine potrebujejo namreč 

različne spretnosti, da bi bile fleksibilne in sposobne 

odzivanja na spremembe. Teh spretnosti je več, kot jih 

zahtevajo vsakodnevne obveznosti članov skupine. Ta 

princip omogoča, da zadolžitve opravimo na več načinov 

z različnimi ljudmi. 

 Meje sistema 

Meje naj bi olajšale izmenjavo znanja in izkušenj znotraj 

skupin istega oddelka. Lahko se pojavijo, kadar obstaja 

naravna prekinitev v delovnem procesu – čas, 

sprememba tehnologije, lokacija itd. Pojavijo se tudi 

tam, kjer se delovna aktivnost ene skupine križa z drugo 

in so potrebne nove aktivnosti ali nove spretnosti. Vsaka 

skupina se mora učiti od druge, pri čemer meja med 

skupinami ne sme ovirati pretoka znanja med skupinami.  

 Informacije 

Informacije morajo obvezno teči najprej na lokacijo, kjer 

so potrebne za akcijo in rešitev problema. V 

birokratsko/hierarhično vodeni organizaciji se 

informacije v zvezi z učinkovitostjo na nižjih nivojih 

zbirajo pri menedžmentu, medtem ko se v STS preferira, 

da gredo informacije najprej do skupine, katere 

učinkovitost je nadzirana. 

 Podpiranje usklajenosti  

Socialni sistemi morajo biti zasnovani tako, da krepijo 

izbrano socialno vedenje v smeri želene strukture. Če se 

od zaposlenih pričakuje, da bodo med seboj sodelovali, 

mora tudi menedžment pokazati kooperativno vedenje. 

Nagrajevanje, medsebojna komunikacija, oddelčna 

struktura, sistem usposabljanja in drugo morajo biti 

kongruentni s temeljnim oblikovanjem dela in delovno 

strukturo skupine.   

 Oblikovanje dela in človeške vrednote 

Oblikovanje dela mora biti zaradi zadovoljitve 

individualnih potreb z zagotovitvijo visokih delovnih 

pogojev na vrhunskem nivoju. To je bistvo koncepta 

STS. Superiorni delovni rezultati so rezultat skupne 

optimizacije individualnih in organizacijskih potreb. 

Visoka kvaliteta dela zahteva razumne delovne zahteve, 

možnost za učenje, opredeljeno področje odločanj, 

socialno/družbeno podporo, možnost prilagajanja dela 

socialnemu/družbenemu življenju in delo, ki vodi do 

želene prihodnosti. 

 Nepopolnost, nedokončanje 

Potrebno se je zavedati, da je tovrstno oblikovanje 

iterativni proces, saj se nikoli ne konča. Nove zahteve in 

pogoji v delovnem okolju pomenijo stalen premislek o 

strukturah in ciljih, ki jih želimo doseči. Zaposleni 

morajo biti sposobni slediti tem zahtevam. 

 Socialni sistem lahko opišemo kot splet komunikacijskih 

delovanj/aktov, ki razvijajo in reproducirajo sami sebe na bazi 

pravil, ki se razvijajo sama znotraj mreže s sposobnostjo, da 

se pogajajo, definirajo, vzdržujejo in prilagajajo nizu 

navodil/konvencij, ki označujejo identiteto organizacije. To 

pomeni, da je potrebno socialni sistem analizirati in razumeti s 

spoštovanjem posebnosti in lastnosti komunikacijskih 

interakcij ter z željo po svobodi odločanja, kar je ravno v 

nasprotju s tehničnimi sistemi, ki so dizajnirani zato, da bi bili 

programirani in nadzorovani od zunaj z namenom, da bi bili 

zanesljivi in stabilni. Zaradi tega velja, da STS niso le 

naključna povezava tehničnih komponent in ljudi, ampak jih 

lahko razumemo kot kombinacijo kontroliranih in naključnih 

struktur sistema. Uspešnost in učinkovitost STS je odvisna od 

uravnoteženja kontroliranih in naključnih struktur sistema ter 

od ustreznega razumevanja dinamike sistema oziroma 

razumevanja možnosti razvoja delovnega procesa. Socio-

tehnično oblikovan sistem predstavlja pristop, ki dizajnira 

tako, da eksplicitno priznava simbiozo med tehnologijo in 

družbo in se trudi pri vključevanju končnih uporabnikov v 

fazo kreiranja tehničnih sistemov, ki bodo vplivali na njihovo 

življenje [17].  

Metodologija za optimizacijo STS bi naj zajela naslednje 

faze [18]: 

 opredelitev obsega sistema, ki ga je potrebno ponovno 

oblikovati, 

 ugotovitev okoljskih zahtev, 

 kreiranje vizije za prihodnost, 

 izobraževanje članov organizacije, 

 kreiranje sprememeb v organizacijski strukturi, 

 izvedba socialno-tehnične analize, 

 opredelitev predlogov redizajniranja organizacije, 

 izvedba priporočenih sprememb, 

 evalvacija sprememb/redizajna. 

Principe, ki bi jih naj upoštevali pri kreiranju posameznega 

socio-tehničnega sistema, je predstavil tudi Munkvold [9], ki 

meni: 

 Nujna je skupna optimizacija socialnega in tehničnega 

podsistema. Pri tem:  

- socialni podsistem zajema atribute ljudi (stališča, 

spretnosti, vrednote itd), razmerja/relacije med 

ljudmi, sisteme nagrajevanja, vodstvene strukture; 

- tehnični podsistem zajema procese, delovne naloge, 

tehnologijo. 

 Optimizacija enega sistema na račun drugega je 

neoptimalna. 

 Kvaliteta dela (plača, delovni čas, fizikalni pogoji dela, 

dodatno pa še uvedba smiselnega in izpolnjujočega dela, 

nadzora dela in vpliv nanj, možnost za učenje) je 

pomembna. Delovna definicija vključuje zanimivost, 

zahtevnost in odgovornost za delo na način, kot to 

dojema uporabnik. 

 Potrebna je participacija v procesu. 

 Delo delovnih skupin mora biti vsaj delno avtonomno. 

STS je usmerjen v usklajenost obeh podsistemov, zato 

narekuje oblikovanje procesa, usmerjenega v optimizacijo 

delovnih opravil vsakega podsistema. Z jasno priznano 

soodvisnostjo obeh podsistemov lahko tako izboljšamo 
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učinkovitost organizacije. Zato mora vsako oblikovanje ali 

preoblikovanje ugotoviti vpliv enega podsistema na drugega, 

načrtovanje pa mora biti usmerjeno v doseganje najboljših 

rezultatov – optimiranje obeh podsistemov, kar je mogoče le, 

če zagotovimo, da podsistema delujeta v harmoniji.  

Optimiranje samo tehničnih dejavnikov, ki se jim morajo 

ljudje prilagoditi, vodi v povprečne rezultate z velikimi 

socialnim stroški. Optimiranje le enega dejavnika STS, še 

posebej pa tehničnega, ki se mu mora socialni prilagajati, 

lahko povzroči naraščanje nepredvidljivih nelinearnih relacij 

med njima, še posebej v kompleksnih sistemih, zaradi česar se 

lahko pojavijo napake v delovanju in učinkovitosti sistema. 

Zato se zahteva skupna optimizacija obeh dejavnikov na 

podlagi izhodišč socio-tehnične teorije, in to z namenom, da 

bi se pri oblikovanju organizacij, ki kažejo lastnosti odprtih 

sistemov, lažje spoprijeli z okoljskimi kompleksnostmi, 

dinamičnostjo, novimi tehnologijami in konkurenco ter tako 

izboljšali produktivnost in blaginjo, preprečili pa možnost, da 

nove tehnologije ne bi izpolnile pričakovanj uporabnikov in 

tvorcev tehnologij.  

Teorija STS meni, da je skupinsko delo pomembnejše od 

individualnega. Zato se kontrolni mehanizmi prenašajo na 

nižje nivoje delovnega sistema, izvajajo jih člani skupine in ne 

zunanji supervizor. To poveča učinkovitost in demokratičnost, 

fleksibilnost in sposobnost obravnave novih izzivov, skladno s 

sposobnostmi zaposlenih. Delovna opravila niso več omejena 

le na rutinska opravila, posameznik v skupini pa postaja 

usklajen z delovnimi sredstvi in organizacijo dela. S tem je 

poudarjen pomemben cilj koncepta STS – povečanje znanja, 

zato tovrstno oblikovanje dela vodi v povečan obseg 

raznolikosti dela in možnosti učenja za posameznika in 

skupino [10]. 

Zaposleni, ki izvajajo sorodna dela, so zato grupirani 

skupaj, da se lahko soočijo z delitvijo informacij, znanja in 

učenja. Informacije, moč in oblast se pri oblikovanju dela 

porazdelijo, kar omogoči krajši odzivni čas na probleme in 

poveča odgovornosti zaposlenih. Zaposleni morajo imeti čim 

več spretnosti in izkušenj, saj so le tako fleksibilni v 

spremenljivih pogojih dela, prav tako morajo imeti potrebno 

strokovno znanje za nadzor odstopanj, kar zmanjšuje potrebo 

za supervizijo in osebje. Položaj in vedenje zaposlenih sta 

pogojena s trenutnimi okoliščinami v delovni enoti, ki jih 

določajo delovna opravila, razmerja znotraj skupine, pravila, 

navodila in politike organizacije.  

Na učinkovitost organizacije in način uporabe STS kot 

orodja za razvoj organizacije vpliva tudi zunanje okolje. 

Odločitve in stategije, ki jih uporabimo za obladovanje 

zunanjega okolja, morajo biti kongruentne in kompatibilne z 

organizacijsko strukturo organizacije [19].  

Munkvold [9] je predlagal osnovna izhodišča za uporabo 

STS ter podal dve temeljni kritiki, in sicer: 

 Dovolj močno se osredotočimo na medsebojne odnose 

med socialnimi dejavniki in tehnično zasnovo sistema. 

 Strateško dizajnirajmo proces – eksplicitno zastavimo 

cilje in odgovornosti projekta. 

 Izvedimo socio-tehnično dizajniranje procesa – hkrati 

upoštevajte tehnične in družbene zahteve sistema. 

 Nanehno vodimo/upravljajmo proces (akcijsko 

raziskovanje procesa) – nenehno nadzorujmo nov sistem, 

da bi ugotovili, če je nov sistem dosegel cilj, ob tem ga v 

primeru potreb prilagajajmo. 

 Kritika 1 – nenehno poudarjanje ravnotežja in soglasja 

zanemarja politični konflikt v organizaciji. 

 Kritika 2 – sodelovalna, demokratična oblika sistema bo 

delovala samo, ko je število zaposlenih majhno. 

Z uporabo koncepta STS lahko po Erreyu in Xi Liu (2006) 

prepoznamo, kaj opredeljuje lastnosti organizacije in 

kompleksno dinamiko odnosov med ljudmi in tehnologijo, ter 

identificiramo to, kar bi bilo potrebno spremeniti. Avtorja 

menita, da teorija STS podaja jasen nasvet za izvedbo 

organizacijske spremembe tako pri ljudeh kot v procesih, toda 

ne da napotka, kako naj kreiramo tehnologijo, da bi podprla 

proces izboljšanja organizacije. Opozarjata, da se moramo 

zavedati, da nova tehnologija, ki je ljudje ne znajo uporabiti, 

povzroča težave v delovnem sistemu in poslabša sposobnosti 

sistema, čeprav bi ga naj izboljšala. Po njunem je analiza STS 

le prvi korak pri diagnozi organizacije in njeni spremembi, ki 

lahko zajema nove produkte, nove tehnologije, nove ljudi, 

drugačen trening in novo sposobnost/zmogljivost upravljanja 

sistemov. Predlagata, da v procesu analize STS opravimo 

naslednje postopke [20]: 

 identificiramo kritične točke; 

 prikažemo tok materiala in informacij v sistemu med 

ljudmi in skozi proces ter preko trenutnih 

fizičnih/oddelčnih mej; 

 identificiramo trenutne poslovne enote, ki opravljajo 

skupine delovnih korakov ločeno druga od druge; 

 zberemo podatke o odstopanjih, ki so možna v vseh 

korakih procesa; 

 kreiramo matrike odstopanj, ki prikazujejo medsebojna 

odstopanja med posameznimi poslovnimi enotami in 

znotraj njih; 

 identificiramo ključna odstopanja, ki imajo velik vpliv na 

uspešnost ali pa lahko povzročijo druga odstopanja; 

 predlagamo tehnične spremembe za boljši nadzor 

odstopanj (na primer tehnične spremembe za izboljšanje 

informacijskega sistema, s katerim izboljšamo povratne 

informacije zaposlenim) – boljši nadzor dosežemo s 

preoblikovanjem oddelčnih mej, spremembo vloge 

supervizorja, spremembo sistema nagrajevanja, 

spremembo kriterijev in meril selekcije itd.; 

 predlagamo socialne spremembe, ki naredijo delo bolj 

izzivalno in smiselno (na primer dovolimo osebju, da je 

bolj vključeno v kreiranje dela, da bi tehnični procesi 

tekli bolj gladko); 

 delimo analize in razprave o ugotovitvah s preostalim 

delom organizacije, da posamezniki občutijo večjo 

avtonomijo v procesu sprememb. 
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3 SOCIO-TEHNIČNI SISTEM V 

OBRAVNAVANEM LOGISTIČNEM 

PODJETJU 
 

Obravnavno podjetje je bilo ustanovljeno leta 1993. Bolj 

ali manj uspešno se je razvijalo do začetka leta 2009, ko se je 

nenadoma soočilo z večjim pomanjkanjem naročil in hkrati z 

velikimi težavami zaradi visokih zneskov anuitet posojil za 

nakup vozil. Po pripovedovanju zaposlenih je podjetje tržni 

delež sicer pričelo izgubljati že kakšno leto poprej. V tem času 

še vedno vztrajno izgublja delež na tržišču, nujno potrebni 

kadri zapuščajo podjetje, preostali zaposleni pa so izjemno 

nezadovoljni. V podjetju je bilo leta 2009 zaposlenih 83 ljudi, 

od tega 65 voznikov, ki so opravljali prevoze v mednarodnem 

transportu, 9 disponentov (eden od njih je tudi njihov formalni 

vodja), ostali pa so bili zaposleni v administraciji, 

računovodstvu, vodstvu in podpornih službah. Danes ima 

podjetje na razpolago le še 40 voznikov (vsi prihajajo iz 

sosednjih balkanskih držav) ter 4 disponente. Navedeno je 

zelo zaostrilo medsebojne odnose v kolektivu. 

Lastnik podjetja v organizacijo in oblikovanje dela že 

nekaj let ni posegel. Z objavami na zavodu za zaposlovanje 

nenehno neuspešno išče nove disponente, kar je v zadnjih 

mesecih močno poslabšalo že tako slabo klimo v podjetju. 

Kljub temu so nekateri zaposleni, predvsem disponenti, 

prepričani, da obstaja možnost izboljšanja stanja, za kar so 

sicer podali nekaj predlogov, ki pa jih lastnik ni sprejel z 

izgovorom, da je pač potrebno le več delati. 

Podjetje je v domači logistični, še posebej pa v prevozni 

dejavnosti poznano zlasti v severovzhodnem delu Slovenije, 

kjer ima sedež. Presenetljivo je, da za promocijo svojih 

storitev ne uporablja spletnih možnosti.  

Organizacijska struktura podjetja je relativno preprosta in 

poznana iz večine podjetij sorodne dejavnosti.  
 

3.1 PROCES OBLIKOVANJA DELA V 

OBRAVNAVNEM PODJETJU 
 

Glede na temeljno dejavnost podjetja – cestni prevozi v 

mednarodnem prometu – sta najpomembnejši delovni mesti v 

podjetju delovno mesto voznika in disponenta, ki v veliki meri 

vplivata na kulturo organizacije.  

Z upoštevanjem osnovnega koncepta socio-tehničnega 

sistema smo v nadaljevanju predstavili le enostaven 

pregled/posnetek trenutnega stanja, grobo analizo delovnih 

nalog za izbrani delovni mesti ter predlog ukrepov, ki bi jih 

naj izvedli v podjetju v procesu preoblikovanja dela, kar  bi 

lahko prispevalo k novi kulturi podjetja.  

Proces oblikovanja dela je bil seveda bolj obširen od 

predstavljenega, saj je zajel naslednje faze: 

 Izdelavo posnetka trenutnega stanja – z njim smo 

ugotavljali, ali je oblikovanje dela potrebno in ali ga je 

mogoče izvesti. V tej fazi so sodelovali vodilni in ostali 

zaposleni, ki so znali preučiti delovne procese, 

spremembe delovnih procesov in poznali potrebna 

usposabljanja. 

 Analizo delovnih nalog – potrebno je bilo preučiti delo 

in določiti delovne naloge oziroma opravila, ki so 

potrebna za izvršitev dela. Določiti je bilo potrebno 

opremo in opredeliti značilnosti delovnega mesta, kar je 

pomembno za izvedbo delovnih nalog. Identificirali smo 

tudi problematična področja. 

 Oblikovanje dela – predstavlja najobsežnejšo fazo, ki 

smo se je  lotili po posnetku stanja in širši analizi dela. Z 

njim smo identificirali delovne metode, sestavo delovnih 

urnikov s predvidenimi odmori, zahteve po 

usposabljanju, potrebno opremo in spremembe delovnih 

mest. V nadaljevanju smo koordinirali različne delovne 

naloge, tako da je vsaka zahtevala različno mentalno 

aktivnost in telesni položaj. Upoštevali smo navodilo, da 

je delo potrebno oblikovati tako,  da ni premalo ali 

preveč obsežno. Upoštevali smo še načela nujnosti, 

strategije, razpoložljivosti, sposobnosti in izkušenj, 

organizacijske strukture ter virov in časa za izvedbo. 

 Postopno implementacijo novo oblikovanega dela. 

 Izdelavo posnetka novega stanja – izvedli smo ponovno 

preučitev stanja organizacije, pri čemer so ponovno 

sodelovali vodstvo in ostali zaposleni.   
 

3.2 DELOVNE ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA 

DISPONENTA 
 

Disponenti so pri svojem delu samostojni, odgovorni 

neposredno zgolj vodji oddelka, hkrati pa le oni neposredno 

komunicirajo z vozniki, pogosto pa tudi s strankami. V osnovi 

gre za dinamično delovno mesto, ki zahteva veliko 

koordinacije, komunikacije (v glavnem v tujem jeziku), 

iznajdljivosti, hitrega odločanja in sklepanja ter strpnosti. 

Delo se pogosto, tudi zaradi dokaj toge organizacijske oblike, 

ne zaključi v času uradnega delovnega časa. Pri delu 

disponenti kot komunikcijsko sredstvo uporabljajo telefon in 

internetne povezave. S pomočjo svetovnega spleta dostopajo 

da baz prevozov, v kolikor ni prevoz pridobljen drugače. 

Dokumentacijo, potrebno za izvedbo prevoza, pripravi vsak 

disponent za svojega voznika. Vsi disponenti delajo v enem 

velikem delovnem prostoru. 
 

3.3 DELOVNE ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA 

VOZNIKA 
 

Tudi vozniki so pri svojem delu v veliki meri samostojni. 

Upoštevati morajo pravila varnega transporta, že od 

natovarjanja naprej, ter cestnoprometna pravila. Prav tako 

morajo upoštevati navodila, ki jim jih posredujejo disponenti. 

Le-ta so v glavnem povezana z zahtevami naročnikov in se v 

največji meri navezujejo na točnost dostave. Med prevozom je 

voznik na delovnem mestu sam, včasih tudi teden ali več, kar 

povzroča težave zaradi bioloških in socioloških potreb 

posameznika. Za komunikacijo s strankami in z matičnim 

podjetjem uporabljajo izključno mobilni telefon. Zanj imajo 

priznane mesečne stroške v višini 25 eurov, kar običajno ne 

zadošča.   
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3.4 SOCIO-TEHNIČNI SISTEM OBRAVNAVANIH 

DELOVNIH MEST 
 

Že kratka predstavitev obeh delovnih mest kaže, da sta obe 

izbrani delovni mesti del kompleksnega socio-tehničnega 

sistema, v katerem poteka intenzivna komunikacija med člani 

sistema in še posebej z zunanjim okoljem s pomočjo tehničnih 

pripomočkov v konkretnem organizacijskem okolju podjetja.  

Na obeh delovnih mestih je potrebno zagotoviti dovolj 

kvalitetno optimizacijo tehničnega in socialnega dejavnika, če 

želimo doseči dobre delovne rezultate. 
 

3.4.1 Tehnični vidik socio-tehničnega sistema v izbrani 

organizaciji 
 

Elementi tehničnega dejavnika (tehnologija, delovna 

opravila, procesi, organizacija dela) so na obeh delovnih 

mestih povezani predvsem z uporabo nekaterih tehničnih 

naprav v tehnoloških procesih, ki opredeljujejo posamezno 

delovno mesto. Ocenjeno je bilo, da izbranih delovnih mest ni 

mogoče bistveno izboljšati s tehničnega in tehnološkega 

vidika v primerih, ko mislimo na primernost naprav, ki jih 

posamezniki uporabljajo pri delu, in ko govorimo o metodah 

dela. Možnosti izboljšanja vidimo v spremembi nekaterih 

organizacijskih oblik in pravil, ki jih koncept STS uvršča med 

tehnični del sistema. Pri tem predvsem mislimo na delovno 

mesto disponenta.  

Podjetje upošteva določila Zakona o varnosti in zdravju pri 

delu ter na podlagi izdelane izjave o varnosti z oceno tveganja 

zagotavlja dovolj visoko stopnjo varovanja zdravja zaposlenih. 

Ocena tveganj je pokazala, da nobeno delovno mesto z vidika 

tehničnih dejavnikov ni povzročitelj zdravstvenih škodljivosti.  

Podjetje skrbi tudi za ukrepe ergonomskega oblikovanja 

delovnega mesta. Pri tem je zagotovljeno antropometrično 

oblikovanje, saj je vozna kabina voznika že v osnovi 

ergonomsko antropometrično dizajnirana, disponentom pa 

delodajalec zagotavlja ustrezne pisalne mize in stole ter 

primerno dosegljivost delovnih pripomočkov v območju 

delovnega mesta. Res pa je, da je pohištvo že nekoliko  

izrabljeno. Psihološki vidik ergonomskega oblikovanja 

delovnega mesta disponenta je na nekoliko nižjem nivoju, saj 

je ureditev delovnega prostora, v katerem delajo disponenti, 

neprimerna. Prostor je v beli barvi, ki je večina delavcev ne 

sprejema dobro. Nekateri disponenti bi želeli pridušeno 

glasbo, ki pa je lastnik ne dovoli, ker bi naj motila 

komunikacijo med disponenti samimi in strankami. V dokaj 

velikem prostoru ni nameščenega rastlinja ali drugih okrasnih 

elementov, zaradi česar je videz prostora pust. Ta vidik 

psihološkega oblikovanja je po navedenih kriterijih manj 

prisoten na delovnem mestu voznika, je pa bolj prisotna 

monotonija dela zaradi osamljenosti na delovnem mestu in 

oddaljenosti od domačih, česar pa ne sprejemajo enako 

obremenjujoče vsi vozniki. Za razliko od disponentov ima 

voznik tudi več avtonomije, da si po svoje motivacijsko uredi 

neposredno delovno mesto. 

 Ekološki vidik ergonomskega oblikovanja je povezan s 

fizikalnimi, kemijskimi in z biološkimi dejavniki. Iz ocene 

tveganj se da razbrati, da je delovno mesto disponenta iz tega 

vidika oblikovano korektno, saj je temperatura primerna, 

občasno nastajajo težave z nivojem osvetlitve, saj so v 

prostoru nameščene neustrezne svetilke. Občasno je v 

prostoru povišan nivo hrupa, ki je posledica uporabe telefonov 

ter zadrževanja voznikov in strank v prostoru. Nivo hrupa je v 

nekaterih primerih precej visok in znatno moti delo 

posameznih disponentov, kadar morajo komunicirati po 

telefonu ali opraviti bolj intelektualno delo. Z ustrezno 

postavitvijo delovnih miz in pregrad v enem prostoru bi se 

dalo težave s hrupom, hkrati pa tudi monotonijo prostora, do 

določene mere rešiti. Ekološki vidik je prisoten tudi na 

delovnem mestu voznika. Težave, povezane s temperaturo, v 

glavnem pa tudi s svetlobo, niso problematične. Bolj 

problematični so hrup, izpostavljenost kemijskim 

škodljivostim izpušnih plinov po dolgotrajni vožnji po močno 

obremenjenih avtocestah, vibracije vozila, ki lahko  sčasoma 

postanejo pomemben vir zdravstvenih škodljivosti za voznika. 

Navedenih težav na delovnem mestu voznika skorajda ni 

mogoče odpraviti. 

Fiziološka analiza ergonomskega oblikovanja delovnega 

mesta je pokazala, da voznik delo opravlja predvsem v 

sedečem položaju. Oprema sodobnih vozil omogoča 

zmanjšanje sile, ki jo voznik uporablja pri delu (vrtenje 

volana, zaviranje, prestavna ročica). Delo disponenta je prav 

tako v pretežni meri sedeče, le da pri njegovem delu ni 

potrebe po posebnem obremenjevanju mišic. 

Organizacijski vidik ergonomskega oblikovanja dela je 

pokazal več težav. Medtem ko odmore voznikov v velik meri 

opredeljuje prometna zakonodaja in jih je mogoče dokaj 

natančno načrtovati, moramo disponentom odmore oblikovati 

v skladu z delovno zakonodajo. To pa predstavlja težavo, saj 

dosledno spoštovanje režima odmorov, ki ga je predpisal 

lastnik, povzroča težave in nezadovoljstvo delavcev. Ker 

vozniki in stranke ne morejo poznati ali vedno upoštevati 

režima odmorov, so disponenti pogosto brez njih. Težava, ki 

povzroča tolikšno nezadovoljstvo, je z malo posluha vodstva 

lahko hitro rešljiva. Odmori lahko v organizacijskem smislu 

predstavljajo težavo na delovnem mestu voznika, ko le-ti 

zaradi omejitve vožnje preko vikenda ne smejo nadaljevati z 

vožnjo, se pa nahajajo v bližini doma.  

Analiza stanja je pokazala, da delodajalec že nekaj let ni 

poskrbel za primerna strokovna usposabljanja. Vozniki tako 

niso seznanjani z varnim in ekonomičnim načinom vožnje. 

Informacije o tem imajo le tisti, ki si jih samoiniciativno 

poiščejo drugje. Tudi usposabljanje disponentov je 

prepuščeno njihovi samoiniciativnosti. Zelo zanimivo je tudi 

to, da se do pred kratkim nihče od disponentov ni formalno 

izobraževal. Pravijo, da zaradi težav z delovnim časom in 

nepripravljenosti vodstva za sodelovanje. Še bolj pa je 

zanimivo to, da nima niti en disponent izobrazbe s področja 

prometa ali logistike. Slednje prav gotovo povzroča težave, ko 

je potrebno načrtovati zahtevne prevoze, saj potrebnih znanj, 

ki bi omogočila tehnološko strokovno korektno načrtovanje 

prevozov, ni moč pridobiti v nobenem drugem izobraževanju. 

Zaradi pomanjkljivega izobraževanja je tudi vprašljiva uvedba 
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in uporaba sodobnih informacijskih tehnologij, ki lahko 

pozitivno pripomorejo k boljšemu delu disponentov in 

voznikov.  V zvezi z usposabljanjem za delo naj omenimo še 

to, da se podjetje v minulih letih ni želelo vključiti v proces 

praktičnega izobraževanja študentov, ker bi naj njihova 

prisotnost premočno motila delovne procese v organizaciji.  

Organizacija dela izrazito podpira individualnost, kar je 

predvsem opazno pri nagrajevanju disponentov za opravljeno 

delo. Organizacijska strukura je takšna, da ima vsak disponent 

točno opredeljene šoferje in ne sme dajati navodil drugim 

šoferjem, četudi je morda prost in bi delo lahko opravil. 

Takšna organizacija pristojnosti pogosto povzroča jezo med 

strankami, saj tak pristop podaljšuje čas reševanja njihovih 

potreb in težav. Prav gotovo bo v tem primeru potrebno 

razmisliti o drugih možnostih, na primer o nekaterih modernih 

metodah organizacijskega oblikovanja dela. Pri tem mislimo 

zlasti na razširitev dela in skupinsko delo, ki je tudi eden od 

močnih prednosti socio-tehnične teorije in prispeva k 

povečanju znanja posameznikov in skupine ter vodi v 

razširitev spretnosti, kar je eden od principov STS 

oblikovanja.  

Za boljšo organizacijo dela obeh analiziranih skupin je 

bilo potrebno opraviti natančnejšo analizo in študij dela. 

