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NASLOV 

Prenova logističnih procesov med podjetji v skupini Iskra Avtoelektrika. 

IZVLEČEK 

Prenova logističnih procesov je nuja za podjetja, ki hočejo ostati konkurenčna na 

globalnem trgu. Iskra Avtoelektrika ima v skupini tudi podjetje Iskra Avtoelektrika 

Komponente v Bosni in Hercegovini, v katero je preselila del proizvodnje zaradi 

nižjih stroškov dela ter bližine lokacije. Problem ki se pri tem pojavi je, kako pri 

takšni geografski razpršenosti zagotoviti enotne informacijsko podprte logistične 

procese. 

Problema smo se lotili tako, da smo najprej preučili sedanji logistični proces med 

podjetjema v skupini Iskra Avtoelektrika, na kar smo predlagali prenovljen logistični 

proces na osnovi medpodjetnega poslovanja. Pri tem smo se oprli na izkušnjo, da je 

za uspešno prenovo logističnih procesov potrebno najprej poenotiti in opredeliti 

logistične procese ter jih informatizirati. 

Rezultat diplomskega dela je predstavitev prenove logističnega procesa med 

podjetjema s prikazom rezultatov prenove. 

KLJUČNE BESEDE: 

prenova, logistični proces, informacijski proces, oskrbne verige. 
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TITLE 

Re-engineering of logistics processes among companies in Iskra Avtoelektrika 

group. 

ABSTRACT 

Re-engineering of business processes is urgent for the enterprises to become more 

competitive at the global market. Iskra Avtoelektrika group is composed of several 

companies, one of which is Iskra Avtoelektrika Komponente in Bosnia and 

Herzegovina. Lower labor costs and the proximity of the location were the main 

reason to move the production there.. The problem which occures in so dispersed 

companies is how to unify the logistics processes and the underlying information 

support systems. 

Based on the analysis of the current logistics processes running between two 

companies in the group of Iskra Avtoelektrika, we proposed a revised logistics 

process based pn inter-enterprise business. To achieve the successful re-engineering 

of business processes, it is first necessary to unify and identify the processes and then 

computerize them. 

The aim of this diploma thesis is to present the re-engineering logistics process 

between the two companies and highlight the results of re-engineering. 

KEYWORDS: 

re-engineering, logistics process, information process, supply chain. 
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1 UVOD 

Globalizacija gospodarstva in še posebno avtomobilske panoge terja od podjetja 

Iskra Avtoelektrika, da sledi tem trendom. Z velikimi vlaganji v globalizacijo 

poslovanja in inovativnost ostaja perspektivna družba, saj ustvarja inovativne 

proizvode, zanimive za najzahtevnejše globalne kupce. Kljub soočanju s težavami 

zaradi visokih stroškov surovin in dela, se podjetje Iskra Avtoelektrika (v 

nadaljevanju IAE) vztrajno in uspešno bori na globalnem trgu in veliko prispeva k 

uveljavljanju blagovne znamke Iskra. 

1.1 Opredelitev problema 

Če se hoče skupina IAE spopadati na globalnem trgu, mora neprestano prilagajati 

svoje procese razmeram, ki jih pogojujeta trg in zakonodaja. Zmanjševati mora 

stroške poslovanja in se hitro odzivati na spremembe. IAE ima v skupini tudi 

podjetje Iskra Avtoelektrika Komponente v Bosni in Hercegovini, kamor je preselila 

del proizvodnje. Razlogi za selitev proizvodnje v BiH so predvsem zaradi nižjih 

stroškov dela in bližine. Zaradi tega morajo biti procesi prilagojeni in informacijsko 

podprti. Z večanjem obsega proizvodnje v podjetju Iskra Avtoelektrika Komponente 

d.o.o. (v nadaljevanju IAEK) se je pojavil problem pri obvladovanju proizvodnje 

brez informacijskega sistema. V IAE so se odločili, da bodo razširili informacijski 

sistem SAP/R3 v IAEK. Z uvedbo SAP-a v IAEK je bilo potrebno obnoviti tudi 

logistični proces med IAE in IAEK. 

1.2 Namen in cilj diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je preučiti sedanji logistični proces med IAE in IAEK ter 

predlagati prenovljen logistični proces za medpodjetno poslovanje. Cilj diplomskega 

dela je predstaviti prednosti in učinke, ki jih prinaša procesna povezanost pri 

medpodjetnem poslovanju na enotnem informacijskem sistemu. 

1.3 Metode in tehnike dela 

V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo. Pri izdelavi diplomskega 

dela smo uporabljali literaturo domačih in tujih avtorjev, svetovni splet, interno 

gradivo Iskre Avtoelektrike in informacijski sistem SAP v podjetju Iskra 
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Avtoelektrika. Za izdelavo diagramov smo uporabili programsko orodje Visio, ki 

nam omogoča prikaz in modeliranje procesov. 
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2 POSLOVNA LOGISTIKA 

2.1 Opredelitev logistike 

Logistika je skupek med seboj povezanih aktivnosti, ki služijo za prenos surovin, 

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

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

njimi povezane aktivnosti (Jakomin in drugi, 2002). 

Glavne naloge logistike so predvsem (Kaltnekar, 1993, str. 59): 

 nabava materiala, 

 odvoz materiala v delovno organizacijo, 

 skladiščenje materiala, 

 transport materiala do delovnih mest in med njimi, 

 skladiščenje polproizvodov v vmesnih skladiščih, 

 transport gotovih proizvodov do končnih skladišč, 

 skladiščenje gotovih proizvodov, 

 transport gotovih proizvodov do kupcev, 

 informacijsko spremljanje in evidentiranje dogajanja, 

 koordinacija dela vseh teh dejavnosti. 

Tržno morajo biti usmerjeni vsi poslovni sistemi v podjetju, kamor spada tudi 

logistika. Tržna usmeritev logistike zahteva predvsem izpolnjevanje določenih 

pogojev. Ti pogoji so: 

 poznavanje trgov, 

 vpeljava koncepta učinkovite postrežbe kupcev, 
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 ponudba pravih količin blaga po primernih cenah in to na pravem mestu ob 

pravem času vzpostavitev takih cen, ki maksimizirajo prodajo, 

 uvedba poprodajnih storitev. 

Cilj logističnega sistema je optimalno preskrbovanje proizvodnje s potrebnim 

materialom in energijo ter optimalna oskrba porabnikov s proizvodi v želeni količini, 

kakovosti in v pravem trenutku. Gre torej za doseganje optimalne ravni 

preskrbovalnega in dobavnega servisa (Ogorelc, 1996, str. 23). 

Najbolj uveljavljena delitev oziroma razmejitev logističnega sistema na podsistem 

so: 

 nabavna logistika, 

 notranja logistika, 

 distribucijska logistika, 

 poprodajna logistika, katera zajema poprodajne servisne storitve prodajalca. 

2.1.1 Področja logistične funkcije v podjetju 

Logistične dejavnosti morajo biti v podjetju organizirane v skladu s poslovno 

politiko podjetja oziroma politiko logistike tako, da omogočajo doseganje optimalnih 

rezultatov posameznih podsistemov. Vsi procesi v logistiki stremijo k izpolnitvi 

zahtevka, vezanega na določen proces (Slika 1): 
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Slika 1: Logistična funkcija v podjetju (Proizvodna konferenca IAE, 2007) 

 obdelava naročil: administrativni postopki, vezani na posamezen proces, 

 upravljanje zalog: postopki operacije, vezane na fizično oskrbo proizvodnje z 

materiali, 

 transport: fizična distribucija blaga. 

2.1.2 Vloga logistike pri zmanjševanju stroškov poslovanja podjetja 

Logistične stroške lahko zmanjšujemo na več delih oskrbne verige. Če hočemo 

zmanjšati logistične stroške moramo skrajšati čase dobave in zmanjšati zaloge v 

celotni oskrbni verigi. 

V proizvodnji: 

 omejitev zalog: določene so maksimalne količine materialov in njihove 

embalažne enote, 

 zmanjševanje nepotrebnega dela: prava velikost tovorne enote in pravilno 

določena velikost embalažne enote, kjer je potrebno upoštevati takt linije in 

ergonomijo delovnega mesta. 



6 

 

Izbira primerne lokacije in ustreznega prostora pripomore k: 

 zmanjšanju stroškov distribucije, 

 manj nepotrebnih transportov, 

 boljšemu izkoristku prostora in nižjim stroškom vzdrževanja. 

Zagotavljanje kontrole na večjem delu ali v celotni oskrbni verigi pripomore k: 

 boljšemu marketingu, 

 boljši odzivnosti, 

 lažjemu odkrivanju neizkoriščenih resursov. 

Blago mora biti ob pravem času razpoložljivo na določenem delu oskrbne verige za 

kar potrebujemo (Proizvodna konferenca IAE, 2007): 

 kakovostno informacijsko in organizacijsko podporo na posameznih 

segmentih oskrbne verige, 

 ustrezne lokacije in tehnologije, kjer se odvija logistična dejavnost (Slika 2). 

 

Slika 2: Vloga logistike (Proizvodna konferenca IAE, 2007) 
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2.2 Oskrbne verige 

Oskrbna veriga je mreža zvez in distribucijskih možnosti. Oskrbna veriga obstaja v 

storitvenih in proizvodnih podjetjih. V oskrbni verigi sodeluje več podjetij, zato je 

potrebno učinkovito upravljanje procesov v oskrbni verigi (Ganeshan in Harrrison, 

1995,str.1). 

Oskrbna veriga je koncept horizontalne in vertikalne povezanosti podjetij, katera 

sinergijsko prispevajo k večji dodani vrednosti in koristi izdelka ali storitve. 

Sestavljena je iz dobavitelja, proizvajalca, distribucijskih kanalov in povezovalne 

mreže. Učinkovita oskrbna veriga zahteva integracijo vseh procesov od nabave do 

distribucije izdelkov končnemu kupcu. 

