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NASLOV 

Borze prevozov in tovorov na internetu 

IZVLE�EK 

Podro�je transporta v sodobnem svetu spada med najpomembnejše gospodarske 

panoge, ki predstavljajo idealno podro�je za uvajanje novih tehnoloških rešitev. Cilj 

tega diplomskega dela je izdelati informacijsko analizo internetnih borz prevozov in 

tovorov, ki se vse bolj uveljavljajo kot pomemben dejavnik optimizacije poslovanja 

transportnih podjetij. V diplomskem delu najprej predstavimo vlogo transporta in 

logistike. Nato predstavimo 17 izbranih transportnih borz in jih primerjamo s 

funkcionalnega in uporabniškega vidika. V postopku primerjave izkustveno 

dolo�imo nabor parametrov, ki so pomembni pri ocenjevanju kakovosti posamezne 

borze, ter naredimo procesni model delovanja transportne borze v obliki diagrama 

podatkovnih tokov. Na izbranem vzorcu transportnih podjetij iz goriške regije 

izvedemo anketo o uporabi transportnih borz in na osnovi njihovih odgovorov 

oblikujemo zahteve, ki jih mora izpolnjevati uspešna transportna borza. Analiza 

odgovorov v anketi pokaže, da uporabniki v veliki ve�ini uporabljajo eno izmed 

obravnavanih borz, si pa hkrati najbolj želijo boljšo pravno zaš�ito za izvedbo posla, 

sklenjenega preko borze, oziroma jamstvo v primeru, �e stranka, za katero se opravi 

prevoz, te storitve ne pla�a. Ocenjujemo, da omenjeni dve ugotovitvi predstavljata 

priložnost za trenutno manj aktivne transportne borze, da pove�ajo svoj vpliv in tržni 

delež.  

KLJU�NE BESEDE 

transport, logistika, borze prevozov in tovorov, spletne aplikacije, analiza 
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TITLE 

Freight exchange on the Internet 

ABSTRACT 

Transport represents one of the most important industry branches in the modern 

world that serve as an ideal playground for introducing new technologies and 

solutions. The goal of this bachelor thesis is to analyze web-based freight exchange 

sites that are increasingly used as tools for business optimization in transport 

companies. First, we describe the role of transport and logistics in the modern 

economy. Next, we present 17 selected freight exchange sites and compare them 

from functional and end-user perspective. In the process of comparison we 

empirically determine the set of parameters that are important in estimating the 

quality of a single solution. We also construct a general process model of a freight 

exchange site in the form of data flow diagram. On a selected sample of transport 

companies from the Gorica region we conduct a survey about the use of freight 

exchange sites. Based on their answers we formulate requirements that must be met 

by successful freight exchange sites. The analysis of the survey answers shows that 

the users mostly use one of the presented freight exchange sites, while they strive for 

better legal protection of the businesses contracted through the sites and the warranty 

in the cases of non-paying customers. We believe that the presented two proposals 

represent a potential for currently less active freight exchange sites to improve their 

impact and market share.  
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transport, logistics, freight exchange, web applications, analysis 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 

Transport spada med najstarejše družbene dejavnosti. �e pogledamo v zgodovino, 

vidimo, da je bila že v prvotnih oblikah �loveške družbe prisotna potreba po prevozu 

ljudi in blaga. Vemo, da brez transporta ni pridobivanja dobrin. Kot samostojna 

dejavnost se je transport razvil komaj v srednjem veku, ko je kapitalisti�ni na�in 

proizvodnje z razvito družbeno delitvijo ustvaril pogoje za lo�itev transporta od 

trgovine. Prvi razmah transportne dejavnosti se je za�el sredi 18. stoletja. Brez 

transporta pa si v današnjem �asu ne moremo zamisliti obstoja �loveške družbe. 

Transporta spada med najve�je gospodarske panoge. Njegov razvoj s pomo�jo novih 

tehnologij napreduje zelo hitro, saj so zahteve sodobnega gospodarstva vse ve�je in 

jim je potrebno slediti. Nove tehnologije v transportu, kot so GPS sledenje, e-

poslovanje, borze transporta in še mnoge druge predstavljajo pomemben vir 

informacij in omogo�ajo hitrejše, enostavnejše in stroškovno ugodnejše poslovanje. 

Med nove tehnologije štejemo tudi borze tovora in transportnih storitev na internetu, 

ki so u�inkovit pripomo�ek hitrih posredovanj informacij, ne glede na kraj nahajanja. 

Podrobneje predstavljamo borze tovora in transportnih storitev v �etrtem poglavju, 

kjer tudi analiziramo 17 borz.  

Borze prevozov in tovorov so spletna tržiš�a, kjer špediterji in prevozniki trgujejo s 

presežnimi oziroma manjkajo�imi ponudbami tovora in transporta. Njihov cilj je 

dose�i optimalno uporabo transportnih kapacitet. Borze prevozov in tovorov so 

pomemben vir dela in zaslužka za podjetja, ki bodisi iš�ejo ali ponujajo transportne 

storitve. Zaradi vse ve�jega povpraševanja podjetij je v zadnjem �asu število 

ponudnikov borz na internetu precej naraslo. 

1.2 Namen diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je bil izdelati informacijsko analizo problemskega podro�ja 

internetnih transportnih borz z uporabniškega stališ�a. Analiza predstavlja prvo fazo 

življenjskega cikla razvoja informacijskih rešitev, zato njeni rezultati predstavljajo 

osnovo za vse nadaljnje faze (na�rtovanje, izvedba, vpeljava, vzdrževanje).  
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Rezultati diplomskega dela so uporabni pri izdelavi in nadgradnji posamezne 

internetne transportne borze z namenom izboljšati kvantiteto in kvaliteto ponujenih 

storitev in posledi�no pove�ati tržni delež poslovanja.  

V diplomskem delu izbran vzorec internetnih transportnih borz primerjamo s 

funkcionalnega in uporabniškega vidika. V postopku analize izkustveno dolo�imo 

seznam parametrov, na osnovi katerih ocenimo kvaliteto posamezne borze (npr. 

nabor ponujenih dodatnih storitev, pogoji uporabe, zahtevnost uporabe, število 

aktivnih uporabnikov, cena itd.). Analiziramo tudi uporabnost transportnih borz s 

stališ�a uporabnikov. Kot rezultat oblikujemo nabor zahtev, ki so klju�nega pomena 

in jih mora izpolnjevati transportna borza, �e želi biti konkuren�na ostalim borzam. 

1.3 Metodologija dela 

Pri diplomskem delu smo najprej pregledali ustrezno literaturo s podro�ja transporta 

in transportnih borz. Definirali smo glavne pojme s podro�ja transporta. Izvedli smo 

analizo in primerjavo internetnih transportnih borz. Na koncu smo oblikovali 

vprašanja za transportna podjetja, ki smo jih zastavili izbranemu vzorcu transportnih 

podjetij iz goriške regije. Na osnovi dobljenih odgovorov, smo pripravili seznam 

najpomembnejših zna�ilnosti, ki jih mora imeti uspešna transportna borza. 

1.4 Pregled vsebine diplomskega dela 

Diplomsko delo je razdeljeno na pet poglavij. Za uvodnim poglavjem, kjer 

predstavljamo cilje diplomskega dela ter metodologijo, sledi poglavje o transportu, 

kjer opisujemo glavne zna�ilnosti transporta v sodobnem gospodarstvu. Opisana je 

delitev transporta ter posamezne transportne zvrsti. Tretje poglavje je poglavje 

logistike, kjer povzemamo razli�ne definicije, ki jih navajajo avtorji, opisujemo 

strategije oskrbovanja, internetno poslovanje ter podro�ja uporabe sodobnih 

tehnologij v prevoznih podjetjih. �etrto poglavje obsega prakti�ni del, v katerem  

opisujemo analizo izbranih transportnih borz iz Evrope in sveta. Primerjamo jih s 

funkcionalnega in uporabniškega stališ�a. V petem poglavju smo podali zaklju�ke 

diplomskega dela in predloge za nadaljnje delo. 
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2 TRANSPORT 

2.1 Zgodovina in vloga transporta 

Transport uvrš�amo med najstarejše družbene dejavnosti (Ogorelec, 2004). Potreba 

po prevozu ljudi in blaga je bila prisotna že v prvotnih oblikah �loveške družbe, saj 

vemo, da brez transporta ni možno pridobivati dobrin. V �asu razcveta držav v 

starem veku so nastale prve organizirane oblike transporta. Transportna dejavnost je 

bila v tem obdobju del trgovine. Trgovci so bili lastniki blaga in sredstev. Kot 

samostojna gospodarska dejavnost se je transport razvil šele v srednjem veku, ko je 

kapitalisti�ni na�in proizvodnje z razvito družbeno delitvijo dela ustvaril pogoje, da 

so lo�ili transport od trgovine. Zna�ilnosti transportne dejavnosti so bile v tem 

obdobju slede�e: uporaba žive sile in vetra kot pogonske energije, majhna 

zmogljivost transportnih sredstev ter omejenost prevozov na dolo�ena obmo�ja, 

zlasti ob Sredozemskem morju. 

Hitrejši razvoj transporta je sledil ob koncu srednjega veka kot posledica iznajdb, 

razvoja znanosti in boljše organiziranosti. Šele sredi 18. stoletja se je za�el pravi 

razmah transportne dejavnosti. Spodbudila ga je industrijska revolucija, industrijsko 

revolucijo pa je pospeševal razvoj transporta. Brez transporta si v današnjem �asu ne 

moremo zamisliti obstoja �loveške družbe. Tržno gospodarstvo ne bi delovalo brez 

transporta. Prav tako transport ne priznava mej in razlik med državami ter 

gospodarsko politi�nimi skupnostmi.  

Vloga transporta je v gospodarstvu ve�stranska. Razvitost transportne dejavnosti je 

pokazatelj splošnega gospodarskega stanja neke države. Transport vpliva na splošni 

gospodarski razvoj. Je tudi pomemben gospodarski dejavnik, saj je konkuren�nost 

celotnega gospodarstva mo�no odvisna od u�inkovitega transportnega sistema. 

Nujen pogoj reprodukcije je transport, saj kraj proizvodnje in porabe ne sovpadata. 

�e se premaguje prostorske razlike med proizvodnjo in porabo, omogo�a transport 

uresni�itev reprodukcijskega procesa.  

Bistven dejavnik prostorske delitve dela je transport. Vsako gospodarstvo mora, kar 

se da najbolje izkoristiti svoje naravne pogoje (vir surovin, energijo) ter zaposlovati 
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delovno silo na posameznih podro�jih. Eden odlo�ilnih dejavnikov delitve dela v 

mednarodnem merilu je bil in je še vedno razvoj transportnega sistema. 

Problemi strukturnega zna�aja kot tudi drugi problemi so bili in so še vedno zna�ilni 

za razvoj transporta (Logožar, 2004). Pri�a smo neracionalnemu razvoju strukture 

transportnega sistema pri nas in v svetu. Neracionalna delitev dela med železniškim 

in cestnim transportom je privedla do tega, da se je cestni transport razvijal hitreje, 

ekonomski položaj železnice pa se je poslabšal. To se kaže v pove�anju skupnih 

transportnih stroškov v gospodarstvu (Logožar, 2004). Družba je zato primorana 

sprejeti primerne ukrepe in izdelati instrumentarij za urejanje odnosov na 

transportnem tržiš�u ter usmerjati razvoj strukture transportnega sistema. Transport 

je potrebno prou�evati tudi kot družbeni problem, saj zaradi onesnaževanja zraka in 

hrupa vpliva na zdravje ljudi. Zaradi izgradnje sodobnih avtocest in prometnic 

transport vpliva na porabo prostora in na varnost, saj zaradi naraš�anja motorizacije 

žal naraš�a tudi število nesre�. 

2.2 Izvor besede transport 

Mnogi ljudje smatramo pojma prevoz oziroma transport in promet za sinonima, 

vendar to nista, saj med njima obstajajo številne razlike. Prevoz je mnogo ožji pojem 

od prometa. Transport je specializirana dejavnost, ki s pomo�jo prometne 

infrastrukture omogo�a izvajanje prometne storitve, s prevažanjem blaga, ljudi in 

energije z enega mesta na drugo (Zelenika in Kamnik Zebec, 2007). 

Promet je širši pojem od prevoza in ima tri razli�ne pomene:  

• beseda promet pomeni v najširšem pomenu odnose med ljudmi oziroma 

promet med ljudmi, lahko pa govorimo o tako imenovanem družbenem 

prometu; 

• malo ožji pomen besede promet pomeni ekonomsko, oz. ekonomsko- 

finan�no kategorijo, znotraj katere lahko govorimo o blagovnem, 

neblagovnem, trgovinskem, turisti�nem, pla�ilnem, maloobmejnem prometu;  
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• v ožjem pomenu zajema promet prevoz ali transport ter operacije v povezavi 

s prevozom blaga, potnikov in telekomunikacije. Ta definicija temelji na 

znanstveno utemeljenih logisti�nih na�elih. 

Pojem transport razumemo kot prostorsko ali krajevno spremembo transportnega 

blaga s pomo�jo transportnega sredstva. Transportni proces sestoji iz transportnega 

blaga, sredstva in procesa. �e želimo, da se blago prepelje iz odpravnega mesta A do 

namembnega mesta B in v mestu A ni ustreznega transportnega sredstva, 

potrebujemo transportni proces, ki se ga ozna�i s prazno vožnjo vozila do mesta 

nakladanja. Transportni procesi so prazne vožnje brez transportnega blaga, 

predstavljajo pa predpogoj za izvedbo transportnega procesa z blagom.  

Posebnosti transporta so naslednje (Logožar, 2004): 

• prevoznih storitev ni mogo�e skladiš�iti in proizvajati na zalogo; 

• povpraševanje po prevoznih storitvah je izpostavljeno velikim nihanjem 

(dnevna, tedenska, mese�na, letna itd.); 

• kapaciteta prevozniškega podjetja je praviloma naravnana na zadovoljevanje 

povpraševanja ob konicah; 

• povpraševanje po prevoznih storitvah je najve�krat izvedeno iz 

povpraševanja po blagu in cena za prevozno storitev lahko le malo vpliva na 

povpraševanje po prevoznih storitvah; 

• povpraševanje po prevoznih storitvah je najve�krat neparno; to pomeni, da 

med dvema krajema v obe smeri ni enakih koli�in blaga za prevoz, posledica 

tega pa je, da vedno obstajajo nadkapacitete, ki negativno vplivajo na tržiš�e. 

2.3 Kakovost transporta 

Kakovost transporta sestavlja niz elementov, ki se med seboj dopolnjujejo in 

prepletajo. Ko izbiramo najustreznejše transportno sredstvo ali transportne poti, je 

potrebno te elemente primerjati in izbrati razli�ico, ki je najprimernejša.  

Elementi kakovosti transporta so: 
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• Hitrost – vpliva na obra�anje finan�nih sredstev, na hitrost proizvodnega 

procesa, znižanje stroškov za sredstva, ki so povezana s transportnim 

procesom ter s tem na oblikovanje narodnega dohodka; ta element se 

uporablja takrat, kadar se pojavi nujna potreba na trgu, pri transportu blaga, ki 

ne prenese dolgotrajnosti transporta in pri transportu nadomestnih delov, ki so 

nujni; 

• Varnost – pomembna je za ohranitev kakovosti blaga in je izredno 

pomembna tudi pri prevozu oseb; na vrednost blaga, kot tudi na uporabno 

vrednost med transportom negativno vplivajo atmosferski vplivi, ljudje 

(tatvine) ter nezgode; 

• Množi�nost – je pomemben element kakovosti transporta; množi�nost je 

nujna pri oskrbi dolo�enih panog industrije s surovinami in energijo, 

kmetijstvu, gradbeništvu in pri prevozu ljudi; 

• Rednost – na dolo�ene vrste prevoza uporabnik transporta že vnaprej ra�una 

(linije); tržiš�e zahteva redno oskrbo z dobrinami, proizvodnja pa dostavo 

pošiljk, ki je redna; 

• To�nost – ravno tako vpliva na redno oskrbo; to�nost je pomembna zaradi 

nemotenega poteka proizvodnega procesa, saj se tako proizvodnja lahko 

odpove varnostnim zalogam (manj skladiš�nega prostora, manjša vezava 

sredstev v zalogah); 

• Pogostost – �e je prevoz blaga in oseb pogostejši, pove�ujemo kakovost 

transporta, prav tako pa se zmanjšajo zaloge blaga; 

• Dostopnost – lahko se ustvari neposredna zveza med blagom in transportnim 

sredstvom; odvisna je od tega, koliko je razširjeno transportno omrežje;  

• Udobnost – pomembna je pri prevozu ljudi in vpliva na izbiro prevoznega 

sredstva; 

• Poraba energije in varstvo okolja – v zadnjem �asu vse bolj vpliva na 

kakovost transporta. 
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Zahteve sodobnega gospodarstva so, da je transport hiter, varen, množi�en, reden in 

to�en. Nobena transportna panoga ne more izpolniti vseh teh zahtev. Železniški 

transport ima zaradi sorazmerno velike hitrosti vožnje, rednosti in to�nosti velike 

transportne zmogljivosti.  

Cestni transport ima v primerjavi z železniškim manjše zmogljivosti, 

najpomembnejša prednost pa je v dostopnosti oz. možnost prevoza blaga do 

porabnikov brez pretovora. Manjše prevozne zmogljivosti ima letalski transport, pri 

�emer pa je hitrost transporta velika. Nasprotno pa ima pomorski transport velike 

prevozne zmogljivosti. Je poceni, šibkejša plat pa so rednost, pogostost in hitrost 

(Logožar, 2004). 

2.4 Delitev transporta 

Transport delimo na notranji in zunanji. Pod pojmom notranji transport razumemo 

prevoz znotraj meja podjetja. Pojem zunanji transport je prevoz transportnega blaga 

po javnih prometnicah, torej iz podjetja pošiljatelja do podjetja prejemnika. Zunanji 

transport torej pomeni prevoz med razli�nimi obrati podjetja, ki so med seboj 

krajevno oddaljeni, med skladiš�i na razli�nih krajevnih obmo�jih itd. (Oblak, 2007). 

2.4.1 Notranji transport 

Nujni sestavni del vsakega proizvodnega procesa je notranji transport. Osnovna 

naloga notranjega transporta je planska oskrba vseh oddelkov in delovnih mest z 

materialnimi prvinami, odvažati pa mora vse, kar na teh delovnih mestih nastaja. 

Notranji transport zajema premikanje surovin, blaga, polproizvodov, nedokon�anih 

proizvodov, gotovih proizvodov ter drugih dodatnih materialov v podjetju.  