Zaposleni menijo, da je v procesih organizacije bistveno 

premalo prisotna participacija zaposlenih. Gre predvsem za 

stališče disponentov, medtem ko se vozniki s tem vidikom ne 

obremenjujejo. V podjetju ne obstajajo pisna organizacijska 

navodila, povezana z opravljanjem dela, kar občasno 

povzroča slabo voljo zaradi razhajanj pri nekaterih odločitvah 

med zaposlenimi in vodstvom, saj za nekatere organizacijske 

ukrepe ni jasnih navodil.  
 

3.4.2 Socialni vidik socio-tehničnega sistema v izbrani 

organizaciji 
 

Obravnava razmerij med disponenti, disponenti in vozniki 

ter obojih do vodstva je pokazala, da obstajajo težave 

predvsem v odnosih med disponenti samimi ter med 

disponenti in vodstvom. Ta vidik težav je prisoten tudi v 

posameznih relacijah do voznikov, vendar se mu vozniki ne 

posvečajo preveč, ker so običajno dalj časa odsotni iz 

podjetja. 

 Težave v odnosih med disponenti nastopajo predvsem 

zaradi izredno tekmovalnega plačnega sistema za disponente, 

ki v bistvu samo potrjuje organizacijska izhodišča sodelovanja 

med disponenti in vozniki. Tak sistem tudi zavira večji obseg 

skupinskega dela. To je področje, ki so ga disponenti večkrat 

izpostavili v pogovorih z vodstvom, vendar neuspešno. Po 

mnenju disponentov prav ta del socialnega sistema povzroča 

največ težav v medsebojni komunikaciji. Povzroča pa tudi 

težave v odnosu do strank, saj si disponenti v nujnih primerih 

ne želijo pomagati. Še več, dogaja se tudi, da si prevzemajo 

stranke. Ocenjujemo, da je to del organizacijske značilnosti, ki 

bi jo bilo potrebno natančneje analizirati. V zvezi s sistemom 

nagrajevanja je potrebno omeniti še pritisk voznikov na 

disponente, da bi jim zagotovili »boljše vožnje«, saj so tudi 

vozniki nagrajevani po številu prevoženih kilometrov. 

Izkušnje disponentov kažejo na to, da število prevoženih 

kilometrov ne more biti edini kriterij za nagrajevanje 

voznikov, saj je situacija veliko bolj kompleksna. Zanimivo je 

tudi to, da vozniki niso stimulirani za ekonomično vožnjo.     

Sistem vrednot ni sistematično grajen. Vsak ima svoje 

vrednote, ki so pač odvisne od njegove življenjske filozofije, 

zato je prioriteta in vrsta vrednot  v organizaciji zelo različna. 

Dalj časa zaposleni se spomnijo, da so se pred leti pogovarjali 

z lastnikom o ciljih podjetja, zadnjih nekaj let pa ne, zato 

zaposleni ne poznajo trenutne vizije podjetja.  

Hierarhične vodstvene strukture niso zelo izrazite oziroma 

jih je zelo malo. Med vodstvom in disponenti je le ena vmesna 

struktura – vodja disponentov. Hierarhija do voznikov je še 

bolj šibka, saj v glavnem organizacijsko komunicirajo z 

disponenti, le v primeru hujših težav z vodstvom.  

Pogovor z vodstvom je redek, predvsem v obdobju, odkar  

je podjetje zašlo v krizo. Zaposlene moti predvsem stil 

vodenja, ki je po njihovem videnju dokaj avtokratski in bolj 

predstavlja »šefovanje« kot vodenje v smislu skupnega 

oblikovanja organizacije dela in ciljev organizacije.  Občasno 

so izpostavljeni komentarjem vodstva, da so težave nastale 

zaradi njih. Resne analize vzrokov za situacijo, v kateri se 

nahaja podjetje, niso bile opravljene oziroma zaposleni ne 

vedo zanje. V vsakem primeru pa po pričevanju disponentov 

obstaja močno nezaupanje do vodstva in obratno. 

Zaposlenih vodstvo ne motivira za delo, od njih se pač 

pričakuje, da bodo delo opravili v korist podjetja, saj dobijo 

plačo in ohranjajo delovno mesto. Tako je 

motivacija/pripravljenost za delo bolj odvisna od notranjih 

spodbud, ki pa so odvisne od posameznika. 

Večina zaposlenih, prednjačijo disponenti, se zaveda 

stanja, v katerem je podjetje, in so pripravljeni pomagati po 

svojih močeh. Želijo si le posluha in sodelovanja z vodstvom 

pri iskanju rešitev. Največ težav v zvezi z zavedanjem 

situacije je na strani voznikov, ki jih zaostrene razmere ne 

zanimajo. Njihovo stališče je v bistvu razumljivo, saj je večina 

od njih le kratek čas v podjetju, poleg tega pa so tujci, ki so v 

podjetju zgolj zaradi plače. Glede na to, da je v Evropi kar 

nekaj možnosti za zaposlovanje voznikov, jih težave podjetja 

ne zanimajo tako dolgo, dokler prejemajo plačo. 

Disponenti, predvsem zadnje leto, pogosteje razmišljajo o 

tem, da bi bilo potrebno več pozornosti posvetiti dodatnemu 

izobraževanju. Pričeli so se zavedati, da motivacija za delo ni 

odvisna samo od notranjih in zunanjih dejavnikov, ampak tudi 

od sposobnosti za delo. Delo voznika in delo disponenta 

zahtevata določene sposobnosti, ki jih pač nima vsak. Za 

dobro opravljanje dela so potrebne dolgoletne izkušnje, 

ustrezen trening, določena stopnja nadarjenosti za delo, 

predvsem pa velika sposobnost prilagajanja. To še posebej 

postane pomembno, ko so ljudje na delovnem mestu voznika 

in disponenta priučeni in nimajo formalne teoretične izobrazbe 

in znanj iz stroke, ki ji pripada dejavnost podjetja. Podjetje se 

v minulem obdobju ni odločilo, da bi organizirano skrbelo za 

usposabljanje zaposlenih, za formalno izobraževanje pa se je 

odločil eden od disponentov, ki je pričel s študijem logistike.  
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Zaposleni se v začetku niso zavedali, da so kljub vsemu 

udeleženi v skupnosti, ki ima svojo kulturo, s katero so 

determinirane razmere v podjetju, ki je rezultat preteklosti in 

sedanjosti in ki vpliva na sedanje življenje in delo v podjetju. V 

pogovoru z disponenti je bil predstavljen pomen kulture in klime 

v organizaciji ter izraznih oblik posamezne vrste/profila 

organizacijske kulture. Pohvalno je, da so vsi prisotni pokazali 

razumevanje za obravnavano temo ter predlagali, da bi se 

obravnave te tematike lotili s pomočjo strokovnjakov. 

 

3.5 UGOTOVITVE IN PREDLOG UKREPOV 
 

Predlog ukrepov v našem primeru temelji na preprosti 

analizi – povzetku trenutnega stanja v organizaciji. Sklepamo, 

da je organizacija v fazi, ko je potrebno izvesti nekatere 

aktivnosti, ki predstavljajo oblikovanje dela. Po pogovoru z 

zaposlenimi in po pregledu dokumentacije podjetja smo 

zaznali naslednje (vrstni red navajanja ne predstavlja vrstnega 

reda prioritet): 

 slabo vzdrževani delovni prostori (obrabljeno pohištvo, 

oplesk, potreben obnove … ); 

 pomanjkljiv nivo osvetlitve delovnih mest, ki je 

posledica neustrezne razsvetljave; 

 dokaj pogosto motenje koncentracije disponentov zaradi 

hrupa v delovnem prostoru; 

 visoka stopnja nezadovoljstva disponentov zaradi 

organizacijskih oblik dela; 

 pomanjkljivo organizirano usposabljanje voznikov in 

disponentov; 

 nepripravljenost disponentov za formalno izobraževanje 

v stroki; 

 visoka stopnja individualnosti dela in premalo 

participacije zaposlenih pri oblikovanju organizacije; 

 pomisleki o primernosti sistema nagrajevanja; 

 težave v odnosih med disponenti samimi in med 

disponenti ter vodstvom; 

 poslanstvo, cilji, vrednote organizacije niso jasno 

opredeljeni in omogočajo lastno presojo posameznikov o 

njih; 

 disponenti želijo manj avtokratski sistem vodenja in vsaj 

občasno motivacijsko pohvalo vodstva; 

 razumevanje zaposlenih ob koncu pogovora, da so del 

organizacije, ki ima izoblikovano kulturo; 

 pripravljenost večine zaposlenih za iskanje rešitev. 

Z upoštevanjem ugotovitev iz prejšnjega odstavka  smo 

predlagali naslednje ukrepe: 

 Analiza trenutnega stanja: 

- Potrebno je jasno ugotoviti, ali med zaposlenimi in 

vodstvom resnično obstaja motivacija za spremembe 

in vzpostavitev novega organizacijskega okolja. Ob 

tem predlagamo, da se ugotovi še vrsta kulture v 

organizacjiji. 

- Potrebno je še bolj natančno analizirati delovne 

procese, kar naj zajame vsa delovna mesta v podjetju. 

- Potrebno je analizirati metode dela in opredelitev 

delovnih nalog (vključno z opremo in drugimi 

značilnostmi delovnega mesta). 

- Nujno je poiskati kritične točke v posameznem 

delovnem procesu – najprej na najpomembnejših 

delovnih mestih. 

- Potrebno je ugotoviti, ali so potrebne spremembe 

delovnih procesov, povezane z dodatnim 

usposabljanjem zaposlenih. 

 Izvedba – proces oblikovanja dela: 

- V podjetju ga naj izvedejo, če v procesu analize 

trenutnega stanja nedvoumno ugotovijo, da je to 

potrebno.  

- V primeru novega oblikovanja dela je potrebno na 

novo opredeliti natančno vsebino dela, metode dela v 

novih delovnih procesih, organizacijske vidike, obseg 

dela, morebitna usposabljanja, sociološke vidike dela 

...  

- Upoštevati, da je za dobro oblikovanje dela potrebno 

vzpostaviti tudi ustrezno organizacijsko okolje, ki bo 

vzpodbudilo fleksibilnost, postavitev in razvoj 

primerne kulture, ki bo omogočala razvoj in širila 

organizacijsko znanje. 

 Postopna uvedba novo oblikovanega dela v organizacijo. 

 Analiza novega stanja, ki zajema iste korake kot analiza 

trenutnega stanja.   

4 SKLEP 
 

Koncept socio-tehničnega sistema je v zadnjih desetletjih 

dokazal, da lahko da odgovor na vprašanje, kako humano 

oblikovati delo, hkrati pa doseči želene poslovne rezultate. 

Gre za orodje, s katerim lahko in moramo uskladiti tehnično-

tehnološki vidik poslovnega sistema z vedno bolj 

pomembnimi socialnimi željami in potrebami članov 

organizacije in širše družbe ob čedalje bolj prisotni potrebi po 

upoštevanju meril zunanjega okolja. Pomaga nam primerno 

oblikovati delovna mesta v organizaciji, s čimer lahko 

izboljšamo zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih, s tem pa 

tudi kakovost njihovega dela in poslovne rezultate 

organizacije, kar lahko vse skupaj pozitivno vpliva na kulturo 

organizacije. Koncept gradi na upoštevanju in usklajevanju 

interakcije med tehničnimi in socialnimi dejavniki, na katere 

deluje tudi zunanje okolje, vse skupaj pa tvori na podlagi 

teorije sistemov kibernetski sistem. Le popolna usklajenost 

vseh dejavnikov lahko da optimalne rezultate pri oblikovanju 

dela. 

Značilnost socio-tehničnega sistema je poudarjanje 

skupinskega dela, fleksibilnosti, stalnega učenja ter 

povečevanja znanja zaradi zagotavljanja sposobnosti za 

nenehno prilagajanje zunanjim turbulentnim razmeram, 

participacije pri organiziranju organizacije in demokratičnosti 

– vse z namenom, da bi vzpostavili čim bolj učinkovito 

organizacijo, ki mora postati sposobna obravnave novih 

izzivov skladno s sposobnostmi zaposlenih. 
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Pomemben del socio-tehničnega oblikovanja dela je tudi 

oblikovanje in organiziranje dela na bazi ergonomskih načel. 

Z njihovo pomočjo prilagajamo delo človeku tako, da mu 

olajšamo delo in povečamo udobje, s tem pa tudi motivacijo 

pri delu. Ergonomija zagotavlja nadzor človeka nad njegovim 

tehničnim okoljem ter mu daje občutek samozavesti in lastne 

veljave. To pripomore k večji humanizaciji dela, manjši 

fluktuaciji delavcev in večji socialni stabilnosti organizacije, 

kar lahko poveča produktivnost dela. 

Da bi lahko pristopili k oblikovanju dela po načelih socio-

tehničnega sistema, je včasih potrebna tudi sprememba 

kulture. V takih situacijah je včasih potrebno najprej 

zagotoviti organizacijsko okolje, ki bo dovzetno za tovrstne 

spremembe, saj lahko proces spreminjanja organizacijske 

kulture spremljajo različne negativne reakcije prizadetih, ki 

načrtovanih sprememb ne ponotranjijo. Zato je še kako na 

mestu Whithworthovo mnenje, da se bodo morali socio-

tehnični oblikovalci v prihodnosti morda soočiti z vprašanjem, 

kaj mora biti storjeno in ne, kaj bi lahko bilo storjeno  [21]. 

Organizacije so za spremembo kulture dovzetnejše v 

kriznih razmerah, katerih vzrok je lahko povsem različen.  

Slednje je značilno tudi za izbrano organizacijo v našem 

primeru. 

Nekoč uspešno prevozniško podjetje se je po letih dokaj 

konstantnega razvoja znašlo v hudi krizi. V nekaj mesecih je 

izgubilo veliko poslovnih partnerjev, poslabšali so se poslovni 

rezultati, sledilo je odpuščanje zaposlenih. Podjetje je še 

vedno v poslovno zelo nestabilnih razmerah, zaradi katerih je 

prihodnost negotova, močno pa so se tudi poslabšali odnosi 

med zaposlenimi ter med delom zaposlenih in vodstvom. V 

takih razmerah se je porodila ideja, da bi z upoštevanjem 

osnovnih načel socio-tehničnega sistema najprej na podlagi 

kratke in enostavne analize ugotovili, ali je v podjetju 

potrebno na novo oblikovati delo, v nadaljevanju pa tudi 

kulturo organizacije.  

Obravnava izbranega podjetja je pokazala, da so temeljne 

teževe socio-tehničnega sistema povezane predvsem s 

težavami socialnega dejavnika (moteni odnosi med 

zaposlenimi, malo skupinskega dela in sodelovanja, 

avtokratski način vodenja, pomisleki o primernosti sistema 

nagrajevanja in usposabljanja, ne nazadnje pa tudi neustrezna 

organizacija dela). 
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Povzetek 

Namen prispevka je prikazati postopek vlaganja e-izvršbe kot 

enega izmed mehanizmov za poplačilo dolgov v logističnem 

podjetju. 

Gospodarska kriza, ki se kaže tudi v logističnih podjetjih, je za 

seboj pustila številne dolgove podjetij, ki jih želijo upniki 

izterjati. Če kljub številnim opozorilom upnika, naj dolžnik 

terjatev poravna, tega ne stori, lahko upnik vloži na Okrajno 

sodišče v Ljubljani, Centralni oddelek za verodostojno listino 

(CoVL), predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine. CoVL 

po prejetju popolnega predloga s strani upnika v 48-ih urah 

izdela sklep o izvršbi ter ga brez podpisa, opremljenega zgolj s 

strojnim odtisom sodnega pečata, pošlje dolžniku. Dolžnik lahko 

na CoVL zoper sklep o izvršbi vloži pisni ugovor, če ne želi, da bi 

postal pravnomočen, prav tako pa lahko predlaga nasprotno 

izvršbo, vendar šele ko je izvršba končana in je upnik poplačan. 
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Abstract 

The purpose of the article is to present the procedure of e-

executive application as one of the mechanisms for debt 

repayment in the logistics company. Economic crisis that also 

reflects in logistics companies, has left many debts that strive for 

being collected by creditors. When appeals for settling a debt are 

not successful, the creditor can apply to the District Court in 

Ljubljana, the Central Department of Authentic Instrument 

(CoVL), in order to make e-execution on the basis of authentic 

documents. After receiving a complete application by the 

creditor, CoVL can settle an execution within 48 hours. The 

execution can be sent without a signature, but accompanied only 

by machine imprint judicial seal. The debtor can write an 

objection against CoVL, if he does not want it to become legally 

binding, and may also suggests contrary execution, but only after 

the execution is complete and the creditor is repaid. 
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Postopki za izterjavo terjatev 

 
    Logistična podjetja imajo različne vrste kupcev, ki 

zahtevajo temeljit pristop za pravočasno izterjavo njihovega 

dolga. S učinkovitim sistemom za izterjavo dolga si lahko 

logistična podjetja povečajo svoj denarni tok ter zagotovijo 

nemoteno finančno poslovanje. 

Ker številna podjetja zavlačujejo s plačili ali sploh ne 

poravnajo svojih obveznosti do logističnih podjetij, 

povzročijo, da ta podjetja ne morejo naprej poravnati svojih 

obveznosti do drugih podjetji, kar povzroči nekakšen krog 

zadolževanja. Zato se je smiselno posluževati hitrega 

izterjevanja terjatev
1
 ter zaračunati primerne zakonite 

zamudne obresti za nepravočasno plačane obveznosti. 

Nekatere države so to področje uredile s strogo zakonodajo, 

tako na primer v Veliki Britaniji velja zakon o zamudnih 

obrestnih merah pri komercialnih terjatvah (angl. The Late 

Payments of Commercial Debts (interest) Act) iz leta 1998. 

[1] 

 Ko so izdani računi poknjiženi v poslovnih knjigah 

podjetja ter poslani na pravilne naslove kupcev, moramo 

pregledati odprte postavke ter za zapadle izdane račune 

sprožiti postopek za izterjavo terjatev. Preden se odločimo 

vložiti predlog za izvršbo, si moramo naprej pridobiti 

podatke
2
 o dolžniku. Pred sodno izterjavo opomnimo dolžnika 

še o njegovem dolgu po telefonu, po elektronski pošti ali mu 

pošljemo opomin. V naslednjem koraku, ko dolžnik še vedno 

ne poravna svoje obveznosti do podjetja, izvedemo postopek 

za izvršbo ali pa vso dokumentacijo o dolžniku predamo 

odvetniku, ki bo v našem imenu podal predlog za izvršbo. 

 Začetek postopka izterjave terjatev bo odvisen od 

velikosti logističnega podjetja. Manjša logistična podjetja 

bodo pri pregledu odprtih postavk izvedla ročni pregled svojih 

salda kupcev. Večja logistična podjetja, ki imajo več kupcev 

in odprtih postavk, pa bodo za kontroliranje terjatev uporabile 

računalniško podprte sisteme, ki omogočajo izpise in izdelajo 

poročilo o starostni strukturi zapadlih terjatev. Podjetja se 

morajo odločiti, po kakšnem času zapadlosti računa bodo 

                                                 
1
 Terjatev je (upnikova) pravica, da zahteva izpolnitev obveznosti (od 

dolžnika, od poroka), pri čemer država (pravni red) upniku garantira, da bo 

ob določenih pogojih dolžnika, ki ne bi hotel izpolniti obveznosti, k temu 

prisilila (izvršba). Obstoj terjatve še ne pomeni, da bo upnik dejansko dosegel 

izpolnitev dolžnikove obveznosti: terjatev lahko zastara, v izvršilnem 

postopku se lahko izkaže, da dolžnik nima premoženja, iz katerega bi se 

upnik lahko poplačal ipd.. [4] 
2 Podatke o dolžniku, si mora upnik pridobiti na plačljiv način, saj 

nekatere organizacije zahtevajo plačilo za posredovanje podatkov. Podatke si 

je smiselno pridobiti pri organizaciji AJPES, če ima dolžnik kakšen odprt 

račun, ali pa na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije za podatke o 

zaposlitvi, državnih organih, zasebnikih  in drugih pravnih osebah. 
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začela izterjavo dolga (na primer po 180 dneh) ter določiti, 

kako dolgo bodo terjale zapadle terjatve. 

Iz poizvedb, ki smo jih opravili pred vložitvijo predloga za 

izvršbo, je prav, da kupce razporedimo v določene skupine ter 

ugotovimo, kaj je vzrok neplačila. V prvo skupino razvrstimo 

kupce, ki ne morejo plačati zaradi slabega finančnega stanja. 

V tej skupini se kupci po prejemu opomina tudi oglasijo in 

sami prosijo za obročno odplačevanje dolga ali pa sami 

določijo datum plačila dolga. V drugo skupino lahko 

razvrstimo kupce, ki nočejo plačati, ker je na primer nastal 

spor v zvezi z obveznostjo, torej izdanim računom (izdani 

račun ni bil pravilno izstavljen, vendar je potrebno to urediti 

takoj po prejetju računa v podjetje, saj po določenem času 

podjetje ne bo želelo več popraviti računa).  

 

Vlaganje e-izvršbe 

 

Z uveljavitvijo Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in 

poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Ur. list 

121/2007) z dne 1. 1. 2008 je začel na Okrajnem sodišču v 

Ljubljani delovati Centralni oddelek za verodostojno listino – 

CoVL, kjer se avtomatsko obdelujejo vsi predlogi za izvršbo 

na podlagi verodostojne listine. S prihodom pravilnika se je 

spremenil postopek s plačilom sodne takse, predlogi za 

izvršbo pa so se začeli oddajati elektronsko ali pisno na 

predpisanih obrazcih. 

1. marca 2012 vstopijo v veljavo novosti Pravilnik o 

obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega 

postopka. Navedeni pravilnik v 1. členu ureja: 

- vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge 

vloge pošiljajo na predpisanih obrazcih, ter vsebino 

teh obrazcev; 

- vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge 

vloge vlagajo po elektronski poti; 

- vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge 

vloge obdelujejo v informacijskem sistemu 

avtomatizirano in potek tega postopka; 

- podrobnejša pravila o pošiljanju obvestil organizacij 

za plačilni promet sodiščem v elektronski obliki. [3] 

Upnik lahko vloži predlog za izvršbo na podlagi 

verodostojne listine na predpisanih obrazcih: 

- predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne 

listine (obrazec COVL-1); 

- prilogo k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi 

verodostojne listine – več upnikov (obrazec COVL-

2); 

- prilogo k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi 

verodostojne listine – več dolžnikov (obrazec COVL-

3); 

- prilogo k predlogu za dovolitev izvršbe na podlagi 

verodostojne listine – več verodostojnih listin 

(obrazec COVL-4) in 

- predlog za nasprotno izvršbo (obrazec NCOVL-1). 

[3] 

 

 Upnik
3
 lahko vloži predlog za izvršbo na podlagi 

verodostojne listine po elektronski poti z izpolnitvijo obrazca 

preko portala e-sodstvo. Predhodno mora upnik na spletni 

strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pridobiti 

uporabniško geslo za vstop in vlaganje predlogov za izvršbo v 

elektronski obliki oziroma se mora uspešno vključiti v 

varnostno shemo modula informacijskega sistema e-sodstva. 

Pogoj za pridobitev uporabniške gesla je elektronski naslov, 

na katerega mu informacijski sistem pošlje uporabniško geslo. 

[5] 

 Izvršilni postopek se začne s predlogom za izvršbo. Po 

prejetju popolnega predloga s strani upnika sodišče izda sklep 

o izvršbi. Izvršilni del se pri sklepu na podlagi izvršilnega 

naslova sproži takoj, pri sklepu na podlagi verodostojne 

listine
4
 pa po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. 

 Če se odločimo vložiti predlog za izvršbo na podlagi 

izvršilnega naslova, moramo v predlogu navesti upnika in 

dolžnika z identifikacijskimi podatki iz 16. a člena
5
 ZIZ, 

izvršilni naslov, dolžnikovo obveznost, sredstvo ali predmet 

izvršbe ter druge podatke, ki jih moramo vključiti, da se 

izvršba lahko opravi. Pri vložitvi predloga za izvršbo na 

podlagi verodostojne listine prav tako navedemo prej 

omenjene podatke, vendar namesto izvršilnega naslova 

zavedemo verodostojno listino, katere ni potrebno priložiti, 

ampak samo zavesti njeno številko ter datum zapadlosti ter 

zahtevo, naj sodišče naloži dolžniku, da v osmih dneh, v 

meničnih ali čekovnih sporih pa v treh dneh po vročitvi 

sklepa, plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški. V 

predlogu za izvršbo na podlagi priložene menice se izvede 

enak postopek ter navede menica. 

 Upnik mora na predlogu za izvršbo označiti vsaj enega od 

naslednjih sredstev izvršbe: premičnino, plačo in druge stalne 

denarne prejemke, denarna sredstva pri organizaciji za plačilni 

promet, na nematerializirane vrednostne papirje, nepremičnine 

ter na delež družbenika. 

 Če v nadaljevanju izvršilnega postopka predlagamo 

denarno terjatev, moramo navesti svoj transakcijski račun, na 

katerega se bo izvedlo plačilo terjatve. Če predlagamo izvršbo 

na nepremičnino, nam le-te ni potrebno natančno navesti. Prav 

tako nam ni potrebno navesti kakršnega koli transakcijskega 

računa dolžnika ali označb nematerializiranih vrednostnih 

papirjev, če v predlogu predlagamo izvršbo na plačo in druge 

stalne prejemke, denarna sredstva pri organizaciji za plačilni 

promet ali nematerializirane vrednostne papirje. Sodišče 

                                                 
3 Upnik je oseba (pravna ali fizična), ki ima terjatev do dolžnika, in 

praviloma uživa sodno varstvo za primer, če dolžnik svoje obveznosti ne 

izpolni, ter lahko zahteva, da država dolžnika s prisilno izvršbo prisili k 

izpolnitvi obveznosti. [4] 
4 Verodostojna listina je po 23. členu ZIZ faktura, menica in ček s 

protestom in povratnim računom, javna listna, izpisek iz poslovnih knjig, 

overjen s strani odgovorne osebe, po zakonu overjena zasebna listina, listina, 

ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine. [6] 
5 Identifikacijski podatki o dolžniku in upniku – iz 16. a člena ZIZ je za fizično 
osebo potrebno navesti osebno ime in naslov prebivališča ter davčno številko 
ali EMŠO. Zadostuje tudi datum rojstva ali kateri drugi povezovalni znak iz 
ZZZS. Za pravno osebo, podjetnika ali zasebnika potrebujemo naslov firme, 
sedež ter poslovni naslov, matično številko ali davčno številko. [6] 
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namreč po uradni dolžnosti izvede poizvedbo o teh podatkih v 

elektronsko dosegljivih evidencah. 

Do ugotovitve pravnomočnosti sklepa o izvršbi na podlagi 

verodostojne listine je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani. 

V sklepu, ki ga izda, navede, da je bil sklep izdan na podlagi 

podatkov, posredovanih s strani upnika, ter da se resničnost 

vsebine ni preverilo, hkrati pa naloži dolžniku, da v osmih 

dneh, v meničnih ali čekovnih sporih pa v treh dneh po 

vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški ter 

dovoli izvršbo. 

Upnik mora pri elektronskem vlaganju predloga za izvršbo 

izvesti plačilo sodne takse
6
 preko elektronskega plačilnega 

prometa. Upnik, ki je po zakonu oproščen plačila sodne takse, 

se mora vpisati na seznam oseb, ki so po zakonu oproščene 

plačila sodne takse. Ta seznam na podlagi matičnih števil vodi 

CoVL. Sodna taksa se plača z navedbo sklicne številke, ki je 

zapisana na obrazcu predloga za izvršbo, zato v tem primeru 

ni potrebno predlagati kakršnega koli potrdila o plačilu. Če se 

pri plačilu sodne takse ne navede pravilna sklicna številka ali 

če sodna taksa ni bila plačana v predpisani višini, se šteje, da 

taksa ni bila plačana, predlog za izvršbo pa se vrne upniku v 

elektronsko odložišče. Rok za plačilo sodne takse je osem dni 

od dne, ko je bil predlog za izvršbo hranjen v elektronskem 

odložišču sodišča. [5] 

Upnik je nato o času prevzema predloga za izvršbo in o 

opravilni številki, pod katero se vodi izvršilna zadeva, 

obveščen v svojem elektronskem odložišču. Pri izpolnjevanju 

obrazca mora upnik upoštevati navodila za izpolnjevanje, saj 

v kolikor predlog za izvršbo ne bo vložen na predpisanem 

obrazcu ali ne bo pravilno izpolnjen ali ne bo imel obveznih 

podatkov, se bo upošteval kot nepopolna vloga in bo vrnjen, 

da ga upnik popravi. 