Slika 3 nam prikazuje stopnje razvoja od začetne osnovne stopnje pa vse do zunanje 

integracije. Osnovna stopnja je koncipirana na posameznih neodvisnih celotah, kjer 

je posamezna dejavnost, kot je nabava ali proizvodnja, popolnoma izolirana od 

drugih dejavnosti. Na primer, ko proizvodnja optimira stroške na posamezno 

proizvedeno enoto z velikimi serijami in se ne ozira na kopičenje velikih zalog 

končnih izdelkov in s tem ne razmišlja o potrebi po dodatnih skladiščnih prostorih ter 

vplivu na obratna sredstva. 

Na drugi stopnji, katero smo poimenovali funkcionalna integracija, so podjetja 

spoznala potrebo po minimalni povezavi med sosednjima funkcijama, npr. 

distribucijo in upravljanjem z zalogami ali nabavo in kontrolo materiala. 

Tretja stopnja predstavlja naraven prehod iz funkcionalne integracije v notranjo 

integracijo, ki zahteva kreiranje in izvedbo. 

Četrta stopnja prikazuje integracijo oskrbne verige, kjer je koncept spojitve in 

koordiniranja, ki je prikazan s predhodno stopnjo, nadgrajen in razširjen navzgor z 

dobavitelji in navzdol s kupci. S tem je prikazano bistveno razlikovanje med 

logistiko in obvladovanjem oskrbne verige (Christopher, 1998, str.12–14). 
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 Slika 3: Glavne razlike med tradicionalno logistiko in oskrbno verigo 

(Christopher,1998) 

Osrednji in najpomembnejši vidiki oskrbne verige so naslednji (Kavčič, 2009): 

 skupno delovanje, 

 sodelovanje, 

 zaupanje, 

 spoznanje, da je celota pomembnejša in uspešnejša kot vsota posameznih 

delov. 

2.2.1 Upravljanje oskrbne verige 

Funkcionalnosti logističnih sistemov so modularno zasnovane in informatizirajo 

predvsem procese v podjetju, kar pa danes ni več zadosti. Potrebujemo 

informatizacijo oskrbne verige (ang. Supply Chain), ki vključuje: 
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 tok materiala, 

 tok informacij, 

 tok finančnih virov in storitev od dobaviteljev surovin, 

 tok skozi proizvodnjo in skladišča podjetja do končnih kupcev. 

Oskrbna veriga zajema organiziranost in procese, ki omogočajo izdelavo in dostavo 

izdelkov strankam. Kakovostna in pravočasna dostava zahteva številne naloge, kot so 

npr. (Dolenc, 2004): 

 nabavljanje, 

 sledenje plačilom, 

 upravljanje z materialom, 

 načrtovanje in spremljanje proizvodnje, 

 logistika, 

 skladiščenje, 

 distribucija in dostava. 

Funkcija upravljanja oskrbnih verig SCM (ang. Supply Chain Management) je 

povsem procesno naravnana in je usmerjena v upravljanje celotne logistike 

načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja dejavnosti oskrbne verige, ki se 

nanaša na material in informacije. SCM omogoča vsem sodelujočim v oskrbni verigi 

skupno delo in koordinacijo na podlagi skupnih informacij z namenom, da pospeši 

vzajemno delovanje od kupca do dobavitelja in da čim bolj zmanjša stroške 

transakcij (Lawrence, 1999). Koordinacija tako širokega kroga udeležencev, da 

delujejo ustrezno povezano, je kompleksna. 

Namen oskrbnih verig je: 

 znižanje stroškov proizvodnje polizdelkov in končnih izdelkov, 
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 skrajšanje pretočnih časov, 

 izboljšanje storitev, 

 zniževanje stroškov poslovanja in optimizacija izrabe virov v podjetjih. 

Ključna sestavina učinkovite oskrbne verige je informatizacija vseh funkcijskih 

področij poslovanja. Podjetja, ki so povezana v tak proces, sestavljajo eno samo 

veliko navidezno organizacijo. Povezave med tako vključenimi podjetji pa so 

kompleksne in težko obvladljive. Delovanje tovrstnih sistemov je možno samo z 

ustrezno informatizacijo, ki procese avtomatizira in ustrezno nadzoruje (Dolenc, 

2004). 

2.2.2 Vpliv e-poslovanja na oskrbne verige 

Prihod svetovnega spleta je povzročil spremembe. Informatizacija, ki je v preteklosti 

bila omejena na procese v podjetju, se širi v medpodjetno povezovanje oziroma 

prehaja na e-poslovanje. 

Klasična veriga, ki se začne s kupčevim naročilom, nato z naročilom dobavitelju, 

proizvodnji, distribuciji in logistiki, se ni spremenila. Spremenila pa se je predvsem 

hitrost prenosa informacij, kar zahteva hitre in fleksibilne oskrbne verige. Podjetja, ki 

dobro obvladujejo notranjo oskrbno verigo, se lahko na takšne izzive hitreje 

odzovejo. Če je bil cilj klasične oskrbne verige izdelati najboljši izdelek z najnižjimi 

stroški, so današnje zahteve usmerjene v to, da se podjetja odzovejo na trenutne 

potrebe kupca in da mu iskani izdelek zagotovijo po najbolj sprejemljivi ceni 

(Lesničar, 2002). 

E-poslovanje vpliva tudi na poslovni model podjetja. V preteklosti je bilo poslovanje 

usmerjeno na izdelek, danes pa je na kupca, kar močno spreminja način dela. Nov 

poslovni model zahteva veliko manj delovnega in fizičnega kapitala, kar povzroča 

veliko manj hierarhične organizacijske strukture, spremembe v načinu prodaje iz 

sistema »Push« v »Pull«, spremembe v načinu skladiščenja, načinu proizvodnje, 

povezovanje v verige itd. 
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Značilnost elektronskih oskrbnih verig sta hiter informacijski in materialni tok. Prvi 

daje ukaz za začetek drugega. Oba se tesno povezujeta med seboj. Učinkovito 

upravljanje oskrbne verige se mora osredotočiti na (Lesničar, 2002): 

 fleksibilno oskrbo in učinkovit proces hitrega odzivanja na kupčeve zahteve, 

ki se prenašajo po hitrem informacijskem toku, 

 čim krajši čas od naročila do dobave, 

 točne, primerne podatke, ki so na voljo v procesu oskrbne verige. 

Elektronsko poslovanje prinaša vrsto sprememb iz naslednjih razlogov: 

 Tržni razlogi: omogoča nove načina dostopa do trga in hitreje kot kdaj prej je 

možno odkriti nove tržne segmente. 

 Globalni razlogi: lokalni konkurenci se pridružuje še globalna konkurenca. 

Uspešno poslovanje globalnih podjetij pa lahko sloni le na elektronskem 

poslovanju. 

 Osredotočenje: omogoča osredotočenje na ključne sposobnosti podjetja. 

Avtomatizirajo velik del neključnih poslovnih procesov in s tem sprostijo 

mnogo virov. 

 Ekonomski razlogi: uporaba cenovno ugodnih in hitrih komunikacijskih 

tehnologij, popolna avtomatizacija poslovnih procesov, takojšnja odzivnost, 

manjša poraba časa za določena opravila, zelo zmanjšana poraba papirja in 

varčevanje pri virih. Zmanjšuje stroške ter zagotavlja konkurenčne prednosti 

in obstoj na trgu. Transakcijski stroški se lahko bistveno zmanjšajo. 

 Kadrovski razlogi: z elektronskim poslovanjem lahko večino poslovnih 

procesov delno ali popolnoma avtomatiziramo, zato se zmanjšajo potrebe po 

kadrih. 

 Poslovno-organizacijski razlogi: pomeni korenito spremembo načina 

izvajanja poslovnih procesov, kar ima velik in neposreden vpliv na 
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organiziranost podjetij. Z uvajanjem elektronskega poslovanja nastaja 

priložnost za reorganizacijo podjetja. 

 Tehnološko-tehnični razlogi: omogočajo neposredne in hitre povezave med 

udeleženci v poslovnih procesih, kar omogoča brezpapirno poslovanje. V 

elektronske dokumente je možno prevesti oziroma predelati skoraj vse 

dokumente, ki jih podjetja uporabljajo in izmenjujejo. Hitre povezave 

omogočajo takojšnjo odzivnost in stalno prisotnost 24 ur na dan in 7 dni v 

tednu. Hitrost transakcij se bistveno poveča v primerjavi s klasičnim 

poslovanjem. 

Osnovne tehnološke sestavine vsakega elektronskega poslovanja so računalnik, 

programska rešitev in komunikacije. Tem sestavinam je treba dodati še organizacijo 

poslovanja, saj šele z njo osnovne tehnološke sestavine podpirajo cilje poslovnega 

sistema. 

Elektronsko poslovanje zvišuje vrednost podjetja ali organizacije tako, da intenzivira 

povezovanje dobavnih verig. 

To pomeni (Knez in drugi, 2007, str. 197): 

 nižje stroške obratovanja, 

 višje prihodke, 

 zmanjšanje stroškov transakcij, 

 povečanje hitrosti pretoka informacij. 

2.3 Prenova poslovnih procesov 

Splošen in celovit proces uvedbe in uporabe informacijske tehnologije v podjetjih 

imenujemo informatizacija. Usmerjena mora biti v zagotavljanje konkurenčne 

prednosti podjetij oziroma k avtomatizaciji in optimizaciji oziroma prenovi izvajanja 

poslovnih procesov. Avtomatizacija obstoječih procesov vpliva na učinkovitost 

njihovega izvajanja, informatizacija, ki ima vpliv na uspešnost poslovanja podjetja, 

omogoča in pogojuje organizacijske in druge spremembe ter drugačen način dela. 
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Informacijska tehnologija omogoča drugačno delo oziroma prenovo procesov. Zato 

morata prenova in informatizacija poslovanja potekati hkrati, če želimo izrabiti njune 

potencialne možnosti. 

Z vidika prenove poslovanja postaja internet ključni infrastrukturni dejavnik, ki 

zahteva in omogoča podjetjem razvoj novih poslovnih modelov. 

Prednosti so: 

 neposredno povezovanje s poslovnimi partnerji, 

 sodelovanje z njimi pri razvoju novih proizvodov, 

 uporabljanje skupnih podatkov. 

Internet pri tem zagotavlja celovito povezovanje med ogranizacijami in ponuja 

prenovi poslovanja nove strateške možnosti in priložnosti, kot so: 

 elektronska distribucija, 

 naročanje, 

 plačevanje. 

