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Izboljšava skladiščenja in stroškovna upravičenost vpeljave
sprememb
V magistrskem delu smo se lotili izboljševanja skladiščenja v podjetju Citrus Fritolin,
d. o. o., katerega osnovna dejavnost je organiziranje različnih dogodkov, gostinstvo in
catering. Podjetje skladiščem in skladiščnemu poslovanju ne namenja posebne
pozornosti, kar je pripeljalo do kaotičnega in neorganiziranega delovanja skladišča.
Ravno zato smo podrobno opisali trenutno stanje v skladiščih in predstavili, kako
poteka skladiščno poslovanje. Pri tem smo opazili kar nekaj pomanjkljivosti in
nepravilnosti. V nadaljevanju smo s pomočjo analize SWOT opredelili problematična
področja in področja, ki ponujajo možnosti za izboljšave.

Za rešitev problema neučinkovitega skladiščenja smo nato podali nekaj predlogov.
Osredotočili smo se predvsem na reorganizacijo skladišč ter nadgradnjo skladiščnega
poslovanja z implementacijo informacijskega sistema za upravljanje skladišč. Na koncu
smo omenjene predloge ovrednotili in podali stroškovni vidik vpeljave predlogov in
oceno učinkov vpeljanih predlogov.

Ključne besede: optimizacija, reorganizacija, neučinkovito skladiščenje, informacijska
tehnologija
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justification
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In the master's thesis, we focused on improving the warehousing process at Citrus
Fritolin, d. o. o., engaged principally in event management, hospitality and catering.
However, at Citrus Fritolin, little attention is devoted to warehouses and warehouse
management, resulting in chaotic and completely disorganised warehouse operations.
Because of this, we described in detail the current warehouse situation and outlined
the warehoue management process. A series of incompatibilities and misconceptions
were identified. Via the SWOT analysis, we continued by defining the most problematic
areas as well as the aspects which allow for improvement.

Then, in order to remedy the inefficient warehousing situation, a number of proposals
and suggestions was presented. More specifically, we focused particularly on the reorganisation of warehouses and the improvement of warehouse management through
the implementation of a warehouse management IT system. Finally, proposals and
suggestions were evaluated from the view-point of costs associated with their
introduction and the impact of introduced measures.
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Uvod
Naloga logistike je omogočanje, da pravi izdelek ali storitev pride do uporabnika v
pravem času, na pravem mestu, v pravi količini itd. Pri tem ima pomembno vlogo
skladišče, ki poskrbi za časovno premostitev razlik v oskrbni verigi. Na skladišče naj bi
gledali kot na prostor, kjer začasno hranimo zaloge, in kot blažilec v oskrbovalni verigi,
saj skrbi, da je pretok blaga čim hitrejši in brez ozkih grl.

Veliko podjetij dandanes skladiščem še vedno ne pripisuje vloge pri dodani vrednosti
izdelka ali storitve, saj pogosto veljajo za stroškovno breme in nujno zlo. Vendar se je
treba zavedati, da lahko z ustreznim načinom upravljanja skladišč in skladiščnega
poslovanja dosežemo učinkovit pretok blaga ter tako znižamo s skladiščenjem
povezane stroške. Študije namreč kažejo, da predstavljajo stroški skladiščenja in zalog
skoraj tretjino oz. kar 61 odstotkov celotnih logističnih stroškov.

Zniževanja stroškov bi se podjetja morala lotiti z namenom povečanja konkurenčne
prednosti. Splošnega recepta za zniževanje stroškov ni, saj je odvisno od različnih
dejavnikov. Vsako podjetje se poslužuje različnih pristopov, odvisno od panoge
podjetja, izdelkov oziroma storitev, s katerimi poslujejo, vrste skladišč ipd. Pri
zniževanju skladiščnih stroškov predstavlja pomembno vlogo na primer uporaba
ustrezne informacijske tehnologije, ki podpira in nadzira vse operacije, zaloge, prostor,
opremo in osebe v skladišču. Zaskrbljujoče je dejstvo, da 62 odstotkov skladišč podjetij
po Sloveniji posluje brez vsakršne podpore informacijske tehnologije (Pavlin, 2015).

Opis problema
Problematika, ki jo bomo obravnavali v magistrski nalogi, se nanaša na področje
skladiščenja in skladiščnega poslovanja. Temelj naše obravnave bo konkreten primer
skladiščenja blaga v podjetju Citrus Fritolin, d. o. o. Osnovna dejavnost podjetja je
organizacija raznovrstnih dogodkov po željah naročnika, catering, gostinstvo ter
podjetniško svetovanje. Podjetje potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti dobro
Ines Miketič: Izboljšava skladiščenja in stroškovna upravičenost vpeljave sprememb
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logistično podporo, saj je organizacija dogodkov izredno kompleksna naloga. Med
drugim je dobro organizirano skladiščno poslovanje temelj, ki omogoča doseči časovno
in prostorsko oskrbo, kar pomeni, da je predmet ali storitev na razpolago, ko in kjer je
to potrebno.

Podjetje se srečuje s problemom skladiščenja. Opredelimo ga lahko kot neučinkovito
skladiščenje brez organizacije in sistemizacije. Podjetje ima v lasti tri skladiščne
prostore za skladiščenje osnovnih sredstev, potrebnih za dejavnost, en pomožni
skladiščni prostor ter več začasnih skladiščnih prostorov za skladiščenje hrane, pijače in
drobnega inventarja. Skladiščni prostori so razpršeni po vsej Sloveniji, med seboj pa so
oddaljeni tudi do 100 kilometrov. Zaradi razpršenosti skladiščnih prostorov ima
podjetje visoke stroške skladiščenja in transporta, saj mora za opravljanje dejavnosti
včasih do vseh treh skladišč, da nabere potrebna osnovna sredstva za izvedbo storitve.
Razpršenost skladišč pomeni tudi slabši nadzor in dostop do blaga v bolj oddaljenih
skladiščih.

Zasledili smo, da skladiščni prostori niso optimalno organizirani, saj ne omogočajo
dobre preglednosti nad uskladiščenim blagom. Ker se blago skladišči večinoma talno, ni
optimalno izkoriščen skladiščni prostor v višino. Ob sezonskih vplivih so skladiščni
prostori prenatrpani, zato se večkrat zgodi, da se posamezni kosi blaga odlagajo drug
na drugega. Posledično je uskladiščeno blago težko dosegljivo, ob manipulacijah in
raznih premikih blaga pa lahko prihaja tudi do poškodb. Vse to povzroča še časovne
zamude pri iskanju težko dosegljivega blaga. Skladiščni prostori tako ne omogočajo
ohranjanja količinskih in kakovostnih zahtevanih standardov blaga.

V skladiščnih prostorih ni posebne organizacije. Skladiščna odlagalna mesta ter poti v
prostorih niso označeni. Blago se uskladišči naključno, torej glede na prosto mesto v
skladišču. Prav tako osnovna sredstva in drobni inventar niso ustrezno označeni in zato
ni učinkovitega nadzora.
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Cilji in teze magistrskega dela
Cilj našega magistrskega dela je poiskati primerno rešitev za izboljšanje trenutnega
stanja v skladiščih obravnavanega podjetja. Pri tem bomo sledili etapnim ciljem, in
sicer:
 detajlno preučiti trenutno stanje skladiščenja v podjetju Citrus Fritolin, d. o. o., in
podati kritično analizo trenutnega stanja;
 analizirati ugotovitve ter glede nanje podati ustrezne predloge za izboljšanje
trenutnega stanja;
 izdelati oceno učinkovitosti podanih predlogov.

Teze magistrskega dela so:
 trenutno stanje skladiščenja povzroča podjetju nepotrebne stroške;
 združitev skladišč na eni lokaciji pomeni boljši nadzor nad blagom v skladišču in
posledično tudi nižje stroške;
 s pravilno notranjo ureditvijo skladišča dosežemo boljšo izkoriščenost, preglednost
in dostopnost ter optimiziramo stroške.

Predpostavke in omejitve
V magistrski nalogi smo izhajali iz naslednjih predpostavk:
 predpostavljamo, da je obstoječi način skladiščenja neučinkovit in podjetju
povzroča nepotrebne stroške;
 s prenovo skladiščnega prostora oziroma vzpostavitvijo novega skladiščnega
prostora bi dosegli boljšo učinkovitost in sistemizacijo skladišča.

Pri izdelavi magistrske naloge smo se srečevali s sledečimi omejitvami:
 omejili smo se na konkreten primer skladiščenja blaga podjetja Citrus
Fritolin, d. o. o.;
 omejitve glede natančnosti določenih podatkov, saj podjetje ni vodilo evidenc v
skladiščih (višina zaloge, število prevzemov in odprem itd.);
Ines Miketič: Izboljšava skladiščenja in stroškovna upravičenost vpeljave sprememb
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 omejeni smo bili z dostopom do določenih podatkov (poslovne skrivnosti).