Dostopnost sistema vložitev predloga za izvršbo na 

podlagi verodostojne listine je omogočena od 8. do 20. ure 

vsak delovni dan, ob sobotah, praznikih in nedeljah pa je 

sistem zaprt zaradi vzdrževanja. [5] 

Po prejetju popolnega predloga za izvršbo se na podlagi 

podatkov, ki jih je oddal upnik in katerih resničnosti vsebine 

CoVL ne preverja, v 48-ih urah izdela sklep o izvršbi, ki je 

brez podpisa, opremljen zgolj s strojnim odtisom sodnega 

pečata. 

V primeru, da Okrajno sodišče v Ljubljani ugotovi, da za 

navedenega dolžnika ne obstaja vir podatkov, pozove upnika, 

da v 8-ih dneh sporoči zahtevane podatke dolžnika. Lahko se 

zgodi, da sta na navedenem naslovu dolžnika zavedeni dve 

osebi z istim osebnim imenom (npr. oče in sin), zato 

                                                 
6 Sodna taksa je znesek denarja, ki ga mora plačati tisti, ki želi, da sodišče 
uvede nek postopek (npr. začne pravdo) ali opravi neko dejanje (npr. odloči o 
pritožbi). Višina takse za posamezno dejanje ali postopek je določena z 
zakonom oziroma s t. i. taksno tarifo, ki je del zakona. Kdor takse ne zmore 
plačati (velja tudi za pravne osebe), lahko zaprosi za oprostitev plačila takse, 
odlog plačila ali obročno odplačilo. V večini primerov je plačilo takse t. i. 
procesna predpostavka: sodišče ne bo uvedlo postopka ali opravilo dejanja, 
če stranka ne plača sodne takse; morebitno strankino vlogo v takem primeru 
sodišče praviloma zavrže (kar pomeni, da se taka vloga - če ni vezana na kak 
rok za vložitev - lahko vloži ponovno). [4] 

potrebujejo vsaj datum rojstva, če z EMŠO in davčno številko 

ne razpolagamo. 

Po pravnomočnosti sklepa o izvršbi si vrstni red pri 

organizaciji za plačilni promet sledi po prejetih sklepih o 

izvršbi. Organizacija za plačilni promet blokira dolžnikov 

račun ter o raznih spremembah dolžnikovih prilivov za 

rubljeva sredstva obvešča sodišče. Pri izvršbi na plačo mora 

delodajalec po pravnomočnosti sklepa o izvršbi plačevati 

upniku denarni znesek v višini zneska izvršbe; zaposlenemu 

(dolžniku) pa se izterjava lahko opravi do višine minimalne 

plače. 

 

Faktoring 
 

     Druga možnost je tudi, da logistično podjetje svoje terjatve 

proda podjetju, ki odkupuje terjatve do določene vrednosti 

(faktoring). To podjetje bo prevzelo terjatev in vam v zameno 

nakazalo vrednost terjatve, ki je nižja od višine terjatve. 

Odgovornost za izterjavo dolga se lahko prenese na zunanje 

podjetje, vendar mora biti podjetje previdno pri izbiri 

zunanjega podjetja, ki se ukvarja s faktoringom, saj lahko 

hitro izgubi ugled. 

 

Zmanjšanje višine terjatev 
 

    Logistična podjetja pa se lahko zavarujejo za prejeta plačila 

še preden vstopijo v poslovni odnos s kupci. Pred poslovnim 

odnosom je potrebno opredeliti plačilne pogoje. Plačilni rok 

osem do petnajst dni lahko vzpodbudi kupce k hitremu 

plačilu, lahko pa jih odvrne od nakupa oziroma se odločijo, da 

bodo nakup opravili nekje drugje, kjer so plačilni pogoji 

ugodnejši. Če uporabimo to metodo, lahko pozitivno vplivamo 

na denarni tok. Pomemben pristop logističnega podjetja, 

preden se odloči za izterjavo preko sodišča, je uporabiti 

popust za predčasno plačilo oziroma plačilo računa v nekaj 

dneh po izstavitvi računa. Vendar se lahko pojavijo različni 

pogledi na ta pristop. Nekatera podjetja, ki so redni plačniki, 

bodo ta popust izkoristila in plačala vnaprej. Druga podjetja 

pa bodo mnenja, da se popusti ne splačajo in bodo zavlačevala 

s plačili. Če se logistično podjetje odloči, da bo izvedlo drugi 

pristop, torej popust za plačilo pred zapadlostjo računa, in si s 

tem mogoče zmanjšalo višino terjatev podjetja, je treba 

odgovoriti na vprašanje, ali se podjetju finančno izide uvedba 

tega popusta. 

    Če na primer logistično podjetje X načrtuje letno prodajo v 

višini 1.000.000 EUR, stanje terjatev do kupcev pa bi naj na 

koncu leta znašalo 250.000 EUR ter razmišlja o 3 % popustu 

za predčasno plačilo, če bo le-to izvedeno v 10 dneh. Iz 

poslovnih knjig bi ocenilo, da bi se tega popusta posluževalo 

okrog 40 % kupcev, ostalih 60 % pa ne bi spremenilo svojih 

plačilnih navad. Stroški financiranja bi znašali 5 % (ta 

kapital bi lahko podjetje uporabilo za druge namene, npr. za 

kratkoročne finančne naložbe). 

   Najprej moramo izračunati, kolikšni so dnevi poravnanja 

terjatev na podlagi ocenjenih podatkov. Terjatev do kupcev 
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delimo z načrtovano prodajo logističnega podjetja X v enem 

letu in dobimo naslednjo vrednost: 

(250.000 EUR/1.000.000 EUR) x 365 dni = 91,25 dni 

Nato bi logistično podjetje X ocenilo, da bo 40 % kupcev 

plačalo v 10-ih dneh, ostalih 60 % pa ne bo spremenilo svojih 

plačilnih navad in bo plačalo v 91,25 dneh. 

(40 % x 10 dni) + (60 % x 91,25 dni) = 58,75 dni 

Vrednost terjatve znižamo na: (58,75 dni/365 dni) x 1.000.000 

EUR = 160.959 EUR, 

prihranek pri financiranju znaša: (250.000 EUR – 160.959 

EUR) x 5 % = 4.452 EUR, in če to primerjamo s stroški 

popusta, bo ta (3 % od 40 % kupcev, ki bodo poravnali pred 

zapadlostjo računa) znašal 12.000 EU. [1] 

    Iz izračuna opazimo, da se logističnemu podjetjem X ne 

izplača ponuditi popusta za predčasno plačilo, zato je bolje, 

da se podjetje poslužujejo izvršbam, ki omogočajo učinkovito 

in uspešno izterjavo dolga. Izterjava logističnemu podjetju ne 

sme predstavljati nujnega zla, ampak dober mehanizem, ki bo 

podjetju izboljšal denarni tok. 

 

Ugovor zoper sklep o izvršbi 
 

     Zoper sklep o izvršbi lahko dolžnik vloži pisni ugovor na 

Okrajno sodišče v Ljubljani, Centralni oddelek za 

verodostojno listino, in sicer v roku 8 dni, če ne želi, da bi 

prejeti sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine 

(računa, fakture), postal pravnomočen.  

   Ugovor zoper sklep o izvršbi je sredstvo, s katerim lahko 

dolžnik: 

- prepreči, da bi upnik iz njegovega premoženja 

poplačal za terjatev, ki ne obstaja ali pa je zastarala, 

mogoče pa je že bila plačana (sklep o izvršbi je bil 

izdan le na podlagi podatkov, ki jih je posredoval 

upnik v predlogu za izvršbo in sodišče njegove 

resnične vsebine ni preverilo), 

- prepreči, da bi upnik na hiter način prišel do 

poplačila terjatev, ki dejansko ne obstaja [2]. 

     Rok za odgovor na ugovor je osem dni. Ugovor mora biti 

obrazložen, podana morajo biti dejstva, s katerimi bo upnik 

utemeljil svoj ugovor, ter dokazi. 

     Nato izvršilno sodišče na podlagi pravočasnega in 

obrazloženega ugovora, za katerega je bila v postavljenem 

roku tudi plačana sodna taksa, sklep o izvršbi razveljavi v 

delu, v katerem je dovolilo izvršbo in določilo izvršitelja in 

opravljena izvršilna dejanja, zadevo pa odstopi v reševanje 

pristojnemu sodišču [2]. 

 

Nasprotna izvršba 
 

   Ko je izvršba že podana, lahko dolžnik na sodišču predlaga 

nasprotno izvršbo ter zahteva, naj mu upnik povrne, kar je z 

izvršbo dobil, in sicer da je izvršba že bila poplačana v času 

izvršilnega postopka, da je bil izvršilni naslov pravnomočno 

odpravljen v celoti ali delno, če je sodišče izreklo za 

nedopustno izvršbo, ki je že bila poplačana, in če je upnik že 

prejel več, kot znaša terjatev. Upnik se lahko odloči, da mu 

preplačilo sredstev vrne na njegov transakcijski račun, ko s 

strani sodišča prejme sklep o ustavitvi izvršbe. V kolikor se 

zgodi, da upnik presežka noče prostovoljno vrniti dolžniku, 

lahko dolžnik zoper njega vloži predlog za nasprotno izvršbo.  

      Nasprotno izvršbo je mogoče predlagati, ko je izvršba 

končana in je upnik poplačan. Predloga za nasprotno izvršbo, 

lahko vloži dolžnik v treh mesecih, ko je zvedel za razlog 

zanjo, najkasneje pa v enem letu od dneva, ko je bil končan 

izvršilni postopek. [5] 

      Nemoteno finančno poslovanje podjetja predstavlja 

pravočasno poravnana plačila kupcev. Slabe ekonomske 

razmere in recesija povzročata, da nastaja vedno več zamud s 

plačili. Posledično se v logističnih podjetij pojavi večje število 

dolžnikov, ki ne morejo poravnati svojo terjatev. Logistična 

podjetja bodo v času recesije zagotovo evidentirala povečanje 

dolga. Če se pojavi neplačilo terjatev je najbolj hitra in 

zanesljiva pot izterjave, izvršba. Z izvršbo želi vsako 

logistično podjetje čim prej od dolžnika izterjati neplačane 

denarne obveznosti. Predloga za izvršbo se logistična podjetja 

naj ne poslužujejo samo v času zmanjšanja gospodarske 

aktivnosti, ampak naj to postane del rednega opravila podjetja. 

Podjetja se naj v teh obdobji poslužujejo izvršbah še bolj 

aktivno in ažurno, čeprav morajo računati na to, da lahko traja 

postopek izvršbe nekaj let. Težava, ki se pojavi je v tem, da 

zakon o izvršbi in zavarovanju omogoča dolžniku 

zavlačevanje postopka s številnimi ugovori. Razlog izmikanja 

in neplačila terjatev pa ima zagotovo recesija, saj dolžniki 

nimajo denarja za poplačilo dolga. 

 

Zaključek 
     Za logistična podjetja, ki nabavljajo blago/storitev, je 

smiselno, da pred nabavo preverijo, ali bodo imela dovolj 

sredstev, da poravnajo svojo obveznost do podjetja. V 

primeru neizpolnitve obveznosti se namreč lahko upnik odloči 

na Okrajno sodišče v Ljubljani vložiti predlog za izvršbo, kar 

pa prinaša podjetjem nepotrebne stroške izvršbe ter plačilo 

zakonitih zamudnih obresti. Zato je smiselno delovati v duhu 

ekonomičnega podjetnika ter tekoče izpolnjevati obveznosti 

do podjetij. Izvršba je samo ena izmed poti, v katerem ima 

upnik možnost, da od dolžnika izterja terjatev, hkrati pa  

dober mehanizem, ki bo podjetju izboljšal denarni tok ter 

posledično doprinesel k uspešnemu in učinkovitemu 

poslovanju.  

     V življenju pa se pojavijo razmere, ko marsikateremu 

logističnemu podjetju plačan ali neplačan račun lahko pomeni 

razliko med obstojem in propadom podjetja. 
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Povzetek 

Obdobje zmanjševanja gospodarske aktivnosti zahteva od 

podjetij, da prilagodijo poslovanje razmeram na trgu. Zato je 

prav, da podjetja izvajajo napoved denarnega toka v bližnji 

prihodnosti in primerjajo načrtovane izdatke z načrtovanimi 

prejemki ter ugotovijo presežek ali primanjkljaj denarnih 

sredstev v določenem obdobju. Točnost napovedi denarnega toka 

je odvisna od informacij, prejetih iz vseh virov podjetja. Določene 

postavke, kdaj opraviti izplačila v podjetju, lahko podjetje 

predvidi in vključi v denarnih tok, medtem ko pa za postavke v 

zvezi s prejetimi plačili upošteva določeno mero negotovosti. Zato 

morajo podjetja znati oceniti morebitna odstopanja od 

pričakovanega denarnega toka. 

V članku bomo iz preteklih podatkov proizvodnih in 

storitvenih dejavnosti petletnega obdobja izračunali statistične 

parametre ter na podlagi teh predvideli poslovanje in denarni tok 

podjetij v bližnji prihodnosti, hkrati pa dodali še predloge, kako v 

času zmanjšanja gospodarske aktivnosti poiskati priložnosti in 

rešitve za poslovanje. 

 
Ključne besede 

denarni tok, napoved, izdatek, prihodki, statistični parametri 

 

Abstract 

A period of decline in economic activity requires companies to 

adapt to business conditions on the market. Therefore, a 

company's business cash flow forecast should be implemented on 

time, as well as the comparison between the expenses and revenue 

in order to identify possible surplus or deficit in a certain period. 

The accuracy of cash flow predictions depends on the 

information received from all sources of the company. Certain 

items, such as when to perform payouts, can be predicted and 

thus included into cash flow, while certain degree of uncertainty 

is expected by items concerning payments received. 

Consequently, companies should be able to estimate possible 

deviations from the expected cash flow.  

The article deals with the calculation of statistical parameters 

that are based on the preceding five-year  production and service 

data. According to that, future business and cash flow of 

companies will be anticipated. At the end, proposals for business 

opportunities in terms of reduced economic activity will be 

presented. 

 

Keywords 

cash flow, forecast, expenses, benefit, statistical parameters 

 

 

Denarni tok iz poslovanja 

 
Napovedovanje denarnega toka lahko opredelimo kot 

ocenjevanje bodočih dogodkov v podjetju. Z napovedovanjem 

denarnega toka izvajamo v podjetju kontrolo nad denarnimi 

sredstvi v krajšem ali daljšem časovnem obdobju. Denarni tok 

lahko napovedujemo kratkoročno ali dolgoročno. Pri 

kratkoročnem napovedovanju (do enega leta, lahko pa tudi 

mesečno, tedensko ali dnevno) napovedujemo dogodke v 

prihodnosti ter izhajamo iz preteklih podatkov. Pri 

dolgoročnem napovedovanju denarnega toka pa skušamo 

dolgoročno, na podlagi ciljev, vizije in poslanstva podjetja, 

predvideti možne denarne prilive in odlive. Denarni tok nam 

prikazuje prilive denarnih sredstev v podjetje ter odlive iz 

podjetja. Z napovedjo denarnega toka izvedemo primerjavo 

med načrtovanimi izdatki in načrtovanimi prejemki ter 

posledično ugotovimo presežek ali primanjkljaj denarnih 

sredstev v določenem obdobju. Z načrtovanjem in s 

kontroliranjem denarnega toka bomo v podjetju zagotovili 

dovolj denarnih sredstev za poravnavanje vseh obveznosti 

podjetja.  

Elementi, ki jih potrebujemo za pripravo napovedi 

denarnega toka, so: 

- začetno stanje denarnih sredstev, 

- ocene izdatkov in prejemkov v načrtovanem obdobju 

ter 

- časovnost izdatkov in prejemkov. [2] 

Informacije, ki jih potrebujemo za načrtovanje denarnih 

tokov, morajo izhajati iz vseh virov znotraj podjetja, saj so 

dobre informacije ključnega pomena za uspešno napoved 

denarnih tokov in sprejemanje poslovnih odločitev. Kakšna bo 

zanesljivost napovedovanja denarnega toka je odvisno od 

podatkov, ki jih prejmemo znotraj podjetja. Pri pripravi 

denarnega toka lahko podjetje določene dogodke predvidi z 

večjo gotovostjo kot druge. Upoštevati mora določeno stopnjo 

negotovosti ter vključiti morebitne nepredvidljive dogodke.  

Najpomembnejši računovodski poročili pri poslovanju 

podjetja sta bilanca stanja (izkaz stanja), ki nam prikazuje 

sredstva in obveznosti podjetja, ter izkaz poslovnega izida 

(izkaz uspeha), iz katerega razberemo prihodke in odhodke 

podjetja v določenem časovnem obdobju. Če podjetje 

računovodskih izkazov ne spremlja, ne moremo imeti pregleda 

nad poslovanjem podjetja in denarnim tokom. Iz denarnega 
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toka lahko razbere, ali ima podjetje dovolj sredstev za plačilo 

svojih obveznosti do države, zaposlenih, dobaviteljev ter 

drugih obveznosti da lahko v primeru nelikvidnosti 

pravočasno ukrepa, s tem da uvede nadzor nad plačili kupcev, 

proda nepotrebna opredmetena sredstva, zmanjša različne 

nepotrebne stroške, izvede popuste za predhodna plačila, 

spremeni politiko plačilnih rokov ter usmeri podjetje v 

povečanje svojih prihodkov od prodaje. Zato je priprava in 

vodenje denarnih tokov še kako pomembno in redno opravilo.  

Manjša podjetja večinoma izvajajo dnevno planiranje 

denarnega toka. Pri dnevnem upravljanju tokov se podjetja ne 

srečujejo s celotnim denarnim tokom naenkrat. Na sliki 1 

želimo prikazati celoten tok denarja, ki se deli na štiri 

področja in dve delitvi. Pri prvi, vertikalni delitvi, je denar 

vezan dolgoročno in kratkoročno, pri drugi delitev pa se 

prostor deli na področje rednega delovanja – operativna in 

finančno raven. Dolgoročno vezana sredstva na operativni 

ravni (stroji, zgradbe, licence) so za podjetje »začasno 

nerazpoložljiva«, saj jih podjetje preprosto ne more prodajati, 

da bi s tem poravnavalo vsakodnevne obveznosti, prav tako je 

s sredstvi na finančni ravni, vloženimi na kapitalske trge. 

Torej so vsa sredstva, vezana v kvadrantih dva in tri, za 

podjetje kratkoročno nedostopna in zato tudi niso redno 

vključena v operativno načrtovanje denarnih tokov. Več 

fleksibilnosti nam nudijo kratkoročno vezana sredstva, ki se 

nahajajo v četrtem kvadrantu. Operacije na denarnem trgu so 

zelo pogost pripomoček pri upravljanju denarnih tokov, saj 

nam na eni strani omogočajo črpanje manjkajočih sredstev, na 

drugi strani pa  plasiranje kratkoročnih presežnih sredstev. 

Največji poudarek podajmo prvem kvadrantu, kjer se nahajajo 

denarni tokovi, ki so neposredno povezani s tekočim 

poslovanjem in z osnovno dejavnostjo, s katero se podjetje 

ukvarja. Podjetja se največ zadržujejo ravno na tem področju, 

saj je bila večina stvari na ostalih treh področjih že odločena 

vnaprej in večje nepredvidene spremembe v danem trenutku 

niso mogoče. To pomeni, da se dnevno, pri upravljanju 

denarnega toka, gibljemo na precej omejenem področju, kjer 

skušamo optimizirati tok denarja v celotnem proizvodnem 

procesu. [5] 

 

 
Slika 1: Shema denarnih tokov podjetja 

Vir: Reider in Heyler, 2003, 14 

 

Denarni tok, ki je uravnotežen, zagotavlja, da s prejetimi 

denarnimi sredstvi poravnamo obveznosti podjetja. Premalo 

prilivov bo podjetje pripeljalo v nelikvidnost. Podjetje ne bo 

imelo zadostnih sredstev in ne bo moglo poravnati svojih 

obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih, države ali drugih 

finančnih inštitucij. Če ne bo obvladovalo denarnega toka, se 

bo moralo zavedati določenih posledic ter bo lahko podvrženo 

izvršbam, raznim kaznim ali zamudnim obrestim, kar pomeni, 

da lahko postane nesolventno in na koncu propade. 

 

Prilagoditev poslovanja v času zmanjšanja 

gospodarske aktivnosti 

 
Recesija ali zmanjšanje gospodarske aktivnosti, usmeri 

podjetja k drugačnemu obnašanju, če želijo preživeti. Večina 

podjetji začuti obdobje recesije kot negativni pridih, poslovno 

okolje pa zanje postaja vse bolj nestabilno. Prav je, da se v 

času recesije podjetje osredotoči na iskanje rešitev in 

priložnosti. Pri tem so lahko podjetju v veliko pomoč 

zaposleni, timsko delo ter prilagodljivost podjetja na zunanje 

vplive. V času zmanjšanja gospodarske aktivnosti ima 

podjetje priložnost, da se dotakne optimizacije poslovanja ter 

osredotoči na zmanjševanje nepotrebnih stroškov podjetja. 

Številna podjetja, kot so Apple, Google, Hewlett, nam 

dokazujejo, da je prav v času recesije mogoče izkoristiti 

številne priložnosti.  

Vendar si v tem turbulentnem času večina podjetij postavi 

napačne cilje, tako da odpusti določeno število zaposlenih, kar 

prizadene prodajni oddelek, zmanjša stroške oglaševanja, ki 

zmanjšajo prodajo, zmanjša cene svojih izdelkov/storitev, 
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poveča popuste svojih izdelkov/storitev ali izvede razprodajo 

le-teh in tako počasi izgublja na ugledu podjetja, na blagovni 

znamki in izgubi vse kar je podjetje več let investiralo. V teh 

časih bi podjetje moralo povečati promocijo in trženje ter 

pridobiti prednosti pred konkurenco, posledično pa povečati 

rast podjetja v prihodnosti. [1] 

 

Na podlagi popustov ter razprodaj se bo podjetju prodaja 

izdelkov ali storitev kratkoročno zagotovo dvignila, vendar pa 

številni menedžerji ne svetujejo takšnega pristopa za rešitev 

prodaje, ampak se nagibajo k manj konvencionalnim 

pristopom, zato v nadaljevanju predstavljamo pet prodajnih 

strategij, s katerim se lahko izboljšajo prihodki prodaje: 

- Ne razvrednotite svojega izdelka (podjetje IBM se je 

leta 1973, v času recesije, odločilo za nenavadno 

potezo, dvignilo je svoje cene ter višanje cen 

opravičil s pomočjo privlačnega slogana: »Nikogar 

še niso odpustili, ker je nakupoval IBM izdelke.«). 

Ko podjetje zniža cene, se lahko kupcu porodi misel, 

da je bil v preteklosti ogoljufan za veliko denarja in 

da prodani izdelek ali storitev dejansko ni vreden, ali 

pa mislijo, da je z znižanim izdelkom/storitvijo nekaj 

narobe in se jim dejansko izogibajo. Bolje bi bilo, da 

bi se podjetja osredotočila na drugo strategijo, 

povečanje garancijskih rokov, dodajanje tehnične 

podpore, saj bi s tem podkrepila misel kupca, da je 

izdelek resnično vreden in da dobijo veliko za 

vloženi denar. 

- Ostanite mirni in se osredotočite na rešitve. Po 

navadi se kupci v času recesije prestrašijo in začnejo 

prodajo izdelkov/storitev na silo, kar pa odžene 

kupce proč.  Ljudi zagotovo bolj privlačita varnost in 

gotovost, z raznimi agresivnimi prodajnimi pristopi 

pa lahko dobijo občutek, da jih želi podjetje 

ogoljufati. Zato je bolje pri prodaji ostati miren ter 

kupcu ponuditi rešitve. 

- Zmanjšate svoje ciljno občinstvo, povečajte število 

kontaktov. V času recesije se naj prodajni oddelek 

osredotoči na ožji segment potrošnikov ter le-te bolj 

intenzivno obravnava. 

- Ne zanemarite obstoječe baze kupcev. Pridobivanje 

novih kupcev je zelo pomembno, vendar pa ne 

smemo pozabiti na stare kupce, ki nam bodo, če jim 

bomo namenili veliko truda in časa, stali ves čas ob 

strani, tudi v času recesije. 

- Povečajte svoje prodajne moči. Ko se zmanjša 

gospodarska aktivnost, mnoga podjetja propadejo ali 

pa zmanjšajo svoje oddelke in tako veliko dobrih 

tržnikov išče na trgu nove priložnosti. Tako lahko 

podjetje izkoristi to priložnost ter okrepi svoj 

prodajni oddelek. Podjetju ni potrebno razširiti 

oddelka, ampak ima možnost, da naredi menjavo, 

slabe tržnike zamenja z novimi. Tako recesija ponuja 

možnost za pridobitev uspešnih kadrov.  [1] 

 

 

Frekvenčna porazdelitev prihodkov 

 

    Mala podjetja so tista podjetja, kjer povprečno število 

delavcev v poslovnem letu ne presega petdeset zaposlenih, 

čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov in 

vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov. [8] Za mala 

podjetja je značilno, da so zelo prožna v poslovanju, so bolj 

prilagodljiva na tržne spremembe, imajo nižje upravne 

stroške, zaradi majhnosti pa je možno neposredno sodelovanje 

zaposlenih pri poslovanju. [3] 

V statističnem raziskovanju smo vključili mala storitvena 

in proizvodna podjetja v Sloveniji. Izdelali smo frekvenčno 

porazdelitev za prihodke storitvenih in proizvodnih podjetij na 

domačem trgu od leta 2003 do leta 2007. Storitvena podjetja 

smo po višini prihodkov razdelili po petstopenjski lestvici, 

proizvodna podjetja pa po devetstopenjski lestvici, s širino 

razreda 150 tisoč evrov. Namen preučevanja je bil s pomočjo 

statističnih parametrov ugotoviti pogostost prihodkov 

storitvenih in proizvodnih podjetij  na domačem trgu od leta 

2003 do leta 2007 ter na podlagi pridobljenih podatkov 

napovedati denarni tok v prihodnosti z upoštevanjem 

gospodarskih razmer na trgu. 

V skladu s cilji statistične raziskave smo enote, storitvena 

in proizvodna podjetja opazovali po njihovi lastnosti – 

spremenljivki, ki je izražena s števili, prihodki podjetja. Enote 

smo po vrednosti spremenljivke razvrstili v skupine, jih 

prešteli ter na tej osnovi ugotovili pogostost enot za 

posamezne skupine (razrede) in za celotno populacijo. 

Frekvenčna porazdelitev nam namreč omogoča večjo 

preglednost nad zbranimi podatki ter olajša statistično 

raziskavo. Pri raziskavi je bil izpolnjen pogoj enoličnosti, kjer 

so meje skupin določene tako, da vsaka enota spada v 

natančno eno skupino.  

Za namen raziskave smo uporabili podatke o prihodkih 

storitvenih in proizvodnih dejavnosti na domačem trgu, ki so 

že bili objavljeni in urejeni v doktorski disertaciji. [4]  

Populacijo smo opazovali s pomočjo vzorca. V vzorec je 

zajetih 194 malih storitvenih podjetij in 223 podjetij iz 

proizvodne dejavnosti. Razrede smo določili tako, da je 

spodnja meja razreda pri storitveni in proizvodnji dejavnosti 

na domačem trgu znašala 150 tisoč EUR prihodkov, zgornja 

meja pri storitveni dejavnosti 900 tisoč EUR prihodkov,  pri 

proizvodnji dejavnosti pa 1.500.000 EUR prihodkov.  

Iz dobljenih številskih spremenljivk smo s pomočjo 

najpogosteje uporabljenih statističnih parametrov izračunali 

mediano (Me), modus (Mo) in aritmetično sredino (M) ter 

vključili še izračun variance, ki kaže razlike posameznih 

vrednosti od aritmetične sredine, izračun standardnega 

odklona, ki ga izračunamo kot kvadratni koren iz variance 

(povprečje kvadratov odklonov od aritmetične sredine) ter 

koeficient variabilnosti kot najpomembnejšo mero 

variabilnosti, ki jo izračunamo kot razmerje med standardnim 

odklonom in aritmetično sredino. Večji kot je koeficient 

variabilnosti, večja je variabilnost pojava. [6] 

Na osnovi podatkov storitvenih podjetij smo ugotovili, da 

je v letu 2003 od 194 podjetij imelo 105 podjetij prihodke od 
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300 tisoč evrov do manj kot  450 tisoč evrov, kar predstavlja 

54,12 %, v predhodni razred do pod 300 tisoč evrov pa se je 

razvrstilo 42,27 odstotkov podjetij. Povprečna vrednost 

prihodkov v tem letu je znašala 317 tisoč evrov. Polovica 

storitvenih podjetij je imela manj, polovica pa več kot 322,14 

tisoč evrov prihodkov. Najpogostejša vrednost prihodkov v 

teh 194 storitvenih podjetij je bila 328,51 tisoč evrov. 