Sodobni način prenove in informatizacije poslovanja se v zadnjem obdobju pri 

prenovi poslovanja usmerjajo k uporabi tehnoloških, procesnih možnosti in 

najboljših praks celovitih rešitev za planiranje virov ERP (ang. Enterprise Resource 

Planning). ERP lahko opredelimo kot povezan in na poslovnem modelu organizacije 

temelječ sistem, ki z uporabo sodobne informacijske tehnologije vsem poslovnim 

procesom (tako same organizacije kot tudi z njo povezanih poslovnih partnerjev), 

zagotavlja optimalne možnosti načrtovanja, razporejanja virov in ustvarjanja dodane 

vrednosti. Uvajanje celovitih rešitev temelji na konceptu prenove poslovanja oziroma 

na prenosu najboljše prakse, zajete v teh rešitvah v posamezno organizacijo in v 

njeno neposredno okolje (Kovačič in Bosilj-Vuksič, 2005). 
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA ISKRA AVTOELEKTRIKA D.D. 

3.1 Organiziranost podjetja Iskra Avtoelektrika, d.d. 

Podjetje Iskra Avtoelektrika, d.d. sestavljajo naslednje organizacijske enote: 

 uprava družbe, 

 3 poslovne enote, 

 7 direkcij (Slika 4). 

Poslovne enote so osrednje enote in so organizirane za obvladovanje ključnih 

procesov pridobivanja naročil, razvoja izdelkov in proizvodnje ter dobave izdelkov 

kupcem. Proizvodne poslovne enote pokrivajo zaokrožen program izdelkov, kar 

povedo že njihova imena: PE Avtoelektrika, PE Pogonski sistemi, PE Mehatronika. 

Z lastno prodajo so približane kupcem, z nabavno logistiko dobaviteljem, lastni 

razvoj v PE-ju pa deluje povezovalno med kupci, prodajo, tehnologijo in 

investicijami za nove proizvode. Direkcija kakovosti, Direkcija za kadre, informatika 

in splošne zadeve, Direkcija prodaje, Direkcija nabave, Direkcija financ in 

ekonomike in Inštitut za električne rotacijske sisteme pa opravljajo poslovne 

funkcije, ki so praviloma skupne za celotno podjetje Iskra Avtoelektrika, d.d. 

(Interno gradivo podjetja Iskra Avtoelektrika, 2011). 

 

Slika 4: Organizacijske enote podjetja Iskra Avtoelektrika (Interno gradivo podjetja 

Iskra Avtoelektrika, 2011) 
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3.2 Podjetje Iskra AE Komponente d.o.o. 

3.2.1 Predstavitev podjetja 

Iskra Avtoelektrika, d.d. je leta 2003 ustanovila proizvodno podjetje Iskra AE 

Komponente d.o.o. v kraju Laktaši v Republiki Srbski v Bosni in Hercegovini. 

Družba Iskra AE Komponente v BIH je namenjena proizvodnji delovno intenzivnih 

komponent in podsestavov za potrebe skupine Iskra Avtoelektrika. 

Podjetje je najprej delovalo v prostorih s skupno površino 800 kvadratnih metrov in z 

vsega 13 zaposlenimi. Sprva so obvladovali enostaven proizvodni proces s približno 

80 proizvodi. Še istega leta so prešli na zahtevnejše programe. Prvo poslovno leto so 

zaključili zelo uspešno in pokazali, da je z dobro organizacijo in racionalizacijo 

proizvodnje mogoče doseči in preseči načrtovane rezultate. 

V letu 2004 so nadaljevali z uspešnim poslovanjem ter sprejeli strateško odločitev, 

da začnejo s proizvodnjo zahtevnejših izdelkov, kot so rotorji za male motorje tipa 

AME in AMF. Pokazali so pripravljenost, da izvedejo začrtane naloge zgolj z 

obstoječo opremo in ob pomoči sodelavcev iz matične družbe. Tako so pripomogli k 

večji dodani vrednosti na zaposlenega. Niso pa se ustavili samo pri proizvodnji malih 

rotorjev, ampak so se odločili, da od kooperanta matične družbe prevzamejo še 

proizvodnjo nosilcev krtačk. Osvajanje programa je zaznamovala visoka 

usposobljenost in profesionalno izveden prenos programa, kar danes potrjuje tudi to, 

da ga še vedno uspešno uresničujejo. 

Njena prednost je v nižjih stroških delovne sile in bližini, kar zagotavlja možnost 

hitrejše odzivnosti na spremembe in hkrati zniževanja stroškov proizvodnje. Stroški 

materiala in dela so naraščali počasneje, tako da je družba presegla načrtovani 

dobiček. 

Velik prispevek k uspešnosti poslovanja je že na začetku pomenila strateška 

odločitev, da izdelajo načrt nabave in formirajo logistiko znotraj podjetja. K dobrim 

rezultatom in zmanjševanju stroškov je veliko pripomogel tudi lasten transport. 

Odlično poslovanje in dobri rezultati v prvih treh letih so jih vodili še do večjih 

obveznosti ter višjih pričakovanj, zato so si za leto 2006 zastavili cilj, da še izboljšajo 
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kakovost njihovih proizvodov ter pridobijo certifikat po sistemu kakovosti ISO 

9001:2000. istega leta so razširili vozni park ter kupili poslovne prostore s skupno 

površino 2.700 kvadratnih metrov in zemljišče v velikosti 10.250 kvadratnih metrov. 

Nakup so izvedli z lastnimi sredstvi in s pomočjo odobrenih posojil. 

Novi prostori so jih spodbudili k odločitvi za še večje izzive, kot so osvajanje 

rotorjev za zaganjalnike AZJ in oblikovanje lastne razvojne dejavnosti, kar so leta 

2007 tudi uspešno izpeljali. Vzporedno s temi aktivnostmi so se odločili tudi za 

prevzem in vključitev v poslovni informacijski sistem SAP. 

Zaradi preteklih uspehov so si zastavili ambiciozne cilje tudi za leto 2008, in sicer 

načrtovanje oblikovanja lastnega inštituta, prenos proizvodnje AZJ zaganjalnika in 

prevzemanje manjših programov, kot so proizvodnja jeder in podobno. 

Povezali so se tudi z univerzo v Banja Luki, sodelovanje pa so pred kratkim 

formalno potrdili s podpisom memoranduma. 

V tem obdobju od zagona proizvodnje do današnjih uspehov so uspeli prepričati tudi 

tiste, ki so morda dvomili v njih, da ima podjetje velik potencial in da je strateško 

pomembno za matično družbo podjetje Iskra Avtoelektrika, d.d. 

Vizija podjetja Iskra Avtoelektrika Komponente d.o.o. je postati nosilec proizvodnje 

izbranih komponent in proizvodov manjših serij za skupino Iskra Avtoelektrika, d.d. 

(Interno gradivo podjetja Iskra Avtoelektrika, 2011). 

3.2.2 Strategija poslovanja podjetja 

Strategija temelji na prenosu proizvodnih programov podjetja Iskra Avtoelektrika, 

d.d., ki na dolgi rok ne bodo dobičkonosni za proizvodnjo v IAE. To so proizvodi 

manjših serij, predvsem za potrebe druge vgradnje, kjer lahko uporabljamo starejšo 

proizvodno opremo in materiale nižje kakovosti. Odgovornost za proizvodnjo, razvoj 

poddobaviteljev, kakovost in logistiko je v rokah Iskra Avtoelektrika Komponente 

d.o.o., ki mora postopke voditi po načelih skupine Iskra Avtoelektrika,d.d. (Interno 

gradivo podjetja Iskra Avtoelektrika, 2011). 

Glavne funkcijske strategije Iskra Avtoelektrika Komponente d.o.o. so: 
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 Organizirati proizvodnjo omejilnih obročkov in jedra v celoti. 

 Osvojitev tehnologije termične obdelave. 

 Razvoj dobaviteljev za galvanske prevleke. 

 Specializirati proizvodnjo rotorjev za DC-motorje vseh družin in rotorjev za 

zaganjalnike tipa AZJ. 

 Lokalizirati proizvodnjo in nabavo podsestavov za rotorje: gredi, rotorski listi 

in drugi materiali. 

 Zagotavljati kakovost dobavljenih podsestavov. 

 Integracija poslovnih procesov z obvladujočo družbo. 

 Povezovanje proizvodnje, univerz in državnih inštitucij v razvojni center. 

3.3 Mednarodno trgovanje 

Med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino veljajo pravila o mednarodnem trgovanju. 

Slovenija je sprejela skupno trgovinsko politiko z vsemi njenimi instrumenti in 

trgovinskimi sporazumi s tretjimi državami, ki niso države članice EU (Izvozno 

okno, 2011). 

 Preferencialni trgovinski dogovori EU s tretjimi državami: 

Za področje trgovinskih dejavnosti velja Zakon o trgovini, ki določa način in pogoje 

za opravljanje trgovinske dejavnosti na domačem trgu in s tujino ter nadzor nad 

izvajanjem zakona. 

 Zakon o trgovini: 

Ko je Slovenija postala članica EU, je prevzela njene carinske predpise in temu 

namenila poseben zakon. 

 Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti. 

 Zakon o carinski službi: 
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Z vstopom v EU je Slovenija sprejela skupno trgovinsko politiko, ki je usmerjena k 

čim bolj prosti trgovini brez ukrepov, ki bi omejevali in spreminjali trgovinske 

tokove (Evropska komisija, tvoja Evropa, podjetniki, trgi zunaj EU, 2011). 

Carina je obvezna denarna dajatev, ki se pobira za blago, ki se uvaža na določeno 

carinsko območje, izvaža iz njega ali pa se preko njega prevaža, carinski zavezanci 

pa nimajo pravice zahtevati ustrezne državne protistoritve. Organizacijski predpis 

določa postopek poslovanja z materialom pri carinskih postopkih, ki so predpisani z 

Carinskim zakonom in Uredbo o izvajanju carinskega zakona. Za vsako pošiljko, ki 

preide državno mejo, je potrebno opraviti carinski postopek skladno s carinskim 

zakonom. 