Lahko bi rekli, da notranji transport vklju�uje transport v predelavi oziroma 

proizvodnji, skladiš�u, med predelavo in skladiš�em, transport med skladiš�i v 

podjetju ter transport med proizvodno-predelovalnimi obrati. Funkcije notranjega 

transporta zadevajo skoraj vse oddelke v podjetju.  

Notranji transport mora biti tako kot sama proizvodnja organiziran ter ekonomsko in 

tehni�no kontroliran, saj je del proizvodnega toka.  
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Organizacija notranjega transporta se mora nujno prilagajati organiziranosti 

proizvodnje. Transportne poti so tiste, po katerih poteka transport s transportnimi 

sredstvi. Te poti morajo biti varne, prehodne, transport, ki po njih poteka, pa ne sme 

biti nevaren za zaposlene, ki so v bližini. Podjetje mora pri urejanju notranjega 

transporta upoštevati dejavnike, ki vplivajo na u�inkovitost izvajanja nalog. Ti so: 

razmestitev poslovnih objektov, teren, na katerem so objekti postavljeni, vrsta in 

stanje transportnih sredstev in še mnogo drugih, ki jih bo podjetje uporabilo 

(Logožar, 2004). 

2.4.2 Zunanji transport 

Glavna naloga zunanjega transporta je, da pravo�asno opravi dovoz surovin, 

nedokon�anih proizvodov, sestavnih delov, polproizvodov in drugih materialov ter 

odvoz kon�nih proizvodov. Da u�inkovito in uspešno opravi to nalogo, mora podjetje 

izbrati najprimernejše prevozno sredstvo in prevozno pot. 

Lahko re�emo, da zunanji transport zajema prevoz surovin, nedokon�anih 

proizvodov, polproizvodov, sestavnih delov ter drugega blaga od mesta, kjer je 

njegov izvor oz. od dobavitelja do proizvodnje ter prevoz od proizvajalca do 

skladiš�a odjemalca oz. do kon�nega uporabnika. Pri zunanjem transportu lo�imo 

primarne in sekundarne funkcije. K primarnim spada prevozna funkcija in z njo 

povezana pretovorna funkcija. K sekundarnim funkcijam pa spada zagotavljanje 

prevoznih poti, torej izgradnja in vzdrževanje potne mreže. Kot sekundarna funkcija 

se tudi šteje funkcija jamstva prevoznika pri izvajanju prevozniških storitev.  

Med naprave zunanjega transporta uvrš�amo: cestne, železniške, vodne in zra�ne 

transportne naprave in podobno. 

2.5 Transportne zvrsti 

2.5.1 Cestni transport 

Cestni transport delimo na transport na daljše in krajše razdalje. Cestnemu transportu 

na krajše razdalje pravimo tudi lokalni transport. Cestni tovorni prevozniki so v 

transportu na kratke razdalje prakti�no brez konkurence.  
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V velikih mestih jim konkurira tirni transport (tramvaj, podzemna železnica itd.). 

Primerjalna prednost daljinskega transporta je velika dostopnost, ki jo omogo�a 

razširjenost cestne mreže. Prednosti, ki ju ima daljinski transport, sta tudi hitrost in 

varnost v transportu. Pri daljinskem prevozu zaradi neposrednega transporta 

odpadejo vmesne manipulacije, zmanjša se možnost nastanka transportnega tveganja 

in njegovih posledic, npr. poškodbe ali izgube tovora.  

Pri mednarodnem transportu na daljše razdalje je priporo�ljivo organizirati oprtni 

sistem prevoza v kombinaciji železnica-cesta, saj združuje dobre lastnosti obeh 

transportnih nosilcev, ugoden pa je tudi z vidika varovanja okolja (Logožar, 2004). 

2.5.2 Železniški transport 

Železniški transport je v transportnem sistemu vsake države pomembna transportna 

panoga.  

Vloga železniškega transporta se je glede na njegovo mesto v zgodovini zelo 

zmanjšala, tako da je na po�asnejši razvoj železniškega transporta vplival tudi razvoj 

drugih transportnih panog. Do najve�je konkuren�ne borbe prihaja prav med cestnim 

in železniškim transportom. Pri rabi cestnega in železniškega transporta je potrebno 

upoštevati stroške ene in druge vrste transporta.  

Prednosti železniškega transporta za uporabnike transportnih storitev so: relativno 

velika hitrost, to�nost, varnost in udobnost, možnost množi�nega prevoza, manjši 

hrup in onesnaženost zraka ter nizka poraba energije. 

Železniški transport je z vidika kakovosti dobro organiziran in neodvisen od 

vremenskih vplivov in zaradi tega relativno to�en. Železnico štejemo kot varno vrsto 

prevoza, pri ve�jih koli�inah blaga ter daljših razdaljah tudi ekonomi�no in hitro.  

Vloga železnice pridobiva na pomenu prav zaradi tega, ker se uporablja oprtni 

sistem, kjer naložijo kamione ali prikolice na posebne vagone. Le-te prepeljejo na 

ve�je razdalje do ve�jih železniških vozliš�, od tam pa se nadaljujejo prevozi po cesti 

do kon�nih uporabnikov (Ogorelc, 2004). 

Zna�ilnosti železnice pri prevozih na daljše razdalje so:  
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• železnica omogo�a prevoz vseh vrst tovora, npr. pošiljk z veliko vrednostjo, 

pošiljk, ki se jih ne da prevažati po cesti in podobno; 

• primerna je za prevoz velikih koli�in proizvodov, ki so dragi in ne spadajo v 

kategorijo množi�nega tovora (avtomobili, stroji itd.); 

• zagotavlja varen in zanesljiv prevoz (Logožar, 2004). 

2.5.3 Zra�ni transport 

Zra�ni transport se deli na komercialno in splošno zrakoplovstvo. Komercialno 

zrakoplovstvo je sestavljeno iz linijskih in nelinijskih prevozov potnikov, pošte in 

tovora. Prednost zra�nega transporta je v hitrosti, zaradi �esar je v 

medkontinentalnem transportu brez konkurence. Na srednjih razdaljah (do 600 km) 

mu mo�no konkurirata cestni transport in železnica. Zra�ni prevoznik ima pri 

prevozu blaga v medkontinentalnem transportu v primerjavi s pomorskim naslednje 

prednosti:  

• zanesljivost dobave,  

• hitrost,  

• pogostost (frekvenca linijskih poletov),  

• varnost v prevozu tovora itd. 

Kakovost kontinentalnega prevoza v primerjavi s kopenskimi transportnimi nosilci se 

kaže nekoliko druga�e. �e gledamo hitrost in �as, je potrebno upoštevati tudi vso 

transportno pot, ki lahko �as distribucije do letališ� bistveno podaljša. Omejujo�i 

dejavnik je razmeroma majhna transportna zmogljivost letal (Ogorelc, 2004). 

2.5.4 Pomorski transport 

Pomorski transport delimo na �ezoceansko (dolgo) plovbo ter obalno plovbo, ki se 

deli na malo in veliko obalno plovbo ali kabotažo. Pri dolgi plovbi se ladjarji 

specializirajo po kontinentih ali za dolo�ena obmo�ja kontinentov. Po organiziranosti 
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delimo pomorski transport na linijski in svobodni transport. To je linijska in 

svobodna (tramperska) plovba (Ogorelc, 2004). 

Prednosti linijske plovbe so: 

• izboljšava dobavnega servisa izvoznika: v svetovnih in drugih pomembnih 

pristaniš�ih pristanek linijskih ladij s prevozi v notranjost, ki so organizirani 

do prejemnikov; 

• prevoznikova preglednost pri organiziranju logisti�nega procesa in ugoden 

vpliv na terminiranje proizvodnje (skladiš�enje v pristaniš�u, odprava v 

kopenskem transportu in priprava za vkrcanje); 

• rednost in pogostost prevozov; 

• na ugled izvoznika ugoden vpliv - uporaba boljših ladij in nižje premijske 

postavke pri zavarovanju tovora.  

Prednosti svobodne plovbe so: 

• ni omejitev na trgu; 

• možen je prevoz »množi�nih« tovorov; 

• možna je lastna usmeritev prevoza. 

2.5.5 Kombinirani transport 

Profesor Anton Ogorelc navaja, da je smotrnost razvijanja tehnologije transporta v 

tem, da se z oblikovanjem ve�jih tovornih enot, zlasti z unitiziranjem tovora, 

racionalizira transportni proces po sistemu od vrat do vrat (Ogorelc, 2004). 

Kriteriji za razvrš�anje transportnih sistemov s tehnološkega vidika so:  

• potreba po lo�evanju transportne enote pri pretovoru (razsuti ali kosovni 

tovor); 

• direktni in indirektni prevoz (število transportnih nosilcev); 
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• na�ini pretovora: horizontalni, vertikalni. 

Sodobno transportno tehnologijo v grobem ozna�uje: 

• unitiziranje oz. poenotenje tovora, pri �emer se uporablja standardno 

transportno in manipulacijsko enoto (paleta, kontejner itd.); 

• uvajanje sistemov horizontalne manipulacije, kjer gre za horizontalno 

pretovarjanje tovora ali transportnega sredstva, naloženega s tovorom. 

Sistem horizontalne manipulacije pomeni, da se so�asno uporablja dve transportni 

sredstvi razli�nih transportnih panog skupaj z naloženim tovorom.  

Operacije pretovora:  

• horizontalne: kombinacija cesta-železnica ali pa cesta-morje (posebna cestna 

vozila zapeljejo na ladjo – angl. »roll on – roll off«, RO-RO); 

• vertikalne: tovornjake dvignejo in spustijo (angl. lift on – lift off oziroma 

krajše LO-LO). Tipi�en transport je kontejnerski transport (kombinacije 

cesta–železnica, kopno–morje) ali oprtni (cesta–železnica) (Ogorelc, 2004). 

»Pri kombiniranem transportu gre za povezavo dveh ali ve� transportnih nosilcev v 

celoviti transportni verigi, transportne enote lahko hitro pretovorimo na vmesnih 

to�kah – transportne enote ne razformiramo – med transportnimi nosilci« (Ogorelc, 

2004, str. 78). 

Zna�ilnost kombiniranega transporta je povezava prednosti sistemov dveh ali ve� 

transportnih nosilcev. Znani sta dve obliki kombiniranega transporta, in sicer 

transport brez spremstva (»nespremljani« transport) in »spremljani« kombinirani 

transport. 

Pri transportu brez spremstva se uporablja standardizirane enote, kot so kontejnerji, 

polprikolice itd. Tu gre za vertikalni pretovor transportnih enot.  

Transport s spremstvom, ki ga imenujemo tudi »potujo�a avtocesta«, je sistem 

prevoza, kjer cestno vozilo zapelje s tovorom na posebne vagone z nizkim podom.  
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Tovor spremljajo vozniki tovornjakov v potniških vagonih. Vozila razložijo na 

namembni železniški postaji, nato jih vozniki odpeljejo do prejemnikov (slika 1). 

V kombiniranem transportu prevladujejo specializirani organizatorji prevoza. V 

praksi sta najbolj uveljavljeni dve obliki kombiniranega transporta: 

• transport od terminala do terminala; 

• celovitost transportne verige »od vrat do vrat«. 

Kombinirani transport ima pomembno funkcijo v transportni politiki in politiki 

varovanja okolja. EU je sprejela vrsto ukrepov za pospeševanje kombiniranega 

transporta (Ogorelc, 2004). 

 

(a) Spremljani kombinirani transport ali »potujo�a avtocesta« 

 

(b) Nespremljani kombinirani transport 

Slika 1: Spremljani (a) in nespremljani (b) kombinirani transport 

2.5.6 Multimodalni transport  

Pri multimodalnem transportu gre predvsem za unitiziranje (unitizacijo) tovora 

(kontejnerjev ali drugih enotnih tovorov) po mednarodni konvenciji v mednarodni 
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menjavi, katerega organizira specializirani posrednik. Pri tem ima pomembno vlogo 

enotna pravna ureditev prevoza na celotni poti.  

Namen sistema je dose�i optimalni dobavni servis v mednarodnem transportu. V ta 

proces je vklju�en samo en posrednik – organizator transporta, zadostuje ena 

prevozna pogodba in en transportni dokument.  

Elementi organiziranja transportnega procesa v mednarodnem multimodalnem 

transportu so:  

• pravna ureditev, 

• nacionalno in mednarodno omrežje terminalov (distribucijski centri, kopenski 

in luški kontejnerski terminali, itd.), 

• izbira organizatorja transporta, 

• informacijski sistem v multimodalnem transportu, 

• oblikovanje tarifnega sistema. 

Osnovni pogoj za optimalno delovanje sistema je oblikovanje tarifnega sistema, ki pa 

še ni izdelan, kar pomeni, da nekoliko zavira uporabo multimodalnega transporta v 

praksi in s tem tudi zmanjšuje ekonomske prednosti. Multimodalni transport se lahko 

izvede tudi v okviru ene države, do polne veljave pa pride v mednarodnem transportu 

(Ogorelc, 2004). 
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3 LOGISTIKA 

3.1 Pojem logistike 

V prejšnjih dveh poglavjih smo govorili o transportu, ki zajema fizi�en prenos blaga 

od mesta A do mesta B. V tem poglavju pa bomo obravnavali podro�je logistike. 

Logistika je širši pojem od transporta, saj poleg transporta vklju�uje še poslovanje, 

upravljanje, informatiko in podobno. Podro�je logistike je bilo do nedavnega 

zapostavljeno, njena dejavnost pa je dokaj mlada. Podjetja se nanjo vedno bolj 

usmerjajo na podro�ju poslovanja. Je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka 

materialov od virov do porabnikov med podjetji, kot tudi znotraj samega podjetja. 

Zajema tok informacij od dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do kon�nega 

potrošnika, ter fizi�ni tok materiala. Lahko re�emo, da logistika zajema vse procese v 

podjetju, od povpraševanja, skladiš�enja, na�rtovanja potreb, manipuliranja z 

materiali, komisioniranja, embaliranja, naro�il, transporta, prodajnih in poprodajnih 

storitev in podobno (Vorina, 2010).  

Izraz logistika se je najprej pojavil v vojaškem izrazoslovju. Za�etki segajo v 17. 

stoletje, �eprav je bilo v vojaških spopadih oskrbovanje bojevnikov prisotno skozi 

vso vojaško zgodovino �loveštva. Sam izraz »logistika« se je za�el uporabljati v 

�asu, ko je vladal Ludvik XIV, in je ozna�eval »generala intendanta«, ki je bil 

odgovoren za upravo taborov, premike enot in nastanitev vojakov. O izvoru besede 

logistika obstaja ve� razlag. Domneva se, da je najustreznejša tista, ki izvira iz 

francoskega glagola »loger«, kar pomeni »nastaniti«. 

V literaturi zasledimo naslednje definicije logistike (Vorina, 2010): 

• Logistika pomeni tokove in pretoke. Zajema vse procese upravljanja, 

planiranja in kontroliranja. S pravimi proizvodi, koli�ino in kakovostjo 

materialov mora omogo�ati u�inkovito povezovanje oddajnih in sprejemnih 

to�k na pravem mestu, ob pravem �asu in minimalnih stroških. 

• Zna�ilnost za drugo definicijo logistike je, da je povezana z življenjskim 

ciklom proizvoda oz. storitve.  
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• Logistiko je opredelilo mednarodno logisti�no združenje kot podporni 

management, ki zagotavlja u�inkovito storitev in ostale elemente v logistiki v 

vseh fazah življenjskega cikla izdelka. 

• Tretja definicija logistike je usmerjena v servisiranje. V tem pomenu je 

logistika opredeljena kot proces koordinacije vseh nematerialnih aktivnosti, 

ki so potrebne, da se storitev zagotovi na u�inkovit in optimalen na�in. 

Pomembni cilji teh aktivnosti so kratki �asi pisanja ponudb, naro�il, kratki 

dobavni roki in �im manjši stroški zalog. 

3.2 Logisti�ni podsistemi 

3.2.1 Nabavna logistika 

Nabavna logistika je bila kot dejavnost dolgo �asa zapostavljena. Šele z naraš�anjem 

konkurence so podjetja uvidela, da so v nabavi velike rezerve za zniževanje stroškov. 

Kot podsistem poslovnega logisti�nega sistema nabavna logistika skrbi za oskrbo s 

potrebnim blagom, v ustrezni koli�ini in kakovosti. Blago predstavlja vse surovine, 

material, polproizvode in proizvode, ki jih potrebujemo za izvedbo proizvodnega 

programa, a mora biti podjetju dostavljeno na pravo mesto, ob pravem �asu in z 

ekonomsko upravi�enimi stroški.  

Pri nabavi materiala lo�imo tri na�ine:  

• Prvi na�in, ki je najpreprostejši, se nanaša na posamezno nabavo dolo�enega 

materiala, ko ga v poslovnem sistemu potrebujemo. V notranji logistiki se 

kažejo prednosti tega na�ina, ker odpade potreba po skladiš�enju blaga, kar 

pomeni, da se stroški skladiš�enja in obratnih sredstev zmanjšajo. V primeru, 

da blago ne prispe pravo�asno v poslovni sistem, lahko pride do zastojev v 

proizvodnji. Posledici sta prekora�itev dobavnega roka ter neustrezna izraba 

proizvodnih zmogljivosti. Ta na�in se uporablja takrat, kadar je blago na 

tržiš�u vedno na voljo. 

• Drugi na�in je nabava materiala na zalogo. To pomeni, da je material vedno 

na voljo, ko ga v proizvodnji potrebujejo. Na ta na�in se poslovni sistem 
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zavaruje pred tržnim nihanjem v ponudbi tega blaga in proti morebitni 

nezanesljivosti dobaviteljev, hkrati pa se pove�ajo stroški skladiš�enja in 

stroški vezave sredstev za zaloge. 

• Tretji na�in preskrbe je sinhronizirana izdelava oz. dobava materiala s ciljem 

odpraviti pomanjkljivosti ostalih dveh na�inov. Dobavitelj mora dobaviti 

blago v natan�no dolo�enem roku, opredeljenem s potrebami po tem 

materialu v proizvodnji (Logožar, 2004). 

3.2.2 Notranja logistika 

Pri notranji logistiki gre za gibanje in mirovanje materiala od skladiš�a nabavljenega 

materiala prek proizvodnje do skladiš�a gotovih proizvodov. Funkcija nabavne 

logistike se za�enja s koli�inskim in kakovostnim prevzemom blaga, ki ga je 

dobavila v poslovni sistem. Skrbeti mora za notranji transport oz. za premeš�anje in 

medskladiš�enje materiala (ali polproizvodov) v proizvodnji in tudi za transport 

proizvodov iz proizvodnje v skladiš�e proizvodov. Proizvodi morajo biti ustrezno 

pakirani, da jih je mogo�e dostaviti odjemalcem v okviru distribucijske logistike.  