Varianca je 28.702,63 evrov
2
. Standardni odklon je 169,42 

evrov. Koeficient variabilnosti je 36,32 %, kar pomeni, da 

standardni odklon predstavlja  36,32 % aritmetične sredine.  

V letu 2004 je imelo največ, kar 117 storitvenih podjetij, 

prihodke v vrednosti od 300 tisoč evrov do manj kot 450 tisoč 

evrov, kar predstavlja 60,31 odstotkov, medtem ko se jih je v 

predhodni razred razvrstilo 30,41 odstotkov. Tako je v 

drugem razredu največja zgostitev pojava in znaša 355,06 

tisoč evrov. Polovica podjetij je imela 349,36 tisoč evrov 

prihodkov in manj, druga polovica pa več. Povprečna 

vrednost prihodkov storitvenih podjetij v tem letu je znašala 

344,07 tisoč evrov. Povprečje kvadratov odklonov 

posameznih vrednosti spremenljivke od povprečne vrednosti 

znaša 40.860,02 evrov
2
. Kvadratni koren iz variance je 202,14 

evrov. Koeficient variabilnosti je 39 %. 

Največ storitvenih podjetij, kar 117, se je tudi v letu 2005 

uvrstilo v drugi razred, kjer je vrednost prihodkov od 300 

tisoč do manj kot 450 tisoč evrov, v prvi razred 21,65 

odstotkov ter v tretji razred, kjer je bila spodnja meja razreda 

450 tisoč, zgornja pa 600 tisoč evrov, razporedilo 34 

storitvenih podjetij. Opazimo lahko, da so prihodki med 

storitvenimi podjetij, glede na pretekli leti, začeli počasi 

naraščati. Povprečni prihodki v tem letu so znašali 372,68 

tisoč evrov, središčna vrednost je bila 371,15 tisoč evrov ter 

najpogostejša vrednost 369,88 tisoč evrov prihodkov. 

Standardni odklon znaša 226,99 evrov. Koeficient 

variabilnosti je 39,77 %, kar pomeni, da standardni odklon 

predstavlja 39,77 % aritmetične sredine. 

V letu 2006 je imelo 24 storitvenih podjetij vrednost 

prihodkov od 150 tisoč do manj kot 300 tisoč, 125 podjetij je 

imelo vrednost prihodkov od 300 tisoč do manj kot 450 tisoč 

evrov ter 34 podjetij vrednost prodaje od 450 tisoč do manj 

kot 600 tisoč evrov. V primerjavi z letom 2005 so se podjetja 

razporedila še v četrti in peti razred, kjer znašajo prihodki od 

600 tisoč do manj kot 900 tisoč evrov. Iz sledečega lahko 

povzamemo, da na področju storitvene dejavnosti prihodki 

tudi v tem letu naraščajo. Polovica storitvenih podjetij je 

imela manj, polovica pa več kot 388,20 tisoč evrov. 

Aritmetična sredina je znašala 400,53 tisoč evrov, 

najpogostejša vrednost pa je bila 378,90 tisoč evrov 

prihodkov. Standardni odklon znaša 251,28 evrov. Koeficient 

variabilnosti torej primerja standardni odklon z aritmetično 

sredino. Večji kot je, večja je variabilnost pojava. Koeficient 

variabilnosti je v tem letu največji in znaša 40,32 %. 

V letu 2007 je opaziti, da se večina podjetij, kar 102, še 

vedno nahaja v drugem razredu, od 300 tisoč do manj kot 450 

tisoč evrov prihodkov (58,76 odstotkov), vendar je opaziti, da 

so prihodki tudi v tem letu začeli strmo naraščati. V 62 

podjetjih je bila vrednost prihodkov od 450 do manj kot 600 

tisoč evrov, v 17 podjetjih od 600 tisoč do manj kot 750 tisoč 

evrov. Tudi aritmetična sredina se je glede na leto 2006 

povečala in znaša 442,27 tisoč evrov, središčna vrednost je 

425,74 tisoč evrov ter najpogostejša vrednost 395,74 tisoč 

evrov prihodkov. Varianca prihodkov znaša 69.055,04 evrov
2
, 

standardni odklon pa 262,78 evrov. Koeficient variabilnosti je 

38,97 %. 

Storitvena podjetja smo torej po višini prihodkov razdelili 

v petstopenjsko lestvico, medtem ko smo proizvodnim 

podjetjem določili devetstopenjsko lestvico, saj so se tam 

prihodki gibali od 150 tisoč evrov do manj kot 1.500 tisoč 

evrov. V letu 2003 se je 18 proizvodnih podjetij razvrstilo v 

prvi razred, kjer znaša spodnja meja razreda 150 tisoč evrov 

ter zgornja meja razreda 300 tisoč evrov. Največ, kar 119 

podjetij, je imelo vrednost od 300 tisoč do manj kot 450 tisoč 

evrov, kar znaša 53,36 odstotkov. 50 podjetij je imelo 

vrednost prihodkov od 450 tisoč do manj kot 600 tisoč evrov, 

v 11 podjetjih je vrednost prihodkov znašala od 600 do manj 

kot 750 tisoč evrov. 8,07 odstotkov jih je imelo vrednost od 

750 tisoč do manj kot 900 tisoč evrov, kar predstavlja 18 

podjetij. V razred, kjer je spodnja meja razreda 900 tisoč, 

zgornja meja pa 1.050 tisoč evrov, pa se je razvrstilo 7 

proizvodnih podjetij. Povprečna vrednost prihodkov v tem 

letu je znašala 466,48 tisoč evrov. Polovica storitvenih 

podjetij je imela manj, polovica pa več kot 418,49 tisoč evrov 

prihodkov. Najpogostejša vrednost prihodkov v 223 

proizvodnih podjetij je bila 389,12 tisoč evrov. Varianca je 

5.084,38 evrov
2
. Standardni odklon je 71,30 evrov. Koeficient 

variabilnosti je 22,49 %, kar pomeni, da standardni odklon 

predstavlja 22,49 % aritmetične sredine. 

V letu 2004 so se prihodki proizvodnih podjetij povečali, 

saj se je v prvi razred razvrstilo 14 podjetij, v drugega 88 

podjetij, kar predstavlja 45,74 odstotkov, v tretji razred 69 

podjetij, v četrti 20 podjetij ter v peti razred 19 podjetij, ter v 

šesti razred 6 proizvodnih podjetij. 2,24 odstotkov podjetij je 

v tem letu povečalo svoje prihodke in se uvrstilo v sedmi 

razred, od 1.050 tisoč do manj kot 1.200 tisoč evrov. Tako je 

v drugem razredu največja zgostitev pojava in znaša 419,35 

tisoč evrov. Polovica podjetij je imela 471,74 tisoč evrov 

prihodkov in manj, druga polovica pa več. Povprečna 

vrednost prihodkov storitvenih podjetij v tem letu je znašala 

518,27 tisoč evrov. Povprečje kvadratov odklonov 

posameznih vrednosti spremenljivke od povprečne vrednosti 

znaša 6.446,82 evrov
2
. Kvadratni koren iz variance je    80,29 

evrov. Koeficient variabilnosti je 23,34 %. 

V letu 2005 je pri proizvodnih podjetjih opaziti še večje 

naraščanje prihodkov, kar nam kažejo tudi rezultati 

frekvenčne porazdelitve. V prvi razred se je uvrstilo 10 

podjetij, v drugega 67 podjetij, v tretji razred 73 podjetij, kar 

predstavlja največ, kar 32,74 odstotkov; v četrti 32 podjetij, v 

peti razred 15 podjetij ter v šesti razred 15 proizvodnih 

podjetij. 4 odstotke podjetij je v tem letu povečalo svoje 

prihodke in se uvrstilo v sedmi razred, od 1.050 tisoč do manj 

kot 1.200 tisoč evrov. V tem letu sta se prvič iz vzorca 223 

proizvodnih podjetij, uvrstili 2 proizvodni podjetij, in sicer v 

zadnji razred, ki znaša od 1.350 do manj kot 1.500 tisoč 
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evrov. Povprečni prihodki v tem letu so znašali 570,74 tisoč 

evrov, središčna vrednost 521,92 tisoč evrov ter najpogostejša 

vrednost 469,15 tisoč evrov prihodkov. Varianca prihodkov 

znaša 8.441,78 evrov
2
, standardni odklon pa 24,65 evrov. 

Koeficient variabilnosti je 24,65 %. 

Tudi v letu 2006 ostaja tretji razred, razred, v katerega se 

je razvrstilo največ enot. To nam dokazuje tudi najpogostejša 

vrednost prihodkov, ki znaša 515,45 tisoč evrov. Aritmetična 

sredina iz frekvenčne porazdelitve zanaša 623,21 odstotkov. 

Središčna vrednost znaša 563,51 tisoč evrov. Podobno kot v 

letu 2005, vendar z manjšimi spremembami odstotkov, so se 

proizvodna podjetja razvrstila v naslednje razrede, in sicer v 

prvi razred se je uvrstilo 6 podjetij, v drugega 50 podjetij, v 

tretji razred 74 podjetij, kar predstavlja največ, kar 33,18 

odstotkov, v četrti 43 podjetij, v peti razred 16 podjetij, v šesti 

razred 17 podjetij ter v sedmi 6 proizvodnih podjetij. Malo 

manj kot 2 odstotka podjetij je v tem letu povečalo svoje 

prihodke in se uvrstilo v osmi razred, od 1.350 tisoč do manj 

kot 1.500 tisoč evrov. Standardni odklon znaša 99,42 evrov. 

Koeficient variabilnosti je 24,82 %. 

V letu 2007 prav tako zasledimo povečanje prihodkov. 

Tako znaša povprečna vrednost prihodkov storitvenih podjetij 

674,33 tisoč evrov, kar nakazuje, da se prihodki že prelivajo v 

razrede z večjo vrednostjo prihodkov. Najpogostejša vrednost 

prihodkov je bila 548,94 tisoč evrov, polovica proizvodnih 

podjetij pa je imela manj, polovica pa več kot 614,71 tisoč 

evrov prihodkov. V prvi razred so se uvrstila 4 podjetja,  v 

drugi 36 podjetij ter v tretji razred 67 podjetij, kar še vedno 

predstavlja razred z največjo frekvenco. V četrti razred se je 

uvrstilo 51 podjetij, v peti 24 podjetij, v šesti, kjer je spodnja 

meja razred 900 tisoč evrov ter zgornja meja razreda 1.050 

tisoč evrov prihodkov pa 15 podjetij. V sedmI razred se jih je 

uvrstilo 14, v predzadnji in zadnji razred pa po 6 podjetij. 

Varianca je 11.112,90 evrov
2
. Standardni odklon je 105,42 

evrov. Koeficient variabilnosti je 23,84 %, kar pomeni, da 

standardni odklon predstavlja 23,84 % aritmetične sredine.  

Pri storitvenih podjetjih lahko opazimo, da je imelo v letu 

2003 skoraj več kot 50 % podjetij prihodke od 300 tisoč do 

manj kot 450 tisoč evrov, povprečna vrednost prihodkov pa je 

znašala 317 tisoč evrov. Že v letu 2004 je zaznati, da so se 

prihodki podjetij nekaterim podjetjem povečali ter se prelili v 

naslednje razrede. Vse tja do leta 2007 je torej zaznati 

povečanje prihodkov podjetij, kar nam pojasni tudi povprečna 

vrednost prihodkov v letu 2007, ki je znašala 442,27 tisoč 

evrov. Tudi pri proizvodnih podjetjih opazimo rast prihodkov 

od leta 2003 do leta 2007. Največ podjetij se je zadrževalo v 

drugem razredu, kjer so prihodki znašali od 300 do pod 450 

tisoč evrov.  

Napoved denarnega toka 

 

Načrt denarnega toka se pripravi na osnovi preteklih 

podatkov z upoštevanjem že znanih sprememb. Podjetja lahko 

pri izdelavi uporabijo posebna programska orodja ali pa 

številne razpredelnice, ki bodo nudile podjetjem parametre, 

kot so na primer, kdaj bo določen kupec poravnal terjatve 

glede na njegovo dinamiko plačevanja v preteklosti. Program 

ali razpredelnice bodo uspešen pokazatelj samo, če bodo 

prikazale informacije, tako da jih bo razumel vsak podjetnik, 

tudi tisti, ki nima finančnega predznanja. 

Težko je podati točno določeno napoved denarnega toka 

za storitvena in proizvodna podjetja, ki jih obravnavamo v 

članku, saj lahko imajo zelo široko paleto situacij. V raziskavi 

namreč izhajamo iz podatkov o prihodkih podjetij, ki pa v 

določenem obdobju ne predstavljajo tudi prejemkov podjetja, 

vendar so za podjetje ključnega pomena, saj se vse začne 

ravno pri načrtovanju s prodajo, na osnovi katere planiramo 

prilive in odlive podjetja. Prav tako nimamo podatkov o 

odhodkih in izdatkih podjetij, ki predstavljajo ključne 

informacije za napoved denarnega toka. Iz statističnih 

parametrov lahko samo razberemo rdečo nit rasti prihodkov 

storitvenih in proizvodnih podjetij od leta 2003 do leta 2007, 

ko so bile gospodarske razmere ugodne in je gospodarstvo 

cvetelo. Zato bomo v nadaljevanju podajali osnovne smernice, 

ki bodo podjetjem v pomoč pri načrtovanju denarnega toka.  

Ko so cilji, vizija in poslanstvo podjetja opredeljeni, mora 

vodstvo podjetja načrtovati sredstva in obveznosti, ki bodo 

potrebna za uresničitev ciljev glede na obseg poslovanja, nato 

preučiti pretekla leta poslovanja ter se usmeriti na intenzivna 

nihanja prilivov in odlivov podjetja. 

Pri načrtovanju denarnega toka je potrebno predvideti 

prejemke (plačilo kupcev za poravnavo terjatev, transferje, 

najemnine, prihodke od naložb, zapadle naložbe, dobljena 

posojila, provizije …) in izdatke (plačila dobaviteljem, plače 

zaposlenim, nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja, 

poplačila posojil, obresti na prejeta posojila, dane naložbe 

…), upoštevati vse informacije, ki jih pridobimo iz različnih 

virov znotraj podjetja ter slediti ciljem podjetja. Torej gre za 

preprosto napoved, koliko plačil predvidevamo, da bodo 

prejete na naš transakcijski račun, ter koliko plačil bomo 

izplačali vsak določeni dan. Z napovedjo denarnega toka 

pridobimo pomembne informacije, kot na primer, kako gre 

prodaji v podjetju. Če v večji meri izenačimo prihodke s 

prejemki in ugotovimo, da le ti upadajo ali pa so zelo redki, 

potem je nastala težava. Prav tako nam denarni tok prikazuje, 

kako je s plačili dobaviteljem. Če nimamo dovolj nakazil, 

pomeni, da ne moramo plačati le-teh in se lahko pojavijo 

problemi. Vendar ni potrebe po pesimizmu, če nam denarni 

tok pokaže, da v bližnji prihodnosti pričakujemo priliv denarja 

na naš transakcijski račun. Za manjša podjetja je dobro 

pripravljen načrt denarnega toka še toliko bolj pomemben, saj 

ko zmanjka denarja, so težave težko rešljive. Z načrtom 

denarnega toka pa lahko lažje dnevno določile prioritete, ali je 

naslednji dan ključen za prodajo in poravnavo obveznosti 

podjetja.  

Gospodarske razmere v preteklosti, torej po letu 2008 pa 

vse do danes, kažejo, da se nahajamo v obdobju recesije 

oziroma zmanjšanja gospodarske aktivnosti. UMAR (2012) 

navaja, da se je v letu 2012 nadaljevalo znižanja gospodarske 

aktivnosti, kar je poslabšalo razmere na trgu dela. Nadalje 

navaja, da bo gospodarska aktivnost v letih 2013 in 2014 

postopoma naraščala, razmere na trgu dela pa se bodo še 

poslabšale. V mednarodnem okolju se pričakuje ponovna 
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gospodarska rast, kar bo povečalo rast slovenskega izvoza. 

Prispevek k gospodarski rasti bo prinesla domača potrošnja, ki 

bo izhajala iz krepitve investicijskih dejavnosti, poslovnih 

investicij kot realizacije gradbenih del in okrevanja zasebne 

potrošnje. [9] Tudi v anketi, ki so jo izvedli  proti koncu leta 

2012 in v kateri je sodelovalo 30 finančnih direktorjev velikih 

slovenskih podjetij, večina, kar 78 odstotkov, ocenjuje, da se 

bo v prihodnjem letu nadaljevalo krčenje slovenskega bruto 

domačega proizvoda, 22 odstotkov pa jih je mnenja, da se 

Sloveniji obeta stagnacija, nihče med njimi pa ni napovedal 

krepitev gospodarstva. Skoraj dve tretjini oziroma 63 

odstotkov finančnih direktorjev trenutno finančno in 

ekonomsko okolje ocenjuje kot visoko negotovo, prav vsi pa 

menijo, da trenutno ni čas za prevzemanje velikih tveganj. [7] 

Predvidevamo, da bodo podjetja še določeno obdobje v 

recesiji ter da bodo nekatera zmanjšala obseg trgovinske 

aktivnosti, kar pomeni, da se lahko prihodki podjetja iz 

naslova prodaje znižajo. Takšne razmere na trgu nekatera 

podjetja prisilijo k odpuščanju zaposlenih delavcev, 

posledično se produktivnost na zaposlenega poveča, delovna 

uspešnost in motivacija pa zmanjšata. Podjetja zaradi 

zmanjšanih prilivov zapadejo v likvidnostne težave ter ne 

morejo  poravnati svojih obveznosti. S politiko zmanjševanja 

različnih nepotrebnih stroškov lahko posledično začnejo 

uporabljati manj kakovostne surovine in materiale za svojo 

proizvodnjo ter ne  investirajo v razvoj novih izdelkov. 

Podjetja se predvidoma ne bodo lotevala promocije in 

oglaševanja podjetja. Tako bo na trgu vedno manj takšnih 

kupcev, ki bodo pripravljeni kupiti izdelek/storitev podjetja. 

Ustvarjala se bo veriga ekonomskih učinkov, ki bodo 

povzročila upadanje gospodarske rasti. 

 

Zaključek 

 

Načrtovanje denarnih tokov naj v podjetju postane 

mehanizem in ne samo občasna aktivnost, naj bo čim bolj 

točno, saj z nerealnimi in neresničnimi načrti zavajamo 

podjetje kot celoto ter druge poslovne partnerje. Kakšna bo 

kompleksnost napovedi denarnih tokov je odvisno od velikosti 

podjetja, dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja, ter kontrol, 

ki jih bo podjetje izvajalo na svojih denarnih tokovih. Če 

gospodarstvo zapade v recesijo, je rešitev in ključ podjetja, 

stabilizirati denarni tok, ga okrepiti ter znižati stroške 

poslovanja, osredotočiti se na prodajo strankam, ki bodo 

zagotovo plačale, zaloge in terjatve zmanjšati na minimum ter 

se uporabljati metodo JIT. V kolikor si bodo podjetja zastavila 

konkretne cilje ter izvajala potrebne aktivnosti prodaje, se 

bodo lažje odzvala na negativne ekonomske procese v svetu 

ter na trgih, kjer delujejo. S tem se bodo približali ter 

prilagodili zahtevam njihovih kupcev. Pri načrtovanju 

denarnega toka morajo torej upoštevati nepredvidene dogodke 

pri poslovanju ter se osredotočiti na prodajne strategije. 

Podali smo osnovne smernice za načrtovanje denarnega 

toka ter prodajne strategije, ki lahko izboljšajo prihodke 

podjetij.  

Nato smo v članku, podlagi statističnih parametrov, 

ugotovili, da so se prihodki storitvenih in proizvodnih podjetij 

na domačem trgu od leta 2003 do leta 2007 zviševali in da je 

gospodarstvo cvetelo. Po teh letih, že v letu 2008, je začutiti 

prve znake zmanjšanja gospodarske aktivnosti, ki podjetja 

prisili k drugačnemu obnašanju. Podjetja se naj v tem obdobju 

usmerijo k iskanju rešitev in priložnosti na trgu.  
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Povzetek 

    Vsak davčni zavezanec, ki se odloči, da bo opravljal svojo 

ekonomsko aktivnost na ozemlju Republike Slovenije, mora 

poskrbeti, da za vsak obdavčljiv promet blaga in storitev izda 

račun. Izdani račun predstavlja dokument, ki omogoča delovanje 

sistema obračunavanja davka na dodano vrednost ter osnovo za 

ugotavljanje davčne obveznosti. Za davčnega zavezanca, ki račun 

prejme, pa pomeni osnovo za ugotavljanje odbitka vstopnega 

davka na dodano vrednost. 

    Izdani račun je sam po sebi zelo pomemben, zato ga mora 

podjetje izdati čim prej po opravljeni storitvi ali dobavi blaga. V 

času zmanjševanja gospodarske aktivnosti pa obstaja možnost, da 

nekatera manjša podjetja ne izstavijo računa, kar pomeni, da 

posledično ne plačajo davka, ki bi ga, kot davčni zavezanec, 

morali zaračunati ob opravljeni storitvi oziroma prodaji blaga, 

ter s tem zmanjšujejo priliv denarja v državni proračun. Ko 

podjetja delujejo nasprotno s predpisi izstavljanja računov, to 

pomeni, da jih ne knjižijo v svoje poslovne knjige, ne odvedejo 

davka, ne podajo morebitne garancije za opravljeno storitev ali 

dobavo blaga, pridobijo pa denarna sredstva, ki jim omogočajo, 

da jih porabijo za druge potrebe. 

 

Ključne besede 

davčni zavezanec, izdani račun, manjša podjetja, davek na 

dodano vrednost 

 

Abstract 

    In the Republic of Slovenia, any taxpayer who decides to carry 

out an economic activity is obliged to issue an invoice for each 

taxable turnover of goods and services. Invoice is a document 

that allows value added tax operation and presents the basis for 

determining tax liabilities. For a taxpayer who receives the 

invoice, it means the basis for determining the value added tax 

deduction. Because of its own importance, invoice should be 

issued as soon as possible after the service is fulfilled or goods are 

delivered. During the economic activity reduction, there may be 

some smaller companies that do not issue an invoice, which 

means that they consequently do not pay the tax. Taxpayers are 

bound to charge the tax after the completion of service or sale. By 

not acting that way, they reduce the state budget. Such 

companies run their business illegally, without issuing invoices in 

the books, without tax deduction and any guarantee for the 

service or goods supply. On the contrary, they obtain funds that 

can be used for other things. 

 

Keywords 

    taxpayer, invoice, smaller companies, value added tax 

  

Temeljne značilnosti davka na dodano vrednost in 

pravni viri 
 

      1. julija 1999 je bila v Sloveniji sprejeta nova davčna 

oblika, ki je nadomestila obstoječi, prej veljavni enofazni 

drobnoprodajni prometni davek. Z vstopom Slovenije v 

Evropsko unijo je bila v naš sistem uvedena potrošna oblika 

davka na dodano vrednost, kjer se davek obračuna po kreditni 

metodi. Predpis, na katerem temelji slovenski davčni sistem 

davka na dodano vrednost, je Zakon o davku na dodano 

vrednost. Omenjeni sistem je dopolnjen z nizom 

podzakonskih aktov, med katerimi je najpomembnejši 

Pravilnik o izvajanju davka na dodano vrednost.[1] 

    Davek
1
 na dodano vrednost je splošni davek in se plačuje 

ob vsakem prometu blaga in storitve. Davek na dodano 

vrednost je med posrednimi davki najbolj razširjen, hkrati pa 

obvezna oblika obdavčevanja prometa blaga in storitev, ki ga 

morajo izvajati vse članice Evropske unije v skladu z 

usklajenimi izhodišči. 

      Za davek je značilno, da se ob vsaki fazi oziroma pri 

vsakem posameznem prometu blaga in storitve obdavči le tista 

vrednost, ki je bila v tej fazi prometa dodana. Ena od lastnosti 

davka pa je zagotovitev davčne nevtralnosti med davčnimi 

zavezanci
2
. Nevtralnost predstavlja pravico davčnega 

zavezanca, kupca blaga in storitev, da od davčne obveznosti v 

davčnem obdobju odšteje vstopni davek, ki so ga zaračunali 

dobavitelji. 

Poznamo tri metode obračuna davka na dodano vrednost, 

in sicer odštevalno metodo, seštevalno metodo in 

prevladujočo kreditno metodo, ki je je davčni zavezanec 

zaračunal ob prodajah blaga oziroma storitve, odšteje davek, 

ki ga je davčni zavezanec plačal ob nabavah blaga oziroma 

storitve. [1] 

 

Davčna stopnja v Sloveniji in drugih članicah Evropske 

unije 

                                                 
1
 Davek je finančna ali drugačna obremenitev davkoplačevalcev (fizične ali 

pravne osebe) s strani države. Pobiranje davkov v državi predstavlja splošno 
obligatorno dajatev, da se krijejo skupni izdatki javne uprave. Neplačevanje 
davka predstavlja kaznivo dejanje. [1] 
2 5. člen Zakon o davku na dodano vrednost določa, da je davčni zavezanec 
vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost 
ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. [5] 
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      Slovenija se je zaradi želje, da postane članica Evropske 

unije, zavezala, da bo prevzela zakonodajo s področja davka 

na dodano vrednost ter uvedla dve davčni stopnji po evropskih 

predpisih. Pri določitvi davčnih stopenj je upoštevala 

določene omejitve, ki jih postavlja Šesta direktiva
3
 z 

določitvami, da morajo vse članice Evropske unije uporabiti 

dve davčni  stopnji, splošno ter eno ali dve znižani stopnji, pri 

čemer nižja stopnja ne sme biti nižja od 5 odstotkov.  

     Davek na dodano vrednost se obračuna v primeru 

dobavljenega blaga in opravljanja storitev, ki jo opravi davčni 

zavezanec z opravljanjem svoje dejavnosti na ozemlju 

Republike Slovenije in od uvoza blaga. V Sloveniji se v 

skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost tako 

uporabljata dve davčni stopnji, in sicer splošna stopnja v 

višini 20 odstotkov in znižana davčna stopnja v višini 8,5 

odstotkov. Po 41. členu Zakona o davku na dodano vrednost 

se davek na dodano vrednost obračuna in plačuje po splošni 

stopnji 20 odstotkov od davčne osnove za določeno blago in 

storitve, medtem ko se davek na dodano vrednost obračuna in 

plačuje po nižji stopnji 8,5 odstotkov od davčne osnove samo 

za blago in storitve, ki jih določa Priloga 1 navedenega 

zakona. Z uvedbo večjega števila davčnih stopenj se bi pri 

obračunavanju davka otežil nadzor nad davkom ter izgubila 

sled nevtralnosti obdavčevanja. 

      Uporaba znižane davčne stopnje pomeni ugodnejšo 

davčno obravnavo določenega blaga ali določene vrste 

storitev. S tem instrumentom se v sistemu davka na dodano 

vrednost omogoča izvajanje določenih (ne)davčnih politik, kot 

na primer socialne politike (zagotavljanje cenejše hrane, 

dostopnost zdravil in medicinskih pripomočkov), kulturne 

politike (uporaba znižane stopnje za vstopnice za kulturne 

prireditve) ipd. Učinek znižane stopnje bo učinkovit le, če je 

znižana davčna stopnja zagotovljena blagu oziroma storitvam, 

ki jih prvenstveno uporabljajo oziroma rabijo končni 

potrošniki [1]. 