Carinski zakon ureja pravice in obveznosti udeležencev v carinskem postopku ter 

pooblastila carinskih organov v zvezi s prometom blaga med carinskim območjem 

Republike Slovenije in tujimi carinskimi območji (Carinska uprava republike 

Slovenije, 2011). 

Carinsko blago v smislu carinskega zakona so: 

 vse stvari, ki se uvažajo na carinsko območje in niso bile sproščene v prost 

promet, 

 vse stvari, za katere se vloži carinska deklaracija za izvoz iz carinskega 

območja. 

3.3.1 Poenostavitve 

Carinski zakonik omogoča poenostavitve pri izvajanju formalnosti v carinskih 

postopkih. Te poenostavitve so se v praksi pokazale kot posebna ugodnost za 

udeležence, saj omogočajo hitrejšo izvedbo carinskega postopka in hitrejši prevzem 

blaga v podjetjih (Carinska uprava republike Slovenije, 2011). 

Pristojni carinski organi lahko dovolijo: 

 sprejem nepopolne carinske deklaracije, 
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 uporabo komercialnega ali upravnega dokumenta namesto enotne upravne 

listine: poenostavljen postopek prijavljanja, 

 prijavljanje blaga v izbrani postopek na podlagi vpisa v evidence: prijavljanje 

blaga na podlagi hišnega carinjenja (v tem primeru lahko carinski organi 

deklaranta oprostijo predložitve blaga carini), 

 da blago, ki se prevaža v tranzitnem postopku, ni treba predložiti 

namembnemu uradu: status pooblaščenega prejemnika, 

 da blago, ki se prevaža v tranzitnem postopku, ni treba predložiti uradu 

odhoda: status pooblaščenega pošiljatelja. 

3.3.2 Hišno carinjenje 

Prijavljanje na podlagi hišnega carinjenja omogoča imetniku dovoljenja, da blago 

uvede v carinski postopek v prostorih podjetja ali na drugih mestih, ki jih odobri 

carinski organ. Carinjenje v podjetju pomeni predvsem enostavnejše in hitrejše 

carinjenje blaga, ki je namenjeno uvozu ali izvozu blaga. Imetnik dovoljenja mora 

začetek postopka evidentirati in voditi ustrezne evidence. V dovoljenju je predviden 

tudi čas carinjenja, ki ga na carinski upravi odobrijo (Carinska uprava republike 

Slovenije, 2011). 
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4 POSLOVNI INFORMACIJSKI SISTEM SAP 

4.1 Predstavitev SAP 

Podjetje SAP je vodilni proizvajalec aplikativne programske opreme za podjetja in 

podjetjem vseh velikosti pomaga izboljšati poslovanje. Kratica SAP pomeni 

"Sistemi, Aplikacije in Produkti za procesiranje podatkov (ang. Systems, 

Applications, and Products in Data Processing)". Podjetje SAP je bilo ustanovljeno 

leta 1972 v nemškem mestu Walldorf in ima bogato zgodovino inovacij in rasti, kot 

se za pravo vodilno podjetje v panogi spodobi. Danes ima SAP prodajne in razvojne 

pisarne v več kot 50 državah po vsem svetu. SAP aplikacije in storitve več kot 

109.000 strankam po vsem svetu omogočajo donosno poslovanje, nenehno 

prilagajanje in trajno rast. 

SAP ljudem in organizacijam omogoča učinkovitejše sodelovanje in učinkovitejši 

vpogled v poslovanje ter s tem omogoča podjetjem, da ohranjajo prednost pred 

konkurenco ne glede na to, ali se aplikacije uporabljajo v zalednem sistemu ali sejni 

sobi, v skladišču ali trgovini, na namizju ali mobilni napravi. 

SAP R3 je integriran informacijski sistem. SAP in njegove rešitve so oblikovane 

tako, da zadovoljujejo potrebe malih in srednje velikih podjetij ter tudi globalnih 

korporacij. Nudi jim integracijsko in aplikativno platformo tako, da znižuje 

kompleksnost, skupne stroške lastništva in omogoča podjetjem spremembe in 

inovativnost. Podjetja s pomočjo SAP rešitev izboljšujejo odnose s kupci, povečujejo 

sodelovanje s partnerji, ustvarjajo učinkovite oskrbne verige in učinkovite poslovne 

procese (SAP Slovenija, 2011). 

4.2 Moduli informacijskega sistema SAP R/3 

SAP R/3 ponuja komplet poslovno-aplikacijskih programskih modulov, ki so 

organizirani na zelo različne načine, omogočena pa je povezava med njimi (Slika 5). 

Moduli povezujejo in oblikujejo posamezne korake v avtomatizirane verige delovnih 

procesov, hkrati pa nadzirajo pretok informacij med oddelki. Modularnost sistema 

omogoča, da se podjetje lahko odloči, da uvede celoten informacijski sistem SAP 

R/3 ali pa le posamezne module (SAP Slovenija, 2011). 
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Slika 5: Moduli sistema SAP R/3 (SAP Slovenija, 2011) 

Podjetje SAP svoje module oblikuje tako, da sledijo najboljšim poslovnim praksam, 

posodabljajo pa jih dvakrat letno. Izboljšave so narejene v smislu spremembe v 

poslovni praksi, tehničnih prednostih in spremenljivih zahtevah kupcev. Uporabnik 

lahko uporablja vse module, ki so povezani v SAP R/3 sistemu. 

V SAP-u razlikujemo tri vrste modulov: 

 logistični moduli, 

 moduli finančno računovodstvo, 

 kadrovski moduli. 
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Logistični modul povezuje materialno poslovanje, prodajo in distribucijo, planiranje 

proizvodnje, upravljanje kakovosti, vzdrževanje in vodenje projektov. 

 MM – Materialno poslovanje (ang. Material Management): Modul MM 

omogoča podporo za celoten proces oskrbe v povezavi z drugimi moduli, v 

katerih nastajajo zahteve za nabavo. 

 PP – Planiranje proizvodnje (ang. Production planning): Modul PP omogoča 

celovito rešitev za vse običajne vrste proizvodnje. Ne glede na to, ali gre za 

diskretno, posamično, serijsko, procesno, projektno vodeno ali variantno 

proizvodnjo, nudi sistem R/3 integrirano rešitev od obdelave naročila, 

planiranja do proizvodnje, ki vključuje ustrezen informacijski sistem in 

sistem zgodnjega opozarjanja. Številni prilagodljivi vmesniki do drugih 

atestiranih softverskih produktov, kot so mobilni zajem podatkov, optično 

arhiviranje podatkov ali krmiljenje avtomatiziranih skladišč, omogočajo 

komunikacijo z logističnim delom R/3 in tako predstavljajo odprto rešitev, ki 

povezuje vsa področja poslovanja. Poleg tega sistem vsebuje elektronski 

kanban in grafično plansko tablo. 

 SD – Prodaja in distribucija (ang. Sales and Distribution): Modul SD podpira 

vse aktivnosti v zvezi s prodajnim procesom: od marketinških dejavnosti, 

planiranja prodaje do prodaje same. 

 QM – Upravljanje kakovosti (ang. Quality Management): Modul za 

upravljanje kakovosti omogoča planiranje in izvajanje postopkov za 

pregledovanje. Sistem je integriran v celotno logistično verigo in omogoča 

tudi vključitev dobaviteljevih podatkov. 

 PS – Upravljanje projektov (ang. Project management): Modul PS omogoča 

celovito spremljanje projektov. Podpira celoten življenjski cikel projekta od 

priprave, spremljanja in obračuna. Z integriranim podsistemom za členitev 

projekta in mrežnim planom lahko kompleksne projekte razbijemo na manjše 

obvladljive enote, ki jih spremljamo tako po času kot tudi porabljenih 

resursih oz. stroških. 
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Modul finančno računovodstvo zbira vse relevantne podatke za računovodske 

funkcije v podjetju. Omogoča planiranje, evidentiranje, nadzor in analizo 

računovodskih podatkov. 

 FI – Finančno računovodstvo (ang. Financial Accounting). 

 CO – Kontroling (ang. Controlling). 

 EC – Kontroling podjetja (ang. Enterprise Controlling). 

 IM – Investicije (ang. Investment Management). 

 TR – Zakladništvo (ang. Treasury). 

Kadrovski modul sestoji iz dveh modulov. 

 PA – Administriranje kadrov in plač (ang. Personnel Administration and 

Payroll Accounting). 

 PD – Planiranje in razvoj kadrov (ang. Personnel Planning and 

Development). 

4.3 Elementi organizacije v SAP R/3 

Poslovni proces nabave v rešitvi SAP R/3 obsega naslednje elemente organizacije: 

 Šifra podjetja: Šifra podjetja predstavlja neodvisno računovodsko enoto, na 

primer podjetje znotraj korporacije. Z zakonom določena bilanca stanja in 

izkaz uspeha se pripravita na nivoju šifre podjetja. 

 Obrat: Obrat je organizacijska enota znotraj podjetja. V obratu poteka 

proizvodnja izdelkov, opravljajo storitve ali distribucija artiklov. Obrat je 

lahko ena od naslednjih vrst lokacij: 

o proizvodni obrat, 

o skladiščno-distribucijski center, 

o regijska prodajna pisarna, 
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o sedež korporacije. 

 Skladiščna lokacija: Skladiščne lokacije so organizacijske enote, ki 

omogočajo razlikovanje med materialnimi zalogami znotraj obrata. 

 Nabavna organizacija in obrati: 

o decentralizirane nabavne organizacije za posamezni obrat, 

o več nabavnih organizacij, ki nabavljajo za več obratov, 

o centralizirana nabavna organizacija za vse obrate (Interno gradivo 

podjetja Iskra Avtoelektrika, 2011). 

4.4 Metodologija ASAP 

ASAP metodologija je priporočena s strani proizvajalca SAP za uvajanje poslovno-

informacijskega sistema SAP. Prinaša transparenten in dokazan pristop, ki zares 

pomaga projektnemu timu, da učinkovito dela, skrajša čas implementacije, stroške in 

zmanjša tveganje pri projektih uvajanja SAP. Pomaga organizirati delo na projektu in 

točno opredeli, kaj in kdo mora narediti, kako in kdaj (Interno gradivo podjetja Iskra 

Avtoelektrika, 2011). 