Dejavniki, ki vplivajo na doseganje ciljev podjetniške logistike, spadajo tudi k 

notranji logistiki (zniževanje stroškov itd.). Med te dejavnike štejemo lokacijo 

podjetja tovarne oz. obratov, razmestitev proizvodnih sredstev, tip proizvodnje in 

preto�ni �as materiala ter formacij. »Preto�ni �as je �asovni interval od trenutka 

naro�ila do izro�itve materiala (blaga) odjemalcu.« (Logožar, 2004, str. 105). 

Interval lahko zajema ve� vmesnih �lenastih intervalov, ki so potrebni za izpolnitev 

naro�ila, na primer od naro�ila do dostave iz skladiš�a gotovih proizvodov, od 

skladiš�a surovin do delovnih mest, od proizvodnje do skladiš�a ali od dobavitelja do 

skladiš�a nabavljenih materialov in podobno. 

Preto�nemu �asu, ki se nanaša na proizvodnjo, re�emo proizvodni preto�ni �as. Ta 

prete�e od trenutka vhoda materiala v proizvodni proces do trenutka, ko gotovi 

proizvod namestijo v skladiš�e gotovih proizvodov (Logožar, 2004). Za dosego cilja 

je potrebno, da sodelujeta logisti�na služba in proizvodnja. Od uspešnosti njunega 

sodelovanja je odvisna tudi hitrost izpolnjevanja naro�ila v primeru, ko skladiš�ne 

zaloge ne zadoš�ajo za proizvodnjo. 
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Na notranjo logistiko odlo�ilno vpliva razporeditev proizvodnih sredstev. Tu gre za 

optimiranje in ureditev proizvodnih, skladiš�nih in upravnih prostorov ter planiranje. 

Dejavnost zajema ve� vidikov, in sicer tehni�ne in tehnološke, podjetniško-

ekonomske vidike organiziranosti in delovno znanstvene vidike. Osnovno na�elo 

notranje logistike je, da se �im bolje izrabi prostor in skrajša pot ter �as pretoka 

materiala.  

3.2.3 Distribucijska logistika 

Najve�krat sta proizvodnja in poraba razli�no strukturirana procesa (po prostoru in 

�asu), katerih neskladnost je treba premostiti gospodarsko. Prav zato se poleg 

proizvodnje in porabe pojavi tudi potreba po distribuciji.  

Po definiciji Mednarodne trgovinske zbornice v Parizu je distribucija: »stanje, ki 

sledi proizvodnji blaga, od trenutka, ko je le-to komercializirano, do njegove 

izro�itve uporabnikom (Logožar, 2004). 

»Distribucijska logistika zajema razne dejavnosti in postopke, ki omogo�ajo, da se 

blago dostavi kupcem na razpolago, zastran njegove predelave ali porabe, olajša 

njegova izbira in uporaba (Logožar, 2004, str. 107).« Iz tega lahko razberemo, da je 

naloga distribucije skrajšati pot blaga od proizvajalca h kupcu (slika 2).  

 

Slika 2: Udeleženci v distribucijski logistiki (Logožar, 2004) 

Pri tem se upošteva prostorsko in �asovno usklajevanje proizvodnje in porabe, da 

blagu pove�uje sposobnost tržnega odjema in omogo�a njegovo nemoteno kroženje, 

ki vpliva na ponudbo (plasma) novih proizvodov, na navade uporabnikov in da 



19 

 

varuje njegove koristi. Oblike distribucijskih storitev so razli�ne in se delijo na: 

prodajne, nabavne, skladiš�ne, pretovorne in transportne. Distribucijska logistika 

obravnava tok gotovih proizvodov od proizvajalca oz. prodajalca do kon�nih 

porabnikov, tako da pride proizvod v roke porabnikom v zahtevani koli�ini in 

kakovosti, ob pravem �asu, na pravem kraju, nepoškodovan in z optimalnimi stroški.  

Vloga distribucijske logistike v logisti�nem sistemu proizvodnega podjetja je 

prikazana na sliki 3. Distribucijsko logistiko se pogosto ozna�uje oziroma pojmuje 

tudi kot fizi�no distribucijo, prodajno logistiko ali kar trženjsko logistiko, vendar to 

niso ravno ustrezni izrazi (Logožar, 2004). Naloga distribucijske logistike je namre�, 

da skrbi za izro�itev blaga kupcu, kar je v skladu z dolo�ili kupoprodajne pogodbe. 

To pomeni v pravi koli�ini, in kakovosti, ob pravem �asu, kraju, v obliki, ki je za to 

primerna, in ob primernih stroških. S �asovnega vidika gre lahko za ob�asno, 

enkratno in kontinuirano dostavo blaga. S parametri, kot so dobavni �as, dobavna 

pripravljenost in dobavna zanesljivost se ponudnik prilagodi �asovnim potrebam 

kupcev za dostavo. 

 

 

Slika 3: Logisti�ni sistem proizvodnega podjetja (Logožar, 2004) 
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3.2.4 Poprodajna logistika 

To je najmlajši podsistem mikrologisti�nega sistema, ki ga sestavljajo še nabavna 

logistika, notranja logistika in distribucijska logistika (Logožar, 2004). Poprodajno 

logistiko so za�eli prou�evati številni evropski avtorji iz nemškega govornega 

obmo�ja v za�etku 80. let, kot na primer Ihde, Knodel, Halbauer, Pfohl (Logožar, 

2004). Dejavnosti poprodajne logistike se lahko delijo na poprodajne servisne 

storitve in razbremenilno logistiko (Logožar, 2004). 

Poprodajne servisne storitve prodajalca zajemajo: 

• servisno, sprotno ter investicijsko vzdrževanje, 

• montažo in poskusno obratovanje strojev, 

• dostavo potrebnih rezervnih delov. 

�e si želi podjetje utrditi položaj na trgu, si mora po opravljeni prodaji prizadevati in 

imeti cilj, da ustvarja konkuren�no prednost. To ustvari s ciljno usmerjenimi 

poprodajnimi aktivnostmi oziroma storitvami, ki spodbujajo zaupanje pri kupcih. �e 

želi biti podjetje dolgoro�no uspešno, mora imeti ustrezen sistem poprodajnih 

storitev. Vemo torej, da je le zadovoljen kupec tudi zvest kupec. Cilj poprodajnih 

storitev je usmerjen predvsem na utrjevanje zaupanja. Podjetje mora biti tudi prožno, 

da se ustrezno odziva na spremembe v okolju (Logožar, 2004). 

Razbremenilna logistika pa vklju�uje: 

• ponovno uporabo ali uni�enje odpadkov, 

• vra�anje pomožnih transportnih sredstev, 

• reklamacije za poškodovano ali nepravilno dostavljeno blago. 

Predmeti razbremenilne logistike so prikazani na sliki 4. Definicija razbremenilne 

logistike pravi, da se uresni�ujejo ekonomski cilji in cilji, ki so povezani z 

varovanjem okolja. Cilje, ki se nanašajo na ekologijo, lahko lo�imo na dve to�ki za 

formuliranje stvarnih ciljev. Razbremenilna logistika na vhodni strani pospešuje 

recikliranje ostankov in s tem prihranke pri uporabi redkih surovin. Na izhodni strani 
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pa je stvarni cilj razbremenilne logistike enak, torej recikliranje ostankov. �e za 

ostanke ni možnosti nadaljnje predelave, mora razbremenilna logistika zagotoviti 

okolju prijazno prostorsko-�asovno transformacijo odpadkov, dokler jih ustrezno ne 

odstranijo.  

Cilji razbremenilne logistike, kot smo omenili, se nanašajo predvsem na ekologijo in 

na osveš�enost zmanjševanja onesnaženja in obremenjevanja naravnega okolja. 

Ekonomski so usmerjeni na izboljšanje rentabilnosti podjetja in se nanašajo na 

oblikovanje servisno naravnanih in stroškovno u�inkovitih blagovnih in 

informacijskih tokov (Logožar, 2004). 

 

 

Slika 4: Predmeti razbremenilne logistike (Vorina, 2010) 

3.3 Inovacije v cestnem transportnem prometu 

Cestni tovorni promet je že tradicionalno plodno podro�je za tehni�ne in 

upravljavske inovacije. Družbe v tem sektorju so pod velikimi gospodarskimi, 

okoljskimi in družbenimi pritiski, ki jih silijo k nadgradnji operacij in jih delajo 

dojemljive za nove ideje. Le malo je panog s tako hudo konkurenco, ki so tako zelo 

okoljsko izpostavljene in ki svoji delovni sili nalagajo tako zahtevne socialne pogoje. 

Cestno prevozništvo delno tudi po zaslugi uvajanja inovacij beleži ob�udovanja 
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vredne dosežke s tako imenovano strategijo trojnega rezultata (angl. triple bottom 

line). V Veliki Britaniji, na primer, se je produktivnost prevoza s tovornimi vozili 

(izražena v tonskih kilometrih na vozilo na leto) v zadnjih 50 letih petkratno 

pove�ala, povpre�ne emisije NOx in prašnih delcev PM10 na tonski kilometer so se 

med letoma 1990 in 2007 zmanjšale za okoli 70 %, pogoji v voznikovi kabini ter 

zdravstveni in varnostni standardi pa so se mo�no izboljšali (McKinnon, 2009). 

Kljub tem dosežkom pa se nekatere inovacije širijo relativno po�asi. Na primer: 

prehod na prikolice s stranskimi zavesami, uporaba digitalnega tahografa, namestitev 

sledilnih sistemov za vozila ter ukrepi za var�no porabo goriva bi se lahko zgodili 

veliko hitreje. 

 O�itno je tudi, da cestni prevozniki pogosto ne uspejo izkoristiti celotnega 

potenciala novo pridobljene opreme ali sistemov. Odpor proti inovacijam in 

nezmožnost njihove popolne izrabe je mogo�e pripisati razli�nim dejavnikom, od 

katerih so nekateri notranji in zadevajo cestno prevozniška podjetja, drugi pa so 

zunanji.  

McKinnon (2009) podaja širok pregled inovacij na podro�ju cestnega tovornega 

prometa. Ne osredoto�a se samo na vozilo, ampak vklju�uje tudi zasnovo sistemov 

za rokovanje s tovorom in zunanjimi nakladalnimi napravami, ki prispevajo k 

u�inkovitosti uporabe vozila. Prav tako obravnava upravljanje voznih parkov in 

cestna omrežja, po katerih vozijo tovorna vozila. Pregled je mogo�e še razširiti, tako 

da vklju�uje upravljanje logisti�nega sistema, skozi katerega te�e tovor. Po drugi 

strani lahko inovacije zajemajo tehni�ne izboljšave strojne opreme, razvoj nove 

programske opreme in uporabo novih na�el upravljanja. Nekatere inovacije, kot so 

telematski sistemi, vklju�ujejo vse te zadnje tri vrste inovacij. Kako radikalna pa 

mora biti sprememba, da jo prepoznamo kot »inovacijo«? Ali mora orati ledino in 

povzro�iti nenadne, hitre spremembe ali so to lahko tudi postopne izboljšave? To so 

»stalne« »postopne«, »kompleksne«, »radikalne« in »prebojne« inovacije, ki 

ve�inoma ustvarjajo »ponudbe z novo vrednostjo«. V tem dokumentu uporabljamo 

široko definicijo inovacije, ki zajema vse te kategorije (McKinnon, 2009). Slika 5 

prikazuje pet kategorij inovacij v zvezi s cestnim tovornim prometom. 
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Slika 5: Vrste inovacij - cestni tovorni prevoz (McKinnon, 2009)1 

3.4 Strategija oskrbovanja 

3.4.1 Pojem oskrbovalne verige  

Pojem oskrbovalne verige je v literaturi razli�no opredeljen (Logožar, 2004). 

Oskrbovalno verigo sestavlja skupina podjetij (dobaviteljev, kupcev, proizvajalcev in 

ponudnikov storitev), ki se povezujejo med seboj z namenom pridobivanja, 

nakupovanja, izdelovanja, zbiranja in prodajanja proizvodov in storitev za kon�nega 

kupca. Po drugi strani oskrbovalna veriga opredeljuje mrežo zvez in distribucijskih 

                                                 

1 Intermodalni prevoz:  je transport blaga v eni transportni enoti, ki ga opravljajo razli�ni javni 
prevozniki in kjer se opravljajo  manipulacije transportnih enot,  ne pa tudi blaga samega (fizi�nega 
stika z blagom ni). 
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možnosti, ki opravljajo funkcije nabave materialov, njihovega preoblikovanja v 

vmesne in kon�ne proizvode ter distribucijo kon�nih proizvodov kupcem. V 

najširšem smislu lahko oskrbovalno verigo opredelimo kot skupek ve� podjetij, 

neposredno povezanih z enim ali ve� tokovi proizvodov, storitev, informacij in 

financ od izvora do porabnika. Pri tej definiciji se vidi, da v dobavni verigi sodeluje 

ve� podjetij, da je do u�inkovite oskrbe potreben korak in da je sodelovanje v 

logistiki prvi prakti�en korak k managementu ter optimizaciji oskrbovalne verige. 

3.4.2 Razvoj managementa oskrbovalnih verig  

Pristop k managementu oskrbovalnih verig (angl. Supply Chain Management, SCM) 

oz. oskrbovalnih omrežij (angl. Supply Chain Network, SCN) se za�ne pojavljati v 

industrijski proizvodnji 50., 60. let 19. stoletja z uvedbo masovne proizvodnje. 

Trenutek, od katerega lahko govorimo o oskrbovalni verigi, je težko opredeliti. Po 

mnenju nekaterih teoretikov naj bi bili za�etki managementa oskrbovalnih verig 

povezani z razmišljanjem o materialnem toku, predvsem obvladovanju �asa in 

prostora, materialov in kon�nih proizvodov, tako znotraj kot zunaj podjetij. Za�etki 

razmišljanja o oskrbovalnih verigah segajo v leto 1963, ko je bil ustanovljen ameriški 

Nacionalni svet za upravljanje fizi�ne distribucije, ki je vzpodbudil razmišljanja o 

povezavi med transportnimi in skladiš�nimi funkcijami v podjetjih (Logožar, 2004). 

Skozi �as so se v logisti�ni znanosti razvili štirje pogledi na SCM. Tradicionalisti 

pojmujejo SCM kot del logistike. To je zunanja logistika, ki povezuje dobavitelje in 

odjemalce. Tendenca unionistov je, da vidijo logistiko kot del SCM. Imajo širok 

pogled, saj takšen SCM vklju�uje vse strateške in takti�ne elemente skozi razli�na 

funkcijska podro�ja. Intersekcionisti zagovarjajo sodelovanje managerjev funkcijskih 

podro�ij pri oblikovanju strateških rešitev za izboljšanje delovanja celotne 

oskrbovalne verige. 

Z novo informacijsko tehnologijo so zaznamovana 80. in 90. leta prejšnjega stoletja, 

ki je z razvojem ra�unalnikov vstopila v logistiko in oskrbovalne verige. Velike 

koli�ine, ki so se obdelovale na papirjih, so se zdaj prenesle po ra�unalniških 

omrežjih med kupce, dobavitelje, prevoznike in proizvajalce. To obdobje je za�etek 

tehnologije ra�unalniške izmenjave podatkov (angl. Electronic Data Interchange, 

EDI) in njene standardizacije.  
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V podjetjih se pri�nejo pogovarjati o informacijskem toku, komunikacija pa 

prevzema pomembno vlogo tako v oskrbovalnih verigah kot v logistiki. K vsemu 

temu dodamo še japonska prizadevanja za obvladovanje transporta po principu 

»ravno ob pravem �asu« (angl. Just In Time, JIT), ki se je zaradi svojih prednosti 

zelo hitro razširil po vsem svetu. 

Razvoj transporta JIT je bil ponovno omogo�en z razvojem informacijskih 

tehnologij. Obdobje srednjih 90. let je naravno nadaljevanje širjenja koncepta 

oskrbovalnih verig, ki v tem obdobju doživi res pravi razcvet. V strokovnih revijah, 

podjetjih, publikacijah, v znanosti in izobraževanju se govori o integralnih 

oskrbovalnih verigah, ki vklju�ujejo nove tehnologije na podro�ju proizvodnje, 

transporta, skladiš�enja in trgovanja. Vpeljuje se nove koncepte, kot so JIT in t.i. 

vitka proizvodnja (angl. »lean manufacturing«) Bistvo tega proizvodnega koncepta 

je, da se optimalno uskladi proizvodne kapacitete podjetja tako, da se proizvodnja 

pri�ne v trenutku, ko se prejme naro�ilo ter ste�e brez kakršnih koli vmesnih zalog 

do izpolnitve naro�ila kupcu.  

JIT in »Lean« filozofija izhajata iz Japonske. »Lean« filozofijo so prvi� uvedli v 

Toyoti, kjer so želeli z njo pove�ati vrednost proizvodnje ob manjši porabi virov. 

�edalje pomembnejša namre� postaja kakovost blaga in storitev, ki ima poudarek na 

izpolnjevanju odjemal�evih pri�akovanj, ve�anju njegovega zadovoljstva in s tem 

vzpostavljanje dolgoro�ne zvestobe, s �imer se sre�ujejo prav vse sodobne 

oskrbovalne verige. Kot smo že navedli, so se spremembe oskrbovalnih verig za�ele 

z razvojem informacijskih tehnologij, zaradi �esar nekateri avtorji (Rajter in 

Križman, 2010) delijo obdobje oskrbovalnih verig na tisto, preden se je pojavil 

svetovni splet ter na obdobje po pojavu svetovnega spleta.  

3.4.3 Vrste oskrbovalnih verig 

Enostavna oskrbovalna veriga povezuje proizvodno podjetje z njegovimi dobavitelji, 

distributerji in odjemalci. �e pa gre za tradicionalno podjetje, le-to izdeluje 

proizvode, ki jih nato hrani v skladiš�ih in na drugih lokacijah, s �imer se pove�uje 

kompleksnost dobavne verige. Oskrbovalna veriga je odvisna od narave samega 

podjetja.  



26 

 

Poznamo ve� modelov oskrbovalnih verig:  

• Integrirana proizvodnja na zalogo. Ta model oskrbovalne verige se 

osredoto�a na spremljanje odjemal�evega povpraševanja v realnem �asu, da 

lahko proizvodni proces dopolnjuje zalogo kon�nih proizvodov. Tako 

integracijo je mogo�e dose�i samo z uporabo integriranega informacijskega 

sistema. Z uporabo in izvedbo takega sistema lahko podjetje v realnem �asu 

sprejema informacije o povpraševanju, ki jih lahko uporabi za spremembe in 

razvoj proizvodnih planov.  