Metode dela
Magistrsko delo bo temeljilo na preučevanju praktičnega primera skladiščenja. Med
preučevanjem praktičnega primera se bomo opirali tudi na določena teoretična
izhodišča. Skozi celotno delo se bosta torej prepletali deskriptivna in analitična
metoda.

Magistrsko delo bo sestavljeno iz treh poglavitnih delov. V prvem delu bomo
predstavili trenutno stanje skladiščenja v podjetju Citrus Fritolin, d. o. o. Predstavitev
bomo izvedli s pomočjo opisne metode analize, kjer bomo razčlenili in posamezno
preučili dele skladišč in skladiščnega poslovanja.

Drugi del bo zajemal analizo ugotovitev ter predstavitev predlogov za izboljšanje
trenutnega stanja z njihovo vpeljavo. V tem delu bo prav tako uporabljena metoda
analize, poleg tega bomo ugotovitve podprli s povzemanjem stališč drugih avtorjev, za
kar bomo uporabili metodo kompilacije. Z metodo sinteze bomo ugotovitve združili v
celoto.

V zadnjem tretjem delu bomo s pomočjo metode analize izvedli analizo učinkov
predlaganih izboljšav. Pri tem bomo uporabili tudi metodo dedukcije, saj bomo sklepali
iz splošnih spoznanj, preverjali bomo postavljene teze ter poskušali predvideti
prihodnje dogodke.

Za pridobivanje podatkov za izdelavo praktičnega dela bomo uporabili metodo
opazovanja, na podlagi katere bomo opazovali okolje ter obravnavane procese. S
pomočjo metode intervjuja bomo pridobili podatke od zaposlenih v podjetju Citrus
Fritolin, d. o. o. Potrebno strokovno literaturo bomo zbirali s pomočjo knjižničnega
gradiva, znanstvenih člankov ter spletnih virov. Za lažji prikaz in predstavitev določenih
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podatkov bomo uporabili metode tabelarnega, grafičnega in slikovnega prikazovanja s
pripadajočo interpretacijo.
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1 Skladiščenje in skladiščno poslovanje v podjetju Citrus
Fritolin, d. o. o.
Podjetje Citrus Fritolin, d. o. o., je malo družinsko podjetje s sedežem v Šentjurju.
Specializirano je za organizacijo različnih dogodkov po željah naročnikov, catering in
gostinstvo. Opravljajo tudi dodatne dejavnosti, kot so zastopanje, marketing in
svetovanje. Podjetje je na trgu že skoraj pet let. Že v tako kratkem obdobju so v
podjetju pridobili izkušnje na prireditvah na prostem v Sloveniji in v tujini. Na različnih
prireditvah in dogodkih poskrbijo za celotno organizacijo, vključno z začasnimi objekti
in mobilno opremo ter tudi povezovalnim programom in oglaševanjem po potrebah
naročnikov. Podjetje je specializirano za velike javne prireditve, kot so razni koncerti,
prireditve mestnih občin, dogodki na prostem in tudi zaključene družbe, kot so poroke,
razna praznovanja, obletnice, pikniki, catering za podjetja ipd. Prednost podjetja je
stalna zanesljiva ekipa, navajena hitrega prilagajanja zahtevam naročnikom in
nepredvidljivim spremembam na prireditvah. (Gorečan, osebna komunikacija, 10. maj
2016)

Gostinska ponudba, ki jo ponujajo naročnikom, je pestra in se vedno v celoti prilagodi
dogodku, na katerem podjetje nudi svoje storitve. V preteklosti so v podjetju Citrus
Fritolin, d. o. o., poskrbeli za zaključene družbe, ki štejejo 10 posameznikov, sodelovali
pa so že tudi na prireditvah, ki jih je obiskalo več kot 30.000 ljudi. Imajo lastno opremo,
pripravljeni pa so tudi investirati v novo opremo ter prostor v skladu z dogovorom
naročnika v primeru večletnega sodelovanja. (Gorečan, osebna komunikacija, 10. maj
2016)

Podjetje ima za opravljanje dejavnosti v lasti tri glavna skladišča na treh različnih
lokacijah, uporablja tudi pomožni skladiščni prostor ter začasna skladišča na mestu
izvedbe dogodka oziroma prireditve. Omenjene skladiščne prostore ter procese, ki se
izvajajo v njih, bomo v nadaljevanju podrobno opisali ter analizirali trenutno stanje.
(Gorečan, osebna komunikacija, 10. maj 2016)
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1.1 Predstavitev in detajlni opis skladišč
Podjetje Citrus Fritolin, d. o. o., ima skladišča za shranjevanje osnovnih sredstev,
potrebnih za izvedbo dogodkov. Ker to niso običajna proizvodna skladišča, ni
vsakodnevnih vhodov in izhodov blaga, ampak se le-ti vršijo glede na potek dogodkov.
Tok blaga je cikličen, kar pomeni da se blago, odpremljeno iz skladišča, uporabi in se
nato uskladišči nazaj v določen skladiščni prostor. V skladišče pa vstopa tudi sveže
blago, naročeno pri dobaviteljih, saj podjetje širi svojo dejavnost in sprejema vedno
večje projekte.

Za skladiščenje blaga ima podjetje v lasti več skladiščnih prostorov. Skladišča so na
različnih lokacijah, med seboj oddaljenih tudi več kot sto kilometrov, in sicer v
Šentjurju, na Obrovu na Primorskem ter na Vranskem. Podjetje ima tudi pomožni
skladiščni prostor v Celju, ki se uporablja za začasno odlaganje blaga ter začasne
skladiščne prostore, ki jih postavijo na mestu dogodka oziroma prireditve za
skladiščenje pijače.

Po v podjetju pridobljenih podatkih je trenutno v obtoku približno 5.000 kosov blaga.
Od tega je večji delež blaga uskladiščen, določen delež blaga je v uporabi, nekaj blaga
pa je v fazi popravila.

Z vidika uskladiščenih kosov blaga je slika naslednja: v skladišču v Šentjurju se skladišči
85 odstotkov vsega blaga, na Vranskem 3 odstotke, na Primorskem 5 odstotkov in v
Celju 17 odstotkov vsega blaga. Vsako skladišče bomo v nadaljevanju detajlno opisali.

1.1.1 Skladišče v Šentjurju

V Šentjurju je glavno in tudi največje skladišče podjetja Citrus Fritolin, d. o. o. Njegova
skupna površina meri 90 kvadratnih metrov. Razdeljeno je na tri skladiščne prostore, ki
pa med seboj niso fizično povezani. V skladiščne prostore se vstopa in izstopa skozi ena
vrata. Tloris skladiščnega prostora je prikazan na sliki 1.
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Na sliki je transportna pot, ki jo vozilo opravi pri dostavi oziroma odpremi blaga,
označena z zeleno črto. Z rdečo in modro črto pa so označene poti, ki jih opravi delavec
pri procesu uskladiščenja ali komisioniranja blaga. Označeno je tudi razkladalno
oziroma nakladalno mesto pred skladiščnim prostorom dve. V skladiščnih prostorih so
z rjavo barvo označena mesta, kjer sta postavljeni regalni omari, z modro barvo so
označeni kovinski regal, s sivo pa so označena mesta, kjer se blago trenutno odlaga
talno.

Slika 1: Tloris skladišča v Šentjurju

Vir: Osebni vir
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Skladiščni prostor 1

Prvi skladiščni prostor, ki je na sliki označen s številko 1, je zaprt in pokrit, njegova
površina pa meri 14 kvadratnih metrov. V dolžino meri 4 metre, v širino 3,5 metre, v
višino pa 2,5 metra. Dostop v skladiščni prostor je skozi ena vrata širine 1,2 metra in
višine 2 metra. V skladišču je ob daljšo steno postavljena lesena regalna omara
velikosti 3,6 x 2 metra, namenjena skladiščenju manjšega blaga. Preostanek skladišča
je namenjen talnemu odlaganju. Za lažje ravnanje z blagom v skladišču je določeno
blago združeno in pakirano v kartonskih škatlah, kot na primer knjige, papir, barvice in
ostali drobni inventar. Skladiščni prostor 1 je torej namenjen skladiščenju manjšega
blaga in blaga, bolj občutljivega na vlago, mraz in podobne vremenske razmere. To so
predvsem izdelki za izvajanje različnih otroških delavnic. V tabeli 1 spodaj so navedeni
izdelki, hranjeni v skladišču.