      V Evropski uniji imajo države članice določene različne 

davčne stopnje davka na dodano vrednost, ki se gibajo med 15 

in 21 odstotki. V primerjavi z ostalimi državami članicami, 

uvrščamo Slovenijo med države s srednje visokimi davčnimi 

stopnjami. V nadaljevanju prikazujemo tabelo 1, ki vsebuje 

podatke o znižani in splošni davčni stopnji ter posebni stopnji 

t. i. »parking rate« v državah članicah Evropske unije na dan 

1. 1. 2013. Posebno stopnjo v višini 12 odstotkov, 13 

odstotkov in 13,5 odstotkov uporablja pet držav za blago in 

storitve, kot so energenti, vino, dobava nepremičnin, turistične 

storitve … 

 

 

                                                 
3
 Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu 

davka na dodano vrednost (Ur. l. št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1), zadnjič 
spremenjeno z Direktivo Sveta 2010/88/EU z dne 7. decembra 2010 o 
spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano 
vrednost v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopnje 
(Ur. l. št. 326 z dne 10. 12. 2010). [7] 

Država 

članica 
Oznaka 

Super Znižana Splošna Posebna 

znižana 

stopnja 

(Super 

Reduced 

Rate) 

stopnja 

 

(Reduced 

Rate) 

stopnja 

 

(Standard 

Rate) 

stopnja 

 

(Parking 

Rate) 

 
   

Belgija BE - 6 / 12 21 12 

Bolgarija BG - 9 20 - 

Češka CZ - 15 21 - 

Danska DK - - 25 - 

Nemčija DE - 7 19 - 

Estonija EE - 9 20 - 

Grčija EL - 6,5 / 13 23 - 

Španija ES 4 10 21 - 

Francija FR 2,1 5,5 / 7 23 - 

Irska IE 4,8 9 / 13,5 23 13,5 

Italija IT 4 10 21 - 

Ciper CY - 5 / 8 18 - 

Latvija LV - 12 21 - 

Litva LT - 5 / 9 21 - 

Luksemburg LU 3 6 / 12 15 12 

Madžarska HU - 5 / 18 27 - 

Malta MT - 5 / 7 18 - 

Nizozemska NL - 6 21 - 

Avstrija AT - 10 20 12 

Poljska PL 
 

5 / 8 23 - 

Portugalska PT - 6/13 23 13 

Romunija RO - 5 / 9 24 - 

Slovenija SI - 8,5 20 - 

Slovaška SK - 10 20 - 

Finska FI - 10 / 14 24 - 

Švedska SE - 6 / 12 25 - 

Združeno 

kraljestvo 
UK - 5 20 - 

 
Tabela 1: Pregled splošnih in znižanih davčnih stopenj v državah 

Evropske unije 

Vir: Evropska komisija, 2013, 3 

 

Obveznost izstavljanja računov 
 

      Vsak davčni zavezanec, ki se odloči, da bo opravljal svojo 

ekonomsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, mora 

poskrbeti, da za vsak obdavčljiv promet blaga in storitve izda 

račun. Pri izdaji računov mora vsak davčni zavezanec 

upoštevati Zakon o davku na dodano vrednost, Slovenske 

računovodske standarde, Zakon o gospodarskih družbah in 

Zakon o varstvu potrošnikov.  

      Izdan račun predstavlja osnovni dokument, ki omogoči 

delovanje sistema obračunavanja davka na dodano vrednost 

po kreditni metodi. S tem ko davčni zavezanec izda račun, se 

vzpostavi osnova za ugotavljanje davčne obveznosti. Za 

davčnega zavezanca, ki je račun prejel pa predstavlja osnovo 
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za ugotavljanje odbitka vstopnega davka na dodano vrednost. 

Izdani račun podjetja mora biti izdan v najmanj dveh izvodih, 

praviloma se izda v papirni obliki, v skladu z zakonom pa je 

mogoče na podlagi dogovora med strankama uporabiti 

elektronske račune. 

 

Vsebina računov 

 
      Vsebino računov urejajo 82., 83. in 84. a člen Zakona o 

davku na dodano vrednost. Davčni zavezanci z 

identifikacijsko številko za DDV (ID-številko) izdajajo račune 

po 82. členu Zakona o davku na dodano vrednost ali pa 

poenostavljanje račune po 83. členu omenjenega zakona.  V 

prvih mora biti navedena vrsta obveznih podatkov, v drugem 

poenostavljenem računu pa bistveno manj. [7] 

      Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 83/2012) 

pravi, da davčni zavezanec, ki izda račun v skladu z 81. 

členom tega zakona, mora po 82. členu na računu navesti 

naslednje podatke:  

1. datum izdaje računa;  

2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;  

3. identifikacijsko številko za DDV, pod katero je davčni 

zavezanec dobavil blago ali storitev;  

4. identifikacijsko številko za DDV kupca oziroma naročnika, 

pod katero je kupec ali naročnik prejel dobavo blaga ali 

storitev, za katero je dolžan plačati DDV, ali je prejel dobavo 

blaga v skladu s 46. členom navedenega zakona;  

5. ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca ali 

naročnika;  

6. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto 

opravljenih storitev;  

7. datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum, ko je 

bila storitev opravljena oziroma končana, ali datum, ko je bilo 

opravljeno predplačilo iz 4. in 5. točke prvega odstavka 81. 

člena tega zakona, če se ta datum lahko določi in je različen 

od datuma izdaje računa;  

8. davčno osnovo, od katere se obračuna DDV po posamezni 

stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev, ceno na enoto 

brez DDV ter kakršna koli znižanja cen in popuste, ki niso 

vključeni v ceno na enoto;  

9. stopnjo DDV;  

10. znesek DDV, razen v primerih, kjer se uporablja posebna 

ureditev, za katero ta zakon ta podatek izključuje;  

11. v primeru izdaje računa s strani kupca blaga ali naročnika 

storitev v imenu in za račun davčnega zavezanca navedbo 

»Samofakturiranje«;  

12. v primeru oprostitve DDV veljavno določbo Direktive 

Sveta 2006/112/ES ali ustrezni člen tega zakona ali drugo 

sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev 

oproščena DDV;  

13. v primeru, če je plačnik DDV kupec blaga ali naročnik 

storitve, navedbo »Obrnjena davčna obveznost«;  

14. v primeru dobave novega prevoznega sredstva, opravljene 

v skladu s pogoji iz 1. in 2. točke 46. člena omenjenega 

zakona, značilnosti, kot so opredeljene v tretjem odstavku 3. 

člena zakona;  

15. v primeru uporabe posebne ureditve za potovalne agencije 

navedbo »Posebna ureditev – Potovalne agencije«;  

16. v primeru uporabe ene od posebnih ureditev za rabljeno 

blago, umetniške predmete, zbirke in starine navedbo 

»Posebna ureditev – rabljeno blago«, »Posebna ureditev – 

umetniški predmeti« ali »Posebna ureditev – zbirke in 

starine«;  

17. če je oseba, ki je dolžna plačati DDV, davčni zastopnik za 

namene drugega odstavka 76. člena tega zakona, 

identifikacijsko številko za DDV davčnega zastopnika, skupaj 

z njegovim imenom in naslovom.  

      83. členu Zakona o davku na dodano vrednost določa, 

katere obvezne podatke mora vsebovati poenostavljeni račun. 

Davčni zavezanec bo lahko izdal poenostavljeni račun za 

opravljeno dobavo blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, 

zaračunano drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki 

ni davčna zavezanka, ter za predplačilo, prejeto od katere 

izmed teh oseb, če znesek na izdanem računu brez DDV ni 

večji od 100 evrov, ter končnemu potrošniku. [7] 

      Na podlagi 84. člena Zakona o davku na dodano vrednost 

se računi tako izdajajo v papirni obliki, lahko pa tudi v 

elektronski obliki, če strani soglašata in če je zajamčena 

pristnost izvora
4
 in celovitost vsebine

5
. Zneski na računih se 

lahko navedejo v katerikoli valuti, medtem ko mora biti 

znesek davka na dodano vrednost, ki ga je treba plačati, 

naveden v evrih. V 84. a členu omenjeni zakon pravi, da je 

znesek na računu lahko izkazan v kateri koli valuti, s tem da 

mora davčni zavezanec znesek DDV, ki ga je treba plačati ali 

popraviti, izraziti v evrih.«. 

      Temeljna zahteva zakona je, da zavezanec za vsak promet 

in storitev izda račun. Vendar pa  Pravilnik o izvajanju davka 

na dodano vrednost v 143. členu določa, da računov ni 

potrebno izdajati za promet kmetijskih in gozdarskih 

pridelkov in storitev pod predpisanimi pogoji, prodajo 

vozovnic, kart in žetonov v potniškem prometu (vlak, avtobus, 

žičnice), znamk, kolekov, vrednotnic in obrazcev v poštnem 

prometu, vplačil za udeležbo v igrah na srečo, če se te izvajajo 

v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo, periodičnega tiska, 

za prodajo iz avtomatov; prodajo kartic s kodo za polnjenje 

predplačniških sistemov mobilnih operaterjev iz bankomatov, 

GSM-omrežja ter interneta; na prodajo žetonov iz menjalnih 

avtomatov in promet storitev na teletočkah. 

 

Recesija in izstavljanje računov v logističnih podjetij 

 

Recesijo opredelimo kot zmanjšanje gospodarske 

aktivnosti, ki traja določeno obdobje. Pokazatelj recesije je 

negativna gospodarska rast, merjena z zmanjševanjem 

celotnega bruto domačega proizvoda v državi dve četrtletji 

zapored. Posledice recesije so tako kot številna druga podjetja 

začutila tudi transportna in logistična podjetja, ki niso 

pričakovala, da bo kriza trajala tako dolgo. Z zmanjšanjem 

                                                 
4 »Pristnost izvora« računa pomeni zagotovitev identitete dobavitelja ali  
     izdajatelja računa. [6] 
5 »Celovitost vsebine« računa pomeni, da vsebina računa, ki je zahtevana v  
    skladu s tem zakonom, po izdaji računa ni bila spremenjena. [6] 
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proizvodnje ter slabih razmerah v industriji in trgovini še 

nekaj časa ni pričakovati boljšega poslovanja v logističnih 

podjetjih. Posledice krize se kažejo v propadu nekaterih 

največjih prevoznih podjetij, v znižanju cen prevoznih 

storitev, likvidnostnih težavah prevoznih podjetij, 

prezadolženosti, slabši plačilni disciplini naročnikov prevoza 

ter notranjih težav prevoznih podjetij. S težavami v 

gospodarstvu se srečujejo največja slovenska logistična 

podjetja, kot so na primer Intereuropa, Slovenske železnice, 

Adria Airways ter Luka Koper. Nastale težave logističnih 

velikanov so izpeljala manjša prevozniška podjetja, ki so 

izkoristila svojo fleksibilnost ter se pravočasno prilagodila na 

krizo tudi z zmanjšanjem voznega parka. [4] 

Večina podjetji začuti obdobje recesije kot negativni 

pridih, poslovno okolje pa jim postaja vse bolj nestabilno. V 

času recesije je za podjetja najbolje, da se osredotočijo na 

iskanje rešitev in priložnosti na trgu, kjer poslujejo. Obstaja 

pa možnost, da v času zmanjševanja gospodarske aktivnosti 

nekatera manjša logistična podjetja za obdavčljiv promet 

blaga in storitev ne izstavijo računa, kar pomeni, da 

posledično ne plačajo davka, ki bi ga, kot davčni zavezanec, 

morali zaračunati ob opravljeni storitvi oziroma prodaji blaga 

ter tako zmanjšujejo priliv denarja v državni proračun. S tem 

ko logistična podjetja delujejo nasprotno s predpisi 

izstavljanja računov, pomeni, da jih ne knjižijo v svoje 

poslovne knjige, ne odvedejo davka, ne podajo morebitne 

garancije za opravljeno storitev ali dobavo blaga, pridobijo pa 

denarna sredstva, ki jih porabijo za druge potrebe. 

Vzroke, da podjetniki, obrtniki ne izstavijo računov, lahko 

iščemo predvsem v nižjih cenah ter hitrejši in bolj prilagojeni 

ponudbi podjetja kupcu. V tem primeru pridobita obe strani, 

tako podjetnik, kot kupec. Podjetnik torej opravi storitev 

oziroma proda blago, ne plača davka, prejme denarna 

sredstva, jih porabi za lastne potrebe, na drugi strani pa je 

kupec, ki prejme blago oziroma storitev po nižji ceni in je 

prihranek zanj brez računa velik. Posledično pa izgublja samo 

država, saj se v okviru davka na dodano vrednost ne prelivajo 

sredstva v državni proračun, storitve oziroma blago ne 

vključijo v obračun morebitnega davka od dobička ter se ne 

prispeva k bruto domačemu proizvodu. 

Medresorska delovna skupina za pripravo ukrepov za 

preprečevanje davčnih utaj pri gotovinskem poslovanju je 

pripravila številne ukrepe, ki so v času finančne in 

gospodarske krize zelo pomembni. Razvojni cilji države ne 

morejo biti doseženi, če se zmanjšujejo javnofinančni prihodki 

na podlagi neplačila davkov ter davčnih utaj. Davčne utaje so 

posebej izrazite pri dejavnostih, ki poslujejo z gotovino ter teh 

prihodkov ne izkazujejo. Davčna uprava Republike Slovenije 

(DURS) je podala konzervativno oceno, da davčni zavezanci, 

ki poslujejo z gotovino, na leto utajijo okoli 130 milijonov 

evrov davka na dodano vrednost, po oceni Računskega 

sodišča Republike Slovenije pa to znaša 184 milijonov evrov 

na leto. [3] 

Statistika davčnih inšpekcijskih nadzorov prikazuje, da 

davčni zavezanci ne izdajajo računov ali pa že izdane račune 

naknadno zbrišejo iz svojih evidenc, kopije računov pa uničijo 

ali pa svoje elektronske kopije spremenijo glede na originalni 

račun. Davčna uprava ugotavlja, da davčni zavezanci 

uporabljajo različne načine prirejanja podatkov o prilivih 

gotovine, kot so na primer: neizdajanje računov, brisanje 

računov, brisanje posameznih postavk na računih in podobno. 

Ugotavljajo, da ta pojav ni omejen samo na gostince, ampak 

se pojavlja tudi pri drugih dejavnostih, ki sprejemajo gotovino 

(frizerstvo, avtoprevozništvo, vulkanizerstvo, cvetličarstvo, 

taxi prevozi, zobozdravstvo, prodaja vstopnic, masažni saloni, 

pedikerstvo). [3] 

V nadaljevanju navajamo predloge Medresorske delovne 

skupine za zmanjšanje davčnih utaj pri gotovinskem 

poslovanju: 

- uvedba davčnih blagajn za zavezance, ki poslujejo z 

gotovino; 

- uveljavitev visoke obremenitve oziroma odvzema 

premoženja nelegalnega izvora in zagotovitev 

učinkovitejše zamrznitve, zasega oziroma odvzema 

takšnega premoženja (preučitev uvedbe instituta 

visoke obdavčitve premoženja, za katerega davčni 

zavezanec ne pojasni izvora in plačila dajatev in 

učinkovitejših metod za odkrivanje in zamrznitev 

takšnega premoženja);  

- okrepljeno sodelovanje med Davčno upravo 

Republike Slovenije, Carinsko upravo Republike 

Slovenije in z Uradom Republike Slovenije za 

preprečevanje pranja denarja ter medsebojni 

neposredni dostop do podatkovnih zbirk; 

- omejitev gotovinskih transakcij; 

- vzpodbujanje negotovinskega poslovanja; 

- okrepitev aktivnosti za pregon nedobrovernih 

dobaviteljev registrskih blagajn oziroma 

računalniških programov zanje, ki omogočajo 

prirejanje podatkov o opravljenem prometu ter 

nedobrovernih računovodij, ki pri prirejanju 

podatkov o opravljenem prometu sodelujejo. [3] 

  

ZAKLJUČEK 

 

Osnovni dokument, ki omogoča delovanje slovenskega 

davčnega sistema je Zakon o davku na dodano vrednost ter 

ostali podzakonski akti, med katerimi je najpomembnejši 

Pravilnik o izvajanju davka na dodano vrednost. V Sloveniji 

sprejeti davek na dodano vrednost temelji na Evropskem 

sistemu davka na dodano vrednost. V Sloveniji uporabljamo 

dve davčni stopnji in se davek na dodano vrednost obračuna in 

plačuje po splošni stopnji (20 odstotni) za dobavo blaga in 

storitev, razen za dobavo blaga in storitev, ki so označeni v 

Prilogi 1 Zakona o davku na dodano vrednost. Obveznost 

izdaje računov nastane za opravljeno dobavo različnih vrst 

blaga ali opravljanja storitev, ki jih davčni zavezanec opravi v 

okviru svoje dejavnosti. Pri izdaji računov mora vsak davčni 

zavezanec upoštevati 82., 83. in 84. a člen omenjenega 

zakona. Vsak podjetnik, obrtnik je za opravljeno storitev ali 

prodajo blaga dolžan izstaviti račun, v kolikor tega ne stori, 

ravna v nasprotju s predpisi države. Če ne izda računa, 
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posledično torej ne prijavi dohodka ter stori kaznivo dejanje 

davčne zatajitve. 
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Povzetek 

V prispevku bodo predstavljeni rezultati treh svetovnih  

raziskav s področja zunanje logistične oskrbe (logističnega 

outsourcinga), ki jih vsako leto izvaja skupina strokovnjakov za 

logistiko, in sicer stanje logistične oskrbe pred recesijo 

(raziskava iz leta 2007) in med njo (2010 in 2012). Za logistične 

strokovnjake so zanimivi predvsem spremenjeni trendi v 

obravnavi zunanje logistične oskrbe (ZLO) in izzivi, ki jih 

postavljajo spremenjene svetovne tržne razmere tako izvajalcem 

logističnih aktivnosti kot njihovim naročnikom. V zadnji 

raziskavi se pojavljajo predvsem vprašanja, s kakšnimi težavami 

se bodo v bodoče soočali partnerji v ZLO in kakšne strategije in 

trženjske odnose bodo morali graditi za izboljšanje poslovanja in 

delovanje oskrbovalnih verig. V njej se prvič obravnava vloga 

strokovnosti in kompetentnosti logističnih kadrov ter podajajo 

ugotovitve in priporočila za obe stranki v poslovnem odnosu.   

 

Ključne besede 

zunanja logistična oskrba, logistika, trženjski odnosi, 

logistična raziskava   

 

Abstract 

The article presents the results of researches that were 

carried out by the experts of logistics outsourcing - The State of 

Logistics Outsourcing in 2007, 2010 and 2012. The results, 

experienced by 3PL users, non-users and 3PL providers, 

consider their attitudes, current trends and results as well as 

challenges in the new and fragile global business environment. In  

2012, i.e. last year survey, some important questions were 

addressed to the partners in logistics outsourcing, such as how to 

overcome business uncertainty by using these relationships and 

strategies to improve and enhance their business and supply 

chains. This was the first Annual 3PL Study to consider Talent 

Management, while the findings and recommendations should be 

instructive for shipper and 3PL organizations. 

  
Keywords 

logistics outsourcing, logistics, marketing relationships, 

logistics survey 

 

UVOD 

 

Spremenjene svetovne gospodarske razmere zadnjih let so 

zajele tudi področje logistike. Področje zunanje logistične 

oskrbe
1
, za katero je na osnovi poročila The State of Logistics 

                                                 
1
 Angl. outsourcing – v nadaljevanju bomo uporabljali le slovenski 

izraz zunanja logistična oskrba oz. njegovo kratico ZLO. 

Outsourcing (2007) v letu 2007 ugotovljeno, da se slaba 

polovica globalne logistike izvaja v zunanji oskrbi v Severni 

Ameriki (47 %), v Latinski Ameriki 49 %, medtem ko je 

delež zunanje oskrbe v Evropi s 65 % in Aziji z 62 % celo 

višji, je s spremenjenimi gospodarskimi razmerami doživljalo 

večje spremembe. V letih od 2007 naprej so vsakoletne 

raziskave logističnih ekspertov za področje svetovne ZLO 

beležile nove izzive za izvajalce (logistična podjetja) in 

naročnike iz raznih gospodarskih panog. Spremenjene 

razmere so vplivale na spremembo obnašanja podjetij, ki so se 

tem spremembam prilagajala in tako skušala ohraniti 

pozitivne učinke ZLO na stroške poslovanja in kakovost 

oskrbe, negativne učinke oz. tveganja v ZLO pa zmanjšati na 

minimalno raven. V nadaljevanju si bomo pogledali, s 

kakšnimi izzivi so se podjetja srečevala in kako jim uspeva 

ohranjati vodilne pozicije na trgu. 

 

1 SPLOŠNO O ZUNANJI LOGISTIČNI OSKRBI  

 

V znanstveni (in strokovni) literaturi naletimo na večje 

število avtorjev, ki so zunanjo logistično oskrbo zelo različno 

opredelili. Nekatere opredelitve obsegajo splošnejši pogled na 

izbrano področje, druge se ožje usmerjajo na posamezne 

aktivnosti znotraj logistike za izbrano podjetje. Splošnejši 

pogled opredelijo npr. McGinnis, Kochunny in Ackerman 

(1995), ki zunanjo logistično oskrbo razumejo kot eno ali več 

logističnih aktivnosti, ki jih lahko izvajata tako kupec kot 

prodajalec. Sink in Langley (1997, 170) jo opišeta kot 

situacijo, kjer podjetje izkoristi »storitve zunanjega 

dobavitelja, ki opravi eno ali vse logistične aktivnosti v 

podjetju«. Takšna razlaga zunanje logistike opredeljuje vse 

logistične aktivnosti, ki jih podjetje ne opravi »v hiši«, kot 

zunanjo logistično oskrbo. Pri tej opredelitvi se avtorji tudi ne 

odločajo, ali je zunanja oskrba zgolj posamezni transakcijski 

posel ali pa gre za vprašanje dolgoročnejše povezave med 

podjetji (Knemeyer in Murphy, 2005, 710). Murphy in Poist 

(1998, 26) v zunanji logistični oskrbi opredelita razmerje med 

naročnikom in oskrbovalcem kot dolgoročnejše razmerje z 

natančneje določenimi in s po meri pripravljenimi storitvami, 

od katerih imata oba udeleženca določene koristi. Povezave 

med partnerji so pri nekaterih opredelitvah strateške (npr. 

Murphy in Poist, 1998; Skjǿtt–Larsen, 2000), pri drugih pa 

zgolj operativne (Sink in Langley, 1997).  

Temeljni cilj podjetij, ki oddajajo logistične storitve v 

zunanjo oskrbo, je zagotovitev trdne in stabilne konkurenčne 

sposobnosti. Pri odločitvi za zunanjo oskrbo ima 



 

 

 
ICLEEE 2013: LOGISTICS IN RECESSION  

 
najpomembnejšo vlogo alternativa »narediti ali kupiti« 

(Maltz, 1994, 47). Vprašanje torej je, ali je smiselno izvajati 

vse poslovne procese v lastni režiji ali je bolje nekatere 

prenesti na zunanja podjetja. Odločitve so običajno povezane 

s stroški in s konkurenčnimi prednostmi, ki jih prinese 

odločitev. 

Razmišljanja o zunanji (logistični) oskrbi so se okrepila 

zaradi globalizacije. V današnjem poslovnem svetu se 

podjetja iz različnih vzrokov odločajo za izločanje določenih 

storitev. Primarni razlog je še vedno nižanje stroškov v 

podjetju (Cavinato, 1989; Bardi in Tracy, 1991; LaLonde in 

Maltz, 1992; Lieb in Randall, 1996; Browne in Allen, 2001; 

Wilding in Juriado, 2004; The State of Logistics Outsourcing, 

2007; Marshall, McIvor in Lamming, 2007). V letih 

konjunkture, vse do leta 2008, se je letno povečevalo 

izločevanje določenih dejavnosti podjetij. Takratne raziskave 

kažejo na letne poraste zunanje oskrbe v logistiki na ravni    

16–18 % v zahodni Evropi in v ZDA (Langley et al., 2005). 

Slovenskih podjetij, ki se odločajo za zunanjo logistično 

oskrbo, je bilo v preteklosti razmeroma malo. V večini 

primerov so to trgovci, ki svojo logistiko prepuščajo 

specialistom. Svetovni trend predaje logistike zunanjim 

izvajalcem v Sloveniji še ni toliko prisoten. Podjetja še vedno 

prisegajo na izvajanje lastne logistike, čeprav je zunanja 

oskrba delno prisotna pri organizaciji transportov in pri 

skladiščenju. Zaenkrat velja, da na izločanje logistike v 

zunanjo oskrbo vpliva velikost podjetja. Manjše kot je 

podjetje, več logističnih dejavnosti izloča. To lahko 

povezujemo z nujnostjo investiranja v logistična sredstva in 

infrastrukturo, kar je za manjša podjetja relativno večji 

zalogaj, pomanjkanje usposobljene delovne sile in 

osredinjenje na osnovno dejavnost.  

 

2 PRIMERJAVA REZULTATOV RAZISKAVE 

O ZUNANJI LOGISTIČNI OSKRBI PRED 

RECESIJO (2007), V LETU 2010 IN LETA 2012  

 

Primerjavo bomo izvedli na osnovi pridobljenih in 

objavljenih rezultatov o trenutnem stanju ZLO, ki je bilo 

ugotovljeno v obsežni raziskavi, ki jo vsako leto že od 1996. 

izvede skupina raziskovalcev ob podpori vodilnih podjetij –  

izvajalcev ZLO (Capgemini, SAP, DHL, PanAlpina) za leta 

2007, 2010 in 2012. Dvanajsta raziskava 2007 Third-Party 

Logistics (The State of Logistics Outsourcing, 2007) je 

vključila več kot 1500 izvrševalcev in menedžerjev ZLO iz 

enainšestdesetih držav (ibid., 4), razdeljenih v štiri različne 

svetovne geografske  regije, in sicer (ibid., 11): Severna 

Amerika (29 %), Latinska Amerika (21 %), Evropa (27 %) in 

Azijsko-pacifiška regija (23 %). Cilji raziskave iz leta 2007 so 

bili (ibid., 7): 

 ugotoviti trenutno uporabo ZLO v svetu; 

 določiti potrebe odjemalcev in kako se izvajalci  (v 

nadaljevanju 3PLP) odzivajo nanje; 

 razumeti proces izbire in vodenja 3PLP s strani 

odjemalca; 

 ugotoviti vzroke oddajanja storitev v ZLO; 

 raziskati glavna področja, ki vplivajo na ZLO 

(ponudbo storitev in usposobljenost 3PLP, vlogo 

informacijske tehnologije, oblikovanje in urejanje 

trženjskih odnosov med odjemalcem in 3PLP, merjenje 

poslovne uspešnosti odjemalca zaradi ZLO); 

 poiskati glavne značilnosti ZLO v povezavi z rastočimi 

trgi Kitajske in Indije; 

 ponuditi strateško oceno nadaljnjega razvoja ZLO v 

svetovnem merilu. 

 

Podajamo kratke ugotovitve raziskave (ibid., 10–41). 

Potrebe po ZLO so še vedno najbolj izražene pri opravljanju 

domačega (83 %) in mednarodnega transporta (79 %), 

skladiščenja (69 %), carinjenja (67 %) in razpošiljanja (51 %). 

Podrobnosti v izvajanju po kontinentih oz. regijah so podane v 

raziskavi (ibid., str. 12). Odzivanje podjetij, ki oddajajo 

storitve v zunanjo oskrbo specialistom, je pozitivno. Okoli tri 

četrtine podjetij je odgovorilo, da je oddaja logističnih storitev 

v zunanjo oskrbo pozitivno vplivala na učinkovitost poslovnih 

procesov. Z ZLO se ukvarjajo podjetja, ki so se specializirala 

za logistične storitve in ki jih kot specialisti s svojega 

področja ponujajo zainteresiranim odjemalcem, njihovim 

naročnikom. Povečan obseg dela v logistični oskrbi je 

prispeval k povečanju števila podjetij, ki se ukvarjajo z 

zunanjo oskrbo svojih strank. Imenujemo jih “tretje osebe v 

logistiki” (angl. Third-party Logistics Provider – 3PLP) oz. 

“četrte osebe v logistiki” (angl. Fourth-party Logistics 

Provider – 4PLP). 

Petnajsta letna raziskava 2010 Third-Party Logistics (The 

State of Logistics Outsourcing, 2010) temelji na odgovorih 

1133 predstavnikov podjetij v različnih industrijah, 

odgovornih za logistiko in oskrbovalne verige, kot tudi 

logističnih oskrbovalcev (3PLP), ki zanje izvajajo različne 

logistične aktivnosti. Za razliko od prejšnjih raziskav so tokrat 

prvič vključili 3PLP podjetja z namenom pridobiti čim več 

informacij iz poslovnega razmerja (partnerskega odnosa) med 

kupcem in prodajalcem oz. oskrbovalcem. V letih krize je 

prav ta odnos med partnerjema v veliki meri prizadela 

ekonomska ranljivost poslovnega globalnega okolja. Prihodki 

3PLP podjetij so v ZDA padli iz 127 mrd USD v letu 2008 na 

107 mrd USD v letu 2009 (The State of Logistics 

Outsourcing, 2010, 7). Glavni cilj raziskave 2010 je bil bolje 

razumeti nadaljnje prilagoditve in izboljšave, ki jih lahko v 

poslovanje vnesejo 3PLP podjetja, in kako z graditvijo 

primernega odnosa med 3PLP in odjemalci doseči 

organizacijsko učinkovitost in trajnostno stabilnost 

poslovanja. V zaostrenih gospodarskih razmerah je namreč 

prav hitra prilagodljivost in pripravljenost na spremembe 

ključni dejavnik uspeha. S pomočjo ZLO lahko podjetja 

dosežejo, da bo njihova oskrbovalna veriga učinkovita in 

prilagodljiva. Vsako leto poskušajo eksperti za logistiko z 

izsledki raziskave predlagati trende v logistiki za tekoče leto 

in za naprej. Raziskava 2010 kot posebne teme izpostavlja 

skupne stroške logistike, potrebna znanja in področje 

kratkotrajnih potrošnih dobrin, za katere je značilen velik 

obseg, hitro trošenje in relativno nizka cena. Ključna 

raziskava je usmerjena na ugotavljanje trenutnega stanja na 

trgih ZLO, in sicer (ibid., 44): 
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 katere storitve naročniki izločajo in kakšne so 

možnosti njihovih oskrbovalcev;  

 spoznavanje trendov izdatkov za ZLO in 

prepoznavanje ključnih usmeritev ZLO;  

 posodobitev znanja s področja trženjskih odnosov in 

dejavnikov odnosov, s katerimi izboljšujemo skupno 

poslovanje;  

 izmera koristi uporabnikov ZLO;  

 raziskati, kje so vzroki za oddajo storitev v zunanjo 

oskrbo oz. za odločitve o opravljanju storitev v lastni 

oskrbi. 