• Kontinuirano dopolnjevaje zalog. Model temelji na ideji, da se stalno 

dopolnjuje zaloge na podlagi tesnega sodelovanja z dobavitelji in/ali 

posredniki. �e proces dopolnjevanja zahteva veliko število pošiljk, so lahko 

stroški previsoki, kar pa lahko poruši dobavno verigo. Prav zaradi tega so 

potrebne realno�asovne informacije o spremembah v povpraševanju, da bi 

lahko proizvodni proces uresni�il plan in raven dopolnjevanja. Ta model naj 

bi se uporabljal za okolje s stabilnimi vzorci povpraševanja (npr. distribucija 

zdravil na recept). 

• Proizvodnja po naro�ilu. Pri tem modelu želi podjetje izpolniti odjemal�evo 

naro�ilo takoj po njegovem prejemu. Potrebna sta skrbno upravljanje zalog 

sestavnih delov in dostava potrebnih komponent vzdolž dobavne verige. Za 

rešitev morebitnih težav z zalogami je potrebno uporabiti veliko število 

skupnih komponent na ve� proizvodnih linijah in lokacijah. Prednost tega 

modela dobavne verige je ob�utek, da prejme vsak odjemalec proizvod, ki je 

narejen po njegovih zahtevah. Proizvod poleg tega tudi zelo hitro dobi. Ta 

model podpira koncept množi�nega prilagajanja.  

• Sestavljanje v distribucijskem kanalu. V tem modelu se sestavni deli 

dolo�enega proizvoda sestavljajo in zbirajo, proizvod potuje po 

distribucijskem kanalu (slika 6). To se doseže s strateškimi povezavami s 

specializiranimi logisti�nimi ponudniki (angl. Third-Party Logistic Provider, 

3PLP). Storitve ponudnikov vklju�ujejo tudi fizi�no sestavljanje proizvoda v 

njihovih lastnih obratih ali pa zbirajo kon�ne proizvode, ki jih nato dostavijo 

odjemalcem. 
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Slika 6: Oskrbovalna veriga za sestavljanje v distribucijskem kanalu (Logožar, 2004) 

Globalne oskrbovalne verige imenujemo verige v primeru, ko so dobavitelji in/ali 

odjemalci v drugih državah. Razlogi podjetja, zakaj sodelujejo s tujimi podjetji, so 

najpogosteje nižje cene materialov, storitev in delovne sile, višja raven kakovosti 

proizvodov, ki so na globalnem trgu, in globalna tržna strategija podjetja. Prav tako 

globalna konkurenca zaostruje zniževanje stroškov, kar zahteva od podjetij usmeritev 

v nastopanje na tujih trgih. 

Z uvedbo elektronskega poslovanja se je skrajšala in pocenila doba iskanja 

dobaviteljev v drugih državah in omogo�ilo navezovanje stikov s številnimi 

odjemalci. Globalne dobavne verige so daljše in kompleksnejše od doma�ih, zato 

velja trditi, da se bodo pojavili dodatni problemi pri podpiranju globalnih dobavnih 

verig (npr. EDI in EDI/Internet).  

3.4.4 Povezave med partnerji v dobavni verigi 

Razlogi za vse ve�jo ponudbo diferenciranih proizvodov so tehni�ne inovacije, 

globalizacija trgov ter novi u�inkoviti ponudniki (Logožar, 2004). 

 Prav zaradi vsega navedenega so podjetja prisiljena v �im krajšem možnem �asu 

izdelati tehni�no zahtevne proizvode najvišje ravni kakovosti, ki so prilagojeni 

specifi�nim zahtevam kupcev in ustrezajo tržno upravi�enim cenam. Takim 

zahtevam pa ni ve� mo� ustre�i (zadostiti) s proizvodnjo na zalogo, ki temelji na 
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predvideni prodaji. Nujnejši so proizvodni sistemi, ki lahko zadovoljijo trenutno 

povpraševanje kupcev, zato je nujno, da so hkrati fleksibilno avtomatizirani in zelo 

produktivni.  

Da je nabavna logistika prerasla vlogo funkcije oskrbe in kot taka pripomore k 

skupnim rezultatom poslovanja in uspešnosti podjetja, sta vplivali dve razvojni 

usmeritvi. Pri prvi razvojni usmeritvi gre za zmanjšanje proizvodne globine v 

številnih proizvodnih podjetjih ob so�asnem pove�anju števila sestavnih delov, ki jih 

mora zagotoviti nabavna logistika od zunanjih dobaviteljev. Tako pove�ani 

kompleksnosti nabavne verige so prilagojene strategije, ki stremijo k omejevanju 

števila dobaviteljev in oblikovanju modulnih naro�ilnih enot. Pri drugi razvojni 

usmeritvi gre za splošno liberalizacijo mednarodnih nabavnih trgov (npr. notranji trg 

EU). To omogo�a, da se sistemati�no pove�uje število dobavnih virov v tujini (angl. 

global sourcing).  

S tem se �edalje bolj diferencirajo nabavne poti, zato naraš�ajo zahteve do nabavne 

logistike, s �imer pove�ujejo prostorske in �asovne razlike med dobavitelji in 

prejemniki. �e pove�ujemo transportno razdaljo, se število udeležencev v verigi 

pove�uje in s tem tudi potreba po kombiniranju razli�nih transportnih nosilcev. 

Stroški transakcij pri globalni oskrbi naraš�ajo predvsem zaradi prilagajanja 

razli�nim poslovnim na�elom ter formalnostim v posameznih državah. To 

onemogo�a standardiziranje poteka nabave. Zato je potrebno, da za to poskrbita 

nabava in nabavna logistika, da se prednosti globalnega oskrbovanja ne bodo 

izena�ile s pove�animi stroški nabavne logistike. Obe usmeritvi sta pove�ali 

kompleksnost nabave.  

Zaradi zapletenosti postopka nabave se podjetja odlo�ajo za temeljite spremembe v 

odnosih z dobavitelji. Njihov cilj je ustvariti dolgoro�ne partnerske odnose z 

dobavitelji, ki naj bi bili osnova za integracijo v obliki elektronske izmenjave 

podatkov in s tem za novo razdelitev nalog med proizvajalcem ter dobaviteljem.  

�e želimo dose�i intenzivnejše, partnerske odnose, je treba najprej zmanjšati število 

dobaviteljev, torej preiti na oskrbo iz enega vira. Podjetje se s tem odpove 

prednostim oskrbe iz ve� virov, kot so zanesljivost oskrbe in konkuriranje 
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ponudnikov glede kakovosti, cene in dobavnih pogojev, da bi lahko izrabilo 

možnosti iz enega vira. 

Pri tem gre predvsem za u�inek zmanjševanja stroškov (velike naro�ilne koli�ine), 

kar vodi do dolgoro�nega sodelovanja z enim oz. manjšim številom dobaviteljev. Z 

oskrbo iz enega vira lahko dosegamo sinergijo na podlagi skupnega razvoja 

proizvodov, s katerim skrajšamo procesno verigo po zaslugi premišljenih konceptov 

zagotavljanja kakovosti in logisti�nih konceptov ali s skupnim optimiranjem 

skladiš�enja, ki ga izvaja logisti�no storitveno podjetje.  

Oblikovanje in izbira distribucijskega kanala se nanašata na dolo�itev števila funkcij 

in lokacij skladiš� (vertikalna struktura distribucije) ter na vsaki stopnji dolo�itev 

števila lokacij skladiš� in funkcij (horizontalna struktura distribucije).  

V dobavni verigi obstajajo razli�ne možnosti izmenjave podatkov med partnerji: 

• partnerja imata enake sisteme, potrebno je rešiti le tehni�ni vidik 

komuniciranja; 

• partnerja uporabljata razli�ne sisteme, zato je potrebno uvesti dva 

pretvorniška programa, ki bosta podatke prvega partnerja pretvarjala v 

podatkovni format drugega partnerja in obratno; 

• partnerja uporabljata razli�ne sisteme, vendar je njun dogovor, da uporabljata 

standardni format za prenos podatkov.  

Pri prvem primeru bi lahko rekli, da je zaželen, vendar so pri�akovanja nerealna, ker 

partnerji velikokrat uporabljajo lastne rešitve. Zato je tudi neposredna povezava dveh 

sistemov (drugi primer) zelo težavna in prav zaradi tega se že nekaj �asa razvijajo in 

uporabljajo standardizirani vmesniki (tretji primer).  

3.4.5 Povezave med partnerji v nabavni dobavni verigi 

Proces nabave poteka po tradiciji v zaporednih korakih. Nabavne potrebe se izpeljejo 

iz proizvajal�evih proizvodnih potreb, kar se potem spremeni v naro�ila, ki se 

pošljejo po pošti ali telefaksu dobavitelju. Temu dostavi blago v skladu z rokom 

naro�nika v primeru, da je možno naro�ilo izpolniti iz zaloge. V primeru, da blaga ni 
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na zalogi, se naro�ilo na podlagi primarnih potreb pošlje nadaljnjim stopnjam 

planiranja in krmiljenja proizvodnje. Ko se s proizvodnjo zaklju�i, se blago dostavi 

naro�niku. V obeh primerih se porabi veliko �asa, da se izpolni potreba naro�nika, 

zato takšno ravnanje ni optimalno. Operativna nabavna logistika omogo�a povezavo 

med dobaviteljem in proizvajalcem.  

Cilj logistike pa je skrajševanje dobavnega �asa in predvsem minimiranje odmikov 

od dobavnega �asa. Merilo logistike je potrebno podpreti z ustreznim informacijsko-

tehni�nim konceptom, in to je elektronsko izmenjevanje podatkov oziroma krajše 

EIP.  

Dostopnost EIP se je zaradi silovitega pove�evanja števila uporabnikov izredno 

pove�ala tudi za manjša in srednje velika podjetja. V veliko podjetjih iz razli�nih 

panog je EIP zelo uveljavljen. Ta podjetja so precej let izkoriš�ala stroškovne 

prihranke ter druge prednosti, ki jih ponuja EIP. Mala podjetja si niso mogla 

privoš�iti velikih investicij v strojno ter programsko opremo ter druge povezave 

VAN (angl. »Value Added Network« - sistem elektronskih poštnih predalov), ki so 

bile potrebne za EIP. S pojavom interneta se je vse to spremenilo. Manjša in srednje 

velika podjetja potrebujejo sedaj le osebni ra�unalnik s spletnim brskalnikom ter 

dostop do interneta, da se lahko povežejo z varnimi omrežji EIP. Z uporabo 

elektronske izmenjave podatkov so manjša in srednje velika podjetja konkuren�nejša 

velikim podjetjem, poslovanje lahko razširijo na globalni trg ter lahko izboljšajo 

odnose s poslovnimi partnerji.  

Elektronska izmenjava podatkov poteka na dva na�ina: z internetnimi storitvami za 

prenos EIP-sporo�il ali z uporabo drugih EIP-arhitektur na osnovi svetovnega spleta 

(Logožar, 2004). 

3.5 Internetno poslovanje 

3.5.1 Uvedba e-poslovanja v Sloveniji 

Elektronsko poslovanje je zelo obširno podro�je, zato bomo v tem poglavju opisali le 

najpomembnejše elemente, ki jih to podro�je zajema. Osredoto�ili se bomo 

predvsem na elektronsko poslovanje v Sloveniji. 
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Logisti�na veriga se je morala na za�etku 90. let hitro odzvati, da bi lahko podjetja 

preživela v zaostrenih poslovnih razmerah (Logožar, 2004). Z reinžiniringom 

informacijskega toka v podjetjih ji je to uspelo. Tako je omogo�ila stroškovne 

prihranke, pospešila produkcijo ciklov, izboljšanje servisa za uporabnike storitev in 

ustvarjanje konkuren�nih prednosti. Posledica tega je, da se z uporabo novih 

tehnologij logisti�ni sistemi in sistemi dobavne verige, kot je elektronsko poslovanje, 

hitro razvijajo v zelo u�inkovite poslovne mreže. Z uporabo elektronskega 

komuniciranja se zagotovi u�inkovitost, nižje stroške in konkuren�ne prednosti na 

osnovi reinžiniringa informacijskih tokov med ra�unalniškimi sistemi in zaposlenimi. 

Iz angleškega izraza »electronic commerce« je nastal pojem elektronsko poslovanje. 

Nastal je v trgovini in industriji ter se je na za�etku nanašal na vsa gospodarska oz. 

poslovna podro�ja. Ker se je izraz elektronsko poslovanje širil tudi na negospodarska 

podro�ja, so ta izraz obdržali, �eprav ni imel ve� prvotnega pomena. Zanj obstaja v 

slovenš�ini izraz elektronsko poslovanje, ki se ga uporablja kot splošen izraz za vse  

vrste elektronskega poslovanja.  

Elektronsko poslovanje je nov na�in razvoja trženja in proizvajanja blaga in storitev. 

Z uporabo tega poslovanja postane trg globalen. S pomo�jo takšnega poslovanja 

stremimo k cilju, da se oddelki med seboj povežejo ter da so informacije na voljo 

tudi drugim uporabnikom, ne glede na �as, ko jih potrebujejo. Elektronsko 

poslovanje je pomembna sestavina nastajajo�e informacijske družbe. Pri poslovanju 

se uporablja informacijska tehnologija, predvsem v smislu ra�unalniške izmenjave 

podatkov (RIP).  

Vpliv elektronskega poslovanja opredelimo s štirimi klju�nimi dimenzijami: 

• pretok informacij, 

• �asovna usklajenost na�rtov, 

• koordinacija delovnega toka, 

• novi poslovni modeli. 

Med del integralne oskrbovalne verige spada tudi pretok informacij. Na izmenjavo 

informacij med posameznimi �leni dobavne verige se nanaša pomen pretoka 
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informacij (Vorina, 2010). Prilagodljivim in inovativnim podjetjem elektronsko 

poslovanje prinaša vrsto sprememb (Logožar, 2004):  

• tržni razlogi – e-poslovanje omogo�a nove na�ine dostopa do trga in hitreje 

omogo�a odkriti nove segmente; 

• globalizacijski trgi – posledica globalizacije je ta, da se poslovno okolje v 

zadnjem obdobju zelo spreminja. Lokalni konkurenci se pridružuje globalna. 

Na tak na�in poteka preobrazba podjetij v globalna podjetja. Uspešnost 

poslovanja globalnih podjetji temelji predvsem na elektronskem poslovanju; 

• osredoto�enje – podjetja lahko z elektronskim poslovanjem avtomatizirajo 

velik del poslovnih procesov, ki niso klju�nega pomena, s �emer se sprosti 

mnogo virov; 

• ekonomski razlogi – z uporabo cenejših komunikacijskih tehnologij in 

popolne avtomatizacije poslovnih procesov se manjša poraba �asa za 

dolo�ena opravila in poraba papirja, kar privar�uje mnogo virov. Posledica 

tega je, da z elektronskim poslovanjem zmanjšamo stroške in zagotovimo 

konkuren�no prednost ter obstoj na trgih; 

• kadrovski razlogi – ve�ina procesov se delno oz. popolno avtomatizira, zaradi 

�esar se zmanjšujejo potrebe po kadrih;  

• poslovno organizacijski razlogi – elektronsko poslovanje pomeni spremembo 

v na�inu izvajanja poslovnih procesov. Prav zaradi tega ima to velik in 

neposreden vpliv na organiziranost podjetij. Ker uvajamo na tem podro�ju 

elektronsko poslovanje, nastane priložnost za reorganizacijo podjetja; 

• tehnološko-tehni�ni razlogi – hitre in neposredne povezave med udeleženci 

omogo�ajo nove tehnologije; 

• s hitrimi povezavami se omogo�i takojšnjo odzivnost in stalno navzo�nost 

(24h na dan, 7 dni v tednu). Transakcije v primerjavi s klasi�nimi se bistveno 

pove�ajo. 
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Uspešna podjetja omenjajo koristi, ki jih prinaša internet, v našem primeru 

elektronsko poslovanje v oskrbovalni verigi (SCM) (Logožar, 2004). Med 

najpomembnejšimi koristmi velja omeniti �asovno ugodnejši razvoj proizvodov, 

zmanjšajo se komunikacijski stroški, zmanjšajo se zaloge in zastareli proizvodi. Na 

materialni in informacijski tok med tržnimi partnerji v logisti�ni verigi mo�no vpliva 

tehnološki napredek elektronskega poslovanja.  

Celovit splet telekomunikacijske, ra�unalniške, strojne in programske opreme je 

mreža elektronskega poslovanja (slika 7). V naslednjih letih bo napredek 

ra�unalniških omrežij spremenil strukturo distribucijskih kanalov. 

 

 

Slika 7: Struktura elektronskega poslovanja (Logožar, 2004) 
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3.5.2 Pobuda za elektronsko upravljanje tovora v ZDA 

Ministrstvo za promet ZDA v prispevku The Electronic Freight Management 

Initiative (2010) podaja raziskavo o elektronskem upravljanju tovora (angl. EFM), ki 

jo sponzorira. Pri raziskavi sodelujejo panoge, povezane s tovorom, njen namen pa je 

izboljšati operativno u�inkovitost, varnost in zaš�ito premika blaga. 

Pomembno vlogo imajo spletne tehnologije, ki izboljšujejo prenos podatkov in 

sporo�il ter olajšujejo poslovne transakcije med obema stranema dobavne verige.  

Storitveno naravnana arhitektura (angl. Service-Oriented Architecture, SOA) 

spodbuja te spletne tehnologije ter jih podpira z dolo�anjem standardov, program 

elektronskega upravljanja tovora pa jih razvrš�a v pakete, da jih lahko uporabljajo 

tako vladni kot komercialni uporabniki za podpiranje svojih potreb. Potencialne 

prednosti uporabe tehnologij spletnih storitev vklju�ujejo izboljšano vidnost pošiljke 

skozi celotno dobavno verigo, manj odve�nih vnosov podatkov, izboljšano sledenje, 

poenostavljene vmesnike z vladnimi organi ter ve�jo varnost.  

Ta prispevek daje osnovo za razvoj pobude EFM ter opisuje pristop, sestavne dele in 

proizvode programa. Obravnava tudi prednosti uporabe konceptov EFM in pomen 

sprejetja podatkovnih standardov za izboljšanje komunikacije med partnerji dobavne 

verige in vladnimi agencijami. Predstavljene so tudi možnosti za uvedbo v zasebnem 

in javnem sektorju ter pristopi za dosego široke uporabe. 