Tabela 1: Blago, skladiščeno v prvem skladišču v Šentjurju
Na regalu skladiščeno blago

Na tleh skladiščeno blago

Knjige, pobarvanke, papirji in ostali
drobni inventar (100 kom)

Tabureji (20 kom)

Barvice (100 kom)

Sedalne vreče (5 kom)

Odeje (30 kom)

Blazine za stole (100 kom)

Viseče mreže (5 kom)

Delovna obleka (20 kom)
Vir: Osebni vir

Skladiščni prostor 2

Drugi skladiščni prostor je ravno tako pokrit in zaprt in je na Sliki 1 označen kot
skladišče 2. Namenjen je predvsem skladiščenju sestavnih delov mobilne hiške za
postavitev začasnega gostinskega obrata ter vse notranje opreme. Površina drugega
skladišča meri 28 kvadratnih metrov (8 m x 3,5 m x 3,5 m). Blago, shranjeno v tem
skladišču, je večje z vidika prostornine, zato se odlaga kar na tleh. Navedeno je v tabeli
2.
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Tabela 2: Blago, skladiščeno v drugem skladišču v Šentjurju
Na tleh skladiščeno blago
Sestavni deli mobilne hiške
Oder
Hladilniki za pijačo (10 kom)
Manjši hladilniki (2 kom)
Mini hladilniki (6 kom)
Ledomat
Pulti z umivalnikom
Pomivalni stroj
Senčniki (5 kom)
Podstavki za senčnike (2 kom)
Žar in pribor za peko
Stekleni kozarci (1.000 kom)
Vir: Osebni vir

Na sliki 2 je prikazan primer skladiščenja kozarcev. Kot je razvidno s slike, so kozarci
pakirani v kartonske škatle, ki se odlagajo na tla ena na drugo. Ker gre za občutljivo
blago, je tak sistem odlaganja neprimeren, saj se lahko blago med rokovanjem
poškoduje. Odlagalni prostor ni označen, saj v skladišču ni določenega odlagalnega
mesta za posamezno vrsto blaga. Uskladiščenje se v skladišču vrši po strategiji
naključnega polnjenja, kar pomeni, da se blago uskladišči tam, kjer je pač prosto
odlagalno mesto. Dobra stran te strategije je boljši izkoristek skladišča, slaba stran pa
kaotičen razpored blaga, ki otežuje delo skladiščnika.
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Slika 2: Primer skladiščenja kozarcev

Vir: Osebni vir

Skladiščni prostor 3

Tretji skladiščni prostor je na sliki 1 označen s številko 3. Površina tega skladišča meri
50 kvadratnih metrov, in sicer 10 metrov v dolžino, 5 metrov v širino in 2 metra in pol v
višino. Uporablja se predvsem za skladiščenje blaga večje prostornine, ki se odlaga na
tla. Ostalo blago manjše prostornine pa se v skladišču odlaga na regale. V tabeli 3
spodaj je ločeno predstavljeno blago, ki se skladišči na regalih in na tleh.

Tabela 3: Blago skladiščeno v tretjem skladišču v Šentjurju
Na regalu skladiščeno blago

Na tleh skladiščeno blago

Stekleni kozarci (2.500 kom)

Barske mize premera 50 cm (12 kom)

Pladnji (30 kom)

Barske mize premera 40 cm (40 kom)

Blenderji (5 kom)

Plinske jeklenke (5 kom)

Sokovniki (5 kom)

Gasilske klopi in mize (30 kompletov)

Pekač za palačinke

Grelne posode za pijačo (40 kom)

Toaster

Hladilne posode (4 kom)
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Podaljški (10 kom)

Skrinje za sladoled (4 kom)

Kabli (20 kom)

Cvrtniki (4 kom)

Razdelilniki (20 kom)

Žari (4 kom) in pribor za peko

Žarnice (10 kom)

Lesene mize (70 kom)

Reflektorji (20 kom)

Leseni stoli (280 kom)

Zvočniki (10 kom)

Ležalniki (12 kom)

Ojačevalec

Senčniki (9 kom)
Podstavki za senčnike (12 kom)
Sestavljivi regali za postavitev začasnih
skladišč
Gasilni aparat
Vir: Osebni vir

Na Sliki 3 je prikazan del skladišča, kjer se blago skladišči na tleh. S slike je razvidno, da
se kartonske škatle, v katere se pakira blago, odlagajo ena na drugo. Blago ni
označeno, prav tako niso označena odlagalna mesta, zato v skladiščih vlada nered.

Slika 3: Primer talnega odlaganja v skladišču 3

Vir: Osebni vir
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S slike je razviden tudi prej omenjen kaotičen razpored ter nedostopnost nekaterega
blaga. Problem nastane predvsem pri procesu komisioniranja, ki predvideva
prelaganje, da je mogoče potrebno blago nato odpremiti iz skladišča. To pomeni
dodatno in zamudno delo za komisionarja ter povečano tveganje poškodb blaga.

Na sliki 4 v nadaljevanju je prikazan način skladiščenja senčnikov in gasilskih miz ter
klopi. Senčniki se skladiščijo vertikalno ob steno. S tem se izkoristi skladiščni prostor v
višino, vendar se poveča tveganje poškodb. Senčniki se namreč lahko prevrnejo
oziroma zdrsnejo na tla.

Slika 4: Primer skladiščenje senčnikov in gasilskih miz

Vir: Osebni vir

Gasilski komplet sestavljajo gasilska miza in dve klopi. Skladiščijo se zloženi, saj imajo
zložljive kovinske noge. To omogoča lažje manipuliranje ter boljši izkoristek prostora,
saj jih je mogoče odlagati enega na drugega, kot je prikazano na sliki 4. Paziti pa je
treba, da ne pretiravamo z odlaganjem v višino, saj se lahko zložene mize in stoli
prevrnejo.
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1.1.2 Skladišče na Vranskem

Drugo skladišče podjetja Citrus Fritolin, d. o. o., je na Vranskem. Površina skladiščnega
prostora meri 15 kvadratnih metrov, in sicer 5 metrov v dolžino, 3 metre v širino in 2,2
metra v višino.

To skladišče je nastalo zaradi potrebe po večji skladiščni površini. Blago se v njem
skladišči talno. Namenjeno je predvsem skladiščenju ostalih sestavnih delov mobilne
hiške, za katere v skladišču v Šentjurju ni prostora. Blago, skladiščeno v tem skladišču,
je navedeno v tabeli 4 spodaj.

Tabela 4: Blago, skladiščeno v skladišču na Vranskem
Na tleh skladiščeno blago
Nadstrešek za mobilno hiško
Ograja za mobilno hiško
Napa inox
Miza inox
Regal inox
Pult s hladilnikom (2 kom)
Senčnik
Podstavek za senčnik
Vir: Osebni vir

1.1.3 Skladišče na Primorskem

Na Primorskem, natančneje na Obrovu, stoji tretje skladišče. Prvotno je namenjeno
hranjenju blaga, ki ga podjetje potrebuje za izvedbo dogodkov na Primorskem. Vendar
se je izkazalo, da je večino predmetov v tem skladišču podjetje potrebovalo tudi za
izvedbo drugih prireditev, zato so bili primorani ponje iz Šentjurja na Primorsko, kar je
botrovalo višjim transportnim stroškom.
Ines Miketič: Izboljšava skladiščenja in stroškovna upravičenost vpeljave sprememb
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Površina tega skladišča meri 20 kvadratnih metrov, in sicer 4 metre v širino, 5 metrov v
dolžino in 3 metre v višino. Blago, shranjeno v tem skladišču, je navedeno v tabeli 5.

Tabela 5: Blago, skladiščeno v skladišču na Primorskem
Na tleh skladiščeno blago
Senčniki (3 kom)
Podstavki za senčnike (3 kom)
Hladilniki (2 kom)
Gasilske mize in klopi (3 kompleti)
Barske mize premera 50 cm (2 kom)
Kotel 60 l
Grelne posode za hrano (10 kom)
Cvrtnik
Vir: Osebni vir

1.1.4 Pomožni skladiščni prostor v Celju

Podjetje Citrus Fritolin, d. o. o., je še vedno v fazi razvoja in nadgrajevanja. Širitev in
sprejemanje vedno novih in zahtevnih projektov terja svoj davek. Za vsak nov dogodek,
prireditev ali kakšen drug projekt so potrebna tudi nova osnovna sredstva za njihovo
izpeljavo. Ravno zato se podjetje srečuje s problemom prenatrpanih skladiščnih
prostorov. V ta namen je nastal pomožni skladiščni prostor v Celju, ki služi kot začasno
odlagalno mesto pred uskladiščenjem v določeno skladišče.

Ta skladiščni prostor je namenjen tudi skladiščenju vrednejšega blaga, saj je bolje
zavarovan in zaščiten. Blago se odlaga na tla v bližini vhoda v oziroma izhoda iz
skladišča. Velikost prostora je 40 kvadratnih metrov; meri 8 metrov v dolžino in 5
metrov v širino. V višino meri prostor 3,7 metra. Na sliki 5 je prikazan tloris skladišča.
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Slika 5: Tloris skladišča v Celju

Vir: Osebni vir

S slike je razvidno, da ima skladišče tudi odprt in pokrit prostor dolžine 5 metrov, širine
2,5 metra in višine 3 metre. Trenutno je zasedenost tega skladišča največ 30 odstotna.
Blago, ki se trenutno skladišči v tem pomožnem skladišču, je navedeno v tabeli 6 v
nadaljevanju.