 

Na osnovi izsledkov raziskave iz leta 2010 ugotovimo, da 

je povprečni delež logističnih stroškov v skupnih prihodkih v 

raziskavo vključenih podjetij 11 % oz. se po regijah giblje 

med 9 in 13 %. Med logistične stroške v tej raziskavi so 

vključeni stroški transporta, distribucije, skladiščenja in 

storitve, ki dodajajo vrednost (predvsem IT). Povprečno 42 % 

teh storitev se predaja v ZLO, kar pa predstavlja za 10–15 % 

nižjo vrednost od tiste, ki so jo podjetja poročala v letih pred 

nastopom recesije (ibid., 8). Povprečne vrednosti logističnih 

storitev, ki se izvajajo po regijah v letu 2010, so (ibid., 8): 

Severna Amerika 35 %, Evropa 49 %, Azijsko-Pacifiška 

regija 51 % in Latinska Amerika 41 %. 

Že v preteklih raziskavah je ugotovljeno, da na 

učinkovitost delovanja ZLO v veliki meri vplivajo trženjski 

odnosi med partnerji. Partnerski odnos se opredeljuje kot 

dolgotrajnejši odnos, v katerem se med partnerji vzpostavi 

tesnejša vez, ki temelji na zaupanju in zavezanosti v odnosu. 

V raziskavi je ugotovljeno, da so odnosi med 3PLP in 

njihovimi naročniki v bistvu dalj časa trajajoči odnosi, ki v 

več kot polovici anketiranih podjetij trajajo 13 let, z majhnimi 

razlikami med regijami (ibid., 8). Med dejavnike trženjskega 

odnosa, ki vpliva na uspešnost izvedbe ZLO, v raziskavi 

omenjajo sledeče:  

 odprtost, transparentnost in dobra komunikacija 
med partnerji: 64–70 % podjetij soglaša, da ti dejavniki 

vplivajo na uspešnost medsebojnega poslovanja. V 

nadaljnjih raziskavah bi bilo zato smotrno raziskati, ali 

podjetja, ki gradijo svoja partnerstva s temi dejavniki, 

dosegajo višjo stopnjo profesionalnosti v poslu;  

 spretnost v prilagajanju trenutnim in bodočim 

potrebam in izzivom: pri tem dejavniku se odgovori 

podjetij precej razlikujejo – le 72 % naročnikov ocenjuje 

ZLO kot dovolj spretno in prilagodljivo za izpolnjevanje 

njihovih  potreb, medtem ko so oskrbovalci v 98 % 

prepričani, da so zahteve z njihove strani izpolnjene; 

 udeležba pri delitvi koristi od prihrankov zaradi 

učinkovitejšega delovanja med 3PLP in naročnikom: 

s tem se strinja okoli polovica anketiranih podjetij; 

 zanimanje za sodelovanje z drugimi, celo 

konkurenčnimi podjetji z namenom doseči zahtevano 

raven logističnih stroškov in izboljšave v oskrbi: s tem 

dejavnikom se strinja 68 % naročnikov in kar 80 % 

oskrbovalcev. Globalna ekonomska recesija je zagotovo 

spodbudila podjetja, da medsebojno sodelujejo pri 

procesih in v tehnologijah, samo da so cilji doseženi. 

 

  Kljub dejstvu, da podjetja z ZLO pridobijo koristi, je za 

leto 2010 značilno, da je 24 % podjetij ponovno pričelo 

izvajati določene logistične aktivnosti v lastni oskrbi, 3PLP pa 

v 36 % poročajo, da so njihove stranke ponovno pričele same 

izvajati nekatere logistične storitve (ibid., 8). Zmanjšalo pa se 

je tudi število oskrbovalcev za posamezno podjetje. Podjetja 

očitno v kriznih razmerah stavijo na manjše število 

oskrbovalcev, s katerimi pa želijo utrditi svoje vezi v 

dolgotrajnejšem in trdnejšem odnosu.  

Rezultati 16. raziskave iz leta 2012 ponovno kažejo na 

pomembno vlogo oskrbovalcev zunanje oskrbe, ki z 

opravljanjem logističnih storitev dodajajo strateško in 

praktično vrednost svetovnim podjetjem, ki oddajajo storitve 

v zunanjo oskrbo. Podjetja ocenjujejo logistiko kot ključni 

dejavnik njihovega poslovnega uspeha, ZLO pa kot nov in 

inovativen način za izboljšanje logistične učinkovitosti. Na 

tokratno raziskavo se je odzvalo 1561 menedžerjev podjetij, 

ki so ali so potencialni uporabniki ZLO, in 697 menedžerjev 

podjetij – logističnih oskrbovalcev. Delež anketiranih podjetij 

in njihova odzivnost sta se skozi leta povečevala, z znatnim 

porastom prav v letu 2012. S tem je bilo raziskovalcem 

omogočeno kvalitetnejše raziskovanje področja ZLO z 

relevantnejšimi rezultati. 

Kot v predhodnih raziskavah je tudi leto 2012 

zaznamovano z ekonomsko nestanovitnostjo in negotovostjo, 

kar je vplivalo tudi na trg logističnih storitev. Raziskava je kot 

vsa pretekla leta opravljena po geografskih regijah. K 

obstoječim štirim že uveljavljenim so tokrat dodana še 

podjetja iz Avstralije, Južne Afrike in Srednjega vzhoda. 

Primerjalno je ameriški trg logističnih storitev v zunanji 

oskrbi narasel iz 127,3 mrd USD v letu 2009 na 141,2 mrd v 

letu 2012 (The State of Logistics Outsourcing, 2012, 7), kar 

kaže na izboljšanje globalnega ekonomskega okolja in na 

nadaljnjo globalizacijo, ni pa takšnih premikov zaznati v vseh 

regijah. Oživljanje gospodarske aktivnosti torej še ni v 

znatnem porastu. 

Glavni razlogi za izvedbo raziskave leta 2012 so podobni 

tistim iz prejšnjih let – posodobiti znanje o trženjskem odnosu 

med oskrbovalcem in njegovim naročnikom ter predvsem 

spoznati, kako obe stranki v skupnem delovanju izboljšujeta 

svoje poslovanje in oskrbovalno verigo. Obe stranki v odnosu 

soglašata, da trenutni poslovni izzivi pospešujejo potrebo po 

vpeljavi novih logističnih strategij za dosego uspeha. Današnji 

trgi ZLO doživljajo znatne spremembe, oskrbovalci pa 

preverjajo nove poslovne modele, s katerimi zagotavljajo 

svojim strankam večjo vrednost oskrbe. Skupni logistični 

stroški v letu 2012 v povprečju znašajo 12 % celotnih 

prihodkov, 42 % vseh logističnih storitev podjetja oddajajo v 

zunanjo oskrbo (ibid., 8). V tabeli 1 podajamo primerjavo 

med leti 2007, 2010 in 2012 v odstotkih oddanih logističnih 

storitev v zunanjo oskrbo po posameznih logističnih 

aktivnostih in skupno za vse obravnavane regije. Iz tabele je 

razvidno, da največji delež oddanih storitev ohranja domači in 

mednarodni transport, sledi pa skladiščenje. Takšni podatki 

nas spremljajo pravzaprav že ves čas izvajanja te raziskave. 

Pri carinskem posredovanju je v letu 2012 delež nekoliko 

upadel, pri špediterskih aktivnostih pa se je povečal.  
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Logistična 

storitev 

Raziskava 

2007 (%) 

Raziskava 

2010 (%) 

Raziskava 

2012 (%) 

Nacionalni 

transport 
83 83 71 

Mednarodni 

transport 
79 75 78 

Skladiščenje 69 74 62 

Carinsko 

posredovanje 
67 58 48 

Špedicija 51 53 57 

Etiketiranje, 

pakiranje, 

kitting 

34 36 24 

Poprodajna 

logistika 
31 35 27 

Cross-docking 31 38 26 

 

Tabela 1: Oddajanje logističnih storitev v zunanjo oskrbo 

po letih 
Vir: The State of Logistics Outsourcing, 2007, 12; The State of Logistics 

Outsourcing, 2010, 11; The State of Logistics Outsourcing, 2012, 11 
 

Tudi v raziskavi iz leta 2012  se ponovi vprašanje 

podjetjem, kakšen delež logistike oddajajo v zunanjo oskrbo 

in če so zaradi zaostrenih ekonomskih razmer del logističnih 

storitev vrnili v lastno oskrbo. Skoraj dve tretjini (64 %) 

podjetij je poročalo, da se je delež ZLO pri njih dvignil, s 

čimer soglašajo tudi oskrbovalci (v  76 %), v 24 % pa so 

podjetja poročala, da so določene logistične aktivnosti 

ponovno pričeli izvajati v lastni oskrbi (ibid., 8). 

Zmanjševanje števila oskrbovalcev se v podjetjih nadaljuje, 

kar je nakazal že trend iz prejšnjih let. Podobni odgovori iz 

prejšnjih raziskav pa so tudi pri ovrednotenju uspešnosti 

trženjskih odnosov med oskrbovalci in njihovimi naročniki. 

Kar 88 % naročniških podjetij in 94 % 3PLP ocenjujejo 

odnose kot uspešne (ibid., 9), oskrbovalci pa so prepričani, da 

s svojim delovanjem dvigujejo učinkovitost oskrbe svojih 

strank, naročniških podjetij. Vrzeli med ocenitvami 

naročnikov in oskrbovalcev glede vloge oskrbovalcev v 

odnosu se med strankami manjšajo, kar predstavlja dober 

znak za nadaljnji razvoj in pomen ZLO. V prejšnjih 

raziskavah so namreč naročniki ZLO pripisovali znatno 

manjši pomen oskrbovalcev pri vplivu njihovih storitev 

zunanje oskrbe na poslovanje naročniških podjetij, kot je bila 

njihova lastna ocena pomena. 

Tudi v tokratni raziskavi so med dejavniki trženjskega 

odnosa, ki vplivajo na uspešnost izvedbe ZLO, poudarili 

sledeče:  

 odprtost, transparentnost in dobra komunikacija 
med partnerji: 69 % naročniških podjetij soglaša, da ti 

dejavniki vplivajo na uspešnost medsebojnega 

poslovanja, medtem ko le 62 % oskrbnikov tem 

dejavnikom pripisuje podoben pomen; 

 spretnost v prilagajanju trenutnim in bodočim 

potrebam in izzivom: podobno kot v letu 2010 je 98 % 

oskrbovalcev prepričanih, da izpolnjujejo te zahteve, 

postavljene s strani svojih strank, medtem ko le 68 % 

podjetij njihovo spretnost in prilagodljivost ocenjuje za 

zadovoljivo za izpolnjevanje njihovih  potreb; 

 udeležba pri delitvi koristi od prihrankov zaradi 

učinkovitejšega delovanja med 3PLP in naročnikom: 

42 % anketiranih podjetij naročnikov in 56 % 

oskrbovalcev poroča o udeležbi pri takšni delitvi. Interes 

pri tem dejavniku je od leta 2010 nekoliko manjši, kar 

morda nakazuje delno izboljšanje splošnih ekonomskih 

razmer določenih regij; 

 zanimanje za sodelovanje z drugimi, celo 

konkurenčnimi podjetji z namenom doseči zahtevano 

raven logističnih stroškov in izboljšave v oskrbi je v 

primerjavi z letom 2010 padel z 68 % na 44 % s strani 

naročnikov in z 80 % na 67 % s strani oskrbovalcev. 

Tudi ta pokazatelj kaže na umirjanje razmer na globalnih 

trgih in zmanjšano spodbudo podjetij pri medsebojnem 

sodelovanju v procesih in tehnologijah.  

 

Pomemben dejavnik med partnerji ostaja informacijska 

tehnologija (IT). Žal se v ocenitvah ohranja precejšnja razlika 

v razumevanju pomembnosti tega dejavnika: 54 % naročnikov 

je zadovoljnih z IT njihovih oskrbovalcev, medtem ko 93 % 

oskrbovalcev ocenjuje, da je IT za izvajanje ZLO sicer 

pomembna, vendar zadovoljiva. IT vrzel, kot imenujejo to 

različno pojmovanje IT, se sicer v zadnjih desetih letih 

manjša, zadovoljstvo naročnikov je od leta 2002 zraslo s 27 % 

na 54 % (ibid., 10), kljub vsemu pa obstaja še vedno znatna 

vrzel in s tem zadostna možnost za nadaljnje izboljšave IT s 

strani oskrbovalcev (grafikon 1).  

 

 
 

Grafikon 1: »IT vrzel« – razlika pri pojmovanju 

pomembnosti informacijske tehnologije 
Vir: The State of Logistics Outsourcing, 2012, 10 

 

V raziskavi iz leta 2012 se je pojavil povsem nov kriterij 

izbire zunanjega oskrbovalca: učinkovita izraba goriva in 

ogljična emisija. Podjetja so pri izbiri 3PLP torej postala 

pozorna tudi na učinkovito rabo energije.  

Razlogi podjetij, ki so poročala, da svojih logističnih 

storitev ne predajajo v zunanjo oskrbo, so bili predvsem 

povezani s temi odgovori: ker je logistika zanje preveč 

pomembna, da bi jo zaupali drugim; ker ni pričakovati 

zmanjšanja stroškov logistike in zaradi težavnosti povezave 

lastnih IT sistemov s sistemi oskrbovalcev (ibid., 13).  
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Tokrat se je prvič v raziskavi pojavilo vprašanje o 

primernosti znanja in kompetenc strokovnjakov, ki delujejo v 

menedžmentu logistike in oskrbovalnih verig. Obe stranki v 

odnosu soglašata, da bo ključni pospeševalec uspešnosti 

podjetja primeren in kompetenten vodstveni kader. Vendar pa 

se na področju oskrbovalnih verig zaznava pomanjkanje 

primerno talentiranih logističnih kadrov. Pretežni del vodij je 

prihajal iz procesa usposabljanja lastnih kadrov z razvijanjem 

kompetenc za trenutne logistične in vodstvene potrebe 

podjetja. Zaznati je pomanjkanje takšnih kadrov, ki bi 

razvijali kompetence za bodoče potrebe logističnega trga, ki 

še vedno značilno narašča. Zaradi premajhne angažiranosti 

podjetij, da bi si takšne kadre usposobila, obstaja realna 

možnost izobraževalnih ustanov za večje povezovanje z 

logističnimi podjetji in skupno izvajanje primernih programov 

za doseganje potrebnih kompetenc. Glavni dejavniki, ki 

spodbujajo nove kadre iz drugih industrijskih vej v logistiko, 

so predvsem v uspešnosti podjetja, privlačni plači in 

možnostih osebne karierne poti (ibid., 38). 

 

ZAKLJUČEK 

 
Oddajanje logističnih storitev v zunanjo oskrbo je postalo 

zanimivo predvsem zaradi globalizacije poslovanja in vedno 

večjih logističnih zahtev s strani kupcev. Stanje ZLO in trende 

že leta raziskuje skupina logističnih strokovnjakov, ki z 

vsakoletnimi rezultati poročajo o stanju, trendih in 

pomembnih vprašanjih ZLO ter dajejo napotke podjetjem – 

uporabnikom ZLO, njihovim potencialnim uporabnikom in 

logističnim oskrbovalcem. Spremenjene tržne razmere, 

predvsem recesija, ki je zajela več svetovnih regij (sicer ne z 

enako intenziteto), so postavile nove izzive logistiki, njenim 

uporabnikom in oskrbovalcem. Ugotovljeno je, da ima velik 

vpliv na uspešnost poslovanja podjetij in uglašenost njihovih 

oskrbovalnih verig odnos, ki ga medsebojno izgradita 

partnerja v ZLO: predvsem dejavniki odprtosti, 

transparentnosti, dobre medsebojne komunikacije, spretnosti v 

prilagajanju novim tehnološkim trendom in zahtevam, dobro 

podprto poslovanje z informacijsko tehnologijo, v zadnjih 

letih pa tudi pripravljenost pri delitvi prihrankov (pa tudi 

tveganj) pri opravljanju logističnih storitev in njihovi 

učinkovitosti. 

V kontekstu obravnave ZLO bi bila zanimiva primerjava z 

dejanskim stanjem in nadaljnjimi trendi ZLO v Sloveniji. Žal 

lahko samo ugotavljamo, da takšnih ali vsaj podobnih 

raziskav na našem trgu logističnih storitev ni bilo opravljenih. 

Zadnja raziskava, ki delno pokriva področje ZLO, je bila 

opravljena leta 2004 s strani celjske gospodarske zbornice. 

Rezultati raziskave so delno primerljivi s svetovnimi trendi, 

vendar pa kažejo na precejšnjo razliko pri vlogi in pomenu 

ZLO, ki jih podjetja pripisujejo oskrbovalcem. Zadnja in 

edina raziskava v Sloveniji, ki pokriva področje ZLO v delu 

trženjskih odnosov, je raziskava iz leta 2008, kjer pa so 

podrobno obravnavani trženjski odnosi dveh največjih 

slovenskih logističnih oskrbovalcev, ki so jih vzpostavili s 

svojimi strankami, ter pomembnost vpliva posameznih 

dejavnikov v teh odnosih na izvedbo ZLO, na celotno 

logistično oskrbo ter na uspešnost poslovanja obravnavanih 

oskrbovalcev (več o tem glej Križman, 2008).  

Za logistične strokovnjake so predvsem pomembna 

spoznanja, ki se odpirajo z vsakokratno raziskavo in 

predstavljajo novost v obravnavi logistične problematike. 

Zadnja raziskava tako odpira aktualno vprašanje primernosti 

logističnih menedžerskih kadrov v podjetjih ter njihovo vlogo 

pri zagotavljanju učinkovitega poslovanja in uglašenih 

oskrbovalnih verig v nestanovitnih ekonomskih razmerah. 

Ugotovljeno je, da se je v preteklosti pomenu kadrov 

posvečalo premalo pozornosti, zato se podjetja že soočajo s 

problematiko (ne)ustreznosti logističnih menedžerskih 

kadrov. Dober kader iz ostalih gospodarskih panog je sicer 

mogoče pritegniti z višjim plačilom za delo in dobrimi pogoji 

napredovanja, vendar pa je specifika dela v logistiki takšna, 

da si je kompetentne kadre mogoče zagotoviti le s primernim  

usposabljanjem. Običajne kompetence, ki so bile prej 

zadostne za obvladovanje razmer v stabilnem in rastočem 

poslovnem okolju, namreč ne zadoščajo več, zato je potrebno 

razvijati nova znanja in kompetence, ki jih zahtevata 

spremenjeno ekonomsko okolje in poslovanje.    
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Povzetek 

Naraščajoče cene goriv zvišujejo variabilni del stroškov 

cestnega trasporta, kar je lahko že precej kritično v majhnih 

organizacijah. Na drugi strani pa vse oblike transporta, še 

posebej cestni promet, povzročajo emisije toplogrednih plinov in 

ostalih onesnaževal, kar posredno, tudi finančno, vpliva na vse 

državljane in se kaže v plačevanju t.i. eksternih ali socialnih 

stroškov. Ena izmed možnosti, kako zmanjšati porabo goriva in 

emisij, je t.i. okolju prijazna vožnja. Gre za celovit koncept 

učinkovitejšega upravljanja vozila, v katerega sodi tudi 

spreminjanje ustaljenih vozniških navad. V prispevku je 

prikazan poskus vpeljave okolju prijazne vožnje v Šoli vožnje 

Slovenske vojske. Prikazane so ocenjene letne porabe goriva 

pred in po vpeljavi načel okolju prijaznejše vožnje, kakor tudi  

emisije ogljikovega dioksida kot glavnega toplogrednega plina. 

 

Ključne besede 

transport, okolju prijazna vožnja, prihranek goriva, emisije 

toplogrednih plinov 

  

Abstract 

Rising of fuel prices increase the variable costs of road 

transport, which may be already quite critical in small 

organizations. On the other hand, all forms of transport, 

especially road transport, lead emissions of greenhouse gases and 

other pollutants, which indirectly, also financially, affect all 

citizens, and that is reflected in the payment of so-called external 

or social cost. One of the options to reduce fuel consumption and 

emissions is so-called ecodriving. It is a comprehensive concept of 

effective control of the vehicle, to which belongs also the change 

of the established driving habits. The paper presents an attempt 

to introduce ecodriving in the Slovenian Armed Forces Driving 

School. What is presented is the estimated annual fuel 

consumption before and after the introduction of the principles 

of ecodriving as well as emissions of carbon dioxide, the main 

greenhouse gas. 

 

Keywords 

transport, ecodriving, fuel savings, greenhouse gas emissions 

 

OKOLJU PRIJAZA ALI VARČNA VOŽNJA 

 

Človekovo željo po premikanju lahko označimo kot 

prazgodovinsko, saj so se že naši najzgodnejši predniki selili 

zaradi večjih možnosti preživetja in raziskovanja ter osvajanja 

novih območij. Razvoj vlakov je človeku olajšal mobilnost; 

razvoj avtomobilov in letal, predvsem cenovna dostopnost le-

teh, je skorajda izbrisal meje premikanja. V 20. stoletju se je 

populacija prebivalstva povečala za 4-krat, medtem ko se je 

transport ljudi in dobrin povečal za več kot 100-krat. Tako je 

danes premik česarkoli iz točke A v točko B možen na več 

načinov. Na odločitev, kateri način izbrati, vpliva kar nekaj 

dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši stroški in čas 

transporta, razpoložljivost, prilagodljivost in konkurenčnost 

izbranega načina transporta ter zagotavljanje varnosti ljudi in 

dobrin med transportom. Tako ne sme presenečati, da trenutno 

v Sloveniji prednjačita potniški avomobilski in cestni tovorni 

prevoz. Precej je k temu pripomogla država, saj je večina 

njenih naložb v zadnjih dveh desetletjih bila usmerjena v 

gradnjo avtocest in državnih cest, mnogo manj pa v 

železniško in ostale transportne infrastrukture. Cestni 

transport dobrin je v letu 2010, med vsemi oblikami 

transporta, zavzemal največji delež tudi znotraj območja EU-

27, kar 45,5 %, prevoz z avtomobili pa je predstavljal skoraj 

74 % potniškega prometa. 1 

Nedvomno sta razvoj in rast vseh oblik transporta prinesla 

in še prinašata ogromno dobrega: učinkovito in hitro 

distribucijo dobrin in hrane, udobnost in hitrost potovanj, 

možnosti večjega in hitrejšega razvoja turizma ter drugih 

gospodarskih panog … Seveda z razvojem transporta nismo 

samo dobivali. Socialni stroški, ki smo jih in jih še plačujemo, 

so raznovrstni: prometne nesreče, zastoji, onesnaženost in 

degradacija okolja, hrup, zmanjševanje kmetijskih površin na 

račun cest, več alergij in obolenj, kot posledice splošne 

onesnaženosti okolja  … In če se zaenkrat z vrednotenjem 

socialnih stroškov ukvarja le majhen del populacije, se bolj ali 

manj vsi deležniki transporta vedno bolj ukvarjajo s cenami 

goriv. Naraščajoče cene goriv ne vplivajo samo na družinske 

proračune, temveč lahko znatno zvišajo variabilni del stroškov 

cestnega transporta, kar, predvsem v majhnih organizacijah, 

že lahko vodi do problemov. 

V svetovni primerjavi so evropske cene goriv “strašljivo” 

visoke, žal nobena izjema ni niti Slovenija. Cene naftnih 

derivatov so se v obdobju 1995-2007 povečevale s povprečno 

stopnjo rasti nad 4,5 %. Leta 2008 so se cene sicer znižale v 

primerjavi s predhodnim letom, vendar je že v letu 2011 
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opazna ponovna rast in ujemanje s trendom rasti do leta 2008. 

V letu 2011 je cena dizelskega goriva D2 bila višja za 11,7 % 

in bencinskega NMB 95 za 9,3 % v primerjavi z letom 2010. 

2 Stroški logistike v organizacijah, poleg stroškov 

transporta, vključujejo še stroške skladiščenja in stroške 

manipulacij in zniževanje le enih, avtomatično še ne pomeni 

znižanja celotnih stroškov, pravzaprav jih lahko celo zvišajo – 

npr. zmanjševanje številčnosti transportov lahko dvigne 

stroške skladiščenja itd. Vendar pa bo pri konstantni vrednosti 

vseh ostalih parametrov, zmanjšana poraba goriva imela 

pozitivni vpliv na celotne stroške.  

Zmanjšana poraba goriva pa ne prinaša samo nižjih 

stroškov za gorivo, pomeni tudi nižje emisije CO2 in ostalih 

toplogrednih plinov (TGP). V Evropski uniji je promet vir 

skoraj tretjine emisij TGP. V ta okvir se umešča tudi 

Slovenija; v letu 2010 so emisije iz prometa 

predstavljale  27  % vseh emisij TGP, pri čemer je bil delež 

emisij iz železniškega in letalskega prometa zanemarljiv. 

Cestni promet je, poleg emisij TGP, tudi “pomembni” vir 

prizemnega ozona in prašnih delcev, zaradi katerih je 

Slovenija v začetku leta 2013 dobila že tretji opomin 

Evropske komisije. 

Vsekakor je razveseljivo, da je bilo v zadnjih treh mesecih 

leta 2012 v javnem cestnem prevozu prepeljanih več potnikov 

kot v istem obdobju predhodnega leta. Na splošno pa podatki 

o javnem cestnem potniškem prevozi niso najbolj vzpodbudni, 

saj je bilo leta 2011 prepeljanih za 6,8 % manj potnikov kot v 

letu 2010. Podatki za mestni potniški promet (ta v podatkih za 

javni potniški promet ni upoštevan) so še slabši – v letu 2011 

je v dejavnosti mestnih prevozov potnikov delovalo le 248 

avtobusov, kar je najmanjše število avtobusov po letu 2003 

(statistični podatki za leto 2012 še niso dostopni). 8 Na drugi 

strani imamo v Sloveniji, navkljub vsesplošni finančni krizi, 

še zmeraj naraščajoči trend lastništva osebnih avtomobilov. 

Konec leta 2011 je bilo v Sloveniji 1.066.500 registriranih 

osebnih avtomobilov (brez specialnih osebnih avtomobilov) 

ali 0,5 % več kot konec leta 2010, kar je predstavljalo 519 

avtomobilov na 1000 prebivalcev. 9 Na žalost se je v letu 

2011 povečalo tudi število prometnih nesreč. V primerjavi z 

letom 2010 sta se v letu 2011 zgodili dve prometni nesreči s 

smrtnim izidom več, več je bilo tudi nesreč z materialno 

škodo (nekaj čez 1900 nesreč ali skoraj 14 % več), manj pa je 

bilo prometnih nesreč s telesno poškodbo (344 ali skoraj 5 % 

manj). 10 

Tako se velja v smislu zmanjšane porabe goriva in emisij 

vseh onesnaževal ter nenavsezadnje tudi v smislu večje 

prometne varnosti vprašati, s katerimi aktivnostmi pričeti, da 

znižamo stroške in zmanjšamo vplive na okolje. 

Ena izmed trenutno še premalo resno vzetih možnosti je 

okolju prijazna vožnja vožnja, včasih imenovana tudi EKO 

vožnja (angl. ecodriving, smartdriving), pri kateri gre 

predvsem za spreminjanje ustaljenih vozniških navad in 

podiranje stereotipov o tem, kaj pomeni uspešno in učinkovito 

voziti. Uvrščamo jo med t.i. mehke metode spreminjanja 

navad (podobno kot trajnostno mobilnost), kar pa ne pomeni, 

da nima pozitivnih vplivov na okolje. Pri okolju prijazni 

vožnji gre za stil vožnje, ki vodi do zmanjšane porabe goriva, 

nižjih emisij TGP, prispeva pa tudi k večji prometni varnosti. 