Gospodarstvo raste in z njim tudi mednarodna trgovina, ki prispeva k pove�evanju 

našega življenjskega standarda. Mednarodna trgovina sedaj predstavlja 25 % bruto 

doma�ega proizvoda ZDA, ta delež pa se bo po napovedih strokovnjakov še 

pove�eval. Gospodarske napovedi kažejo, da bodo do leta 2020 rasle tudi koli�ine 

doma�ega tovora, ki naj bi bile takrat 70 % ve�je kot leta 1998.  

Koli�ine tovora skozi naša primarna izhodiš�na pristaniš�a bi se lahko ve� kot 

podvojile. Glede na naše obstoje�e in predvidene fizi�ne omejitve zmogljivosti je 

iskanje na�inov za izboljšanje operativne u�inkovitosti pretoka tovora v Združene 

države, iz njih ter skozi deželo bistvenega pomena za našo gospodarsko vitalnost. 

Prevoz tovora, še posebej mednarodni, vklju�uje zapletene vzporedne procese, ki so 
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povezani z izmenjavo podatkov med ve� organi (vladnimi in komercialnimi) in 

isto�asnim prenosom blaga med razli�nimi na�ini prevoza.  

Za boljše razumevanje teh izmenjav in tega, kje obstajajo potencialne možnosti za 

izboljšanje, je Ministrstvo za promet veliko sodelovalo s svojimi partnerji iz 

zasebnega sektorja in z delovno skupino za tehnologijo intermodalnega prevoza 

tovora, da bi ustvarilo zemljevid postopka prevoza tovora, ki prikazuje fizi�ni premik 

zabojnika skozi doma�o dobavno verigo skupaj s spremljajo�im pretokom 

informacij.  

Ministrstvo za promet je z oceno tega zemljevida postopka prevoza tovora, ki ga je 

izdelalo s sektorskimi partnerji, uspelo ugotoviti, da je prenos podatkov borze tovora 

eno od podro�ij, kjer bi izboljšave na podro�ju hitrosti, natan�nosti in vidnosti lahko 

prinesle velike prednosti panogi tovornega prevoza. Pobuda EFM se osredoto�a 

neposredno na izmenjavo podatkov. 

Obdelava podatkov je klju�na za poslovne operacije. Ve�ina velikih prevoznikov in 

pošiljateljev uporablja elektronske tehnologije za katalogiranje in sledenje tovora 

znotraj svojih sistemov in za posredovanje podatkov o tovoru izven svojih sistemov, 

vladi ZDA in tujim vladnim agencijam.  

Nekateri pošiljatelji uvedejo tudi elektronske sisteme za upravljanje zalog skupaj s 

svojimi najve�jimi dobavitelji in partnerji v dobavni verigi. Dejstvo je, da 

informacije o pošiljkah ne posredujejo vsa podjetja. Ta podjetja tako ne konkurirajo 

na elektronski na�in z vsemi svojimi partnerji v dobavni verigi. V zadnjih letih so 

bila podjetja zaradi �edalje mo�nejše konkurence in prekinitev v transportnem 

omrežju, kot sta bili stavka delavcev v pristaniš�ih v Los Angelesu in Long Beachu 

ter orkan Katrina, primorana spremeniti svoj pristop k upravljanju dobavne verige, 

vklju�no s produktivnostjo transportnega sistema, od katerega so odvisna. 

EFM poskuša pospešiti in pomagati v organiziranju e-poslovnega okolja v transportu 

na naslednje na�ine: 

• z razvojem specifikacije za uporabo tehnologij spletnih storitev in prave 

storitveno naravnane arhitekture (SOA) kot sredstva za izmenjavo informacij; 
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• s predstavitvijo platforme za komercialne interese v upanju, da bo zasebni 

sektor želel uvesti podobne tehnologije za svoje izmenjave informacij kot 

tudi za potencialne vladne uporabnike; 

• z razširitvijo in uporabo prebujajo�ih se prizadevanj v okviru razvoja 

mednarodnih standardov in s spodbujanjem organizacij k uporabi standardov 

v zvezi s podatki, ki se uporabljajo globalno in v razli�nih kontekstih pretoka 

tovora (na�in, geografija, panoga); 

• s predstavitvijo razporejanja standardov v pakete s tehnološko zgradbo z 

izvajanjem razli�nih testov. 

Uspeh partnerskih skupnosti svetovne dobavne verige (izven reguliranih vladnih 

okolij) pri uvedbi konceptov EFM je odvisen od uspešne dolo�itve in sprejetja raznih 

standardov, objavljenih v odprtih in dostopnih forumih. Koncept EFM bo spodbudil 

in vplival na številne vrste standardov, ki se razvijajo na podlagi razli�nih zahtev s 

podro�ij, kot so podatki, sintaksa sporo�il, zgradba IT in tehnologija. Širjenje EFM 

bo po vsej verjetnosti postopno, zato morajo partnerji oskrbovalne verige razpolagati 

z dolo�enimi standardi, ki bodo zagotovili »skupni jezik« za povezavo z ostalimi 

partnerji. Standardi so potrebni za vodenje pobude EFM. 

Test EFM je pomemben sestavni del uvedbene strategije tega sistema. 

Predvidevamo, da bo ta test pokazal pozitivne lastnosti EFM z obvladljivimi tveganji 

in skladnost z rezultati predhodnih testiranj ter da bodo �lani dobavne verige 

zainteresirani za njegovo uporabo. 

Zvezna uprava za avtoceste meni, da bi pobuda EFM lahko znatno pove�ala 

u�inkovitost premika tovora z izboljšanjem tehnik prenosa in skupne rabe informacij 

s strani partnerjev dobavne verige. Pobuda uporablja okolje spletnih storitev in se 

osredoto�a na razvoj in uvedbo mednarodnih standardov za podatkovne elemente za 

u�inkovitejši prenos informacij. Predstavitveni test pobude EFM je bil zaklju�en leta 

2007. 

Uspeh te pobude je bila dejanska uporaba metode za prenos podatkov, ki je 

prikazana v testu. Urad za upravljanje in operacije tovornega prevoza Zvezne uprave 

za avtoceste se na uporabo te metode za prenos in skupno rabo podatkov izven 
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testnih udeležencev pripravlja tako, da seznanja sektorje, ki bodo imeli korist od 

izboljšanega prenosa podatkov, s pobudo EFM.  

Tako je FHWA (Zvezna uprava za avtoceste) vzporedno s predstavitvenim testom 

EFM razvila postopen plan za promocijo najboljših praks EFM.  

Iskanje ustreznih sektorskih subjektov, ki si prizadevajo za ve�jo produktivnost z 

uporabo tehnik prenosa in skupne rabe podatkov, je potekalo v obliki skupnih 

predstavitev z najboljšimi projektnimi partnerji na klju�nih konferencah in sre�anjih 

v letih 2006 in 2007.  

3.6 Sodobne tehnologije v prevoznih podjetjih  

3.6.1 Uvajanje sistema sledenja GPS 

Sledenje tovora in upravljanje transporta je bilo pred leti zelo težko izvajati, saj ni 

bilo takšne tehnologije, kot je danes. Špediterska dejavnost ni imela izrabljenih 

transportnih sredstev. V današnjem �asu je šla tehnologija naprej in kot taka 

omogo�a lažje upravljanje transporta s sistemom GPS (ang. Global Positioning 

System). Zmanjšano je število praznih voženj in hkrati je omogo�eno iskanje 

cenovno ugodnejše možnosti za dobavo zunaj geografskega podro�ja, ki ga pokriva 

neko podjetje (Vorina, 2010). 

Vozilom je možno vsak trenutek dolo�iti njihov položaj, kjer se nahajajo. Podjetjem 

je pri tem v veliko pomo� sistem GPS, ki se vse bolj uveljavlja tudi v civilni rabi in 

je �edalje bolj cenovno dostopen. Ta sistem je globalni navigacijski sistem, ki 

omogo�a dolo�itev položaja to�ke v prostoru na vsej zemeljski obli. Sistem je 

sestavljen iz 30 operativnih satelitov v lasti in upravljanju ministrstva za obrambo 

ZDA in 3 rezervnih satelitov, ki krožijo po krožnicah z obhodnim �asom 12 ur. �e 

želimo tak sistem uporabljati, je potrebno imeti sprejemnik, ki je sposoben dekodirati 

signale, ki jih sprejema iz satelitov, in je sposoben izra�unati lasten položaj v 

prostoru (Logožar, 2004). 

Delovanje pristaniš�, carine, špediterjev, letalskih družb, železnic in prevoznikov je v 

mnogih državah usklajeno preko interneta. To omogo�a, da se �akalna doba 

carinjenja skrajša, zmanjša se poraba goriva pri transportu in odvisnost od dobav. 



38 

 

Predpostavke pri dolo�anju pozicije s sistemom GPS so: 

• v vsakem trenutku je znana natan�na lega satelitov sistema GPS v vesolju; 

• potrebno je upoštevati stanje atmosfere (predvsem ionosfere, ki zelo vpliva na 

potovanje elektromagnetnih valov, nosilcev signala GPS); 

• položaj sprejemnika se dolo�i s projekcijo razdalj do posameznih satelitov 

sistema GPS v prostoru; 

• meritev razdalje poteka z meritvijo �asa, ki je potreben, da signal potuje od 

satelita do sprejemnika; 

• ure na satelitih in v sprejemniku so to�ne. 

Sistem GPS tako omogo�a, da se lahko z geografskimi koordinatami, ki jih 

posredujejo vsaj trije sateliti, do 10 m natan�no dolo�i položaj vozila, ki je opremljen 

z GPS sprejemnikom. V primeru, da obstaja digitaliziran zemljevid za obmo�je, kjer 

se vozilo trenutno nahaja (za Slovenijo še ni izdelan), lahko centralni disponent 

vizualno spremlja gibanje vozila. Ker se s sistemom GPS skrajša dobavne roke, se 

doseže hitrejšo odzivnost dobaviteljev na potrebe kon�nega kupca. Sistem GPS je 

zaradi svoje majhnosti primeren za vse aplikacije, pri katerih obstajajo prostorska 

omejitev postavitve ali zahteve po minimalni masi (Logožar, 2004). 

3.6.2 Omrežja  

Ve�ji del glavnega cestnega omrežja v razvitih državah ima danes nameš�ene 

avtomatske sisteme za nadziranje prometa, ki se poslužujejo naprav za skeniranje, 

kamer in senzorjev, vdelanih v površino cestiš�a. Sistemi nadzorujejo vse vrste 

prometa in ne samo tovornjakov, �eprav so v nekaterih državah in regijah nameš�eni 

senzorji za merjenje teže med vožnjo, ki so namenjeni posebej tovornim vozilom za 

uveljavljanje naprav za prekladanje in/ali cestninjenja na podlagi teže vozila. 

Naprednejše družbe za avtoceste uporabljajo aktivno upravljanje prometa, pri �emer 

uporabljajo sprotne podatke o prometu za u�inkovitejše upravljanje cestnega 

obmo�ja, na primer z razli�nimi hitrostnimi omejitvami in/ali nadzorom dostopa 

vozil do avtocest na avtocestnih priklju�kih.  
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Trenutno najnaprednejšo uporabo telematskih sistemov v omrežju predstavlja 

elektronsko cestninjenje. Nemški cestninski sistem je najve�ji in najkompleksnejši te 

vrste, saj uporablja kombinacijo satelitskih in zemeljskih sledilnih sistemov za 

zagotavljanje skoraj popolne skladnosti pri doma�ih in tujih voznih parkih 

(McKinnon, 2009). 

V Evropi je bila izražena skrb, da so elektronski cestninski sistemi, ki trenutno 

obratujejo (v Švici, Nem�iji, Avtriji, na �eškem in Slovaškem) in se na�rtujejo v 

Evropi (npr. na Nizozemskem) prilagojeni nacionalnim zahtevam in ponujajo 

omejeno možnost usklajenega delovanja z ostalimi evropskimi sistemi. (McKinnon, 

2009). 

3.6.3 Borze tovorov 

Ideja internetnih borz je naslednja: v trenutku, ko se naro�niku pojavi potreba po 

prevozu, posreduje naro�ilo oz. nalog ter ga objavi na aktivnih internetnih straneh. 

(Poto�nik, 2004). Skupna lastnost vsem borzam je, da se lahko dobi ali posreduje 

informacijo preko interneta v zelo kratkem �asu, ne glede na mesto, kjer se 

nahajamo. Poto�nik je na grobo opisal štiri borze prevozov, od katerih so bile tri 

predstavljene na celjskem sejmu Logotrans. Nekaj ve�jih doma�ih podjetij, med 

njimi tudi Termo Škofja Loka d.d. in Iskra d.d., uporablja borzo, ki se imenuje 

Doma�i proizvod. Omenjeno borzo izdeluje in uvaja podjetje E-soft d.o.o. iz Škofje 

Loke. 

Zna�ilnost te borze je, da jo uporablja podjetje, ki razpisuje-licitira dolo�ene prevoze 

omenjenemu krogu ponudnikov prostih kapacitet prevozov. Ponudniki morajo biti 

pripravljeni na omenjene borze, tako da ni dostop do ponudbe prevozov borze 

neomejen, ampak omejen in pogojen s prijavo in pravili. Organizator v tem primeru 

samo sprejema ponudbe prevoza in na nek na�in odgovarja prevoznikom. Ko se 

potrdi prevoz, organizator borze »umakne« prevoz iz ponudbe. Druga borza je borza 

TimoCom, ki je že kar nekaj �asa prisotna na evropskih trgih in zelo dobro poznana 

tudi v Sloveniji. To je borza odprtega tipa in je pla�ljiva z mese�no naro�nino. Na tej 

borzi ponujajo ponudniki proste prevozniške kapacitete ter prevoze blaga.  
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Na internetu se najdeta potencialni ponudnik in prevoznik blaga tako, da po 

informaciji, ki jo prevoznik pridobi na internetu, sam stopi v kontakt s ponudnikom. 

V takšnem primeru borza ne odgovarja za izpolnitev dolo�enih pogojev, ki jih 

skleneta pogodbenika. Ta borza je zelo popularna v ve�ini prevozniških podjetij, saj 

ima zelo veliko ponudbo prevozov in jo zato prevozna podjetja s pridom uporabljajo. 

Leta 2004 je imela ta borza po podatkih iz revije Transport 12.000 registriranih 

uporabnikov, danes pa jih šteje ve� kot 75.000. Tretja borza je TranspoBank, ki je 

�lanica španskih in francoskih borz in je specializirana za jugozahodno Evropo. 

Zanjo je zna�ilno, da ima kombiniran sistem pla�evanja storitev, in sicer mese�ni oz. 

letni pavšal. Vsa nadaljnja pla�evanja se vršijo sproti, ko prevoznik ali iskalec 

prevoza odpre posamezni prevoz in pla�a le posamezno informacijo banki. Možnost, 

ki jo borza nudi, je tudi sistem GPS, ki posameznemu naro�niku oz. prevozniku 

omogo�a vpogled preko interneta, kje se tovorno vozilo nahaja oz. kje se nahaja 

pošiljka. Sistem se pla�uje kot mese�na najemnina. �etrta borza je slovenska, z 

imenom SLO trans, ki omogo�a naro�nikom prevozov in prevoznikom vpisovanje 

prevozov ter zbrane informacije nato pošlje po elektronski pošti prevoznikom. Ta 

ideja je zanimiva, vendar jo je potrebno razširiti preko meja ter na tak na�in privabiti 

�im ve� uporabnikov. Nekaj takega se namre� obeta v bližnji prihodnost, menijo 

izvajalci, tako da lahko tudi Slovenci pri�akujemo lastno borzo prevozov.  

Internetne tehnologije bodo dodatno približale ponudnike in povpraševalce prevozov 

z avtomatizacijo in selektivnostjo dolo�enih postopkov. Zmagovalci v 

avtoprevozniškem poslu bodo tisti, ki bodo z najmanjšimi stroški prepeljali ve� in 

to�neje do naro�nikov. �e bo prevoznik informacije o konkretnih naro�ilih primerno 

uredil, bo svoje kapacitete optimalno prodal na trgu prevozov (Poto�nik, 2004). 
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4 INTERNETNE BORZE TRANSPORTNIH STORITEV 

4.1 Vrste spletnih aplikacij 

Spletne aplikacije lahko z zgodovinskega vidika razdelimo na dve vrsti: spletne 

aplikacije prvega rodu in spletne aplikacije drugega rodu (Mentor EBS, 2010). 

Spletne aplikacije prvega rodu, ki jim enostavno pravimo spletne strani, so 

namenjene predstavitvi podjetja ter opisu, katere storitve in izdelke podjetje ima 

oziroma nudi. Take spletne strani so izdelane s pomo�jo dolo�enih tehnologij, kot je 

HTML, ki dolo�a obliko in vsebino strani ter JavaScript, ki vzpostavi logiko na 

spletni strani podjetja. Spletnim stranem dajejo dinamiko nove tehnologije, kot so: 

DHTML (dinami�ni elementi) ter Flash (vektorska animacija).  

Spletne aplikacije drugega rodu niso namenjene izklju�no predstavitvi, ampak tudi 

prodaji izdelkov in storitev. Pri tem je potrebna uporaba dinami�nih spletnih strani, 

ki so povezane z bazo podatkov oziroma z informacijskim sistemom podjetja. 

Primera takih tehnologij sta ASP (angl. Active Server Pages), ki za svoje delovanje 

uporablja Microsoftov spletni strežnik IIS (angl. Internet Information Server), in JSP 

(angl. Java Server Pages), ki temelji na programskem jeziku Java.  

Naslednji korak, ki ga lahko naredimo pri razvoju spletnih aplikacij, je popolna 

povezanost spletne aplikacije z obstoje�im informacijskim sistemom podjetja. 

Podjetje pri tem uporablja klasi�ni ERP (angl. Enterprise Resource Planning) sistem 

(npr. SAP, BaaN, Navision), ali pa razvije svoj lasten sistem. V današnjem �asu je 

najbolj uporabljena integracija s pomo�jo sporo�ilnih sistemov MQ series ali z 

neposredno souporabo knjižnic v sodobnih programskih jezikih Java in C++. Za 

temeljni format datoteke za izmenjavo podatkov se uporablja XML (angl. eXtensible 

Markup Language).  