Tabela 6: Blago, skladiščeno v pomožnem skladišču
Na tleh skladiščeno blago
Projektor
Blagajne (6 kom)
Računalnik
Radio
Ojačevalec
Zvočniki (6 kom)
Podaljški
Razdelilniki
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Kabli
Žarnice
Skrinje (3 kom)
Grelne posode za pijačo (10 kom)
Vir: Osebni vir

1.1.5 Začasna skladišča

Začasna skladišča se postavijo na mestu prireditve oziroma dogodka, na primer ob
postavitvi začasnega gostinskega obrata v Celju, na prireditvi Pivo in cvetje v Laškem in
ostale manjše prireditve. Med večjimi začasnimi skladišči je skladiščni prostor v sklopu
mobilne hiške, ki se postavi za gostinski obrat.

Skladiščni prostor meri slabih 5 kvadratnih metrov (2,5 m x2,5 m). V tem skladiščnem
prostoru glavni del zaseda v zabojih skladiščena pijača. Zaboji se zlagajo en povrh
drugega, kar omogoča izkoriščenost prostora v višino. Slabost pa je, da je včasih treba
zaboje prelagati. Ostali del v skladišču zasedajo rezervni kozarci, odeje, blazine, igrače,
ceniki s podstavki, pladnji in ostali drobni inventar.

1.2 Analiza zasedenosti skladišč
Poleg opisa skladiščnih prostorov je pomemben dejavnik tudi zasedenost skladišč.
Analizo zasedenosti smo izdelali za vsako skladišče posebej. Analiza je bila izdelana
glede na predvideno gibanje vhodov in izhodov blaga iz skladišč, in sicer za vsak mesec
v letu 2015. Gibanje zasedenosti skladišč prikazuje slika 6. S slike je razvidno, da je
vzorec gibanja zasedenosti pri vseh skladiščih podoben:, v poletnih mesecih je
zasedenost skladišč nižja, saj se v tem času odvija več zaporednih ali celo vzporednih
dogodkov. V zimskih mesecih pa so skladišča bolj zapolnjena, saj se v tem času odvija
manj različnih dogodkov. Poudariti je treba, da se v posameznem mesecu in
posameznem skladišču izvajajo vhodi in izhodi blaga, kar pomeni, da zasedenost
skladišč niha tudi v obdobju enega meseca.
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Slika 6: Grafični prikaz zasedenosti skladišč skozi celotno leto
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Vir: Osebni vir

Razvidno je, da je skladišče v Celju najmanj zasedeno, in sicer največ 30-odstotno v
zimskih mesecih, ostali prostor pa ostaja neizkoriščen. Skladišče na Primorskem je
najbolj zasedeno v januarju, in sicer 85-odstotno, saj je vso blago uskladiščeno. V
poletnih mesecih je veliko več izhodov kot vhodov, skladišče pa je večinoma prazno, saj
je skoraj vso blago v uporabi. Podobno je v skladišču v Šentjurju. V februarju gre v
oddajo določen delež blaga, v marcu se ga uskladišči nazaj. V poletnih mesecih je
večina blaga v uporabi, zato so skladiščni prostori prazni. S koncem septembra se začne
skladišče znova polniti.

Skladišče na Vranskem je večino časa polno zasedeno, razen v poletnem času, ko je
skoraj v celoti prazno. Blago iz skladišča se namreč uporabi pri postavitvi začasnega
gostinskega obrata, ki deluje do konca meseca septembra. Nato se blago spet
uskladišči nazaj, pred tem pa se izvedejo še potrebna popravila. Vmes se v tem
skladišču ne vršijo vhodi in izhodi.
Ines Miketič: Izboljšava skladiščenja in stroškovna upravičenost vpeljave sprememb
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Poleg zasedenosti skladišč je pomemben dejavnik tudi število prevzemov v skladišče in
odprem iz skladišča. V spodnji tabeli 7 smo navedli povprečno število prevzemov in
odprem za posamezno skladišče v enem mesecu.

Tabela 7: Povprečno število mesečnih prevzemov in odprem

Povp. št.
prevzemov
Povp. št.
odprem

Skladišče
Šentjur

Skladišče
Celje

Skladišče
Vransko

Skladišče
Primorska

20

15

0,5

9

25

15

0,5

10

Vir: Osebni vir

Iz tabele 7 je razvidno, da se največ prevzemov in odprem vrši v skladišču v Šentjurju,
najmanj pa v skladišču na Vranskem. V skladišču v Šentjurju se skladišči največji delež
vsega blaga (tj. kar 85 odstotkov). Skladišče na Vranskem je namreč, kot smo že
omenili, namenjeno skladiščenju določenih sestavnih delov mobilne hiške, ki se postavi
enkrat letno, zato se takrat vršijo odpreme iz tega skladišča.

Skladišče v Celju zajema povprečno 7 prevzemov in povprečno 5 odprem na mesec.
Sicer je v tem skladišču trenutno skladiščeno malo blaga, vendar se prevzemi in
odpreme vršijo dokaj pogosto. Iz skladišča na Primorskem se prevzemi in odpreme
vršijo predvsem poleti, saj je v tem času na Primorskem veliko dogodkov (skoraj vsak
vikend), na katerih podjetje sodeluje.

1.3 Oprema v skladišču
Oprema in skladiščna mehanizacija je odvisna od vrste skladišča, velikosti prostora,
vrste blaga v skladišču itd. Uporaba viličarja za manipuliranje blaga, pakiranega v
škatlah, je lahko v majhnem skladišču včasih namreč nesmiselna.

Podjetje Citrus Fritolin, d. o. o., upravlja z manjšimi skladiščnimi prostori, zato za
manipuliranje z blagom ne uporabljajo viličarja. Za manipulacijo z blagom imajo na
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voljo prekucni transportni voziček, ki je prikazan na sliki 7 spodaj. Prekucni transportni
voziček omogoča transport npr. več škatel naenkrat, kar občutno zmanjša čas
komisioniranja ter uskladiščevanja blaga. S takšnim prekucnim transportnim vozičkom
se transportira tudi pijača v zabojih.

Slika 7: Prekucni transportni voziček

Vir: Osebni vir

Nosilnost prekucnega transportnega vozička je 150 kilogramov. Njegova višina meri
130 centimetrov in širina 50 centimetrov. Nosilna plošča je dimenzije 45 cm x 35 cm.

Manjše blago v skladišču je pakirano v kartonske škatle in plastične zaboje različnih
dimenzij. Kartonske škatle, v katere so pakirani kozarci, so manjših dimenzij (18 cm x
12 cm x 13 cm), kartonske škatle s hladilnimi torbami pa so večje (40 cm x 60 cm x 52
cm). Kartonske škatle so uporabne še posebej za drobni inventar, na primer papir,
barvice in ostali drobni inventar. V škatlah pa se shranjujejo tudi razne grelne posode,
cvrtniki, knjige, igrače in ostalo.

Na sliki 8 so prikazani plastični zaboji za skladiščenje elektro opreme, podstavkov za
cenike, pladnjev, delovnih oblek, prtov in ostale delovne opreme. Ta način pakiranja za
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skladiščenje je smotrno uporabiti tudi za na udarce bolj občutljivo blago, kot so na
primer kozarci in skodelice.

Zaboji so različnih dimenzij: rumeni zaboji so dimenzij 25 cm x 40 cm x 15 cm; sivi
zaboji so treh različnih dimenzij, in sicer 40 cm x 59 cm x 31 cm, 40 cm x 59 cm x 20 cm
in 40 cm x 59 cm x 15 cm. Primerni so za zlaganje enega na drugega, vendar ta način ni
vselej primeren, saj je treba pri komisioniranju blaga včasih prelagati zaboje, da bi prišli
na primer do tistega na dnu.

Slika 8: Plastični zaboji različnih dimenzij

Vir: Osebni vir

Za opravljanje transporta med posameznimi skladišči ter med skladišči in lokacijo
izvajanja dogodkov oziroma prireditev uporabljajo v podjetju eno lastno transportno
sredstvo, ki je prikazano na sliki 9. V primerih prevoza blaga večje prostornine, kot so
sestavni deli mobilne hiške, za prevoz najamejo zunanjega izvajalca.
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Slika 9: Transportno sredstvo

Vir: Osebni vir

Transportno sredstvo je znamke Renault Traffic. Kombi z devetimi sedeži se uporablja
za prevoz oseb ali kot tovorno vozilo. Značilnosti vozila so naslednje:


mere prtljažnika: širina 157 centimetrov (med kolesi 127 centimetrov), dolžina 280
centimetrov (do sprednje armature 370 centimetrov za prevoz senčnikov) in višina
130 centimetrov;



prtljažnik je opremljen z osmimi pritrdilnimi mesti na stenah vozila in osmimi na
tleh;



možnost namestitve dveh polic v zadnjem delu vozila;



vgrajen je stropni nosilec za prevažanje tovora teže do 13 kilogramov.