Med bistvene elemente take vožnje sodi pravilno speljevanje 

in prestavljanje, zaviranje z motorjem, drsenje skozi promet, 

zmanjševanje zračnega upora, optimizacija potovalne hitrosti, 

izogibanje nepotrebnemu tovoru, pravilno napolnjene 

pnevmatike, redni servisi vozila … Za enostavno ponazoritev 

predstavljamo vpliv potovalne hitrosti na porabo goriva. 

Poskus je bil opravljen na 100 km poti, pri treh različnih 

potovalnih hitrostih: 130 km/h, 120 km/h in 110 km/h. Porabe 

so bile 5,9 l, 5,4 l in 5,1 l/100 km, izguba časa med obema 

skrajnostima 8 minut. 3 Vidimo, da je zmanjšanje hitrosti za 

20 km/h pomenilo za približno 15 % manjšo porabo goriva. 

Vendar okolju prijazna vožnja ne pomeni samo optimalnejše 

vožnje, kakor tudi ne pomeni počasne vožnje, ki spravlja v 

obup ostale udeležence prometa. Gre za celovitejši koncept, ki 

bi ga ob upoštevanju vseh prej naštetih dejavnikov lahko 

preprosto strnili kot pametnejšo in učinkovitejšo vožnjo.  

Koncept okolju prijazne vožnje sicer ni nekaj novega. V 

zadnjem desetletju je bilo na mednarodni ravni izvedenih ali 

še teče kar nekaj promocijskih akcij, projektov in ostalih 

dogodkov. Aktivnosti še zdaleč niso usmerjene samo v 

širjenje ozaveščenosti laične javnosti, temveč posegajo tudi na 

področje organizacij, ki se s prevozi profesionalno ukvarjajo. 

Zanimiv je pilotni projekt grškega Centra za obnovljive 

vire energije (CRES – The Centre for Renewable Energy 

Sources), ki je bil izveden v sodelovanju z dvema 

organizacijama s področja potniškega prometa (OASA – 

Athens Urban Transport Organization in ETHEL – Thermal 

Bus Company) ter ob strokovni podpori največje nizozemske 

inštrukturske organizacije za transport in logistiko - VTL 

(Vakopleding Transport en Logistik). Namen projekta je bil 

povečati usposobljenost avtobusnih šoferjev za okolju 

prijaznejšo vožnjo. Projekt je bil razdeljen v več faz – 

teoretično in praktično usposabljanje šoferjev pod vodstvom 

inštrukturjev, uporaba pridobljenega znanja in veščin v realnih 

pogojih vožnje (dva meseca, dva avtobusa). V povprečju se je 

poraba goriva znižala za 4,35 %. Navidezno majhen prihranek 

postane zanimiv pri preračunu na obdobje enega leta. Vsak 

ETHELOV avtobus v povprečju porabi letno okoli 60.000 l 

dizelskega goriva, kar bi ob 4,35 % prihranku pomenilo 

2610  l manj goriva. Ob povprečni ceni 0,65 EUR/l je to 1697 

EUR letnega prihranka. Pri 1700 avtobusih ETHELOVEGA 

voznega parka pa to lahko pomeni 2, 888.900 EUR prihranka. 

4 Zmanjšana poraba goriva v prvi vrsti za seboj potegne 

zmanjšanje emisij TGP. Tako bi en avtobus povzročil letno za 

približno 7 ton manj emisij CO2, vseh 1700 avtobusov pa za 

približno 12.000 ton manj.  

Kar nekaj aktivnosti, povezanih z okolju prijazno vožno, 

lahko zasledimo tudi v slovenskem prostoru.  

Novembra 2012 je bil s strani AMZS uspešno zaključen 

izobraževalni teoretično-praktični projekt okolju prijazne 

vožnje za skoraj 100 uporabnikov voznega parka podjetja 

Coca-Cola HBC Slovenija. Rezultati monitoringa, ki jih je 

dosegla predhodna testna skupina šestnajstih zaposlenih, so 

namreč pokazali, da bi lahko podjetje v enem letu prihranilo 

sredstva v višini svtomobila srednjega razreda.  
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Precej avtošol in drugih institucij že ponuja dodatna 

teoretično-praktična usposabljanja za okolju prijazno vožnjo, 

tako za profesonalne, kakor tudi za amaterske voznike. 

O tehnikah varčne in okolju prijazne vožnje govori tudi 

slovenski Zakon o voznikih v 37. členu, tako pri teoretičnem, 

kakor tudi pri praktičnem usposabljanju. 11 Vendar pa 

mnogi iz prakse opozarjajo, da se to določilo še zmeraj 

premalo upošteva pri usposabljanju bodočih voznikov. 

Med leti 2007 in 2010 je potekal tudi projekt 

RECODRIVE, katerega namen je bil povezati teoretična 

znanja okolju prijazne vožnje z energetsko učinkovitim 

upravljanjem voznega parka. V pilotnem projektu je 

sodelovalo nekaj organizacij, ki so po zaključku poročale o 

večjih ali manjših prihrankih goriva.  

 

VPELJAVA POSKUSNEGA MODELA OKOLJU 

PRIJAZNE VOŽNJE V ŠOLI VOŽNJE 

SLOVENSKE VOJSKE 

 

Šola vožnje Slovenske vojske je bila ustanovljena leta 

2005 v Slovenski Bistrici (leta 2011 se je avtošola preselila v 

vojašnico Murska Sobota) z namenom usposabljanja 

pripadnikov MORS-SV (Ministrstvo za obrambo ‒ slovenska 

vojska) za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A, C 

in CE. Šola vožnje Slovenske vojske ima v voznem parku štiri 

tovorna vozila, dve priklopni vozili, motorno kolo in osebni 

avtomobil. Na osnovi tehničnih lastnosti vozil in letnega 

obsega opravljenih kilometrov se je Šola vožnje odločila, da v 

poskusni model vključi štiri vozila, in sicer: 

• dve vozili IVECO EUROCARGO 120E24 in 

• dve vozili IVECO EUROCARGO 12OE24 s 

prikolico ITAS PTI-TA 10.825, pri čemer se 

priklopno vozilo ne uporablja kot samostojno vozilo, 

ampak skupaj s tovornim vozilom kot skupina vozil. 

 
Slika 1: Tovorno vozilo Iveco Eurocargo 12OE24 

Vir: lasten 

 

Osnove okolju prijazne vožnje kandidati poslušajo že pri 

cestno prometnih predpisih. Predavatelji poudarek dajejo na: 

• idealno hitrost vožnje, ki vključuje vse bistvene 

sestavine okolju prijazne vožnje in čim večjo 

pretočnosti prometa, 

• varno, varčno in okolju prijazno vožnjo (vozi varno, 

prijazno in prihrani denar), 

• to, da je takšna vožnja primerljiva z varno vožnjo, 

oba načina vožnje pa sta prijazna do okolja, 

• to, da se s takšnim načinom vožnje povprečna poraba 

goriva zmanjša za 5 do 10 %. 

V maju 2012 so učitelji vožnje praktično poučevali 

kandidate tako, da niso upoštevali načel okolju prijazne 

vožnje. V mesecu juniju pa so poučevali kandidate tako, da so 

začeli upoštevati načela ekološko varčne vožnje.  

Tovorno vozilo Iveco Eurocargo 12OE24 je manjše 

tovorno vozilo z največjo dovoljeno maso 12 ton. Tovorni 

vozili sta v dvomesečnem obdobju pri poučevanju kandidatov 

prevozili 12331 kilometrov in sta porabili 2714,6 litrov 

dizelskega goriva. Povprečna poraba goriva v maju je bila 

22,64 litrov/100 km. V mesecu juniju, ob upoštevanju okolju 

prijazne vožnje, pa je bila povprečna poraba 21,41 litrov 

dizelskega goriva. Razlika je bila v povprečju 1,23 litra 

dizelskega goriva na 100 km.  

 

Tabela 1: Podatki o vozilu Eurocargo 12OE24 

Znamka Letnik 
Moč 

motorja 

Prostornina 

motorja 
Menjalnik 

Iveco 2007 176 kW 5880 cm
3
 

osem- 

stopenjski 

Vir: lasten 

 

Tabela 2: Majska poraba goriva za Eurocargo 12OE24 

Vozilo 
Prevoženi 

km 

Gorivo 

(l) 

Povprečna 

poraba 

(l/100 km) 

Vozilo 1 2792 634,20 22,71 

Vozilo 2 3268 737,90 22,58 

Skupaj 6060 1372,10 22,64 

Vir: lasten 

 

Tabela 3: Junijska poraba goriva za Eurocargo 12OE24 

Vozilo 
Prevoženi 

km 

Gorivo 

(l) 

Povprečna 

poraba 

(l/100 km) 

Vozilo 1 3050 654,75 21,47 

Vozilo 2 3221 687,71 21,35 

Skupaj 6271 1342,46 21,41 

Vir: lasten 

 

Iz tabel 2 in 3 lahko izračunamo, da se je skupna 

povprečna poraba goriva na 100 km zmanjšala za 5 %, kar je 

primerljivo s teoretičnimi izhodišči (5 do 15 % zmanjšanje 

porabe goriva). 

Priklopno vozilo ITAS PTI-TA 10.825 ima največjo 

dovoljeno maso 10,8 ton. Tovorni vozili, skupaj s priklopnima 

voziloma, sta v dvomesečnem obdobju prevozili 7774 
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kilometrov in porabili 2081,17 litrov dizelskega goriva. 

Povprečna poraba v maju je bila 28,10 litrov/100 km in v 

juniju 25,56 litrov/100 km. Razlika je bila v povprečju 2,54 

litra dizelskega goriva. 

 
Slika 2: Tovorno vozilo Iveco Eurocargo in priklopno 

vozilo Itas PTI-10.825 

Vir: lasten 

 

Tabela 4: Majska poraba goriva za skupino vozil 

Vozilo 
Prevoženi 

km 

Gorivo 

(l) 

Povprečna 

poraba 

(l/100 km) 

Skupina vozil 1 1696 476,00 28,07 

Skupina vozil 2 2010 565,21 28,12 

Skupaj 3706 1041,21 28,10 

Vir: lasten 

 

Tabela 5: Junijska poraba goriva za skupino vozil 

Vozilo 
Prevoženi 

km 

Gorivo 

(l) 

Povprečna 

poraba 

(l/100 km) 

Skupina vozil 1 1873 481,00 25,68 

Skupina vozil 2 2195 558,96 25,47 

Skupaj 4068 1039,96 25,56 

Vir: lasten 

 

Tudi v primeru skupine vozil je praksa potrdila teorijo, saj 

se je skupna povprečna poraba goriva zmanjšala za 9 %. 

Z namenom oceniti letne stroške oziroma možne prihranke 

je bila narejena analiza prevoženih kilometrov za leto 2011, za 

obe tovorni vozili in obe tovorni vozili s priklopnikom. Pri 

tem so bili uporabljeni interni podatki o porabi goriva in 

prevoženih kilometrih v letu 2011. Iz teh podatkov je bila 

izračunana povprečna poraba goriva. Povprečna cena litra 

goriva je bila vzeta kot 1,24 EUR. 5 Iz tabele 6 lahko 

vidimo, da je izračunana povprečna poraba goriva na 100 km 

v letu 2011 primerljiva s podatki, dobljenimi v maju 2012. 

 

Tabela 6: Letni stroški goriva za Eurocargo 12OE24 brez 

upoštevanja načel okolju prijazne vožnje 

Vozilo 
Prevoženi 

km 

Poraba 

goriva 

(l) 

Povprečna 

poraba 

goriva 

(l/100 km) 

Strošek 

goriva 

(EUR) 

Vozilo 1 23185 5234,80 22,58 6491 

Vozilo 2 23481 5298,30 22,56 6570 

Vir: lasten 

 

Za izračun ocenjenih stroškov goriva pri upoštevanju 

načel okolju prijazne vožnje so bili vzeti prevoženi kilometri 

v letu 2011, povprečna cena goriva v letu 2011 in povprečna 

poraba goriva v juniju 2012 (ta mesec so bila upoštevana 

načela okolju prijazne vožnje).  

 

Tabela 7: Ocenjeni letni stroški goriva za Eurocargo 

12OE24 z upoštevanjem načel okolju prijazne vožnje 

Vozilo 
Prevoženi 

km 

Poraba 

goriva 

(l) 

Povprečna 

poraba 

goriva 

(l/100 km) 

Strošek 

goriva 

(EUR) 

Vozilo 1 23185 4977,82 21,47 6172 

Vozilo 2 23481 5013,19 21,35 6216 

Vir: lasten 

 

Na isti način so bili izračunani tudi letni stroški goriva za 

skupino vozil (tabeli 8 in 9). 

 

Tabela 8: Letni stroški goriva za skupino vozil brez 

upoštevanja načel okolju prijazne vožnje 

Vozilo 
Prevoženi 

km 

Poraba 

goriva 

(l) 

Povprečna 

poraba 

goriva 

(l/100 km) 

Strošek 

goriva 

(EUR) 

Skupina 

vozil 1 
3807 1010,60 26,55 1253 

Skupina 

vozil 2 
7471 1990,80 26,65 2469 

Vir: lasten 

 

Tabela 9: Ocenjeni letni stroški goriva za skupino vozil z 

upoštevanjem načel okolju prijazne vožnje 

Vozilo 
Prevoženi 

km 

Poraba 

goriva 

(l) 

Povprečna 

poraba 

goriva 

(l/100 km) 

Strošek 

goriva 

(EUR) 

Skupina 

vozil 1 
3807 977,64 25,68 1212 

Skupina 

vozil 2 
7471 1902,86 25,47 2359 

Vir: lasten 

 

Iz izračunanih in ocenjenih letnih stroškov goriva vidimo, 

da bi z upoštevanjem načel okolju prijazne vožnje lahko 
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prihranili pri vozilih Eurocargo 673 EUR oziroma pri skupini 

vozil 151 EUR. 

Vsekakor ocenjeni prihranki niso “drastično” veliki in 

zaradi relativno majhnega števila letno prevoženih kilometrov 

ne predstavljajo odločujočega dejavnika pri letnem finančnem 

poslovanju Šole vožnje. Na drugi strani pa ne smemo 

pozabiti, da manjša poraba goriva pomeni obenem manjše 

emisijeTGP, še posebej CO2. Pomeni tudi manjše izpuste 

prašnih delcev in ostalih onesnaževal. Tukaj pa šteje vsak 

neizpuščeni kilogram. Tako so v sklopu analize prednosti 

okolju prijazne vožnje bile izračunane še emisije CO2. Pri 

izračunih smo upoštevali: 

• gostoto goriva – 0,845 kg/l, 6 

• energijsko vrednost goriva – 42,6 MJ/kg, 6 

• emisijski faktor goriva – 74,04 t CO2/TJ. 7 

 

Tabela 10: Letne emisije CO2 brez in z upoštevanjem načel 

okolju prijazne vožnje 

Način vožnje 
Poraba goriva 

(l) 

Emisije CO2 

(t) 

Klasična vožnja 13534,50 36,1 

Okolju prijazna vožnja 12871,51 34,3 

Vir: lasten 

 

Iz rezultatov v tabeli 10 vidimo, da bi z upoštevanjem 

načel okolju prijazne vožnje lahko letno izpustili v okolje 

slabi 2 toni manj emisij CO2, kar je približno ekvivalentno 

ravnotežni vrednosti izpustov na osebo. 

 

ZAKLJUČEK 

 

Brez slabe vesti, si upamo na koncu zapisati, da smo ljudje 

čudna bitja tega planeta. Ali kakor je dejal ameriški pisatelj in 

satirik H. L. Mencken: “V naravi človeške vrste je, da 

zavrača, kar je resnično, a neprijetno, in da sprejema, kar je 

očitno napačno, a udobno.” Zrak je (zaenkrat) še tista vseobča 

dobrina, ki pripada vsem in nikomur posebej. Kar pa nas ne bi 

smelo odvezati odgovornosti v smislu izvajanja raznih 

dejavnosti in aktivnosti, s katerimi lahko znižujemo emisije 

osnesnaževal v ozračje, pa tudi stroške goriva. 

Ena izmed možnosti zmanjševanja emisij TGP, prašnih 

delcev in ostalih onesnaževal, ob nespremenjeni uporabi 

vozila, je gotovo prakticiranje okolju prijazne vožnje. Čeprav 

se v tem trenutku mnogim zdi okolju prijaznejša vožnja le še 

eden izmed nadebudnih teoretičnih konceptov za okolje 

preveč zagretih posameznikov, institucij …, verjamemo, da se 

bo miselnost v določenih sredinah sčasoma spremenila. 

Najverjetneje ne toliko zaradi osveščenosti glede vplivov na 

okolje, kakor zaradi naraščajočih stroškov, povezanih s 

porabo goriv. Priučitev tehnik okolju prijazne vožnje ne 

potrebuje nikakršnih posebnih finančnih vlaganj. Marsikdaj bi 

že zadoščalo poznavanje osnovnih pravil (pozornejše 

spremljanje prometa pred seboj in drsenje skozi promet, 

izogibanje agresivni vožnji, redno preverjanje tlaka v 

pnevmatikah …) in udejanjanje le-teh tudi v praksi. Vse to pa 

bi nedvomno pripomoglo tudi k večji prometni varnosti in k 

manjšim socialnim stroškom. 

Bolj ali manj so vsi izvedeni projekti ali poskusni modeli 

na področju okolju prijaznejše vožnje pokazali, da so 

prihranki možni. Žal pa se je mnogokrat z zaključkom 

projekta končalo tudi uvajanje in prakticiranje okolju prijazne 

vožnje. Razlogi so bili različni: premajhna podpora vodstva, 

nezainteresiranost ali nejevernost ključnih deležnikov, 

vprašanje motiviranja in nagrajevanja (vsaj na začetku), več 

voznikov v enem vozilu … Žal se je podobno zgodilo tudi v 

Šoli vožnje Slovenske vojske, saj poskusni model (še) ni 

zaživel v vsakdanji praksi.  

Kljub preprostim načelom tehnike okolju prijazne vožnje, 

kljub poskusom, ki so se pokazali kot obetavni, kljub 

možnostim zmanjševanja vpliva na okolje, še prevečkrat 

ostajamo pri temeljnem vprašanju: “Kako in s kom ali čim 

pospešiti premike v smer racionalnejše vožnje?” Mnoge 

izkušnje kažejo, da se ljudje v delovnih sredinah, vsaj na 

področju varovanja okolja, obnašamo podobno kot v 

zasebnem življenju. Zato bi bilo mogoče smiselno najprej več 

prizadevanj usmeriti k ozaveščanju laične javnosti. Res je, da 

se je možno danes o okolju prijaznejši vožni podučiti iz 

mnogih virov: razni spletni portal, pisani in govoreči 

mediji  … Vendar ti mnogokrat bolj dajejo poudarek na 

okoljevarstvene vidike. Očitno pa to ne zadostuje oziroma ne 

prepriča dovolj ali vsaj v zadostni meri, da bi prišlo do 

kritične mase populacije, s katero bi se začeli hitrejši premiki. 

Prav tako sta za mnoge pojma onesnaženosti zraka in 

varovanja okolja še precej abstraktna, saj nas posledice 

onesnaženosti zraka ne prizadenejo takoj in neposredno, pa 

tudi ne očitno. In če se nas opozorila okoljevarstvenikov še ne 

dotaknejo dovolj, bi se nas mogoče bolj dotaknile številke. 

Veljajo bi razmisliti o informativnem gradivu, ki bi ga npr. 

vsak prejel na tehničnem pregledu vozila, v katerem bi učinke 

okolju prijazne vožnje prvenstveno predstavili skozi možne 

prihranke, tako na nivoju družine, kakor tudi na nivoju 

organizacije, in šele na drugem mestu skozi pridobitve za 

okolje. Kajti v današnjem času si lahko le še manjšina 

prebivalstva in tudi organizacij dovoli, da ne bi na prvo mesto 

postavljala stroškov, ko tehta možnosti “za” in “proti. In v tem 

primeru bi nas miselnost, da cilj opravičuje sredstva, utegnila 

celo pripeljati v čistejši jutri. 
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Abstract 

Collection systems in several countries in EU do not operate in 

satisfactory level. It has a lot of differences between 

Scandinavian countries and Central and Southern countries in 

EU. It depends on infrastructure, ecological education of citizens 

and collection systems. There are different methods of collecting 

waste equipment. It can be distinguished stationary collecting 

points, mobile collection with collecting vehicles. This type of 

collection scheme has its own scheme and routes of collection 

with some differences depending on type of area where waste 

equipment is collected. It is different for rural area, small town 

and a city with suburbs with multilevel blocks of flats. Also it can 

be provided old for new equipment replacement at shops. 

The collection type should fulfill requirements of highly effective 

scheme to enable further disassembling and recycling of waste 

equipment. Each individual approach of collection incurs cost of 

service. 

In the paper it will be presented different schemes of collection of 

waste electrical and electronic equipment (WEEE) with 

indication of necessary cost of specific system. It will be proposed 

methods of system optimization to lower cost of the system. 

There are multiple tasks to be taken in consideration in 

collecting system including fuel consumption, type of vehicles 

used for collection, length of routes and necessary servicemen to 

fulfill the tasks. 

 

Keywords 

       waste electric and electronic equipment, WEEE collection, 

transportation cost and optimization 

  

INTRODUCTION 

 

Development of electrical and electronic equipment 

observed within the last 20 years is the result of technological 

improvement of home appliances. There is a variety of new 

products introduced into market with modern features. This 

implied removal of old ones. Lower prices of electronic 

equipment encouraged customers to upgrade more frequently. 

Therefore the life cycle of these products shortened. At the 

same time the number of electronic and electrical waste was 

growing. As it is estimated [6] there was about 20 million tons 

of weee from the household worldwide in 2005. It was 

assumed to increase up to 27 million in 2010. In the 

consequence serious problems for natural environment occur. 

It concerns hazardous materials as they cannot be landfilled 

[1]. 

Within recent years electric and electronic equipment 

collection level increased significantly in European Union. In 

2010 it reached 3300 million tones of equipment collected 

from the market (figure 1) [5]. It is connected with 

introducing WEEE directive when the framework of the 

system was created [4]. The collection of waste equipment is 

a task for a companies and organizations which supervise the 

system.  

The growing number of waste implied introducing waste 

management systems. The framework of the system is based 

on detailed information about total quantity of products placed 

on the market, collected, recycled and reused. There are many 

institutions involved in flow of information and physical 

goods including government, environmental administration, 

producers, sellers, users and recyclers.  

 

 
Figure. 1: Total mass of electric and electronic equipment put 

and collected from EU countries  

 

TYPE OF COLLECTION OF WASTE 

EQUIPMENT 

 

Waste equipment is generated from two main sources: 

private household and other sources (firms, institutions, etc.) 

[3]. In 2010 general stream of waste equipment was generated 

from household with the number reaching 3105000 tones[5]. 

It is shown in the figure 2. After decision to remove obsolete 

equipment it is not allowed to dispose it to recycle bin 

according to WEEE directive. There are several ways for end 

user to dispose waste appliances. 

There are two types of collecting waste equipment from 

the households: stationary and mobile (figure 3). Stationary 

collection points can be organized in municipal waste 

collecting centers, in shops where electric and electronic 

equipment can be purchased, at service points. It can be 
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provided some designated points close to living area with 

special requirements with concrete surface, roof and special 

containers to place the equipment. Mobile collection is 

usually made in special loops in suburbs of towns or cities 

along fixed route. There is also kind of collection in 

replacement old equipment for a new one. In this case usually 

big appliances are being transported to a shop where the new 

one was purchased. There is also collection and storage as it 

was mentioned above. 

 

 
Figure. 2: Sources of WEEE collected in 2010 

 

For each type of collection it can be calculated time and 

cost required for taking back waste equipment directly from 

the household or storage points. At another stage it is 

necessary to transport WEEE to dismantling station where it 

can be processed and recycled. 

 

 
 

Figure 3: Types of WEEE collection 

 

Collection from household incurs cost which is mainly 

connected with fuel consumed by vehicles and cost of labor of 

driver and possible accompanying person to carry heavy 

waste equipment. 

 

ESTIMATION OF COST AND TIME FOR 

COLLECTION SCHEMES 

 

In the paper there will be discussed three types of 

collection: 

 collection in containers placed in vicinity of 

living area 

 mobile collection 

 own transportation from household to municipal 

collecting point. 

Each of the types of collection has specific approach of 

responsibility, time incurred for procedures and handling, 

human resources involved and total cost of the service. 

For the further study there are assumed three types of 

collection because it can be distinguished different approach 

for the parameters mentioned above. 

For each type of collection it will be presented scheme, 

description and formulas. The calculation is provided for a 

suburb of Katowice in Silesian area in the South of Poland 

(figure 4). 

The population of the area shown in the map is 22000 

inhabitants. There are high blocks with local streets between 

two two-lane roads. Total number of households is 

approximately 4000.  

 

 
 

Figure. 4: Map of area of the study in Katowice with details  

 

Collection in containers  

 

The collection is provided in special containers in the 

vicinity in the living area where waste equipment can be 

easily removed from the household. The scheme is shown in 

the figure 5. Member of the household can dispose waste 

equipment in special container provided by collecting 

company and placed close to living area. After filling up the 

container it can be taken by collection company and 

transported to recycling plant which is located 10 km away. 

 



 

 

 
ICLEEE 2013: LOGISTICS IN RECESSION  

 

 
Figure. 5: Type of collection in stationary containers 

placed near the living area 

 

In this scheme in the calculation of operational cost (for 5 

containers): 

 

   

(1) 

 

 

where: i – the number of containers, cp - cost of personnel, 

cm - cost of container maintenance, cp-cost of transportation 

The time required for loading, unloading the container and 

transportation both directions to recycling plant is total 43 min 

per container (figure 6). One person is required for the 

service. 

 
Figure. 6: Operational time distribution for WEEE container 

 

Mobile collection 

 

Collecting company’s truck is driven on a route on local 

roads in the area with numerous stops. Members of the 

household can bring waste equipment in front of the place 

where they live. There is additional person employed for 

collection company to help with heavy equipment removal 

like TV sets, washing machines, and refrigerator. The 

collection takes longer time due to moving along a route with 

numerous stops. For this area collection can last 8 hours. The 

schedule of collection is repeated every two weeks. It is 

assumed to use a vehicle with container capacity 16 m
3
. 

Scheme and operational time of mobile collection are shown 

in the figure 7 and 8. 

 
Figure. 7: Mobile collection scheme 

 

For this type of collection operational cost co 

 

 

(2) 

 

where: i - the number of containers, cp - cost of personnel, 

ct - cost of transportation 

 
Figure 8. Operational time distribution for mobile collection 

 

Own transportation from household to municipal 

collecting point. 

In this scheme there is no collecting company involved. 

Members of the household remove the waste equipment 

directly to recycling company which is 8 km away. The 

distance is acceptable for the own transport. It is assumed 

each household collects waste equipment in the living place 

and once a year it is disposed by own means of transport to 

recycling place. The scheme is shown in the figure 9. 

 
Figure 9: Own transportation from household to municipal 

recycling point. 
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Total cost will include only own expenses with 

transportation waste equipment on a distance of 8 km: 

 

 

(3) 

 

 

where i - number of households, ct - cost of transportation. 

Total time of disposal is 50 minutes excluding storage at 

property (figure 10). 

 
Figure 10: Operational time distribution for own 

transportation to recycling point 

 

For described above types of collecting schemes it can 

calculated length of the routes as the main parameter for 

determination cost of transportation. The calculations were 

made for one year of the collection activity. It is assumed 

collection rate 4kg per capita for Poland [2]. 

Length of the routes for the suburb in Katowice for 23000 

of citizens. : 

 Collection in containers (A) 

There are 5 containers placed in the living area of the 

Katowice suburb. here The capacity is 1,5 t of waste 

equipment per each one. The replacement of all containers is 

every month. It gives total 60 transportation tasks per year 

 Mobile collection (B) 

The collection is provided every month. The route is along 

local roads in the living area and it takes 8 hours. There are 

total 12 routes per year. The length of the length is 10km in 

block area and 16 km to and from recycling plant. 

 Own transportation from household to municipal 

collecting point (C). 

In this scenario it is about 4000 of households. The 

distance from recycling point is 8km (16km – both 

directions). Each household has average 20kg of waste 

annually. It is assumed for every two households once per 

year waste equipment is transported to recycling plant. It 

gives the number 2000 of routes to drive annually. 