4.4.1 Razlogi za nastanek posebne metodologije 

Poslovne potrebe: 

 uvedba rešitev v načrtovanih časovnih in stroškovnih okvirih, 

 uporaba preizkušenega pristopa k uvajanju, 

 oblikovanje in uvedba integriranih poslovnih procesov, 

 jasen pristop za kompleksne projekte. 

Pričakovane koristi: 

 krajše uvajanje, 
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 hitrejše povračilo investicije z uporabo strukturiranega načrtovanja in vnaprej 

oblikovanih izdelkov, 

 izboljšana kakovost in ponovljivost večjega števila uvedb. 

Rešitev: 

 metodologija za pospešeno uvajanje, 

 fazen, procesno usmerjen pristop, 

 discipliniran pristop k projektnemu vodenju, 

 podpora delu celotne projektne skupine s šablonami, nadzornimi listami, 

preglednicami in vprašalniki, skupaj s tehničnimi navodili in obsežno 

dodatno dokumentacijo (Interno gradivo podjetja Iskra Avtoelektrika, 2011). 

4.4.2 Značilnosti ASAP metodologije 

V metodologiji ASAP so integrirane tri komponente, ki v medsebojnem delovanju 

podpirajo hitro in učinkovito uvedbo SAP poslovnih rešitev: 

 ASAP načrt faz je metodologija in načrt projekta s podrobnimi opisi o tem, 

kaj, zakaj in kako se določene dejavnosti izvajajo in kdo to počne. Zagotavlja, 

da noben korak ni izpuščen ter da so dejavnosti pravočasno načrtovane. 

 Orodja obsegajo specifične ASAP pripomočke za podporo izvedbi in vodenju 

projekta, kot so vprašalniki za določitev zahtev poslovnih procesov, nadzorne 

liste in druga orodja za poenostavitev uvajanja. Večina orodij je zagotovljenih 

v MS Project-u in drugih MS Office produktih. 

 SAP storitve in izobraževanje zajemajo svetovanje, izobraževanje in tehnično 

podporo. 

Metodologija ASAP predvideva pet faz (Slika 6): 

1. faza – priprava projekta: 

 priprava projekta: listina projekta, 
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 osnutek načrta poslovanja, 

 postavitev osnovnice: nastavitev organizacijske strukture, 

 postavitev sistema za šolanje ključnih uporabnikov. 

2. faza – načrt poslovnih procesov: 

 predstavitev procesov, 

 šolanje ključnih uporabnikov na šolskem sistemu za njihove procese, 

 izdelava načrta poslovnih procesov na osnovi analize osnutka, 

 dopolnitev s spremembami in dodatki, 

 določitev in odobritev razvoja programiranja, 

 predstavitev z delnim prikazom funkcionalnosti na sistemu, 

 potrditev osnutka. 

3. faza – realizacija: 

 dokončanje procesov, 

 testiranje, 

 razvoj. 

4. faza – sklepne priprave: 

 šolanje končnih uporabnikov s strani članov projektnega tima, 

 konverzija in vnos podatkov. 

5. faza – redno delo in podpora. 

Metodologija je sestavljena iz faz, delovnih paketov, aktivnosti in zadolžitev (Interno 

gradivo podjetja Iskra Avtoelektrika, 2011). 
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Slika 6: Faze projekta (Interno gradivo podjetja Iskra Avtoelektrika, 2011) 

4.5 Strategija informacijske tehnologije v IAE 

Strategija informacijske tehnologije v podjetju je nujna zaradi podpore poslovanju 

podjetja, ter visokih stroškov uvedbe in vzdrževanja informacijskih sistemov. 

Informacijska tehnologija v podjetju mora temeljiti na potrebah uporabnikov, ki 

morajo izhajati iz poslovnih procesov podjetja. 

Strategija informacijske tehnologije v IAE je: 

 z informacijskim sistemom podpreti vse ključne procese v skupini Iskra 

Avtoelektrika, 

 graditi integriran informacijski sistem, 

 integrirati proces razvoja novih proizvodov s poslovnim delom IS, 

hčerinskimi družbami in drugimi partnerji, 

 čim bolj procesno in informacijsko integrirati hčerinske družbe, 

 omogočiti informacijske povezave z dobavitelji in kupci, 

 poenotiti informacijsko infrastrukturo, 
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 razvijati lastno informacijsko skupino strokovnjakov na izbranih področjih, 

 zagotoviti učinkovito upravljanje z informacijskim sistemom. 

V podjetju Iskra Avtoelektrika,d.d. uvajajo SAP sistem tudi v hčerinske družbe 

(Slika 7). Ena od teh je tudi IAEK. Z učinkovito informacijsko podporo za 

nepretrgan tok proizvodnega procesa bodo dosegli dobave ob ravno pravem času 

(Proizvodna konferenca IAE, 2007). 

 

Slika 7: Informacijsko povezana podjetja v skupini IAE (Proizvodna konferenca 

IAE, 2007) 

4.6 Medpodjetno poslovanje 

Medpodjetno poslovanje v SAP-u pomeni, da so podjetja procesno povezana in se 

nekatere operacije avtomatsko izvajajo med obrati (Interno gradivo podjetja Iskra 

Avtoelektrika, 2011). 

Prednosti medpodjetnega poslovanja: 
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 obstaja samo en cenik, ki je skupen obema družbama, med katerima poteka 

poslovanje, 

 vnosi podatkov so enkratni, 

 izvajajo se samo potrditve skladnosti dejanskega stanja z dokumenti, 

 reverzibilni postopki so mnogo daljši. 

Pogoji za medpodjetno poslovanje: 

 zagotoviti je potrebno točnost podatkov, 

 elektronski dokumenti morajo biti točni, potrebna je doslednost pri vnosu in 

vsi vnosi morajo biti skladni z dejanskim stanjem. 

Učinki medpodjetnega poslovanja: 

 točnost podatkov je kontrolirana na začetku celotnega procesa, 

 manj dela: za polovico manj administracije pri prevzemanju, 

 manj napak, standardizacija poslovnih procesov. 
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5 PRENOVA LOGISTIČNEGA PROCESA MED PODJETJEMA IAE IN 

IAEK 

5.1 Projekt prenove logističnega procesa med podjetjema IAE in IAEK 

5.1.1 Namen projekta 

Namen projekta je prenova logističnega procesa z vpeljavo informacijskega sistema 

SAP v hčerinsko družbo IAEK. Z enotnim informacijskim sistemom bo omogočena 

procesna integracija za medpodjetno poslovanje med IAEK in matičnim podjetjem 

kot največjim dobaviteljem in kupcem. 

V skupini IAE centralno organizirajo proizvodnjo tudi v drugih državah, kjer so 

hčerinske družbe. Uporabljena je strategija standardiziranja poslovnih procesov. To 

pomeni, da na podlagi dobrih praks za posamezne procese poiščemo prilagoditve in 

jih nadgradimo glede na nove zahteve. Logistično in programsko podporo zagotavlja 

matično podjetje. 

5.1.2 Cilji prenove logističnega procesa med podjetjema 

Cilj prenove logističnega procesa je popisati in prenoviti procese, ter jih podpreti z 

ustreznim informacijskim sistemom. 

Prenova informacijskega sistema skupine IAE poteka postopno v več stopnjah. Cilj 

vpeljave SAP v IAEK je informacijsko povezati hčerinsko družbo z matičnim 

podjetjem in s tem olajšati poslovanje v skupini, predvsem pri planiranju proizvodnje 

komponent in drugih materialnih potreb hčerinske družbe. Informacijsko bo podprta 

izdelava dokumentacije za potrebe carinjenja. 

Zelo pomembna je opredelitev novih logističnih procesov. Te nove logistične 

procese bo potrebno uvesti skupaj s prenovo informacijskega sistema. Prenova 

procesov zahteva tudi prilagoditev v organizaciji dela.  

Razlogi za uvajanje informacijskega sistema SAP v IAEK: 

 obseg proizvodnje v IAEK se veča z novimi prenosi, 

 neobvladljivost procesov v IAEK, 
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 pretok informacij, 

 pretok dokumentov. 

Med prednosti uvajanja SAP v hčerinske družbe štejemo: 

 podatki so takoj razpoložljivi, 

 podatki so enotni, nedvoumni, razumljivi, 

 pri poslovanju med družbami je manj napak, delo poteka hitreje, dokumenti 

so v večini enotni. 

Kritični faktorji uspeha so: 

 zaveza vodstva k uspehu projekta in hitre odločitve, 

 oddaljenost oziroma težave z državnimi mejami, 

 sprotno in natančno knjiženje uporabnikov, 

 dodeljena projektna skupina s ključnimi uporabniki in odločevalci, 

 jasne poslovne usmeritve in cilji, 

 obvladljiv obseg projekta, najprej osnovna funkcionalnost, 

 pri prenovi logističnih procesov je potrebno strogo upoštevati SAP rešitev, 

 implementacija na osnovi R/3 poslovne prakse, 

 zavedanje vodij modulov za vsebinske, časovne in stroškovne cilje projekta, 

 motivirana projektna skupina, 

 svetovalci dajejo jasna priporočila, vodje zahtevajo jasna poročila, 

 vzporedni tek projektov: 

o selitev proizvodnje rotorjev, 
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o uvedba SAP-a v druge hčerinske družbe, 

o zunanja trgovina: novi carinski postopki, 

 jezikovne in kulturne pregrade med uvajalci in uporabniki, 

 slabo poznavanje lokalne zakonodaje na finančnem in zunanjetrgovinskem 

področju. 

5.1.3 Definicija uspešnosti projekta 

Projekt je uspešen, če bo IAEK lahko brez prekinitev, ki bi ogrozile poslovanje, 

izvajala proces izvedbe naročila s prečiščenimi podatki, zagotavljala zakonsko 

predpisana poročanja in razpolagala s podatki o poslovanju: prodaja, nabava, 

proizvodnja, zaloge in stroški. 

Nevarnosti, da postane projekt neuspešen so: 

 slabe prakse, ki so jih spoznali pri uvajanju SAP v IAE, 

 zamude v projektnem planu, 

 prelaganje odločitev na druge, 

 večje motnje operativnega poslovanja. 