1.4 Skladiščni procesi
V nadaljevanju bomo predstavili ter opisali skladiščne procese, ki se izvajajo v
skladiščih podjetja Citrus Fritolin, d. o. o. Pomembno je še enkrat omeniti, da je
osnovna dejavnost podjetja Citrus Fritolin, d. o. o., gostinstvo in organiziranje različnih
dogodkov, zato nima tipičnega proizvodnega skladišča. V skladiščih ni vsakodnevnih
vhodov in izhodov blaga, ampak se vhodi in izhodi blaga vršijo v odvisnosti od potekov
dogodkov ter od vzdrževanja zaloge.
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Tok blaga je v našem primeru cikličen, kar pomeni, da se odpremljeno blago uporabi,
nato pa se prevzame in uskladišči nazaj v skladišče. Seveda je pred prevzemom
potrebna kontrola kakovosti blaga, kjer se določi, ali je ustrezna za uskladiščenje oz. ali
je blago slabše kakovosti potrebno prenove in popravila in ali je blago uničeno in ga je
treba odstraniti. Na sliki 10 je predstavljen omenjeni ciklični tok blaga.

Slika 10: Ciklični tok blaga

Vir: Osebni vir

S slike je razvidno, da v skladišče vstopa tudi sveže blago, naročeno pri dobaviteljih
predvsem za namene vzdrževanja zalog. Torej ko se določeno blago poškoduje, uniči,
izgubi ipd., je treba naročiti novo. Najpogosteje se naročajo plastični in stekleni kozarci,
skodelice ter ostali drobni inventar. Po potrebi pa se naročajo tudi lesene mize in stoli,
prti za gasilske mize, blazine za stole in ostali material za opravljanje dejavnosti. Zaradi
širitve dejavnosti podjetja in sodelovanja na vedno večjih prireditvah pa je potreba po
novem blagu vedno večja.
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Procesi, ki se izvajajo v skladiščih podjetja Citrus Fritolin, d. o. o., so prevzem blaga,
uskladiščenje, komisioniranje ter odprema. Vsi omenjeni procesi potekajo brez
podpore informacijske tehnologije ter brez pripadajoče dokumentacije, kot so
prevzemni list, odpremnica itd.

Prevzem blaga

Proces, ki se vrši na vhodu skladišča, je prevzem blaga. Pri prevzemu je pomembna
kvalitativna in kvantitativna kontrola, saj je treba morebitna odstopanja nemudoma
sporočiti dobavitelju. V nadaljevanju smo na sliki 11 predstavili prevzem svežega blaga,
naročenega pri dobavitelju. V večini primerov dobavitelji poskrbijo za dostavo blaga, v
nekaterih primerih pa transport blaga opravi podjetje z lastnim transportnim vozilom.

Ko je blago dostavljeno pred skladiščni prostor v Šentjurju, se opravi razkladanje ter
postavitev blaga na mesto za razkladanje. Nato se opravi kontrola blaga, kjer se torej
na podlagi opazovanja in štetja ugotavlja ustreznost dobave. Če je pri kontroli
ugotovljeno odstopanje, se izvede reklamacija, če pa je ugotovljena količinska in
kakovostna ustreznost, je blago pripravljeno na uskladiščenje.

Ines Miketič: Izboljšava skladiščenja in stroškovna upravičenost vpeljave sprememb

24

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Slika 11: Proces prevzema blaga
Blago
dostavljeno

Razkladanje
vozila

Ponovna dostava
blaga

Pregled dobavnice
Reklamacija
dobavitelju
Količinska in
kakovostna
ustreznost?

NE

DA
Blago pripravljeno
za uskladiščenje

Vir: Osebni vir

Uskladiščenje blaga

Sledi proces uskladiščenja blaga, ki smo predstavili z diagramom poteka na sliki 12.
Tukaj gre za fizični premik blaga na ustrezno mesto v skladišču. Prevzeto blago se v
večini primerov uskladišči v enem izmed skladišč v Šentjurju, ko pa so njihove
kapacitete polne, se blago transportira in uskladišči v drugo skladišče.

Ko delavec opravi prevzem, mora po transportni voziček, s katerim bo uskladiščil blago.
Ko s transportnim vozičkom pride do mesta razkladanja, začne nanj nalagati blago. Od
vrste blaga, velikosti in količine prevzetega blaga je odvisno, koliko blaga si bo lahko
delavec na voziček naložil naenkrat in ga odpeljal v skladišče. Od tega je odvisno tudi,
kolikokrat bo moral ponoviti to pot, da bo uskladiščil vso blago.
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Ko s transportnim vozičkom blago pripelje v skladišče, mora poiskati prosto odlagalno
mesto in nanj odložiti blago. Če prostega mesta v skladišču več ni, se mora odpraviti v
drugo skladišče ter poiskati prazen prostor. V določenih primerih se zgodi, da je treba
za uskladiščenje blaga opraviti tudi do 30 kilometrov poti ali celo več, saj praznega
skladiščnega prostora ni bližje kot na primer v skladišču na Primorskem. Delavec tako
poišče prazno odlagalno mesto ter tam odloži blago. Ko uskladišči vso blago, je proces
uskladiščenja končan.

Slika 12: Proces uskladiščenja blaga
Blago
prevzeto

Nalaganje blaga na
transportni voziček

Pot v skladišče

Iskanje prostega
mesta

Pot v drugo
skladišče
NE

Prosto
mesto?

DA
Odlaganje blaga na
prostem mestu

Blago
uskladiščeno

Vir: Osebni vir
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Komisioniranje blaga

Diagram poteka procesa komisioniranja je prikazan na sliki 13. Pred izvedbo
določenega dogodka se izdela seznam artiklov, ki jih je treba komisionirati. Delavec na
podlagi popisa potrebnega blaga in lastne presoje določi, v kater skladiščni prostor bo
odšel. Najpogosteje je to skladišče v Šentjurju. V nekaterih primerih se zgodi, da je
treba za komisioniranje enega delovnega naloga obiskati več skladiščnih prostorov.

Delavec začne s komisioniranjem: odpravi se do določenega skladišča, v njem poišče
potrebne predmete in jih odnese oziroma z vozičkom odpelje do nakladalnega mesta.
Glede na vrsto dogodka in velikosti potrebnega blaga se določi tudi število delavcev, ki
bodo opravili komisioniranje, saj določenega blaga en sam delavec ne bi zmogel sam
komisionirati. Na primer za komisioniranje blaga za postavitev začasnega gostinskega
obrata je potrebnih več delavcev, saj so sestavni deli mobilne hiške veliki in težki.

Ko nabere vse potrebno, delavec opravi še kontrolo in potrdi, da ima vso potrebno
blago. Če je spisek izpolnjen, je blago pripravljeno za naslednjo fazo, to je odpremo. Če
pa določenega blaga še ni uspel komisionirati, delavec najprej poišče skladišče, v
katerem je blago shranjeno, nato se odpravi do tega skladišča po potrebno blago, kjer
ga naloži in odpelje do razkladalnega mesta.
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Slika 13: Proces komisioniranja blaga
Blago
uskladiščeno

Popis potrebnega
blaga

Pot do skladiščnega
mesta

Nalaganje blaga na
voziček

Pot v drugo
skladišče

Pot do nakladalnega
mesta
Določitev v katerem
skl. je blago
Imamo vso
potrebno
blago?

NE

DA
Blago pripravljeno
za odpremo

Vir: Osebni vir

Odprema, ponovni prevzem in uskladiščenje blaga

Pri odpremi blaga se izvede nakladanje lastnega transportnega vozila. V primeru
oddaje blaga za nakladanje transportnega vozila poskrbi odjemalec sam. Primer
nakladanja blaga na transportno sredstvo odjemalca je prikazan na sliki 14. V primeru
oddajanja blaga v najem odjemalec torej za transport in nakladanje poskrbi sam,
podjetje pa poskrbi zgolj za pripravo blaga na nakladalnem mestu.
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Slika 14: Primer nakladanja vozila

Vir: Osebni vir

Po uspešnem nakladanju sledi transport blaga do mesta uporabe (oz. mesta dogodka).
Po uporabi se vso blago znova pripravi za transport, nato se naloži na transportno
vozilo in prepelje nazaj do skladišča. Kot že omenjeno, gre za ciklični tok blaga, zato se
blago po uporabi znova uskladišči.