4.2 Borze transportnih storitev kot spletne aplikacije 

Spletna aplikacija za naro�anje prevozov je informacijski sistem, ki omogo�a 

naro�nikom prevozov vnos potreb po prevozu, prevoznikom pa vnos prostih 

prevoznih kapacitet na predvidenih prevozih. S tehni�nega vidika sistem deluje tako, 

da se uporabnik z geslom prijavi v sistem in v za to pripravljen obrazec vpiše 
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podatke o koli�ini tovora, vrsti tovora, relaciji, želenem �asu prevoza ter druge 

specifi�ne potrebe. Referent za logistiko, ki je v prevoznih podjetjih zadolžen za to 

delo, na podlagi naro�ila preveri proste kapacitete tovornih vozil in odredi 

najprimernejše prevozno sredstvo. Naro�nik potem preko elektronske pošte dobi 

potrditev prevoza (prevoznik in vrsta prevoznega sredstva). V primeru, da prevozniki 

nimajo dovolj prostih kapacitet, te obi�ajno poiš�ejo pri svojih podizvajalcih. 

Poslovanje med izvajalcem in naro�nikom poteka na podlagi pogodbe, ki jo skleneta 

eno leto vnaprej (Boži�nik in Letnik, 2006).  

 

Slika 8: Grafi�na predstavitev povezav med entitetami 

Glavni cilj spletnih aplikacij je ponujanje ažurnih informacij, tako da smo pri vseh 

obi�ajnih aplikacijah pri�a isti zgodbi: podatkovna shramba dolo�i, katere podatke 

želimo hraniti, s tem pa narekuje vmesnemu sloju, kaj mora obdelovati in 

uporabniškemu vmesniku, kaj mora prikazati oz. od uporabnika zahtevati, �e želi 

podatke posodobiti. Tako se morajo razvijalci na vseh treh nivojih zavedati istih 

lastnosti aplikacije, kar seveda od njih zahteva, da se do neke mere ponavljajo. 

Dolo�ena redundanca pri razvoju aplikacije se mogo�e ne zdi posebej težavna, 

vendar se v spletnem svetu, kjer bi naj bile aplikacije kon�ane, še preden naro�nik 

natan�no opredeli svoje zahteve, izkaže ravno nasprotno. Da morebitnega 

popravljanja vseh treh slojev zaradi ene spremembe v aplikaciji niti ne omenjamo. 

Borze prevozov in tovorov so spletne aplikacije, ki omogo�ajo uporabnikom vpogled 

v bazo podatkov o ponujenih prevoznih kapacitetah in povpraševanju po prevozu 

tovorov, kakor tudi objavo lastnih prevoznih kapacitet oziroma povpraševanja po 
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tovorih za prevoz. Pri tem pomembno vlogo igrajo internetno omrežje in tehnologije 

svetovnega spleta, saj omogo�ajo vsesplošno povezljivost uporabnikov v smislu 

dostopa do enotne ra�unalniške aplikacije. Primer borze prevozov in tovorov na 

internetu je prikazan na sliki 8. 

 

Slika 9: Primer borze prevozov in tovorov (TimoCom, 2010) 

4.3 Opis transportnih borz s funkcionalnega vidika 

V tem poglavju bomo s funkcionalnega vidika opisali 17 transportnih borz. Izmed 

njih smo želeli izbrati manjše število takih borz, ki reprezentativno pokrijejo cel 

vzorec, in ki bi jih kasneje uporabili za poglobljeno analizo. Vendar pa smo 

ugotovili, da so razlike med posameznimi borzami dovolj velike, da je bolje ohraniti 

celoten nabor v vzorcu in ustrezno poenostaviti nabor parametrov za opis posamezne 

borze. Izdelali smo tabelo in vanjo vnesli nabor parametrov, ki so nam pomagali pri 

analizi. Tabela 1 prikazuje parametre, na podlagi katerih smo naredili analizo borz. 

Parametri, ki smo jih izbrali, so bili naslednji: jezikovna podpora, zahtevana 

registracija, obdobje brezpla�ne uporabe, cena in pla�ilni pogoji, pokrita regija, 

število uporabnikov, pravna zaš�ita podjetja, seznam strank ter dostopnost podatka o 

boniteti podjetja. Parametri so nam pomagali pri besedilnih opisih posameznih 

obravnavanih borz, ki jih podajamo v nadaljevanju.  
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Tabela 1: Opis transportnih borz s funkcionalnega vidika 
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4.3.1 Opisi posameznih borz 

Fixemer  

Fixemer (2010) je nizozemsko transportno podjetje. Uvrš�a se med najve�je 

ponudnike storitev prevoza v Evropi. Glede jezikovne podpore je potrebno omeniti, 

da ima svoje prevajalce, ki prevajajo v jeziku države, iz katere izvirajo njihovi 

uporabniki. Registracija je brezpla�na. Pla�ilni pogoji in cena niso opredeljeni. 

Pokrivajo države vzhodne iz zahodne Evrope, Bližnjega vzhoda ter Azije. Podjetje 

ne ponuja pravne zaš�ite, vendar skrbi za varovanje osebnih podatkov. Glede števila 

uporabnikov na spletni strani ni zaslediti podatka. Prav tako ni omogo�en vpogled v 

seznam strank. Podatka o tem, ali se borza ukvarja z boniteto stranke, ni.  

Freighttender  

Freighttender (2010) je vodilno svetovno podjetje s sedežem v Veliki Britaniji, ki 

zajema vse vrste prevozov (ladijski, cestni, letalski, železniški). Jezikovna podpora je 

samo v angleš�ini. Registracija in uporaba sta brezpla�ni. Podjetje ne zara�unava 

provizije niti �lanarine. Ogled ponudb in oglasov je brezpla�en. Podjetje ima na dan 

18.3.2010 3.642 registriranih uporabnikov po svetu. Podjetjem ponuja tudi pravno 

zaš�ito. �e želimo pridobiti seznam strank, se je potrebno najprej registrirati. 

Podatka o zahtevani boniteti stranke ni.  

Transpobank  

Transpobank (2010) je italijansko podjetje, ki deluje v Evropi in ponuja izklju�no 

borzo tovora. Deluje od leta 1989. Spletna aplikacija je dostopna v evropskih jezikih: 

angleš�ini, italijanš�ini, nemš�ini, francoš�ini, portugalš�ini, španš�ini, slovenš�ini, 

holandš�ini, poljš�ini, romunš�ini, hrvaš�ini in grš�ini. Registracija uporabnika je 

pla�ljiva in sicer je od 75 � mese�no navzgor. Transpobank omogo�a pla�ilo s 

kreditno kartico in ban�nim nakazilom. Podjetje pokriva obmo�je celotne Evrope. 

Storitve na borzi tovorov Transpobank na dan 18.3.2010 uporablja 12.000 

uporabnikov. O pravni zaš�iti podjetja ni podatka. �e želimo pridobiti seznam 

strank, se je potrebno registrirati. Podatka o tem, �e podjetje zahteva boniteto 

stranke, ni.  
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LKW Walter 

LKW Walter (2010) je avstrijsko prevozno podjetje z dolgoletno tradicijo na 

podro�ju kamionskega prevoza. Ima kvalificirane sodelavce iz vse Evrope, ki 

svetujejo strankam v maternem jeziku. Sodelavci so odgovorni tudi za naro�ila 

partnerjev (od rezervacije do realizacije). LKW Walter omogo�a brezpla�no 

registracijo, kjer lahko uporabniki brezpla�no prijavijo tovor. Borza organizira 

kompletne kamionske transporte znotraj celotne EU, vklju�no s Švico in Norveško. 

Opravlja tudi prevoze iz vseh držav EU v države bivše Sovjetske zveze, Bližnjega 

vzhoda in jugovzhodne Evrope. Podatka o številu uporabnikov na spletni strani ni. 

Prav tako nismo zasledili podatkov o pravni zaš�iti podjetja. Cene in pla�ilni pogoji 

na internetni strani niso navedeni. �e želimo vpogled do podatka, katere stranke ima 

podjetje, se moramo registrirati. Podjetje ob registraciji na spletni strani zahteva 

boniteto stranke, ki jo potem tudi sporo�i ostalim registriranim uporabnikom. Njihovi 

poslovni partnerji so samo uspešna podjetja.  

TimoCom  

TimoCom (2010) je nemško podjetje, ki je med vodilnimi evropskimi borzami 

prevozov in tovorov. Njihova spletna aplikacija je prevedena v 24 jezikov, kar 

omogo�a, da se proces izvaja brez teža. Imajo zaposlene prevajalce iz vse Evrope, ki 

svetujejo strankam v njihovem maternem jeziku. Podjetje omogo�a brezpla�no 

registracijo za obdobje štirih tednov. Po tem �asu je potrebno pla�ati priklju�nino 

tistim, ki se odlo�ijo postati njihove stranke, ki znaša 119,90 � mese�no. TimoCom 

pokriva podro�je celotne Evrope. Registriranih je 75.000 uporabnikov. Uporabnikom 

zagotavljajo pravno zaš�ito. Kot jamstvo jim ponujajo posebno storitev lastnega 

urada za izterjavo nepla�anih dolgov. Odvetnik TimoComa je Alexander Oebel. Za 

pridobitev podatka o seznamu njihovih strank ni potrebna registracija. Podjetje se 

ukvarja z ocenjevanjem bonitete strank, saj se mora TimoCom pred registracijo 

novega uporabnika najprej prepri�ati o njegovi kvaliteti. Zato preverjajo, koliko �asa 

že podjetje uspešno posluje in kako dolgo je na trgu. Interesentom se dostop do borze 

omogo�i šele takrat, ko uspešno poslujejo na tržiš�u vsaj šest mesecev.  
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Cargotrans  

Cargotrans (2010) je evropska borza tovorov in kamionov. Ima dva programa, ki 

omogo�ata posredovanje tovorov in kamionov (Cargo.net in Trans.net storitve). 

Spletna aplikacija je na voljo v 14 evropskih jezikih. �lanstvo v Cargotransu je 

brezpla�no. Prav zaradi tega je vpogled v cenik dostopen le registriranim 

uporabnikom. Podjetje pokriva obmo�je celotne Evrope, a ne ponuja pravne zaš�ite, 

vendar skrbi za varovanje osebnih podatkov. Za pridobitev podatka o seznamu 

njihovih strank se je potrebno registrirati. Podatka o tem, �e podjetje zahteva boniteto 

stranke, ni.  

Spenak  

Spenak (2010) je mednarodno transportno podjetje, ki se ukvarja z borzo prevozov in 

tovorov. Sedež ima v Tur�iji. Spletna aplikacija omogo�a uporabo 21 jezikov. 

Prevajalci podjetja svetujejo uporabnikom v maternem jeziku. Poskusna doba 

brezpla�ne registracije je 30 dni. Po prete�enem roku uporabe brezpla�ne registracije 

je treba podjetju pla�ati dolo�en znesek (v primeru, da programa no�emo ve� 

uporabljati). Podjetje svojim uporabnikom zara�una letno naro�nino, ki znaša 228 �. 

Zahtevajo vnaprejšnje pla�ilo, po položnici. Pokrivajo obmo�je celotne Evrope in 

Bližnjega vzhoda. Leta 2008 so pridobili �lanstvo iz 45-ih držav. Registriranih je 

14.761 uporabnikov. Podjetje Spenak ne nudi pravne zaš�ite uporabniku. Registrirani 

�lani sami nosijo odgovornost za odškodnine ali izgube. Za pridobitev podatka o 

seznamu strank se je potrebno registrirati. Podjetje zahteva boniteto stranke.  

European Cargo 

European Cargo (2010) je romunsko podjetje, ki ponuja izmenjavo (borzo) tovora in 

tovornih vozil. Spletna aplikacija podpira uporabo sedmih jezikov. Za uporabo je 

potrebna registracija. Obdobja brezpla�ne uporabe ni. Zasledili smo, da zahtevajo ob 

registraciji pla�ilo, in sicer: trimese�no, polletno ter letno. Pokrivajo obmo�je celotne 

Evrope. Podatka o številu uporabnikov na spletni strani ni, prav tako nismo zasledili 

podatka o pravni zaš�iti. Za pridobitev seznama strank se ni potrebno registrirati. 

Podatka o tem, �e podjetje zahteva boniteto stranke, ni. 
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Truck Bureau  

Truck Bureau (2010) je podjetje za izmenjavo informacij o razpoložljivosti prevozov 

in tovorov. Jezikovna podpora ni opredeljena. Registracija je povsem brezpla�na, 

pla�ljivi so samo oglasi. Pokriva Evropo, Severno Ameriko in Avstralijo. Število 

uporabnikov na spletni strani ni navedeno. Podjetje ne ponuja pravne zaš�ite in ne 

skrbi za varovanje osebnih podatkov. Podatka o seznamu strank ni. Podatka o tem, �e 

podjetje zahteva boniteto stranke, ni.  

Cargo Freight Exchange  

Cargo Freight Exchange (2010) je borzno podjetje z visokokakovostnimi storitvami 

za svoje �lane in pokriva ves svet. Ponuja prevoz tovora na ve� na�inov: zra�ni 

promet, železniški tovorni promet ter avto transport. Njihov cilj je obdržati vrhunska 

podjetja z vsega sveta. Jezikovna podpora je v angleš�ini in bolgarš�ini. Registracija 

je povsem brezpla�na. Njihove cene so konkuren�ne. Število uporabnikov v 

objavljeni dokumentaciji na spletni strani ni navedeno. O pravni zaš�iti podjetja na 

spletni strani ni podatka. Podatka o seznamu strank ni. Podatka o tem, �e podjetje 

zahteva boniteto stranke, ni.  

Freight Exchange Online  

Freight Exchange Online (2010) je novejše podjetje, ki ponuja informacije o 

razpoložljivosti tovornjakov in tovora. Jezikovno podporo ima v angleš�ini. Podjetje 

ponuja brezpla�no registracijo za obdobje enega meseca. Potrebno je pla�ati mese�no 

naro�nino. Ponujajo tri možnosti: 35 �, �e se oglašuje samo prevozno sredstvo; 35 �, 

�e se oglašuje tovor; ter 50 � za tovor in tovornjak. O pokritosti regije ter številu 

uporabnikov v objavljeni dokumentaciji na spletni strani ni zaslediti podatka. Pravne 

zaš�ite ni. Ne ponujajo seznama strank. Podatka o tem, �e podjetje zahteva boniteto 

stranke, ni.  

Logintrans  

Logitrans (2010) je prevozno podjetje, ki ima glavni sedež na Poljskem. Za�elo je 

delovati leta 2004. Spletna aplikacija je v 24 jezikih, kar omogo�a, da proces poteka 

nemoteno in brez težav. Registracija je brezpla�na in je za obdobje 30 dni. Po tem 
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obdobju je potrebno pla�ati naro�nino. Ponujajo štiri možnosti pla�ila: letna, ki znaša 

z 20% popustom 228 �, šestmese�na, ki znaša s 15% popustom 128 �, trimese�na 

naro�nina, ki znaša z 10% popustom 72 �, ter mese�na naro�nina s 5% popustom, ki 

znaša 30 �. Pla�ilni pogoji niso navedeni. Pokriva obmo�je celotne Evrope. 

Registriranih je 120.000 uporabnikov. Pravna zaš�ita je omogo�ena, in sicer po 

poljski zakonodaji. �e ho�emo pridobiti seznam strank, se moramo registrirati. 

Podatka o tem, �e podjetje zahteva boniteto stranke, ni.  

Transcroatia  

Transcroatia (2010) je hrvaško borzno podjetje. Jezikovna podpora je v hrvaš�ini. 

Uporabniki se lahko registrirajo povsem brezpla�no. Cene in pla�ilni pogoji niso 

navedeni. Spletna stran je pomanjkljiva in tako veliko podatkov ni ustrezno 

dolo�enih.  

Cargoagent  

Cargoagent (2010) je sistem za izmenjavo informacij med podjetji. Ponuja 

informacije o prosti izmenjavi prevoza in tovora po vsej Evropi. Spletna aplikacija je 

v angleš�ini. Registracija je povsem brezpla�na. O ceni in pla�ilnih pogojih na 

spletni strani ni zaslediti podatka. Pokriva obmo�je celotne Evrope, vklju�no z 

Veliko Britanijo. O številu uporabnikov na spletni strani ni podatka. Prav tako ni 

zaslediti podatka o pravni zaš�iti podjetja. �e želimo pridobiti podatke o seznamu 

strank, se moramo registrirati. Podatka o tem, �e podjetje zahteva boniteto stranke, 

ni.  

Transporti.net  

Transporti.net (2010) je borzno podjetje za izmenjavo prevozov in tovorov. Spletna 

aplikacija je v nemš�ini, angleš�ini in hrvaš�ini. Registracija je brezpla�na. Cena in 

pla�ilni pogoji na njihovi spletni strani niso navedeni, enako velja tudi za podatke o 

pravni zaš�iti podjetja. Pokriva ves svet in ima 7.952 uporabnikov. O pravni zaš�iti 

podjetja na spletni strani ni podatka. Seznam strank je mogo�e pridobiti brez 

registracije. Podatka o tem, �e podjetje zahteva boniteto stranke, ni.  
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Freightnet  

Freightnet (2010) je globalno podjetje in najve�je svetovno spletno središ�e 

logisti�nega tovornega prometa. Jezikovna podpora je v angleš�ini. Registracija je 

potrebna, vendar brezpla�na. Ponujajo razli�ne možnosti pla�evanja: spletno 

pla�evanje (PayPal, RBS World Pay), s kreditnimi karticami ali ban�nim nakazilom. 

Pokriva celoten svet: Afriko, Evropo, Centralno Ameriko, Azijo, Severno in Južno 

Ameriko, Karibe, Avstralijo. Registriranih ima 47.330 uporabnikov. Podjetje ima 

pravno zaš�ito. Podatka o seznamu strank na spletni strani ni. Podatka o tem, �e 

podjetje zahteva boniteto stranke, ni.  

Cargofilter  

Cargofilter (2010) je podjetje, ki želi olajšati vsakodnevne naloge, ki jih opravljajo 

prevozniki, špediterji in druga podjetja, ki se ukvarjajo s transporti. Spletna 

aplikacija je napisana v petih jezikih. Registracija je potrebna in je brezpla�na dva 

tedna. Ponujajo razne popuste za pla�ila storitev. Pokriva Evropo in Azijo. Podatka o 

številu registriranih uporabnikov na njihovi spletni strani ni. Podjetje nima pravne 

zaš�ite. Spletna stran je zelo pomanjkljiva, zaradi �esar se ve�ine podatkov ne da 

pridobiti.  

4.3.2 Povzetek analize borz s funkcionalnega vidika 

Na osnovi pregleda 17 transportnih borz smo izdelali posplošen procesni model v 

obliki diagrama podatkovnih tokov (angl. Data Flow Diagram, DFD), ki je prikazan 

na sliki 10. V njem nastopajo štiri zunanje entitete: obiskovalec, prevoznik / trgovec, 

upravitelj aplikacije in operater. Na sistemskem nivoju imamo pet glavnih procesov: 

prikaz osnovne strani s prijavo, vnašanje ponudb, pregledovanje ponudb, izdelava 

poro�il ter fakturiranje in kontrola pla�il. 