5.1.4 Obseg projekta 

Vpeljano bo medpodjetno poslovanje, kar pomeni, da imajo skupne glavne podatke 

materialov, kupcev, dobaviteljev, bank. Skupna so naročila in MRP planiranje 

proizvodnje. Podroben obseg projekta je določen na koncu 2. faze – načrtovanje 

poslovnih procesov. 

Z uvedbo SAP-a v IAEK je potrebno obnoviti tudi logistični proces med IAE in 

IAEK. Zaradi večjega obsega proizvodnje se iz dveh dobav na mesec preide na tri 

dobave tedensko, kar predstavlja zelo velik zalogaj za obe podjetji. Med podjetjema 

je tudi ena od ovir različno carinsko območje, za katero je potrebna še dodatna 

dokumentacija. 
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V informacijskem toku so: 

 medpodjetna naročila, 

 drugi tipi dokumentov, 

 poenoteni dokumenti, 

 poenostavljeni postopki carinjenja, 

 vodenje zalog in planiranje v IAEK. 

Materialni tok se nanaša na: 

 prenovljeni tok materiala s prenovo postopka prevzema in odpreme 

materialov in spremembo lokacij odpreme in prevzema v IAE. 

Tok denarja zajema: 

 elektronska nakazila preko bank. 

5.2 Prenova logističnega procesa za medpodjetno poslovanje 

V nadaljevanju se bom zaradi obsežnosti teme osredotočil na proces odpreme 

pošiljke za IAEK, na proces prihoda pošiljke v IAE, na proces medpodjetnega 

poslovanja med podjetjema IAE in IAEK ter na proces hišnega carinjenja v IAE. 

Prenova logističnega procesa je razdeljena v štiri stopnje. 

 Popis začetnega stanja. 

Dokumenti se izmenjujejo v papirni obliki. Baze podatkov so ločene. Glavni podatki 

o materialih, poslovnih partnerjih, naročilih in dobavah se vzdržujejo ločeno. 

Dokumenti se izmenjujejo v papirni obliki. Pri tem so mišljeni tudi uporaba 

elektronske pošte in faksa. 

 Prenova logističnega procesa in uvedba SAP v IAEK. 

Glavni podatki o materialih in poslovnih partnerjih se vzdržujejo skupno. Procesi 

naročanja in dobav so ločeni. Dokumenti pri naročilih in dobavah so v papirni obliki. 
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 Uvedba medpodjetnega poslovanja. 

Izmenjava podatkov o naročilih in dobavah poteka avtomatsko na skupnem 

informacijskem sistemu brez vmesnih dokumentov. Izhodno naročilo enega podjetja 

je istočasno vhodno naročilo drugega podjetja. Enako velja za izhodne in vhodne 

dobave. 

 Izvedba poenostavljenih postopkov pri carinjenju. 

5.2.1 Popis začetnega stanja 

V IAEK so najprej začeli s proizvajanjem štancanih delov za potrebe IAE, nato pa s 

proizvodnjo delov višje sestavljenosti. Pri proizvodnji štancanih delov se uporablja 

za en izdelek en material. Del izdelamo z eno ali več operacij štancanja in ga po 

potrebi termično ali površinsko obdelamo. Pri izdelkih višje sestavljenosti, kot so 

rotorji za električne zaganjalnike in enosmerne električne motorje, nosilce krtačk in 

jedra stikal, pa potrebujemo večje število različnih materialov za sestavo enega 

izdelka. Število operacij enega izdelka se izrazito poveča. Število izdelkov in 

komponent se iz nekaj deset, poveča na nekaj sto. 

Podjetji IAE in IAEK sta medsebojno tako dobavitelja kot kupca. Materiale IAEK 

dobavljajo IAE in direktni dobavitelji. Kooperanti izvajajo storitve toplotne in 

površinske obdelave ter struženje izdelkov. Izdelke IAE dobavlja IAEK. 

V IAE imajo informacijski sistem SAP, v IAEK imajo informacijsko podprto 

računovodstvo z lokalnim programskim paketom. Kosovnice, fakture, skladiščno 

poslovanje teče s pomočjo Excel tabel, ki so jih izdelali sami. Naročila iz IAE 

pregledujejo preko odpoklicev v papirni obliki in podatke ročno vnašajo v Excel 

tabele. Ročni vnosi podatkov imajo za posledico zelo veliko porabo časa in veliko 

število napačnih vnosov, kar otežuje planiranje proizvodnje in nabavo 

repromaterialov. Carinske postopke opravlja zunanja špedicija. 

Problemi obstoječega logističnega in informacijskega sistema: 

 nedorečeni in nepopisani procesi, 

 sistem ni povezan v enoten IS skupine, 
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 sistem ne zadovoljuje zahtevanih standardov skupine IAE glede kakovosti in 

kot proizvodni sistem, 

 glavna oblika prenosa podatkov je ročna, 

 procesi niso informacijsko povezani, 

 materialno poslovanje je ročno, 

 tehnična in tehnološka dokumentacija je samo na papirju, 

 nezadostna sledljivost od naročila kupca skozi proizvodnjo, nabavo, 

skladiščenje do prodaje. 

Z večanjem obsega proizvodnje v IAEK se je pojavil problem pri obvladovanju 

proizvodnje brez informacijskega sistema, zato so se v IAE odločili, da razširijo 

informacijski sistem SAP v IAEK, kateri bo temeljil na medpodjetnem poslovanju. 

Zmanjša se število dokumentov, kreiran dokument na enem obratu je viden takoj tudi 

na drugem, podatki se avtomatsko prenašajo med obrati. 

5.2.2 Prenova logističnega procesa in uvedba SAP v IAEK 

Prenovi se logistični proces v IAE za IAEK in vpelje se SAP v IAEK. Projekt 

vpeljujejo po prilagojeni ASAP metodologiji. SAP v IAE je že vpeljan, zato se ga za 

potrebe medpodjetnega poslovanja dogradi. V nadaljevanju se bom osredotočil na 

dva glavna logistična procesa pri poslovanju med podjetjema IAE in IAEK, ki sta: 

 proces odpreme pošiljke, 

 proces prihoda pošiljke. 

Proces odpreme pošiljke za IAEK (Slika 8) se prične z naročilom IAEK. 
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Slika 8: Proces odprema pošiljke za IAEK 
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Pomen vseh kratic, ki so omenjene, je pojasnjen v Prilogi 1. Prodajni referent na 

podlagi naročila IAEK kreira dobavnico (Slika 9) za materiale na zalogi. 

 

Slika 9: Kreiranje dobavnic (Informacijski sistem SAP v podjetju  Iskra 

Avtoelektrika, 2011) 

Prodajni referent kreira transportno pošiljko (Slika 10) in nanjo vnese dobavnice 

(Slika 11). 

 

Slika 10: Kreiranje transportne pošiljke (Informacijski sistem SAP v podjetju  Iskra 

Avtoelektrika, 2011) 
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Slika 11: Vnašanje dobavnic na transportno pošiljko (Informacijski sistem SAP v 

podjetju  Iskra Avtoelektrika, 2011) 

Skladiščnik na podlagi dobavnice kreira transportni nalog za materiale na skladišču. 

Sledi komisioniranje materiala in transport materiala v pakirnico. Oddelek pakirnice 

pripravi pošiljko na osnovi odpremnega naloga. V pakirnici materiale po potrebi 

prepakirajo in izdelajo pakirno nalepko (Slika 12). 

 

Slika 12: Pakiranje dobavnic (Informacijski sistem SAP v podjetju  Iskra 

Avtoelektrika, 2011) 

Pakirna nalepka vsebuje pakirni seznam, številko dobavnice in številko pakirne 

enote. Odpremnik na podlagi transportne številke in pakirnega seznama pripravi 

pošiljko. Ko voznik tovornjaka prispe na odpremo, sporoči odpremniku podatke o 

vozilu in odpremnik jih vpiše v transportno pošiljko. Ko je vse urejeno, odpremnik 

izpiše odpremno dokumentacijo: transportni seznam, pakirni seznam in dobavnice ter 

jih preda prevozniku. Odpremnik natovori pripravljeno pošiljko. Odgovoren je za 

natančnost natovarjanja po pakirni listi in po pripadajočih dobavnicah. Odpremnik 
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potrdi transportno pošiljko, preko katere potrdi dobavnice (Slika 13), katere so 

osnova za kreiranje faktur. 

 

Slika 13: Potrjevanje dobavnic (Informacijski sistem SAP v podjetju  Iskra 

Avtoelektrika, 2011) 

Prevoznik preda carinskemu deklarantu odpremno dokumentacijo s potrebnimi 

podatki o prestopu meje in podatkih o prevozniku. Prodajni referent kreira fakture 

(Slika 14) in poda navodila za izvozno carinjenje carinskemu deklarantu. 

 

Slika 14: Kreiranje fakture (Informacijski sistem SAP v podjetju  Iskra 

Avtoelektrika, 2011) 

Carinski deklarant na podlagi faktur in na podlagi pridobljenih podatkov od 

prevoznika kreira knjigovodski vpis v SAP. Knjigovodski vpis pošlje v zunanjo 

aplikacijo ZZIEUL, v kateri bo izvedel carinski postopek izvoza blaga. Po končanem 

postopku natisne spremno izvozno listino SIL in kreira mednarodni tovorni list 

CMR. Prevozniku po podpisu dobavnic in CMR preda izvozno dokumentacijo: SIL, 

CMR, fakture in dobavnice. Odprema je zaključena, ko je prevoznik prevzel 

dokumente in podpisal prevzem. 