Pred uskladiščenjem je potrebna kvalitativna kontrola blaga, da bi opredelili:


blago dobre kakovosti, ki se direktno uskladišči;



blago slabše kakovosti, potrebno popravil;



blago, ki je uničeno in ga je treba odstraniti.

Deleži blaga, določeni pri kvalitativni kontroli, so prikazani na sliki 15 v nadaljevanju.
Ocena deleža blaga, ki se direktno uskladišči, znaša približno 65 odstotkov. 35
odstotkov blaga je slabše kakovosti, od tega se približno 25 odstotkov blaga uspešno
popravi in uskladišči, 10 odstotkov blaga pa se odpiše. Najpogostejša vzroka odpisa sta
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uničenje med uporabo in kraja, prihaja pa tudi do poškodb blaga pri manipulaciji v
skladišču, včasih pa se lahko kakovost blaga poslabša zaradi neustreznega skladiščenja.

Slika 15: Deleži blaga, vrnjenega v skladišče

Deleži blaga, vrnjenega v skladišče
10%
Direktno
uskladiščenje

25%
65%

Popravilo
Odpis

Vir: Osebni vir

Po zaključku kontrole kakovosti blaga se blago torej razvrsti, nato pa se transportira do
mesta, kjer izvajajo popravila. Ko se popravila uspešno zaključena, se blago znova
uskladišči v skladišče. Omenjeni proces je prikazan z diagramom poteka na sliki 16
spodaj.
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Slika 16: Proces odpreme in ponovnega uskladiščenja blaga
Blago
komisionirano

Nakladanje vozila

Transport do mesta
uporabe

Blago,
primerno za
popravilo

NE
Odstranitev blaga

uporaba
DA

Transport nazaj do
skladišča

Razkladanje blaga

Blago,
primerno za
uskladiščenje

Transport blaga do
mesta popravila

Popravilo blaga

NE

Pot v drugo
skladišče

DA
Ponovno
uskladiščenje

Vir: Osebni vir

Dejanski proces uskladiščenja

S procesno karto bomo podrobneje predstavili dejanski potek procesa uskladiščenja in
komisioniranja blaga, saj se bomo v nadaljevanju osredotočili na izboljšanje slednjega.
Pri omenjenih procesih prihaja namreč do nepotrebnih zastojev.
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Pri dobaviteljih se najpogosteje naroča potrošni material, natančneje steklene kozarce.
Takšna naročila se redno izvajajo jeseni in spomladi, saj je treba obnoviti zaloge. Glede
na potrošnjo pa se naročila izvedejo tudi vmes. V nadaljevanju bomo torej predstavili
proces dostave in uskladiščenja steklenih kozarcev. Zadolženi za nabavo pri dobavitelju
naroči ustrezno vrsto in količino želenih kozarcev, in sicer:


10 paketov kozarcev 2 dcl;



5 paketov kozarcev 5 dcl;



5 paketov kozarcev 1 dcl.

En paket kozarcev je pakiran v kartonsko škatlo po šest kosov. Pošiljko dobavitelj
dostavi pred skladišče v Šentjurju in blago tudi razloži na razkladalno mesto. Nato sledi
proces uskladiščenja.

Dejanski potek procesa uskladiščenja blaga (kozarcev) v skladišče v Šentjurju zajema 11
opravil, kot je prikazano na procesni karti v tabeli 8. Po prevzemu blaga delavec,
zadolžen za uskladiščenje, opravi 15 metrov dolgo pot po transportni prekucni voziček,
saj se voziček po vsaki uporabi pospravi nazaj v skladišče. Za pot porabi pol minute.

Naslednji korak je nalaganje blaga na transportni voziček, pri tem naredi slaba 2 metra
in porabi približno 40 sekund. Blago naloži na voziček. Ker so kozarci pakirani v škatle,
si na voziček naloži deset paketov naenkrat in jih odpelje v skladišče, oddaljeno 10
metrov. Ker se v skladišču odlaga po sistemu razpoložljivega prostega mesta, mora
delavec najprej poiskati primeren prostor za odlaganje. Za to porabi 8 minut in opravi
30 metrov poti, saj mora določeno blago, ki je že uskladiščeno, preložiti. Ko poišče
prazen prostor, blago odloži, za kar porabi slabo minuto, saj ga pri tem ovira blizu
odloženo blago.

Nato se odpravi nazaj do mesta razkladanja, pri čemer naredi 12 metrov, porabi pa pol
minute. Tam na voziček naloži preostalih deset paketov kozarcev, za kar zopet porabi
približno 40 sekund, nato naredi slaba 2 metra poti.
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Znova opravi 10-metrsko pot do skladišča in porabi dobre pol minute. Nato nekaj časa
hodi po skladišču in ugotavlja, kje bi lahko odložil blago. Po približno treh minutah
ugotovi, da je v skladišču premalo prostora. Zato mora prostor narediti. Grelnike, ki so
prav tako pakirani v kartonske škatle, preloži in jih zlaga enega na drugega, dokler je
mogoče. Pri tem naredi 10 metrov in porabi 5 minut. Tako naredi prostor za blago in ga
za konec še odloži in porabi pol minute.

Tabela 8: Procesna karta za proces uskladiščenja
Št.
Opravil
a

Tehnološka

Kontr
olna

Skladiščna

Čakanje



1
2



3






4
5

Transportna

D





6
7



8





9



D

10



D

11



Opravilo

Pot delavca po
transportni voziček
Nalaganje blaga na
voziček
Transport blaga v
skladišče
Iskanje prostega
mesta
Odlaganje blaga na
prostem mestu
Pot nazaj do
razkladalnega mesta
Nalaganje blaga na
voziček
Transport blaga v
skladišče
Ugotavljanje, ali je v
skladišču še kakšno
prosto mesto
Prelaganje blaga

Pot

15
m
2
m
10
m
30
m

Potreben
čas

Nekor.
čas

30 s
40 s
35 s
8 min
1 min

12
m
2
m
10
m

30 s
40 s
35 s

20
m

3 min

10
m

5min

Odlaganje blaga na
prosto mesto

30s
11
1
m

Skupaj metrov/ delovnih ur/ minut

Koristen
čas

4 min

1 min

16
min

Vir: Osebni vir

Kot je prikazano na procesni karti, zajema proces uskladiščenja 11 opravil in traja
skupaj 21 minut. Od tega znaša koristen čas za vse tehnološke operacije 4 minute, čas
za transportne operacije minuto ter nekoristen čas čakanja kar 16 minut. V našem
primeru sta krivca za nepotrebni in nekoristni čas pri procesu uskladiščenja blaga
iskanje prostega mesta v skladišču ter prelaganje blaga.
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Razmerje trenutnih časov smo prikazali tudi na sliki 17, kjer lahko že na prvi pogled
opazimo izstopanje nekoristnega časa, ki je kar petkrat višji od ostalih.

Slika 17: Trenutno stanje časov procesa uskladiščenja

čas v minutah

Trenutno stanje časov procesa uskladiščenja

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Koristen čas

Potreben čas

Nekoristen čas

Vir: Osebni vir

Dejanski proces komisioniranja

Naslednji proces, ki ga bomo predstavili, je proces komisioniranja blaga. S procesno
karto je prikazan v tabeli 9. Proces se nanaša na komisioniranje blaga za izvedbo
manjšega piknika za 30 ljudi v okolici Šentjurja. Zajema 27 opravil in se začne s popisom
blaga, potrebnega za izpeljavo projekta oziroma dogodka. Pri tem je treba natančno
navesti, katere artikle je treba komisionirati in v kakšnih količinah, in sicer:


štiri gasilski kompleti (štiri mize in osem klopi);



štiri prti za gasilske mize in osem blazin za klopi;



potrošni material, kot so plastični kozarci, krožniki in pribor (vilice, žlice, noži,
zobotrebci in ostalo) po 100 kosov;



žar in pribor za peko;



kotel in pribor za kuhanje;



štiri senčniki in štirje podstavki;
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Tako nastane seznam blaga za komisioniranje, ki mu pravimo delovni nalog. Za njegovo
izdelavo porabi delavec slabe pol ure. Sledi pot delavca do skladišča v Šentjurju, ki je
oddaljeno približno 100 metrov. Za to porabi 5 minut.

Ko prispe v skladišče, nabere blago glede na delovni nalog. Delavec hodi po skladišču in
išče blago, ki ga mora komisionirati. Za to porabi 5 minut, saj mora kakšno blago
preložiti, ter opravi pot 20 metrov. Najprej pride do hladilnih torb, vzame dve in ju
naloži na voziček ter odpelje do nakladalnega mesta pred skladiščem. Pri tem prehodi
10 metrov in porabi dve minuti, saj se mora pri transportu izogibati ostalemu
uskladiščenemu blagu ter premikati tisto blago, ki ga ovira pri transportu. Blago odloži
na nakladalnem mestu. Za to porabi 40 sekund.