V tabeli 1 smo predstavili parametre, ki so nam pomagali pri analizi posamezne 

borze. Ugotavljali smo, kakšna je jezikovna podpora posamezne borze, in prišli do 

spoznanja, da ima ve�ina program, dostopen izklju�no v maternem jeziku, nekateri 

samo v angleš�ini, ostale borze pa v glavnih evropskih jezikih. Omeniti je potrebno 

borzo TimoCom, saj ima ponujeno možnost uporabe v 24 jezikih, ter borzo 
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Logintrans, ki podpira 14 evropskih jezikov. Naslednja stvar, ki jo je potrebno 

omeniti, je registracija uporabnika.  

 

Slika 10: Procesni model borz prevozov in tovorov na internetu 

Ugotovili smo, da se je potrebno registrirati pri vsaki borzi, �e želimo vstopiti v 

njihov program. Razlika je le v tem, katere dodatne podatke in dokazila borze 

zahtevajo za preverjanje identitete uporabnika. Manjše borze se zadovoljijo s podatki 

o profilu uporabnika, ve�je pa zahtevajo fotokopijo akta o ustanovitvi in registraciji 

podjetja. 

Pri nekaterih borzah je uporaba programa brezpla�na. Druge borze ponujajo štiri 

tedne poskusno brezpla�no uporabo. Po preteku tega obdobja je treba pla�ati 
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mese�no, polletno oziroma letno naro�nino. Pla�ilni pogoji posamezne borze so 

razli�ni. Uporabniki lahko pla�ujejo s kreditnimi karticami, položnicami, pla�ilom 

PayPal, Viso, Mastercard ali ban�nim nakazilom. Borze imajo razli�no pokritost 

regije. Najve� borz pokriva Evropo. So pa tudi borze, kot na primer Cargo Freight 

Exchange, Freightnet in Freighttender, ki pokrivajo ves svet. 

Pri analizi borz nas je zanimalo tudi, kolikšno je število uporabnikov v posamezni 

borzi. Najbolj sta nas presenetili borza Fixemer, ki ima kar 80% pokritost števila 

uporabnikov najve�jih evropskih podjetij, ter borza TimoCom, ki ima kar 75.000 

uporabnikov iz vse Evrope. Sledi ji Freightnet s 47.330, Spenak, ki ima 14.761 

uporabnikov, ter Logintrans z 12.000 uporabniki. Pri ostalih borzah je to število 

manjše oziroma zanj ni podatka. Za nazornejši prikaz velikosti posamezne borze po 

številu uporabnikov smo izdelali grafikon, ki je prikazan na sliki 11. Grafikon 

prikazuje le sedem najve�jih transportnih borz.  

 

Slika 11: Število registriranih uporabnikov za nekaj najve�jih transportnih borz 

Glede pravne zaš�ite posamezne borze smo ugotovili, da ve�ina borznih podjetij tega 

ne omogo�a, razen borznih podjetij TimoCom, Spenak, Logintrans, Freightnet in 

Cargofilter. Ostala borzna podjetja samo varujejo podatke, ne omogo�ajo pa pravne 

zaš�ite. Zanimal nas je tudi seznam strank posamezne borze. Ugotovili smo, da se je 

potrebno pri ve�ini najprej registrirati. Pri nekaterih borzah ni bilo dostopa, pri 

ostalih celo nismo dobili podatka. Presenetila nas je borza TimoCom, saj je ravno 
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tako omogo�ila vpogled na seznam njihovih strank. Za to sploh ni bila potrebna 

registracija. To velja tudi za borzo Transporti.net. Zadnji parameter, ki nam je 

pomagal pri analizi, je boniteta stranke. Prišli smo do spoznanja, da se zahteva 

boniteto stranke pri borznem podjetju TimoCom, ki se tudi ukvarja z ocenjevanjem 

bonitete strank, saj se mora TimoCom pred potrditvijo novega uporabnika najprej 

prepri�ati o kvaliteti njegovega prevoznega podjetja. Ravno tako zahtevata boniteto 

stranki borzni podjetji Spenak in LKW Walter. 

4.4 Opis transportnih borz z uporabniškega vidika 

V tem poglavju smo na podlagi nabora kriterijev analizirali 17 transportnih borz z 

uporabniškega vidika, kjer smo za opis vzeli druga�ne parametre.  

Za nas je bila pomembna informacija o navigacija spletnega mesta, težavnosti 

iskanja podatkov, kakovosti strani, nedelujo�ih povezavah, hitrosti nalaganja strani, 

dostopnosti do podatkov ter varnosti strani. Kriterije smo ocenjevali subjektivno na 

osnovi pregleda in testne uporabe spletnih strani. Na podlagi ocenjenih kriterijev, ki 

so prikazani v tabeli 2, samo borze opisali še v besedilu in jih primerjalno analizirali. 

4.4.1 Opisi posameznih borz 

Fixemer  

Podjetje Fixemer (2010) nima najboljše navigacije spletne strani. Spletna stran ima 

pomanjkljive podatke oz. jih ni mogo�e najti. Spletna stran ima nedelujo�e povezave. 

Kakovost strani je dobra. Hitrost nalaganja strani je dobra. Nekatere borze imajo 24-

urno dostopnost do podatkov, vendar ta borza nima podatka o tem. Omogo�ajo 

varnost uporabe spletne strani.  

Freighttender  

Navigacija spletne strani podjetja Freighttender (2010) je slaba. Spletna stran ima 

pomanjkljive podatke oz. jih tudi ni mogo�e najti. Kakovost strani je slaba. Z 

nedelujo�imi povezavami ni težav. Hitrost nalaganja strani je zelo dobra. Borzno 

podjetje na spletni strani nima podatka o �asu dostopanja do informacij. Ne 

zagotavlja varnosti uporabe spletne strani.  
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Tabela 2: Opis transportnih borz z uporabniškega vidika 
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Transpobank  

Navigacija spletne strani podjetja Transpobank (2010) je slabša kot pri drugih 

straneh. Nekateri podatki na spletni strani so pomanjkljivi. Kakovost strani je dobra, 

nedelujo�ih povezav ni. Hitrost nalaganja strani je dobra. Transpobank na spletni 

strani nima podatka o omejitvi dostopnosti do informacij. O varnosti uporabe spletne 

strani ni podatka.  

LKW Walter  

Podjetje LKW Walter (2010) nima najboljše navigacije spletne strani, zaradi �esar je 

iskanje podatkov �asovno daljše. Kakovost strani je dobra in nima nedelujo�ih 

povezav. Hitrost nalaganja strani je zelo dobra. Borza nima podatka o �asu 

dostopanja do informacij. Ponujajo varnost uporabe spletne strani.  

TimoCom 

Podjetje TimoCom (2010) podjetje ima zelo dobro navigacijo spletnega mesta. Težav 

z iskanjem podatkov ni. Spletna stran je narejena kakovostno. Nima nedelujo�ih 

povezav. Hitrost nalaganja strani je zelo dobra. Podatka o �asu dostopanja do 

informacij ni. Omogo�ena je varnost uporabe spletne strani.  

Cargotrans  

Navigacija spletne strani podjetja Cargotrans (2010) je slaba, tako da dolo�enih 

iskanih podatkov ni mogo�e najti. Ima nedelujo�e povezave, kar uporabnikom 

otežuje, da bi prišli do ustreznih informacij. Spletno nalaganje strani je po�asno. 

Podatka o �asu dostopa do informacij ni. Ponujajo varnost uporabe spletne strani.  

Spenak  

Navigacija spletne strani borznega podjetja Spenak (2010) je dobra. Pri iskanju 

podatkov ni težav. Spletna stran je izdelana kakovostno in podjetje nima nedelujo�ih 

povezav. Spletno nalaganje strani je hitro. Podjetje ima 24-urni vpogled do 

informacij o prostih tovorih in tovornih vozilih. Ponujajo varnost uporabe spletne 

strani.  
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European Cargo 

Navigacija spletne strani podjetja European Cargo (2010) je srednja. Pri iskanju 

podatkov ni težav. Kakovost strani je dobra. Spletna stran nima nedelujo�ih povezav 

in stran se dobro nalaga. Podjetje ima 24-urni vpogled do informacij o prostih 

tovorih in tovornih vozilih. Ne omogo�ajo varnosti uporabe spletne strani.  

Truck Bureau  

Podjetje Truck Bureau (2010) ima slabo navigacijo spletnega mesta. Dolo�enih 

iskanih podatkov ni mogo�e najti. Kakovost strani je srednja. Stran nima nedelujo�ih 

povezav. Hitrost nalaganja strani je srednja. Podatka o dostopnosti do informacij ni. 

Ne zagotavljajo varnosti uporabe spletne strani.  

Cargo Freight Exchange 

Podjetje Cargo Freight Exchange (2010) ima zelo slabo navigacijo spletnega mesta. 

Spletna stran ima pomanjkljive podatke oz. jih ni mogo�e najti. Kakovost strani je 

srednje dobra. Stran nima nedelujo�ih povezav. Stran se dobro nalaga. Podatka o 

dostopnosti do informacij ni. Ravno tako ni podatka o varnosti uporabe spletne 

strani.  

Freight Exchange Online  

Navigacija spletnega mesta podjetja Freight Exchange Online (2010) je slaba. 

Spletna stran ima pomanjkljive podatke. Veliko iskanih podatkov ni mogo�e najti. 

Kakovost strani je slaba. Stran nima nedelujo�ih povezav. Hitrost nalaganja je slaba. 

Podatka o dostopnosti do informacij ni. Ne zagotavljajo varnosti uporabe spletne 

strani.  

Logintrans  

Navigacija spletnega mesta borznega podjetja Logintrans (2010) je dobra. Težavnosti 

pri iskanju podatkov ni. Kakovost strani je dobra. Nedelujo�ih povezav ni. Hitrost 

nalaganja je dobra. Podatka o dostopnosti do informacij ni. Ponujajo varnost uporabe 

spletne strani.  
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Transcroatia  

Podjetje Transcroatia (2010) ima slabo navigacijo spletnega mesta. Spletna stran ima 

pomanjkljive podatke. Kakovost strani je slaba. Ima nedelujo�e povezave, ki 

uporabnikom onemogo�ajo, da bi prišli do želenih informacij. Hitrost nalaganja 

strani je slaba. Podatka o dostopnosti do informacij ter varnosti spletne strani ni. Ne 

zagotavljajo varnosti uporabe spletne strani.  

Cargoagent  

Podjetje Cargoagent (2010) ima dobro navigacijo spletnega mesta. Spletna stran ima 

pomanjkljive podatke. Kakovost strani je srednje dobra. Stran nima nedelujo�ih 

povezav. Hitrost nalaganja podatkov je dobra. Podatka o dostopnosti do informacij 

ter varnosti spletne strani ni. 

Transporti.net 

Podjetje Transporti.net (2010) ima srednje dobro navigacijo spletnega mesta. Pri 

iskanju podatkov ni ve�jih težav. Kakovost strani je slaba. Nima nedelujo�ih 

povezav. Hitrost nalaganja je dobra. Podatka o dostopnosti do informacij ter varnosti 

spletne strani ni.  

Freightnet 

Podjetje Freightnet (2010) ima dobro navigacijo spletnega mesta. Ve�jih težav z 

iskanjem podatkov ni. Kakovost strani je dobra. Nedelujo�ih povezav ni. Hitrost 

nalaganja strani je srednja. Uporabnikom je omogo�en 24-urni vpogled do informacij 

o prostih tovorih in tovornih vozilih. Nudijo varnost uporabe spletne strani. 

Cargofilter 

Podjetje Cargofilter (2010) ima slabo navigacijo spletnega mesta. Spletna stran nima 

pomanjkljivih podatkov. Kakovost strani je srednje dobra. Stran ima nedelujo�e 

povezave, ki onemogo�ajo uporabnikom dostop do informacij. Hitrost nalaganja 

podatkov je srednje dobra. Podatka o dostopnosti do informacij ni, ravno tako ni 

podatka o varnosti spletne strani. 
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4.4.2 Povzetek analize borz z uporabniškega vidika 

Pri analizi borz z uporabniška vidika smo uporabili drug nabor parametrov kot pri 

analizi s funkcionalnega vidika. Zanimalo nas je, kakšna je navigacija spletnega 

mesta posamezne borze. Ugotovili smo, da ima skoraj polovica od analiziranih borz 

zelo slabo navigacijo spletnega mesta, ostale imajo dobro ali srednje vodljivo 

navigacijo. Velja omeniti TimoComovo borzo, saj je njena navigacija zelo dobra, 

sledijo ji Spenak, Logintrans ter Freightnet. Pri analizi nas je zanimal tudi parameter 

težavnosti iskanja podatkov. Pri ve�ini borznih podjetij smo imeli velike težave za 

pridobitev dolo�enih podatkov. Kakovost strani je pri borzah dobra, razen pri 

dolo�enih borzah, kot so Freigttender, Freight Exchange Online ter Transporti.net. 

Ugotavljali smo tudi, ali imajo borzna podjetja tudi nedelujo�e povezave. 

Presene�eni smo bili, ko smo ugotovili, da sta bili samo dve borzi, ki nista imeli 

povezave (Fixemer in Transcroatia). Strani se nalagajo hitro, so pa izjeme borz, 

katere imajo po�asno nalaganje strani. Pri ugotavljanju o dostopnosti do informacij 

smo bili presene�eni, saj pri veliki ve�ini borznih podjetij ni bilo podatka o tem. 24- 

urno dostopnost omogo�ajo Spenak, European Cargo ter Freightnet. Zadnji 

parameter, ki smo ga uporabili pri analizi, je bila varnost spletne strani. Velika 

ve�ina borznih podjetij tega ne zagotavlja. So izjeme, ki to omogo�ajo in jih je 

potrebno omeniti. To so: Fixemer, LKW Walter, TimoCom, Cargotrans, Spenak, 

Logintrans in Freightnet. Nekatera borzna podjetja pa celo nimajo podatka o tem. 

4.5 Analiza telefonskega intervjuja s prevoznimi podjetji 

Oblikovali smo vprašalnik za transportna podjetja, s katerim smo želeli o izkušnjah 

pri uporabi spletnih borz povprašati transportna podjetja iz goriške regije. Poklicali 

smo predstavnike sedmih naklju�no izbranih transportnih podjetij, ki so nam 

odgovarjali po telefonu. Na osnovi njihovih odgovorov smo pripravili seznam 

najpomembnejših zna�ilnosti, ki jih mora imeti uspešna transportna borza. 

Analizirali smo odgovore in jih povzeli. Prišli smo do spoznanja, da ve�ina podjetij 

iz Goriške regije uporablja transportno borzo TimoCom. Kot že vemo, je to 

najmo�nejša borza v Evropi. V nadaljevanju so predstavljena vprašanja za intervju, 

na katera so telefonsko odgovarjala prevozna podjetja.  
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4.5.1  Vprašanja za intervju 

Izvedli smo kratek telefonski intervju z razli�nimi prevoznimi podjetji. Spodaj so 

vprašanja, na katera so odgovarjali izbrani prevozniki iz goriške regije.  

• Zanima nas, na kakšne na�ine kot prevozno podjetje pridobivate delo? 

(prijava na razpise, oglaševanje v medijih, stalne stranke, aktivno iskanje 

prevozov  itd.) 

• Ali kot prevozno podjetje pri iskanju dela uporabljate borzo prevozov in 

tovorov na internetu? Katero? 

• Uporabljate samo eno borzo, ali se jih poslužujete ve�? Koliko? 

• Kaj pri�akujete od spletne borze transporta? 

• Kaj pogrešate pri uporabi spletnih borz transporta in katere izboljšave 

predlagate? 

• Ali bi želeli, da bi vam pri uporabi spletnih borz transporta nudili še kakšne 

ugodnosti? 

• Ali vas kaj moti pri njihovi uporabi? 

• Se vam zgodi, da naletite na probleme pri iskanju podatkov v spletni borzi 

transporta? 

• Katere lastnosti spletnih borz transporta bi z vašega vidiki izpostavili kot 

tiste, ki privabljajo uporabnike? 

• Katere zna�ilnosti spletnih borz transporta po vašem mnenju odvra�ajo 

uporabnike? 

• Katera borza je po vašem mnenju najbolj primerna za vaše prevozno podjetje 

s stroškovnega stališ�a? 

• Ali so stroški �lanarine oziroma naro�nine, ki jih zahtevajo spletne borze 

transporta za uporabo, ustrezni glede na vaše prevozne potrebe? 
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4.5.2 Odgovori izbranih prevoznih podjetij 

PETEK TRANSPORT d.d.  

Prevozno podjetje Petek transport pridobiva delo na razli�ne na�ine. Pri tem se 

najve� poslužuje oglaševanja v medijih in aktivnega iskanja prevozov. Imajo velik 

vozni park, ki obsega 55 vozil. Pri iskanju prevozov uporabljajo samo TimoComovo 

internetno borzo. Njihova pri�akovanja temeljijo predvsem na tem, da bi pridobili 

�im ve� novega dela, posredno s tem pa tudi pla�ila za opravljeno delo. Najve�je 

težave zaznavajo pri pla�evanju prevozov, ki jih opravijo, saj je dosti nepla�nikov. 

Pravna zaš�ita pri TimoComu je bolj navidezna, saj garancije za izvedbo pla�il ni. �e 

torej stranka ne pla�a, podjetje ne pride do zasluženega denarja.  

Izboljšava spletne borze TimoCom se jim ne zdi potrebna, saj po njihovem mnenju 

borza deluje hitro, ima dobro ponudbo in je dovolj izpopolnjena. Imajo dobro 

ponudbo. Pri iskanju podatkov nimajo težav. Pri uporabi spletne borze jih privablja 

Timocomova obširna ponudba prevozov in tovorov. �e naletijo na težavo, 

kontaktirajo TimoComove uslužbence.  

Podjetje bi si želelo dobiti dodatne cenovne ugodnosti ter boljšo pravno zaš�ito glede 

nepla�nikov. TimoCom bi moral po njihovem mnenju imeti garancijo, da bi 

ponudniki prevoza pla�ilo tudi izvršili. Odvra�a jih to, ker jim dolo�ene stranke, ki 

jim opravijo prevoz, ne pla�ajo, sami pa od TimoComa ne dobijo pla�ila. Njihovo 

stališ�e je, da je najbolj primerna borza s stroškovnega vidika TimoCom. Cene 

naro�nine niso previsoke glede na njihove prevozne potrebe. 