40 

 

Slika 15 nam prikazuje tok dokumentov za odpremo pošiljke za IAEK. 
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Slika 15: Tok dokumentov Odprema pošiljke za IAEK 

Proces prihod pošiljke v IAE (Slika 16) se prične, ko prevoznik pripelje blago v IAE. 
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Slika 16: Proces Prihod pošiljke v IAE 

Prevoznik preda carinskemu deklarantu spremne dokumente: tranzitno deklaracijo 

T1, fakture, CMR, dobavnice itd. Carinski deklarant opravi vse postopke v zvezi z 

uvozom blaga. Najprej preveri ustreznost dokumentacije. Če je dokumentacija 
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ustrezna, prijavi pošiljko v ZZINCTS in kreira virtualno vhodno dostavo za potrebe 

zunanjetrgovinskih postopkov. V primeru neskladnosti dokumentacije obvesti 

odgovornega logistika, kateri je zadolžen, da poda navodila za nadaljnje delo in 

pridobi ustrezno dokumentacijo ali pa zavrne pošiljko. Carinski deklarant preda 

prevozniku dokumentacijo za prevzem blaga na prevzemu in dokumentacijo za 

potrditev prejema pošiljke za potrebe dobavitelja. Ko prevoznik pride na prevzem 

blaga, preda prevzemniku ustrezno dokumentacijo. Prevzemnik najprej pregleda 

material s stališča kvalitete transporta, pregleda dokumentacijo ter v primeru 

ustreznosti naroči raztovor kamiona. Ko je blago raztovorjeno, se izvrši pregled 

pošiljke. V kolikor je dobava ustrezna z dokumentacijo, se izvrši prevzemanje, v 

nasprotnem primeru se kreira zapisnik o neskladnosti in se obvesti odgovornega 

logistika, da poda navodila za nadaljnje delo ter pridobi ustrezno dokumentacijo ali 

pa zavrne pošiljko. Carinski deklarant na podlagi uvozne dokumentacije kreira 

knjigovodski vpis v SAP-u in ga pošlje v zunanjo aplikacijo ZZIEUL. Preko zunanje 

aplikacije ZZIEUL izvrši uvozno carinjenje v SIAIS. Ko na prevzemu v IAE dobijo 

blago, knjižijo prevzemnico na osnovi izdajnega dokumenta dobavnice. 

Slika 17 nam prikazuje tok dokumentov. Vsi dokumenti so med seboj povezani in se 

prejete količine vedno predlagajo na osnovi izdanih dokumentov. Izdane in prejete 

količine se morajo ujemati, če pride do dejanskih razlik, jih morajo reševati z 

ločenimi dokumenti (kot so: vračila, dodatni prevzemi, dobropisi) oziroma s 

stornacijami izhodnih dokumentov. 
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Slika 17: Tok dokumentov Prihod pošiljke v IAE 

5.2.3 Uvedba medpodjetnega poslovanja 

Za poslovanje med povezanimi podjetji IAE in IAEK lahko vpeljemo medpodjetno 

poslovanje. Proces omogoča en vnos dokumenta, ki je potem obravnavan v obeh 

podjetjih. Dokumenti so med seboj povezani in omogočajo nadzor odprtih in 

dobavljenih količin ter dobavnih rokov. Ker je frekvenca dobav od IAEK velika, se 

naroča blago preko dobavnih načrtov. Materiali, ki so na dobavnem načrtu navedeni, 

morajo imeti odprte podatke v IAE in v IAEK. Cena na dokumentu je skupna za 

nabavni in prodajni dokument. To pomeni, da ni ločenih cenikov, ampak se pri 

fakturiranju blaga upoštevajo isti cenovni pogoji, kot so navedeni na dobavnem 

načrtu ali v pogodbi. V procesu planiranja je kot rezultat izračuna potreb 

medpodjetno naročilo ali dobavni načrt za surovine v IAE in izdelke v IAEK. Proces 

se začne s potrebo po nekem polizdelku v IAE. MRP na podlagi seznama virov 

kreira zahtevek za nabavo ali terminsko vrstico za dobavitelja. Na Sliki 18 je 

prikazan plan potreb za repromaterial v IAEK. 
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Slika 18: Plan potreb za repromaterial v IAEK (Informacijski sistem SAP v podjetju  

Iskra Avtoelektrika, 2011) 

MRP je avtomatski izračun materialnih potreb (ang. Material Requirements Planning 

Process). Informacijski sistem skozi proces izračuna materialnih potreb MRP 

izračuna planirano razpoložljivost materiala in z avtomatskim generiranjem 

dokumentov predlaga nove prevzeme, ki zagotavljajo pozitivno razpoložljivost 

materiala. Rezultat izračuna materialnih potreb so planski nalogi, zahtevki za nabavo 

ali terminske vrstice. Seznam virov je povezan z medpodjetno pogodbo ali dobavnim 

načrtom dobavitelja. Če je za ta polizdelek dobavitelj IAEK, se zahtevek za nabavo 

ali terminska vrstica avtomatsko prenese na obrat IAEK kot nalog za prenos 

polizdelka. MRP kreira planske naloge, iz katerih na podlagi kosovnice kreira 

materialne potrebe za pripadajoče materiale. MRP na podlagi seznama virov kreira 

zahtevke za nabavo ali terminske vrstice za dobavitelja. Če je za ta repromaterial 

dobavitelj IAE, se zahtevek za nabavo ali terminska vrstica avtomatsko prenese na 

obrat IAE kot nalog za prenos repromateriala (Slika 19). 
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Slika 19: Nalogi za prenos repromateriala (Informacijski sistem SAP v podjetju  

Iskra Avtoelektrika, 2011) 

Od tu naprej teče proces odpreme v IAEK. Na obratu IAEK se iz planskih nalogov 

kreira proizvodne naloge. Ko je polizdelek izdelan, se s knjiženjem proizvodnega 

naloga opravi prevzem na zalogo. Ko imamo polizdelke na zalogi, se lahko prične 

proces odpreme in izdaja fakture kupcu IAE. Fakturiranje za medpodjetne dobave 

med IAE in IAEK bo potekalo na podlagi knjiženih medpodjetnih dobavnic. 

Zagotavljati bo potrebno enovitost cen na nabavni strani IAE in prodajni strani IAEK 

ali obratno v primeru, ko je IAEK kupec od IAE. Procesi so med seboj povezani 

tako, da krog aktivnosti neprestano teče. Na Sliki 20 je prikazan proces 

medpodjetnega poslovanja. 
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Slika 20: Proces Medpodjetno poslovanje 

Slika 21 nam prikazuje tok dokumentov za medpodjetno poslovanje med podjetjema 

v skupini IAE. 
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Slika 21: Tok dokumentov Medpodjetno poslovanje 

Pri procesno nepovezanih podjetjih je veliko ročnih vnosov podatkov v sistem, 

ločeno za vsako podjetje. Spremembe je potrebno ročno pregledovati in jih ročno 

vnašati v sistem, posledično pomeni, da bi morali zaposliti dodatnega planerja. 

Medpodjetno poslovanje omogoča avtomatsko vnašanje in spreminjanje naročil. Pri 

neprocesnih povezanih podjetjih je potrebno vse podatke za knjiženje dokumentov 

vnašati ročno, kar predstavlja zelo veliko porabljenega časa in veliko število 

napačnih vnosov. Pri knjiženju dokumentov v medpodjetnem poslovanju iz enega 

podjetja na drugo se podatki s priklicem dokumenta že predlagajo za knjiženje na 

drugo podjetje. Medpodjetno poslovanje pomeni predvsem časovni prihranek in 

manjšo možnost napak. 

5.2.4 Izvedba poenostavljenih postopkov pri carinjenju 

V IAE imajo vpeljano hišno carinjenje preko zunanje aplikacije za izvajanje zunanje 

trgovinskih poslov ZZI, ki je povezana s carinskim informacijskim sistemom. 

Komunikacija med informacijskimi sistemi SAP, ZZI in carinskim informacijskim 

sistemom poteka preko sporočil v formatu XML. Informacijski sistem ZZI vsebuje 

programska paketa ZZIEUL in ZZNCTS, carinski informacijski sistem je podprt s 

programskimi paketi NCTS, SIAIS in SIAES. 

Programski paket ZZIEUL omogoča poenostavljeno in avtomatizirano vlaganje 

carinskih deklaracij. ZZIEUL zagotavlja poenostavljeno izvedbo celotnega 

carinskega postopka uvoza ali izvoza, vključno s knjigovodskim vpisom. Omogoča 
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enostavno pripravo in preverjanje elektronskih vlog. Namen rešitve je zagotoviti 

enostavno in poceni integracijo ali povezovanje postopkov carinjenja v poslovni 

proces podjetja brez posegov v vaše okolje (Slika 22). 

Programski paket ZZIEUL zagotavlja celovito podporo za izvajanje carinskih 

postopkov na uvozni in na izvozni strani s podporo poenostavljenih postopkov in e-

poslovanjem. Povezovanje carinjenja v poslovni proces in elektronsko poslovanje 

poenostavi poslovanje s slovensko Carinsko upravo (ZZI d.o.o., 2011). 

 

Slika 22: Programski paket ZZIEUL (ZZI d.o.o., 2011) 

Slovenski avtomatizirani izvozni sistem SIAES pomeni popolnoma avtomatizirano 

poslovanje z izvozno deklaracijo z uporabo elektronsko podpisanih sporočil v 

formatu XML med deklarantom in carino tako v poenostavljenih kot običajnih 

postopkih ter izmenjavo elektronskih sporočil med carinskim uradom izvoznega 

carinjenja in izstopnim carinskim uradom, ki potrdi izstop blaga s carinskega 

območja Skupnosti (Slika 23). Od urada izvoza do urada izstopa spremlja blago 

spremna izvozna listina SIL z MRN številko (Carinska uprava republike Slovenije, 

2011). 
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Slika 23: Izvozno carinjenje v SIAES (Carinska uprava republike Slovenije, 2011) 

Programski paket ZZINCTS omogoča vodenje NCTS postopkov na strani prejema in 

odpreme prek interneta na poljubni lokaciji (Slika 24). Vlaganja in vodenje tranzitnih 

postopkov in pošiljk v sistemu je enostavno in hitro, obenem pa sistem deluje in je 

dostopen 24 ur na dan vse dni v letu. S sodobnim tehnološkim pristopom se poveča 

hitrost in kakovost tranzitnih uslug uporabnikom in se pocenijo njihove poslovne 

operacije (ZZI d.o.o., 2011). 
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Slika 24: Programski paket ZZINCTS (ZZI d.o.o., 2011) 

Blago, ki se vnese na carinsko območje Skupnosti, je od trenutka vnosa pod 

carinskim nadzorom. Za to blago mora biti določena carinsko dovoljena raba ali 

uporaba blaga. To pomeni, da se mora začeti carinski postopek, kjer je možen tudi 

vnos blaga v prosto cono, ponovni izvoz, uničenje ali odstop blaga carini. Če se ta 

postopek ne prične že ob vnosu blaga, se mora blago v tranzitnem postopku 

prepeljati do carinskega organa, kjer se začne tak carinski postopek (Slika 25). 
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Slika 25: Razdolževanje tranzita v NCTS (Carinska uprava republike Slovenije, 

2011) 
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Tranzitni postopek je carinski postopek, ki omogoča, da se blago prepelje med 

dvema na carinskem območju ležečima krajema ali med več v tranzitni postopek 

udeleženimi državami, ne da bi bilo treba za blago plačati uvozne dajatve. 