Nato se vrne nazaj v skladišče. Z vozičkom se zapelje do mesta, kjer so uskladiščeni
plastični pribor, krožniki in kozarci. Na voziček naloži manjšo škatlo, v kateri je že
pripravljen komplet 100 kosov. Ko jo naloži, se odpravi naprej in na voziček naloži še
štiri prte za gasilske mize. Vse skupaj nato odpelje na nakladalno mesto.

Tokrat se nazaj v skladišče odpravi brez transportnega vozička in zopet opravi pot 10
metrov in porabi 40 sekund. Ko pride v skladišče, pregleda delovni nalog, nato znova
sledi iskanje blaga. Pri tem zopet prelaga blago in opravi pot 15 metrov in se s tem
zamudi 7 minut. Sledi transport žara do nakladalnega mesta.

Sledi pot nazaj v skladišče. Tokrat se odpravi do mesta, kjer so uskladiščeni kompleti
gasilskih miz in klopi. Za njihovo komisioniranje potrebuje pomoč, zato se mu pridruži
še en delavec. Skupaj na nakladalno mesto odneseta dve mizi in štiri klopi naenkrat. Da
na nakladalno mesto odneseta vseh osem klopi in štiri mize, pot opravita dvakrat.

Sledi še prenos senčnikov in podstavkov, zato morata isto pot opraviti še osemkrat.
Sledi kontrola delovnega naloga. Po pregledu delavec ugotovi, da potrebuje še kotel.
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Vendar pa je kotel shranjen v skladišču na Primorskem. Zato se s transportnim
sredstvom odpravi na Primorsko. Ko prispe pred skladišče, opravi pot od vozila v
skladišče. V skladišču za iskanje blaga porabi 2 minuti, pri tem pa opravi 5 metrov poti.
Nato kotel naloži na vozilo in ga transportira do skladišča v Šentjurju. Zopet opravi več
kot 120 kilometrov in porabi dve uri in 20 minut. Ko prispe do skladišča v Šentjurju, se
proces komisioniranja zaključi.

Tabela 9: Procesna karta za proces komisioniranja
Št.
Opravila

Tehnološka

1



Transportna



3



4





5





6



7







10





11



Pot nazaj v skladišče

D

Pot v skladišče



16
17



18



19



Pot

Koriste
n čas

Iskanje blaga



Transport žara do
nakladalnega mesta



Pot nazaj v skladišče



Transport kompleta
(2 mizi in 4 klopi)
Odlaganje na
nakladalnem mestu



Pot nazaj v skladišče



Transport kompleta
(2 mizi in 4 klopi)

Potrebe
n čas

Nekor.
čas

30
min
100
m
20
m
3m
10
m

5
min
5
min
1
min
2
min
40 s

10
m
15
m

30 s
7
min

2m

50 s

5m

40 s
30 s

10
m

20s

Kontrola
komisioniranja

D

14

Iskanje blaga
Nalaganje na
voziček
Transport blaga do
nakladalnega mesta
Odlaganje blaga na
nakladalnem mestu



13

Iskanje blaga
Nalaganje blaga na
voziček
Pot do nakladalnega
mesta
Odlaganje blaga na
nakladalnem mestu



12

Opravilo

Popis potrebnega
blaga
Pot delavca do
skladišča v Šentjurju



9

20

Čakanje

D



8

Skladiščna



2

15

Kontrolna

1
min
10
m
13
m
10
m
14
m

5
min
1
min
20 s
2
min
10 s

14
m
14
m
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Odlaganje na
nakladalnem mestu



22
23
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10 s



Pot nazaj v skladišče

10
m



Prenos senčnikov
do nakladalnega
mesta

128
m



24

25 s
6
min
1
min

Kontrola naloga

25



D

Pot do skladišča na
Primorskem

120
km

26



D

Iskanje blaga in
nalaganje na vozilo

5m

27



D

Transport do
skladišča v Šentjurju

120
km
240
km
393
m

Skupaj metrov/ delovnih ur/ minut

1h
30
min
2
min
1h
30
min
47
min
30 s

8
min
30 s

3h
19
min

Vir: Osebni vir

Kot je prikazano na procesni karti, zajema celoten proces uskladiščenja 27 opravil in
traja skupaj 4 ure in 15 minut. Pri tem je treba opraviti 240 kilometrov in 393 metrov
poti. Od skupnega časa znaša koristen čas za vse tehnološke operacije 47 minut in 30
sekund, čas za transportne in kontrolne operacije 8 minut in 30 sekund ter nekoristen
čas, porabljen za čakanje, kar 3 ure in 19 minut. Razmerje trenutnih časov smo
predstavili tudi na sliki 18, s katere jasno izstopa nekoristen čas, ki je pri tem procesu
precej višji od ostalih.
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Slika 18: Trenutno stanje časov procesa komisioniranja
Trenutno stanje časov procesa komisioniranja

200
Nekoristen
čas za
transport
med
skladišči

Čas v minutah

150

100

Čas za
ostala
opravila

50

0
Koristen čas

Potreben čas

Nekoristen čas

Vir: Osebni vir

Nekoristen čas pri procesu komisioniranja v našem konkretnem primeru povzročajo
aktivnosti iskanja in prelaganja blaga po skladišču ter predolga pot po blago v drugo
skladišče. V nadaljevanju bomo tako predstavili predloge za izboljšanje ter odpravo
nekoristnega časa.

1.5 Analiza SWOT
Analize trenutnega stanja se bomo lotili s pomočjo matrike analize SWOT, ki pod
drobnogled vzame štiri vidike, in sicer ne samo prednosti in slabosti, ampak tudi
priložnosti in nevarnosti. Matrika SWOT je predstavljena v nadaljevanju v tabeli 10, ki
smo jo izdelali glede na trenutno stanje v skladišču podjetja Citrus Fritolin, d. o. o. Za
vsak vidik bomo v nadaljevanju opisali dejavnike, ki so našteti v matriki.
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Tabela 10: Analiza SWOT trenutnega stanja
PREDNOSTI:

SLABOSTI:





ni stroškov najemnine za skladiščne
prostore;



poslovanja;

pomoč družinskih članov ob večjem



obsegu skladiščnih opravil;


skladiščno poslovanje brez podpore
informacijske tehnologije;



pripravljenost osebja do
izboljševanja skladiščenja;



decentralizacija skladiščnega

prenatrpanost in nepreglednost
skladiščnih prostorov;

lokacija začasnih skladišč



slab nadzor nad blagom;

neposredno v bližini izvajanja



izguba blaga;

dogodka/prireditve.



časovne izgube zaradi iskanja blaga v
skladišču;



več oseb dostopa do skladišč.

PRILOŽNOSTI:

NEVARNOSTI:





neuporabljen prostor, ki bi ga lahko
preuredili v skladišče;




slabo varovani skladiščni objekti 
možnost vloma, kraje;

izboljšanje skladiščnega poslovanja z



neustrezna protipožarna varnost;

uporabo informacijske tehnologije;



izguba odjemalcev zaradi zamud v

možnost najema zunanjega izvajanja

dostavi.

logističnih storitev  outsourcing.

Vir: Osebni vir

Prednosti

Pri analizi trenutnega stanja smo ugotovili kar nekaj prednosti skladiščnega poslovanja
podjetja Citrus Fritolin, d. o. o. Med najpomembnejšimi je vsekakor skladiščenje brez
stroškov najemnin, saj ima podjetje vse skladiščne prostore v svoji lasti. Ker gre za
družinsko podjetje, ki je počasi širilo svojo dejavnost, je na začetku za skladišče
uporabljalo domačo garažo. Kasneje je bilo treba zaradi širitve dejavnosti in vedno
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večjih projektov in tudi potrebe po vedno večji količini blaga povečevati in širiti tudi
skladiščne prostore. Tako so nastala skladišča na različnih lokacijah, kjer je bil
razpoložljiv prostor.

Kot prednost smo navedli tudi pomoč družinskih članov pri nenadnih obsežnejših
skladiščnih opravilih. Posledično ne prihaja do zastojev pri delu, saj pri nenapovedanih
presežkih v obsegu dela ni treba iskati in zaposlovati novega kadra. To se zgodi v
primeru nenačrtovanih projektov, ki zahtevajo hitro organizacijo in izvedbo del.

Pohvale vredna je pripravljenost odgovornih v podjetju za spremembe in potencialne
izboljšave. Ta prednost je pomembna tudi z vidika relevantnosti našega magistrskega
dela, saj bomo podali predloge, s katerimi lahko podjetje dejansko izboljša trenutno
stanje na področju skladiščenja.