PINTARSPED d.d. 

Prevozno podjetje pridobiva delo preko stalnih strank, preko katerih pridobijo tudi 

nove stranke. Pri iskanju prevozov najpogosteje uporabljajo TimoComovo internetno 

borzo. Preko borze oddajajo svoje prevoze, le redko pa iš�ejo ponudbe. Prevoz 

prevzamejo le v primeru, �e niso polno natovorjeni. Poslužujejo se dveh borz 

prevoza: Transpobank in TimoCom. Njihova pri�akovanja temeljijo predvsem na 

dobri ponudbi (ob pravem �asu na pravem mestu). Težave zaznavajo pri pla�evanju 

prevozov, ki jih opravijo, saj je dosti nepla�nikov. TimoCom bi moral imeti 

garancijo, da bi ponudniki prevoza pla�ilo tudi izvršili. Podjetje bi si želelo dobiti 
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dodatne cenovne ugodnosti. Pri iskanju podatkov nimajo težav. Težave nastopijo 

drugje, in sicer takrat, ko je potrebno tovor naložiti, tovora pa ni. Pri uporabi spletne 

borze jih privablja TimoComova obširna ponudba prevozov in tovorov. Imajo dobro 

organizacijo. S stroškovnega vidika sta obe borzi cenovno enaki. Cene naro�nine, ki 

jih borza zara�unava mese�no, niso previsoke glede na njihove prevozne potrebe.  

NIKOTRANS d.d. 

Podjetje pridobiva delo z aktivnim iskanjem. Pri iskanju prevozov uporabljajo samo 

TimoComovo internetno borzo. Še naprej pri�akujejo, da bi imeli pri TimoComu 

tako obširno ponudbo in redne stranke, zaradi �esar ni�esar ne pogrešajo in glede 

izboljšav nimajo idej. Podjetje bi si želelo dobiti dodatne cenovne ugodnosti glede 

naro�nine. Pri uporabi spletne borze jih ne moti ni�. Nimajo problemov z iskanjem 

podatkov, vse je jasno napisano. TimoComova spletna stran je zaradi ažurnosti ter 

hitrosti zanimiva in jih prav zaradi tega pritegne. Njihovo stališ�e je, da je najbolj 

primerna borza s stroškovnega vidika TimoCom, kljub temu, da se jim zdijo cene 

naro�nine previsoke glede na njihove prevozne potrebe. 

BRUS d.o.o 

Prevozno podjetje Brus pridobiva delo na razli�ne na�ine: ima svoje stalne stranke, 

preko katerih pridobiva tudi potencialne bodo�e stranke, prijavljajo se na razpise, 

pridobivajo tudi naro�ila/prevoze preko borze TimoCom.  

Uporabljajo TimoComovo borzo prevozov, ker se je po dolgoletnih izkušnjah 

izkazala kot naju�inkovitejša. Njihova pri�akovanja temeljijo predvsem na tem, da 

imajo pregled prostih prevozov, pridobivanje teh prevozov, pomo� pri izterjavah, 

pridobivanje podatkov o bonitetah podjetij, pridobivanje novih strank. Pri uporabi 

spletne borze transporta pogrešajo to, da bi prevozi, ki so na internetni borzi ponujeni 

tudi dejansko obstajali. Želijo imeti takojšnjo informacijo o boniteti ponudnika 

(predvsem ali podjetje redno pla�uje svoje obveznosti), zlasti za tuja podjetja, saj je 

te podatke druga�e zelo težko pridobiti. Pri uporabi spletne borze jih moti to, da je 

kar nekaj ponudb neresni�nih. Pri iskanju podatkov naletijo na težave – prevozi so 

objavljeni, vendar neresni�ni. Prevozno podjetje privabi internetna borza zaradi 

dobrih pregledov nad prevozi, možnostjo koriš�enja teh prevozov, pridobivanja 
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novih strank, možnosti pregleda nepla�nikov, možnosti izterjave terjatev s pomo�jo 

TimoComa. Pri uporabi spletne borze TimoCom jih odvra�a, da imajo na spletni 

strani podano informacijo, ki pravi, da �e ne poravnaš storitve v roku, je dostop 

blokiran. �e ne pla�uješ redno svojih obveznosti, lahko stranke izterjajo svoj dolg 

preko borze in to tudi oteži nadaljnje poslovanje. Njihovo stališ�e je, da je najbolj 

primerna borza s stroškovnega vidika TimoCom, zato uporabljajo samo to borzo. 

Stroški so sprejemljivi glede na kvaliteto, saj niso previsoki. 

TRAMIN d.o.o. 

Prevozno podjetje pridobiva delo preko stalnih strank. Ob�asno uporabljajo 

internetno borzo TimoCom. Poleg te borze uporabljajo tudi borzo zaprtega tipa – 

Transporeon. Ta borza služi le za dolo�ene firme.  

Njihova pri�akovanja temeljijo predvsem na tem, da bo TimoCom uredil druga�en 

sistem za nepla�nike, saj je dosti težav glede tega. TimoCom bi moral imeti 

garancijo, da bi ponudniki prevoza pla�ilo tudi izvršili. Izboljšavo bi želeli pri 

strankah, ki opravljenega prevoza do sedaj niso poravnali. Ne potrebujejo dodatnih 

ugodnosti, saj je borza v redu. Pri uporabi spletne borze jih ne moti ni�.  

Pri iskanju podatkov nimajo problemov. Pri uporabi spletne borze jih privablja 

Timocomova obširna ponudba prevozov in tovorov. Njihovo stališ�e je, da je najbolj 

primerna borza s stroškovnega vidika TimoCom. Naro�nina pri TimoComu je 

previsoka glede na njihove prevozne potrebe. 

JUR�I� TRANSPORT d.o.o. 

Prevozno podjetje Jur�i� pridobiva delo preko stalnih strank in preko borz. 

Poslužujejo se dveh borz: TimoCom in Transporeon. Od borze ne pri�akujejo ni� 

drugega in ne predlagajo izboljšav, saj je internetna borza v redu. Pri uporabi spletne 

borze pogrešajo garancijo za pla�ila za opravljen prevoz in preverjanje bonitete firm. 

Ne potrebujejo dodatnih ugodnosti. Pri uporabi spletne borze jih ne moti ni�. Spletna 

stran je dobra, zato nimajo problemov pri iskanju podatkov. Pri uporabi spletne borze 

jih privablja TimoComova obširna ponudba prevozov in tovorov. Prevozno podjetje 

odvra�a to, ker jim borza prevoza za opravljeno delo ponudi prenizke cene prevoza. 
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Njihovo stališ�e je, da je najbolj primerna borza s stroškovnega vidika TimoCom. 

Cena naro�nine je primerna za njihove prevozne potrebe. 

KLAUT d.o.o. 

Prevozno podjetje Klaut pridobiva delo preko stalnih strank, preko katerih pa 

pridobiva še nove stranke. Ob�asno se poslužujejo borze TimoCom. Poizkusili so 

tudi sistem borze Transpobank, vendar se je ta izkazala za slabo, skopo spletno stran. 

Prav zaradi tega so to borzo prevozov izlo�ili. Od borze ne pri�akujejo ni� drugega, 

saj je njihov cilj, da imajo svoje stalne stranke. Borze se poslužujejo le v primerih, 

kjer njihovo podjetje ni toliko prisotno (Hrvaška, Bosna). V tem primeru bodo 

prodajali tovor na borzi. TimoCom je dobra spletna aplikacija. Predlogov za 

izboljšave podjetje nima. TimoComov sistem je dobro izdelan. Pri TimoComu 

pogrešajo zavarovalnice, ki bi krile pla�ila v primerih, ko stranka, za katero se 

prevoz opravi, storitve ne pla�a. Ne potrebujejo dodatnih ugodnosti. Pri uporabi 

internetne borze jih moti to, da je pravna zaš�ita bolj navidezna, saj nimajo garancije, 

da jim bo stranka pla�ala. �e stranka ne pla�a, jo enostavno blokirajo, prevozno 

podjetje pa od tega nima ni� oz. zelo malo. Z iskanjem podatkov na spletni strani 

TimoComa ni težav. Podjetje privablja ažurnost podatkov in velika ponudba 

prevozov in tovorov. Razlog, zakaj podjetje zelo malo uporablja borzo je, da ne 

pridobijo ustreznega pla�ila za opravljeno delo. Za podjetje Klaut cena naro�nine ni 

odlo�ilna, saj menijo, da sta za uspešno poslovanje bolj pomembna kvaliteta in 

ponudba storitev.  

4.5.3 Povzetek intervjujev 

Pri analizi intervjuja smo ugotovili, da prevozniki pridobivajo delo na razli�ne 

na�ine. Velika ve�ina ima svoje stalne stranke, preko katerih pridobiva tudi svoje 

potencialne stranke. Mnogi izmed njih aktivno iš�ejo delo, oglašujejo v medijih ter 

iš�ejo oz. ponujajo prevoze preko spletnih borz. Skoraj vsi uporabljajo borzo 

TimoCom, ki je o�itno najbolj uveljavljena na slovenskem tržiš�u. Le dve izmed 

ostalih podjetij uporabljata tudi borzo zaprtega tipa, ki posluje samo za dolo�ena 

podjetja. Imenuje se Transporeon in je v naši analizi nismo zajeli.  
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Med obi�ajnimi zahtevami, ki jih mora izpolnjevati vsaka uporabna spletna 

transportna borza, lahko naštejemo preglednost in dobro navigacijo po vsebinah, 

enostavno iskanje želene informacije, solidna hitrost osveževanja spletnih strani ter 

varnost in razpoložljivost vsebin. Pri uporabi so najbolj mote�e neaktivne 

(nedelujo�e) povezave, saj puš�ajo vtis neažurnosti in nezanesljivosti spletne 

aplikacije. Za uporabnike je pomembna tudi podpora ve� jezikom; koristno je, �e 

lahko spletno aplikacijo uporabljamo v doma�em jeziku, saj je tako možnost 

napa�nega razumevanja vsebin najmanjša. �e se je za uporabo spletne borze 

potrebno registrirati in izpolniti osebne podatke, imajo uporabniki ob�utek, da so 

razpoložljivi podatki na taki borzi bolj verodostojni kot v primerih, ko je možno 

podatke o prevozih in tovorih objaviti brez predhodne registracije. Glede cene 

uporabe so nekatere med analiziranimi transportnimi borzami brezpla�ne, pri drugih 

pa je za uporabo potrebno pla�ati mese�no �lanarino. Ve�ina pla�ljivih spletnih 

transportnih borz ponuja krajše brezpla�no za�etno obdobje. S tem želijo pridobiti 

nove uporabnike, saj ti lahko po koncu preizkusnega obdobja borzo brez obveznosti 

prenehajo uporabljati.  

Dva izmed najpomembnejših dejavnikov pri oceni uporabnosti spletnih transportnih 

borz sta število prijavljenih uporabnikov in pokritost regije. Ve�je kot je število 

aktivnih uporabnikov, ve�ja je uporabnost spletne borze. Pri mednarodnem 

transportu igra veliko vlogo tudi ustrezna razpršenost uporabnikov po državah in 

regijah. Razumljivo je, da veliko število uporabnikov iz ene same države ne 

zagotavlja dobre pokritosti transportnih storitev – pomembno je, da so uporabniki 

uravnoteženo porazdeljeni po razli�nih državah. Zato si spletne borze prizadevajo 

poleg pove�anja števila svojih �lanov prizadevajo dobro pokriti ve�je število držav. 

Prevozna podjetja od spletne borze pri�akujejo �im ve� novega dela, posredno s tem 

pa tudi pla�ila za opravljeno delo, saj se v poslovanju pojavlja veliko nepla�nikov. 

Podjetja bi si želela boljšo pravno zaš�ito za izvedbo posla, sklenjenega preko borze 

oziroma garancijo v primerih, ko stranka, za katero se opravi prevoz, te storitve ne 

pla�a. Tega trenutno ne ponuja nobena spletna borza. Prav zato ocenjujemo, da 

boljša pravna zaš�ita uporabnikov in ponudba garancije za pla�ilo izvedenih storitev 

predstavljata priložnost za trenutno manj aktivne transportne borze, da pove�ajo svoj 

vpliv in tržni delež.  
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Iz intervjujev sledi, da ve�ina anketiranih podjetij uporablja internetno transportno 

borzo TimoCom. Po njihovem mnenju je borza TimoCom zelo izpopolnjena, ker ima 

obširno ponudbo prevozov in tovorov ter ustrezno ažurnost podatkov. Njeni slabi 

strani sta predvsem visoka mese�na �lanarina in razli�no obravnavanje uporabnikov 

glede na državo, iz katere prihajajo, zato si podjetja želijo konkuren�no ponudbo 

drugih transportnih borz. 
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5 ZAKLJU�EK 

Na podro�ju logistike obstajajo številni izzivi in možnosti za izboljšave s pomo�jo 

uporabe sodobnih informacijskih tehnologij. V današnjem �asu so logisti�ne storitve 

zelo pomembne in so v zelo hitrem razvoju, saj je to posledica globalizacije in z njo 

povezanim naraš�anjem zahtevnosti poslovnega okolja. Logistika je širši pojem od 

transporta in ji v današnjem �asu pripisujejo vedno ve�ji pomen. V diplomskem delu 

smo obravnavali podro�je transporta, ki spada med najpomembnejše gospodarske 

panoge. Zaradi svoje u�inkovitosti, fleksibilnosti in hitrosti je cestni transport 

klju�nega pomena za uspešno delovanje gospodarstva v današnjem �asu. Cestni 

transport se je uveljavil kot najpogosteje uporabljena transportna modaliteta, s katero 

se prepelje dale� najve� tovora v primerjavi z drugimi vrstami transporta. Številni 

avtorji menijo, da lahko sodobne informacijske tehnologije prispevajo k izboljšanju 

u�inkovitosti transportnih storitev ter tako posredno vplivajo na izboljšanje 

u�inkovitosti gospodarstva. Gospodarstvo ima vedno ve�je zahteve v transportu. Z 

novimi tehnologijami, kot so GPS sledenje, borze tovora in transportnih storitev in še 

mnoge druge, pripomorejo k dinami�nosti opravljenega dela.  

V diplomskem delu smo izbrali in analizirali 17 borz tovora in transportnih storitev z 

uporabniškega in funkcionalnega vidika. Dolo�ili smo seznam parametrov, ki so nam 

pomagali pri ocenjevanju posamezne rešitve. Tabelari�no in v besedilu smo opisali 

vsako izmed obravnavanih transportnih borz. Na funkcionalnem nivoju smo 

transportne borze obravnavali predvsem z vidika spletnih aplikacij in podali 

specifi�ne zahteve, ki jim morajo borze ustrezati. Izdelali smo splošen sistemski 

diagram toka podatkov, ki opredeljuje glavne zunanje entitete in procese v 

obravnavanem primeru. Rezultati diplomskega dela so uporabni pri izdelavi in 

nadgradnji posamezne internetne transportne borze z namenom izboljšati kvantiteto 

in kvaliteto ponujenih storitev in posledi�no pove�ati tržni delež poslovanja.  

Za dodatno analizo uporabniškega vidika smo pripravili nabor vprašanj, ki smo jih 

zastavili izbranemu vzorcu transportnih podjetij iz goriške regije. Izvedli smo 

intervjuje z izbranimi prevozniki, ki so nam odgovarjali na vprašanja. Na osnovi 

njihovih odgovorov smo pripravili seznam najpomembnejših zna�ilnosti, ki jih mora 

imeti uspešna borza.  
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Vsaka borza ima svoje specifi�ne prednosti in slabosti, zato je izbira najustreznejše 

borze prepuš�ena uporabnikom na osnovi njihovih specifi�nih zahtev poslovanja. 

Podatek, ki igra pomembno vlogo pri oceni posamezne borze, je število njenih 

uporabnikov. Glede na razpoložljive podatke ima najve�je število uporabnikov borza 

Fixemer, ki pokriva kar 80 % evropskega trga. Takoj za njo sledi borza TimoCom. 

Slednja med uporabniki uživa velik ugled, saj jo ve�ina ocenjuje kot vsebinsko 

bogato, hitro in zanesljivo borzo. To potrjuje tudi izveden intervju s prevoznimi 

podjetji iz goriške regije. Vseh sedem sodelujo�ih podjetij vsaj ob�asno uporablja 

borzo TimoCom. 

Pri diplomskem delu smo dodatno spoznali podro�je transporta in njegove 

zna�ilnosti. Poglobili smo pri študiju pridobljena znanja iz analize in na�rtovanja 

informacijskih sistemov. Izvedli smo telefonsko anketo prevoznih podjetij in 

predstavili njene izsledke, za kar smo uporabili znanja s podro�ja marketinga. 

Na�ini uporabe sodobnih tehnologij, kot so borze transporta in transportnih storitev, 

so ena izmed možnosti zmanjševanja pri prepre�itvi onesnaževanja okolja. 

Strokovnjaki opozarjajo, da so podnebne spremembe, katerim smo pri�a in so 

posledica globalnega segrevanja ozra�ja zaradi visoke koncentracije toplogrednih 

plinov, �edalje bolj nevarne. V današnjem �asu ni ve� vprašanje, �e so podnebne 

spremembe ali ne ter ali jih �lovek s svojim delovanjem pospešuje ali ne. Dejstvo 

samo kaže na to, da se podnebje spreminja hitreje, kot si mislimo, in da so ekstremni 

vremenski pojavi postali stalnica. V primeru, �e bi sedaj prenehali z onesnaževanjem 

atmosfere, bi procesi, ki so bili sproženi s �lovekovim onesnaževanjem, potekali še 

nekaj desetletij.  

Vemo, da je promet, še posebno cestni in letalski, eden izmed najve�jih virov emisij 

škodljivih sestavin v okolje. Iz prometa je možno zmanjšati nevarne emisije, vendar 

so ukrepi, s katerim bi lahko to dosegli, dokaj zahtevni in nepopularni. Negativni 

u�inki vedno ve�jega števila udeležencev v prometu so dovolj opazni. Poleg okolju 

prijaznejših vozil so pomembne tudi inovativnejše tehnologije, ki bodo pripomogle k 

zmanjšanju intenzivnosti prometa.  
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Uporaba borz že prispeva delež k temu, da bodo prometne poti razbremenjene. 

Prazne vožnje tovornih vozil so danes preteklost. Vedeti moramo, da je to prava pot 

k zmanjšanju onesnaženosti zraka. Poleg tega bo promet z uporabo transportnih borz 

pripomogel k boljšemu gospodarjenju v prihodnje. 
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