The results of the calculation are presented in table 1 

below. There are following parameters included in 

calculation: average salary of service-man (4,5€/hr). Fuel 

consumption of a truck 30l/100km, family vehicle fuel 

consumption 6l/100km. Fuel cost (1,3€/l). The calculations 

for formula (1),(2),(3) and for figures 8-10. 

 

Table 1. Time and cost for collection types 

Collection 

type 

Total time annually for 

service [hours] 

Total operational 

cost per year[€] 

(A) 43hrs 1220€ 

(B) 60hrs 435€ 

(C) 1330hrs 3200€ 

 

DISCUSSION 

 

As it is indicated in the figure 11 there are big differences 

between types of collection. The case study is for three types 

of collection schemes used in the city with block type of 

buildings. The area is relatively low with big number of 

inhabitants. 

 

 
 

Figure 11: Total annual cost and time for collection type 

 

The first type of collection (A) includes costs of fuel, labor 

and maintenance of containers. The schedule includes 

transportation of 5 containers to recycling plant and includes 

their maintenance. This type requires approximately 1020€ 

annually with the lowest time required for the service. In this 

scheme there is only one person required for service, because 

it is possible to do all activities by a driver of the truck. 

Inhabitants need to bring waste equipment on their own and it 

is in the vicinity of the place where they live. 

Mobile collection (B) involves lowest cost because it is 

possible to drive along the route once a month with vehicle 

equipped with bigger type of container. There are two 

employees for helping with heavy equipment removal and 

uploading bigger container. Time of operation is longer 

compared to collection (A) because there are many stops on 

the route making it total 104 hour per year. It is convenient for 

household because it is possible to help in bringing heavy 

equipment. The cost is the lowest from three types of 

collection. 

Last type of collection does not require involvement of 

any collecting company. The collection and storage is where 
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the inhabitants live. Once a year the need to deliver waste 

equipment to recycling plant which is within acceptable 

distance (8km). In this type of collection it is difficult to 

observe cost and time directly. It is split between all 

inhabitants. It was assumed the transportation is one for two 

households. There is significant level of fuel cost for systems 

service at least 2700€. There is no additional employee but the 

drivers from the households need to spend totally 1330 hours 

per year. 

 

CONCLUSIONS 

 

There are different types of collection applicable for 

fulfillment of WEEE directive. In the paper there were 

compared three types of collection in the case study. Annual 

cost is relatively low for stationary and mobile collection. For 

individual disposal including transportation to recycling plant 

the cost of the system operation rises significantly. In this case 

there is no collecting company involved but time spent on 

disposal and fuel is on the high level. It has also negative 

impact on environment because of fuel consumption as 

natural resource depletion and emissions. 

In each type of collection the transportation cost is very 

important factor. Therefore it can be applied optimization 

methods to minimize it. It can be performed multi-criteria 

optimization due to the distance and travel time, taking into 

account the limitations on working time of driver and limited 

capacity of the receiving waste vehicle. Generally it will be 

reduced to a few tasks of vehicle routing problems (VRP): 

Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows 

(CVRP) or without Time Windows (CVRPTW), travelling 

salesman problem (TSP) or arc routing problem (ARP). ARP 

is a problem in which the vehicles are required to move along 

selected routes (represented by the edges of a graph), then 

pass indicated points (represented by the nodes of a graph) as 

in the standard VRP.   

The methods that can be applied to solve this problem are 

artificial immune system [7, 8] or the nearest neighbor method 

[10]. To solve similar tasks the evolutionary algorithms can 

give satisfying solution. Using this algorithm, the capacitated 

problem was solved [11]. The Dijkstra algorithm is suitable to 

calculate the shortest, the fastest (or the best solution - using 

multicriteria defined above) and the cheapest routes between 

different places. 

Mobile collection of waste electric and electronic 

equipment is preferred one and it is especially suitable for 

other types of buildings like scattered buildings for minor 

towns and villages. The transportation cost and service for 

other type of buildings will be higher. 

Another important factor in effectiveness of the collection 

of WEEE is information exchange about schedule and routes 

between collecting company and households. After schedule 

is fixed it is easier for suburb habitants to remember it is on a 

specific day of the week. 
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Povzetek 

Članek obravnava vzpostavitev modela razumevanja 

načina dostopa in izbire železniških postajališč slovenskih 

potnikov. V ta namen sta oblikovana dva modela, in sicer 

prvi, ki predvideva ugotavljanje prostorske dostopnosti do 

železniških postajališč z analizo vplivnih območij (angl. 

buffer analysis), in drugi model načina dostopa do postaje 

in izbire vstopne postaje z metodo drevesnega logit modela 

(angl. nestet logit model) iz skupine GEV (angl. 

generalized extreme value) modelov. 

 

Ključne besede: železniški prevoz potnikov, analiza 

vplivnih območij, drevesni logit model 

 

Abstract 

This article presents the establishment of a model of 

understanding the access mode and railway station choice 

of Slovenian passengers. Therefore, two models have been 

designed: the first predicts exploring spatial accessibility 

to railway stations with analyzing the impact areas (buffer 

analysis), and the second the access mode to the station 

and choosing the entry station with the Nestet Logit model 

from the group of Generalized Extreme Value models. 

 

Keywords: rail, passengers transport, buffer analysis, 

nestet logit model 

 

1. UVOD 

 

Investicije v javno železniško infrastrukturo predstavljajo za 

investitorja (tj. državo) velik finančni zalogaj, še posebno v 

času gospodarske krize. Zato je potrebno pri investicijah v JŽI 

pretehtati vse možne posledice posameznih ukrepov, pri 

čemer je potrebno preučiti vse relevantne značilnosti 

metodologij modeliranja prometnih tokov, tehnično-

tehnološke in eksploatacijske značilnosti železniškega 

podsistema ter opraviti analizo obstoječih podsistemov 

javnega potniškega prometa. 

Analize Statističnega urada RS (nadalje SURS) kažejo na 

to, da je vse manjše povpraševanje po javnem železniškem 

potniškem prevozu, da je v porastu motorizacija, da se 

povečuje poraba energije v prometu ter obremenitev cestne 

infrastrukture, zaradi česar sklepajo, da se celoten obseg 

potniškega prevoza razvija v okoljsko problematični smeri 

predvsem zaradi hitre rasti uporabe osebnega avtomobila. V 

letu 2011 je bilo v notranjem železniškem prevozu prepeljanih 

nekaj več kot 14,8 milijonov potnikov. Glede na leto 2010 je 

njihovo število v notranjem prevozu upadlo za 3 %, v 

mednarodnem prevozu pa  za 2 %, na dobrih 905 tisoč. V letu 

2011 je bilo v notranjem in mednarodnem prevozu 

opravljenih skupaj 773 mio potniških kilometrov, to je za 5 % 

manj kot leta 2010. Od tega je bilo v notranjem prevozu 

opravljenih dobrih 641 mio potniških kilometrov, kar 

predstavlja 5,6-odstotni upad in hkrati 83-odstotni delež vseh 

potniških kilometrov (SURS, 2013).  

Vse to so jasni znaki, da je potrebno nemudoma ukrepati 

in predvideti ukrepe, ki bodo povečali atraktivnost javnega 

potniškega železniškega prometa.  

Glavni namen članka je podati metodološki model za 

ugotavljanje načina dostopa potnikov do železniške postaje in 

izbire vstopne postaje slovenskih potnikov. Ugotovitve 

raziskave se lahko uporabijo za ugotavljanje posledic 

infrastrukturnih ukrepov javnega prevoza potnikov v 

železniškem prometu in širše. 

 

 

2. PREGLED IZSLEDKOV ŠTUDIJ IZBIRE 

ŽELEZNIŠKIH POSTAJ 

 
Številne tuje raziskave s področja prometnega planiranja 

navajajo različne dejavnike, ki vplivajo na način dostopa in 

izbiro železniške postaje in postajališč.  

Ortúzar in Willumsen (2011) ugotavljata, da na izbiro 

prevoznega sredstva ter posledično na izbiro postajališča 

vplivajo tri skupine dejavnikov. V prvo skupino uvrščata 

značilnosti potovalca (lastništvo vozila, posedovanje 

vozniškega dovoljenja, dohodek, strukturo gospodinjstva, 

gostoto poselitve), v drugo skupino uvrščata karakteristike 

potovanj (namen potovanja, čas v dnevu potovanja, 

posamično ali skupinsko potovanje) ter v tretjo skupino 

karakteristike prevoznega sredstva (kvantitativni faktor: čas 

potovanja, strošek potovanja, dostopnost, možnost parkiranja; 

kvalitativni faktorji, kot so udobje, zanesljivost, točnost, 

varnost in možnost dodatnih aktivnosti v času vožnje, npr. 

branje). 

Debrezion in ostali (2007) so v študiji dostopnosti 

železniških postajališč na Nizozemskem ugotavljali način 

dostopa in izbiro postajališč v državi. V študiji so 

predpostavili, da so potniki za svoje potovanje že izbrali vlak 

za prevozno sredstvo. Uporabili so hierarhični ali drevesni 

logit model (angl. nestet logit model). Na podlagi metode 
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največjega verjetja (angl. utility-maximizing) so ocenili 

dejavnike, ki vplivajo na način dostopa in izbire železniških 

postajališč. Kot negativni dejavnik izbire tirnega prevoza so 

izpostavili neenakomerno velikost gravitacijskih območij 

postajališč, ki vplivajo na izbiro prevoznega sredstva. 

Ugotovili so, da večina uporabnikov tirnega prevoza dostopa 

do postajališča peš ali s kolesom. V primeru večjega 

gravitacijskega območja postajališča obstaja možnost, da se 

potniki porazdelijo po ostalih prevoznih sredstvih, kot so avto 

in druge oblike javnega transporta (avtobus). Kot pozitiven 

dejavnik izbire tirnega prevoza omenjajo možnost parkiranja 

avtomobila in kolesa. Frekvenca oz. pogostost prevoza tirnega 

vozila ima pozitiven učinek, čas potovanja do postaje pa 

negativni učinek na izbiro odhodne postaje. Pomemben 

pokazatelj izbire postajališča je tudi kakovost tirnega prevoza 

(angl. rail service quality index – RSQI). Nadalje so ugotovili, 

da je povprečna razdalja med postajališči v državi 7 km, v 

mestnem in primestnem prometu pa 3,5 km. Povprečno 

uporabljajo železniški prevoz na daljše razdalje (povprečna 

dolžina potovanja znaša 40 km).  

Večina študij dostopnosti do železniških postajališč izhaja 

iz spoznanj študij dostopnosti do letališč (Psaraki in 

Abacoumkin, 2002; Basar in Bhat, 2004; Hess in Polak, 

2005), kjer uporabljajo večinoma multimodalni logit model za 

določevanje načina izbire letališč.   

Raziskovalni pristopi dostopnosti do železniških 

postajališč se razlikujejo tudi glede območja raziskovanja, tj. 

urbana ali ruralna regija. Gaun in ostali (2009) so v raziskavi 

ugotovili, da na način dostopa do postajališča v Pekingu 

vplivajo trije pomembni dejavniki: čas dostopa, stroški 

dostopa ter oddaljenost. Molin in Timmermans (2010) sta 

raziskovala izbiro prevoznega sredstva po izstopu iz vlaka 

nizozemskih potnikov. Preučila sta dejavnike, kot so namen 

potovanja, poznavanje poti, vreme, prtljaga, potovanja v 

skupini ter čas potovanja (dan, noč). V ta namen sta uporabila 

multimodalni logit model (angl. multi-modal logit). Ugotovila 

sta, da če potnik ne nosi prtljage in če je vreme suho, bo le-ta 

odšel na cilj peš ali s kolesom, seveda v povezavi z 

oddaljenostjo do cilja. Z večjo oddaljenostjo do cilja se veča 

verjetnost, da izbere drugo prevozno sredstvo (avtobus, taksi). 

Potniki s prtljago pogosteje izberejo taksi kot avtobus. Na 

izbiro sredstva vpliva tudi čas potovanja, saj za potovanja, ki 

se končajo v nočnem času, potniki pogosteje uporabijo javno 

prevozno sredstvo (avtobus, taksi). Na osnovi teh ugotovitev 

sta dejavnike izbire prevoznega sredstva razvrstila v dve 

skupini. V prvo skupino uvrščata dejavnike, ki z večjo 

verjetnostjo določajo izbiro prevoznega sredstva. Ti so: 

namen potovanja, razdalja, čas potovanja, skupinska 

potovanja. V drugo skupino pa uvrščata velikost prtljage in 

vreme. Subjektivne dejavnike, kot sta udobje in varnost, sta 

izvzela iz raziskave, ker gre za subjektivne percepcije 

posameznika, ki so težko merljive. 

Dostopnost do železniškega postajališča se razlikuje od 

dostopnosti do avtobusnih postajališč mestnega in 

primestnega prometa, ugotavljajo Debrezion in ostali (2007). 

Ugotovili so, da so uporabniki nizozemskih železnic 

pripravljeni prehoditi pot do postajališča v razdalji približno 

1,1 km, s kolesom pa do 4,2 km. Guan s sodelavci (2009, 55) 

je prišel do ugotovitev, da je najboljša dostopna razdalja do 

železniškega postajališča krajša od 1500 metrov.  

Večina raziskav dostopnosti do postajališč v slovenskem 

prostoru uporablja dve metodi dostopnosti do postajališč, tj. 

analizo vplivnih območij ter analizo dejanske oddaljenosti 

(Kozina, 2010; Gabrovec in Bole, 2006). Prišli so do 

ugotovitev, da analiza vplivnih območij več kot očitno preceni 

prostorsko dostopnost potnikov do postajališč v radiju do   

300 m, ker ne upošteva dejanske prehojene poti pešcev, 

temveč le zračno linijo. S povečevanjem oddaljenosti do 

postajališč na 500 m se precenitev prostorske dostopnosti 

zaradi uporabe različnih metod povečuje in je minimalna.  

V študiji »Izdelava ekonometričnega modela za določanje 

cen vozovnic v javnem potniškem prometu« so ugotovili, da 

bi na dolgi rok zlasti frekvenca, hitrost in dostopnost povečale 

kakovost storitev JPP, za kar pa so potrebne velike investicije. 

Pri tem je za uspešno implementacijo integriranega 

potniškega prometa potrebno izvajati tudi spremljevalne 

ukrepe, ki vključujejo izobraževanje in ozaveščanje 

uporabnikov, politiko parkiranja, prometno ureditev v mestih 

(npr. zapiranje določenih delov (centra) mesta za osebna 

vozila), davke, takse, dovolilnice, štipendiranje, nadomestila 

za prevoz na delo ipd. (Zorić s sodelavci, 2011). 

Dobovšek in Južnič (2012) sta raziskovala prometne 

navade prebivalstva SV Slovenije. Raziskava je pokazala, da 

75 % anketirancev (vzorec 757 oseb) nikoli ne uporablja 

javnega prometa, 17 % manj kot 2 x na teden, občasno 5,4 % 

(manj kot 2 x tedensko) ter 5,2 % vsak dan. Razlogi za 

neuporabo JPP so bili različni. Izstopajo sledeči: neustrezne 

lokacije postajališč (22 %), neugoden vozni red (25 %), 

neobstoj linije javnega prometa v bližini bivališča (20 %),    

33 % pa jih enostavno meni, da ni potrebe, da bi uporabljali 

javni potniški promet, ker pač uporabljajo osebno vozilo. 

Kot rezultat dosedanjih ugotovitev raziskav je država 

pripravila Nacionalni program razvoja javne železniške 

infrastrukture do leta 2030, kjer je zapisano, da so za potrebe 

primestnega potniškega prometa ljubljanske, mariborske ter 

celjske regije predvidene dodatne tirne kapacitete in 

elektrifikacije prog oz. so predvidene nadgradnje in 

novogradnje prog za hitrosti okrog 160–200 km/h na glavnih 

progah in pod 160 km/h na izbranih regionalnih progah 

(odvisno od potrebnih prevoznih časov in terenskih danosti) 

ter posodobitev postajne opreme in gradnja novih postajališč 

(Žerak, 2011). 

 

3. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

Pri odločitvah za potovanje z železnico si moramo 

odgovoriti na dve ključni vprašanji: katero vstopno postajo 

izbrati za potovanje in kako do te postaje dostopati? 

Na odgovora vplivajo različni dejavniki. Ortúzar in 

Willumsen (2011) navajata tri skupine dejavnikov: 1) 

značilnosti potovalca, 2) značilnosti potovanja in 3) 

značilnosti razpoložljivih alternativ. 

Na izbiro odhodne postaje vplivata dve vrsti dejavnikov: 

dejavniki, povezani z dostopnostjo do postaje, in dejavniki, 

povezani s kvaliteto postaje. Kvaliteto postaje določa kvaliteta 

železnice (hitrost, frekvenca, pokritost) in suplementarnih 
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storitev na postaji  (možnost parkiranja, stojala za kolesa, P + 

R sistem, hranjenje predmetov) (Debrezion in ostali, 2007). 

Del območja, katerega prebivalci lahko uporabljajo 

določeno linijo javnega potniškega prometa, predstavlja 

vplivno ali gravitacijsko območje te linije. Določena je s 

pravokotno razdaljo na linijo, od koder potniki običajno še 

hodijo do postajališča.  Številne raziskave kažejo (Schnabel in 

Lohse, 2011; Halden s sodelavci, 2005), da je gravitacijsko 

območje linije v centru mesta od 300 do 400 m, na obrobju 

mesta 400 do 500 m ter izven od 500 do 1000 m.  

Čas hoje potnikov do postaj predstavlja enega 

pomembnejših faktorjev pri načrtovanju lokacije postajališč. 

Pri tem izhajamo iz dejstva, da je zračna linija med dvema 

točkama najkrajša pot, dejanska pot peščev pa je daljša. 

Schnabel in Lohse (2011) ugotavljata, da je povprečna hitrost 

potovanja za pešce 4,2 km/h, za kolesarje 12 km/h, za JPP 18 

km/h ter za uporabnike avtomobilov 30 km/h. 

 
Tabela 1: Pot pešačenja od doma do postaj 

Vrsta potovanja Čas in (razdalja) 

Pešačenje od doma do 

cilja 

20 minut (razdalja od 1,4 do 1,6 km) 

Pešačenje do avtobusne 

postaje v mestu 

5 minut (razdalja od 300 do 500 m) 

Pešačenje do avtobusne 

postaje izven mesta 

10 minut (razdalja od 600 do 1000 m) 

Pešačenje do železniške 

postaje 

10 minut (razdalja od 600 do 1000 m) 

Vir: Halden s sodelavci, 2005 

 

Halden s sodelavci (2005) je ugotovil (tabela 1), da je v 

povprečju potnik pripravljen pešačiti od doma do cilja 20 

minut (razdalja od 1,4 do 1,6 km), od doma do avtobusne 

postaje v mestu 5 minut (razdalja od 300 do 500 m) oz. v 

ruralnem okolju do 10 minut (razdalja od 600 do 1000 m) ter 

od doma do železniške postaje 10 minut (razdalja od 600 do 

1000 m). 

Modeliranje prostorske dostopnosti do postaj je mogoče z 

metodo analize vplivnih območij (angl. buffer analysis), ki 

deluje tako, da se okoli postaj zariše obroč z določenim 

polmerom (r), s čimer se določi servisno/vplivno območje 

znotraj posamezne zračne oddaljenosti od postaj. Dostopnost 

se nato izračuna kot razmerje med številom prebivalcev 

znotraj dobljenega vmesnega območja in celotnim številom 

prebivalcev v izbrani prostorski enoti (Schnabel in Lohse, 

2011; Kozina, 2010). 

Druga metoda je analiza dejanske oddaljenosti od 

postajališč in izvira iz metode mrežnega razmerja (angl. 

network ratio method). Njena uporaba temelji na mrežnih 

analizah, kjer se izolinije enake prostorske ali časovne 

oddaljenosti namesto na podlagi zračne razdalje določijo na 

podlagi dejanske oddaljenosti od postaj po ulični ali cestni 

mreži. Pri tej metodi se prostorska dostopnost izračuna kot 

razmerje med skupno dolžino ulic, oddaljenih za določeno 

prostorsko razdaljo po mreži, in celotno dolžino ulic v 

prostorski enoti. Namesto razmerja med dolžinami ulic se v 

metodi lahko uporabi tudi razmerje med številom centroidov 

stavb ali razmerje med številom prebivalcev (Schnabel in 

Lohse, 2011, 24; Kozina, 2010, 98). 

 
Slika 1: Izolinije prostorske in časovne oddaljenosti od 

postajališč (vir: Schnabel in Lohse, 2011) 

 

Za napovedovanje prometnega obnašanje potnikov pa se 

najpogosteje uporabijo modeli diskretne izbire. Modeli 

napovedujejo izbiro posameznika v obliki funkcije poljubnega 

števila spremenljivk in konstant. Vzemimo posameznika, ki 

izbira med dvema možnostma izbere odhodne postaje. Pri tem 

obstaja K alternativ izbire, ki jih združimo v J podskupine  

(zanke – nests). Vsaka podskupina J ima Nj alternativ. Končna 

izbira je mogoča s kombinacijo možnosti obeh alternativ. 

Koristnost posameznika j, ki se odloči za vstopno postajo k,  

lahko zapišemo z naslednjo enačbo (Ortúzar in Willumsen 

2011):  

                                                 (   )   

 

kjer z Vjk označujemo deterministični del uporabnostne 

funkcije odločitve, εjk  pa slučajno napako. Če izberemo 

drevesni logit model (angl. nested logit) iz skupine GEV 

(angl. generalized extreme value) modelov, za katere obstaja 

verjetnost, da izberemo alternativo k med nizom alternativ K, 

napišemo enačbo:   

 

 
 

kjer xi označuje vektor pojasnjevalnih spremenljivk izbire 

postajališča, β' predstavlja vektor koeficientov, ki so 

specifični za vsako izmed alternativ izbire postajališč, μi 

predstavlja parameter homogenosti in je pri RU2 (angl. 

random utility maximization theory) modelih večji od 1 

(Ortúzar in Willumsen, 2011). 

 

4. METODOLOGIJA 

 

Z metodološkim modelom dostopa potnikov do postaje in 

izbire vstopne postaje želimo raziskati proces izbire  

slovenskih potnikov glede na način dostopa do postaje in 

izbire vstopne postaje. Razumevanje dejavnikov odločanja 

potnikov, ki vplivajo na izbiro odhodne postaje in načina 

dostopa do nje, ima več praktičnih posledic za oblikovanje 
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politike upravljanja prevoza potnikov za mestni, primestni in 

medmestni promet. Najprej omogoča, da definiramo vplivna 

območja postaj. To pomeni, da izboljšuje napovedi 

zahtev/povpraševanja po potovanjih na ravni postaje. To 

lahko uporabimo kot osnovo za izbiro lokacije za razvoj novih 

postajališč ali planiranje razširitev obstoječih linij kot tudi 

parkirnih možnosti (P + R) in načrtovanje napajalnih (feeder) 

linij javnega transporta. 

V nadaljevanju bomo predstavili dva metodološka modela 

ugotavljanja dostopnosti do železniških postaj in postajališč. 

Prvi model predvideva ugotavljanja prostorske dostopnosti do 

postajališč z analizo vplivnih območij (angl. buffer analysis). 

Na osnovi ugotovitev Haldena s sodelavci (2005, 21) bomo 

predpostavili, da so pripravljeni potniki prehoditi do 1000 m 

do postajališča oz. prekolesariti do 4000 m do železniškega 

postajališča. Ostale modalitete bomo izvzeli. Če upoštevamo 

faktor direktnosti, ki je določen na podlagi empiričnih 

raziskav med zračno in dejansko potjo (Schnabelu in Lohseu, 

2011) in znaša za pešce in kolesarje 1.4, potem dejanski 

polmer vplivnega območja železniškega postajališča znaša za 

pešce 600 m in za kolesarje 2400 m. 
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dostopnosti do postajališč

Vnos postajališč z Gauß-
Krügerjivimi koordinatami
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Slika 2: Model določanja prostorske dostopnosti do železniških 

postaj in postajališč 

 
Pri uporabi metode vplivnih območij bomo predpostavili, 

da je populacija enakomerno porazdeljena v določeni 

prostorski enoti. Glavni vir podatkov za vrednotenje 

dostopnosti do postajališč so Gauβ-Krügerjeve koordinate 

železniških postaj, podatkovni sloj Evidence hišnih številk 

(EHIŠ), ki mora biti dopolnjen s podatki iz Centralnega 

registra prebivalstva (število oseb na hišni številki). Za 

določevanje modela prostorske dostopnosti uporabimo 

programsko orodje ArcGIS 10.1 (www.esri.com).  

 

 
Slika 3: Primer vplivnih območij postajališč v radiju 300, 500 in 

700 m v mestu Weiherfeld (vir: Hassler s sodelovalci, 2009) 

 

Za odločitev o izbiri vstopnega postajališča in načina 

dostopa do postajališča bomo uporabili drevesni logit model 

(angl. nestet logit model). Predpostavljamo, da so potniki za 

svoje potovanje že izbrali vlak za prevozno sredstvo. 

 
Slika 4: Model izbire železniških postaj 

 
Podmodel izbire dostopnosti postaje se ne ukvarja s 

problemom izbire poti do cilja. Pot od izvora potovanja do 

odhodne postaje se imenuje dostop (angl. access), pot od 

izstopne postaje do končnega cilja potovanja pa izstop (angl. 

egress).  

Na izbiro odhodne postaje vplivata dve vrsti dejavnikov 

(faktorjev): dejavniki, povezani z dostopnostjo do postaje, in 

dejavniki, povezani s storitvami, ki so dostopne na postaji. 

Dejavniki dostopnosti do postaje so: 

• razdalja do postaje, 

• čas potovanja do postaje in 

• strošek dostopa. 
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Dejavniki, povezani s kvaliteto postaje, so: 

• frekvenca, 

• možnost parkiranja koles, 

• možnost parkiranja vozil, 

• sistem parkiraj in pelji (P + R sistem) ter 

• čas potovanja z vlakom. 

 

Za pojasnjevanje odločitev posameznika smo upoštevali še 

lastništvo osebnega vozila, razpolaganje z vozniškim izpitom 

ter vrsto vozovnice.  

Podatke za izvedbo modela bomo pridobili z anketo 

izražene preference na postajah z metodo neposrednega 

intervjuja. Anketiranje bomo izvajali na treh postajah 

primestnega železniškega prometa v mariborski regiji. Na 

podlagi teh podatkov bomo z metodo največjega verjetja 

(angl. utility-maximizing) ocenili dejavnike, ki vplivajo na 

način dostopa in izbire železniških postajališč. Rezultati ocene 

parametrov modela izbire načina dostopa in izbire postajališča 

bodo funkcije v takšni obliki, da je možna vgradnja v 

obstoječi prometni model. 

 

5. PREDVIDENI REZULTATI RAZISKAVE 

 

Raziskava o odločitvi slovenskih potnikov o izbiri vstopne 

postaje in načinu dostopa do železniških postaj še poteka, zato 

bodo rezultati objavljeni v naslednjem članku.  

Predpostavljamo, da bodo lažje dostopne postaje z večjo 

verjetnostjo izbrane za odhodne postaje kot težje dostopne. 

Npr. pri nespremenljivih ostalih dejavnikih bodo kot odhodne 

postaje izbrane tiste z večjo frekventnostjo vlakov kot 

načinom dostopa do postaje kot tiste s slabšo frekventnostjo. 

Podobno tudi možnost ostalih načinov dostopa, kot so avto, 

JPP ter druge nemotorizirane oblike dostopa, vpliva na izbiro 

odhodne železniške postaje. Še več, izbira odhodne postaje je 

odvisna od kvalitete same postaje. Kvaliteto postaje 

razlagamo kot kvaliteto železnice in drugih 

suplementarnih/dopolnilnih storitev na postaji. Frekvenca, 

povezanost mreže in pokritost so nekateri primeri storitev 

železnice. Prisotnost ostalih suplementarnih storitev, kot so 

razpoložljivost parkirnih mest, možnost sistema parkiraj in 

pelji (P + R sistem), varovana in pokrita kolesarnica ter 

urejena čakalnica, povečuje privlačnost odhodne postaje. 

 

6. ZAKLJUČEK 

 

V članku smo predstavili dva modela za ugotavljanje 

prostorske dostopnosti do železniških postajališč, tj. z analizo 

vplivnih območij (angl. buffer analysis) in z modelom dostopa 

potnikov do postaje in izbire vstopne postaje. Rezultati 

raziskave bodo objavljeni v naslednjem članku, ker še vedno 

poteka anketiranje uporabnikov železniškega prevoza v 

mariborski regiji. Ugotovitve raziskave bodo pomembne za 

ugotavljanje posledic infrastrukturnih ukrepov javnega 

prevoza potnikov v železniškem prometu in širše. 
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