Da bi se lahko neskupnostno blago prevažalo znotraj Skupnosti, ne da bi bilo treba 

plačati uvozne dajatve ter uporabiti ukrepe trgovinske politike, se uvede v postopek 

zunanjega tranzita tako imenovani postopek T1. V postopek zunanjega tranzita se 

lahko v določenih primerih da tudi skupnostno blago. Carinski zakonik predvideva, 

da se skupnostno blago, ki se izvozi, da v postopek zunanjega tranzita, če gre za 

blago, za katero pri izvozu veljajo izvozni ukrepi ali pa ugodnosti zaradi izvoza, zato 

da ne bi prišlo do izogibanja tem ukrepom oziroma do neupravičenega uveljavljanja 

ugodnosti na njihovi podlagi. V zunanji skupnostni tranzitni postopek se vnese tudi 

skupnostno blago, za katero so povrnjene ali odpuščene uvozne dajatve zaradi izvoza 

blaga. 

Ker v tranzitnem postopku obstaja možnost, da je blago pri prevozu od urada odhoda 

do namembnega urada odstranjeno izpod carinskega nadzora, veljajo za ta postopek 

posebne določbe o zavarovanju. Da se lahko blago prepusti v tranzitni postopek, 

mora biti predloženo ustrezno zavarovanje. To je lahko posamezno zavarovanje, 

katero velja za en tranzitni postopek, ali skupno zavarovanje, katero velja za več 

tranzitnih postopkov. Posamezno zavarovanje se lahko da v obliki gotovinskega 

pologa, kuponov za posamezno zavarovanje, ki jih izda garant ali v obliki garantne 

izjave. Za skupno zavarovanje mora biti izdano dolgoročno dovoljenje z bančno 

garancijo. Tranzitne deklaracije se v nov elektronski tranzitni sistem NCTS (ang. 

New Computerised Transit System) vlagajo v elektronski obliki z uporabo sistema za 

elektronsko poslovanje s carinsko upravo republike Slovenije CURS (Carinska 

uprava republike Slovenije, 2011). 

Prenovljen uvozni carinski sistem SIAIS pomeni predvsem prenovo poslovanja v 

uvoznih postopkih, avtomatizacijo postopkov in opravil, brezpapirno poslovanje pri 

uvozu, pripravo na uvedbo varnostnih in varstvenih zahtev, uporabo uvozne 

deklaracije za namene vstopne skupne deklaracije in uvod v bodoče projekte 

centraliziranega carinjenja. 
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SIAIS omogoča zmanjšanje stroškov strankam, elektronsko brezpapirno poslovanje, 

hitrejše in preglednejše poslovanje s carino, poenotenje tehnologije in vlaganje 

varnostnih in varstvenih deklaracij skupaj z uvozno carinsko deklaracijo, saj je 

CURS prenovila sistem uvoznih carinskih deklaracij. 

Funkcije, ki jih SIAIS omogoča, so izvajanje procesov pri uvozu, kot so vlaganje 

deklaracij, potrjevanje veljavnosti, sprejemanje, evidentiranje, spreminjanje 

podatkov, razveljavljanje deklaracij, obveščanje o kontroli, preverjanje, vpis 

kontrolnih rezultatov in prepustitev blaga ter kreiranje terjatev in obremenjevanje 

garancij z integracijo poslovnih pravil SPP in integracijo analize tveganja SAT (Slika 

26). 

Uporaba sistema SIAIS omogoča vlaganje elektronskih rednih, poenostavljenih in 

dopolnilnih deklaracij ter uporabo elektronske uvozne deklaracije za namene vstopne 

skupne deklaracije (Carinska uprava republike Slovenije, 2011). 
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Slika 26: Uvozno carinjenje v SIAIS (Carinska uprava republike Slovenije, 2011) 
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5.3 Doseženo stanje po prenovi logističnega procesa med podjetjema 

Prednosti prenovljenega logističnega procesa so: 

 Povezanost dokumentov med podjetjema. Avtomatsko vnašanje in 

spreminjanje naročil omogoča, da ni zamud pri vnosu dokumentov in 

izgubljanja dokumentov. 

 Hitrejši odziv na spremembe. Omogoča hitrejši odziv na povpraševanje. 

Naročila se posodabljajo v realnem času ali najkasneje v enem dnevu. 

 Zmanjšanje napak pri vnosu podatkov. Podatki za knjiženje se predlagajo s 

priklicom dokumenta in izvede se potrditev skladnosti dejanskega stanja z 

dokumentom. Dokument se lahko v sistem knjiži samo enkrat, zato je 

onemogočen dvojni vnos dokumenta. 

Slabosti prenovljenega logističnega sistema je ta, da so procesi bolj kompleksni, zato 

terjajo od ključnih in končnih uporabnikov več znanja. 

Možnosti izboljšave: 

 Prevzemanje materiala preko skupine izhodnih dobav omogoča knjiženje več 

izhodnih dokumentov skupaj. 

 Pakiranje dobav z logistično nalepko, katera nam podaja jasno in logično 

informacijo o enoti ki je prispela. Na logistični nalepki je zapis v obliki črtne 

kode, katera jasno identificira vse potrebne podatke za logistične in 

administrativne potrebe. 

 Prevzemanje dobav po manipulacijskih enotah preko logistične nalepke 

SSCC. Logistična nalepka ima podane podatke v obliki besedila in grafično. 

Grafična oblika, ki jo imenujemo črtna koda je namenjena strojnemu branju s 

čitalnikom črtne kode. Z uporabo čitalnika črtne kode bi prevzemanje preko 

logistične nalepke potekalo hitreje in zmanjšalo bi se število napak. 

 Elektronsko arhiviranje dokumentacije omogoča, da papirno dokumentacijo 

pretvorimo v elektronsko obliko in jo hranimo v elektronskem arhivu in nam 
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ni potrebno več hraniti dokumentacije v papirni obliki. Hranimo lahko več 

vrst in formatov dokumentov. Dostop do elektronsko arhivirane 

dokumentacije je hitrejši in nadzorovan. 
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6 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu je predstavljena prenova logističnega procesa, ki predstavlja 

boljšo učinkovitost oskrbne verige med podjetjema v skupini IAE. Prenovljen 

logistični in informacijski proces nam omogoča povezanost dokumentov, avtomatsko 

vnašanje in spreminjanje dokumentov in s tem zmanjšuje komponento časa, ter 

zmanjšuje faktor človeških napak pri vnosu podatkov. 

Nadaljnje izboljšave in spremembe je potrebno izvajati premišljeno, po korakih in v 

pravem trenutku, s poudarkom na procesih. Najprej je potrebno popisati in po potrebi 

na novo definirati procese, nato pa jih nadgraditi z ustrezno informacijsko podporo. 

Naloge za naprej so uvedba enotnega označevanja manipulacijskih enot z logistično 

nalepko, katero nam bo omogočalo hitrejše prevzemanje materiala in uvedba 

elektronskega arhiviranja dokumentacije. 
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PRILOGA 1: SLOVAR KRATIC 

AME – Tip enosmernega elektromotorja. 

AMF – Tip enosmernega elektromotorja. 

ASAP – Metodologija za hitro in učinkovito uvedbo SAP poslovnih rešitev (ang. As 

Soon As Possible). 

AZJ – Tip električnega zaganjalnika. 

BIH – Bosna in Hercegovina. 

CMR – Mednarodni tovorni list. 

CO – Kontroling (ang. Controlling). 

CURS – Carinska uprava Republike Slovenije. 

DC – Enosmerni tok. 

EC – Kontroling podjetja (ang. Enterprise Controlling). 

ERP – Celovite rešitve za planiranje virov (ang. Enterprise Resource Planning). 

EU – Evropska unija. 

FI – Finančno računovodstvo (ang. Financial Accounting). 

IAE – Iskra Avtoelektrika d.d. 

IAEK – Iskra Avtoelektrika Komponente d.o.o. 

IM – Investicije (ang. Investment Management). 

IS – Informacijski sistem. 

ISO – Mednarodna organizacija za standarde (ang. International Organization for 

Standardization). 

MM – Materialno poslovanje (ang. Material Management). 
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MRN – Referenčna številka premika (ang. Movement Reference Number). 

MRP – Avtomatski izračun materialnih potreb (ang. Material Requirements 

Planning Process). 

NCTS – Nov elektronski tranzitni sistem (ang. New Computerised Transit System). 

PA – Administriranje kadrov in plače (ang. Personnel Administration and Payroll 

Accounting). 

PD – Planiranje in razvoj kadrov (ang. Personnel Planning and Development). 

PE – Poslovna enota. 

PP – Planiranje proizvodnje (ang. Production planning). 

PS – Upravljanje projektov (ang. Project management). 

SAP – Sistemi, aplikacije in produkti za procesiranje podatkov (ang. Systems, 

Applications, and Products in Data Processing). 

SAT – Analiza tveganja. 

QM – Upravljanje kakovosti (ang. Quality Management). 

SCM – Upravljanje oskrbnih verig (ang. Supply Chain Management). 

SD – Prodaja in distribucija (ang. Sales and Distribution). 

SIAES – Avtomatiziran izvozni sistem. 

SIAIS – Avtomatiziran uvozni sistem. 

SIL – Spremna izvozna listina. 

SPP – Poslovna pravila. 

SSCC – Logistična nalepka s kodo SSCC. 

TR – Zakladništvo (ang. Treasury). 



62 

 

T1 – Tranzitni deklaracija. 

ZZIEUL – programski paket za avtomatizirano vlaganje carinskih deklaracij. 

ZZINCTS – programski paket za vlaganje in spremljanje tranzitnih postopkov. 