Slabosti

Omenili smo, da ima podjetje skladišča na več lokacijah po Sloveniji, ki so med seboj
oddaljene tudi več kot 100 kilometrov. Takšna decentralizacija je vsekakor slabost, saj
ima podjetje posledično slabši nadzor na uskladiščenim blagom. S tem se poveča
tveganje izgube ali poškodbe blaga.

Prav tako je treba pri skladiščnih procesih, kot je na primer proces komisioniranja,
blago nabirati v več skladiščih, na primer v skladišču v Šentjurju in v skladišču na
Primorskem. Pri tem pa se opravi dolga pot in porabi veliko nekoristnega časa.
Slabost, ki jo lahko omenimo, je tudi prenatrpanost nekaterih skladišč in posledična
nepreglednost. Blago se v skladiščih nalaga eno na drug in tesno skupaj, da bi izkoristili
čim več prostora, vendar to ovira delo v skladišču. Pri skladiščnih procesih je treba
prelagati blago, kar podaljšuje nekoristni čas in predvideva nepotrebne poti. Zato
prihaja tudi do poškodb pri manipuliranju z blagom.

V skladiščih je nad blagom slab nadzor oziroma ga sploh ni. Prevzemi, odpreme in
ostali procesi v skladiščih se ne beležijo. Količina zalog v posameznih skladiščih ni
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znana, saj se ne vodi evidenc, vhodov in izhodov ipd. Zaloge oziroma osnovna sredstva,
ki so v obtoku, so vodena zgolj računovodsko. To pomeni, da nihče natančno ne ve,
koliko blaga je trenutno v skladiščih in v obtoku.

Blago v skladiščih ni označeno, prav tako niso označena odlagalna mesta, ki bi točno
določala, katero blago je uskladiščeno na katerem mestu. Uskladiščenje se vrši po
sistemu naključnega odlaganja, kar pomeni, da se blago uskladišči na prvem prostem
odlagalnem mestu. Posledično pride do izgube blaga in časovnih izgub pri iskanju blaga
v skladišču.

Kot smo že omenili, je podjetje družinsko, kar pomeni, da lahko v skladišče vstopa več
oseb, ki za to niso pooblaščene. Prihaja tudi do nenadzorovane izposoje blaga, kar
pomeni večje tveganje izgube blaga, saj vedno obstaja možnost, da blago ne bo nikoli
več vrnjeno v skladišče.

Priložnosti

Priložnosti so pomemben vidik te analize, saj nas pri strateških odločitvah usmerijo tja,
kjer obstajajo možnosti za izboljšanje. Kot priložnost v našem primeru smo opazili večji
prostor, ki je trenutno še neizkoriščen. Ta prostor namreč podjetje trenutno uporablja
kot pomožno skladišče, ki smo ga opisali že v prejšnjem poglavju.

Ta pomožni skladiščni prostor je v Celju in meri 32 kvadratnih metrov, visok pa je slabih
5 metrov. Trenutno se uporablja kot začasno odlagalno mesto za vrednejše blago, ker
je bolje varovano in primerno za občutljivejše blago. Trenutna zasedenost skladišča z
vidika uskladiščenja je pribl. 30-odstotna. To pomeni, da je še 70 odstotkov prostora, ki
bi ga lahko izkoristili. Lokacija je primerna tudi zato, ker leži na obrobju Celja, samo 4
kilometre od avtoceste.

Glede na to, da skladišča niso podprta z ustrezno informacijsko tehnologijo, vidimo
priložnost v nadgradnji skladišča z informacijskim sistemom. Takšen informacijski
sistem ima veliko pozitivnih lastnosti in vplivov na poslovanje skladišča, vendar je lahko
Ines Miketič: Izboljšava skladiščenja in stroškovna upravičenost vpeljave sprememb

41

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

njegova vpeljava za podjetje prevelik projekt z vidika kompleksnosti kakor tudi s
finančnega vidika. Pred vpeljavo informacijskega sistema je potrebna ustrezna notranja
preureditev skladišča, saj v nasprotnem primeru delovanje informacijskega sistema ne
bo učinkovito.

Priložnost, ki bi jo lahko omenili, je tudi outsourcing oziroma najem logistične storitve
pri zunanjem izvajalcu. Potencialni zunanji izvajalec, ki ponuja najem skladiščne in
transportne storitve v bližini, je podjetje Intereuropa. Vendar je v tem primeru
potrebna natančna analiza trenutnih skladiščnih stroškov in analiza stroškov, ki bi jih
podjetje imelo v primeru najema skladiščne storitve. V našem primeru podjetje namreč
ne plačuje najemnine za skladiščne prostore in lahko sklepamo, da z oddajanjem v
zunanje izvajanje ne bi prihranili z vidika stroškov, ampak morebiti zgolj pri
učinkovitosti skladiščenja.

Nevarnosti

Pod sklopom nevarnosti bi lahko opredelili slabo varovane in zaščitene skladiščne
objekte. Posledično lahko prihaja do vlomov in kraje blaga. Prav tako skladiščni objekti
niso ustrezno protipožarno zaščiteni. Ob udaru strele bi namreč lahko prišlo do požara,
blago v skladišču pa bi pogorelo.

Glavna nevarnost, ki preti skladiščnemu poslovanju, je izguba kupcev zaradi zamud v
dostavi. Takšne zamude za marsikatero podjetje pomenijo tudi zaustavitev proizvodnje
zaradi pomanjkanja ključnih sestavnih delov. Zaradi neurejenih skladiščnih prostorov in
slabe sledljivosti blaga torej prihaja do kopičenja nekoristnega časa pri komisioniranju
blaga. Zaradi zamud v dostavi se lahko odjemalci odločijo za drugega ponudnika iste
storitve in s tem podjetje izgubi posel.
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Možnosti za izboljšanje

Glede na izdelano analizo trenutnega stanja smo ugotovili, da se podjetje pri
skladiščnem poslovanju srečuje s številnimi pomanjkljivostmi. Te pomanjkljivosti bi
lahko odpravili ali vsaj omilili na različne načine. Pri iskanju morebitnih rešitev so nam v
pomoč priložnosti, ki smo jih našteli v prejšnjih poglavjih.

Problema neučinkovitega skladiščenja se bomo lotili sistematično. Najprej bomo rešili
problem decentralizacije skladišč in jih poskušali združiti na eni lokaciji. Nato se bomo
lotili načrtovanja ustrezne notranje ureditve in preureditve skladišča, da bo primerno
za nadaljnjo vpeljavo informacijskega sistema.

V nadaljevanju bomo možnosti za izboljšave predstavili v naslednjem zaporedju:


združitev skladišč;



načrtovanje notranje ureditve in preureditve skladišč;



izboljšanje skladiščnega poslovanja z vpeljavo informacijskega sistema;



nadgradnja skladiščnega poslovanja z vpeljavo tehnologije črtne kode.

Pomembno je omeniti, da se predlogi med seboj dopolnjujejo. To pomeni, da se
zadnjega predloga ne moremo lotiti in izpeljati brez predhodne izpeljave prvih dveh.
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2 Ugotovitve in predstavitev predlogov za izboljšanje
Pri analizi trenutnega stanja smo ugotovili določene slabosti, ki so povezane s
skladiščenjem in skladiščnim poslovanjem obravnavanega podjetja. Ena izmed večjih
slabosti je vsekakor slab nadzor nad uskladiščenim blagom, ki je posledica predvsem
neurejenih skladiščnih prostorov in prenatrpanosti. Prav tako je skladiščno poslovanje
decentralizirano, saj so skladiščni prostori na različnih lokacijah. To je eno izmed
področij, ki jih bomo v nadaljevanju poskušali izboljšati.

Prvi predlog, ki ga bomo predstavili, je združitev skladišč z vzpostavitvijo novega
skladiščnega prostora in izboljšanje notranje ureditve skladišč. Priložnost za ureditev
centralnega skladiščnega prostora smo namreč opazili v skladiščnem prostoru, ki je do
sedaj služil kot začasno odlagalno mesto in ni bil izkoriščen v celoti. Namen tega
predloga je izboljšanje pregleda nad uskladiščenim blagom s ciljem izboljšanja pregleda
nad uskladiščenim blagom, preprečevanja izgub in poškodb blaga ter odprave zamud
zaradi nepotrebnega iskanja blaga.

Kot potencialno priložnost smo med drugim izpostavili tudi izboljšanje skladiščnega
poslovanja z uporabo informacijske tehnologije. Do sedaj je skladišče poslovalo brez
kakršne koli podpore informacijske tehnologije. Z njeno uvedbo pričakujemo, da bo
skladiščno poslovanje učinkovitejše zaradi uvedbe sledljivosti blaga in natančnega
pregleda nad blagom. Pred tem pa je treba ustvariti in vpeljati skladiščne listine, s
katerimi bomo v bodoče beležili vse dogodke v skladiščih in posledično izboljšali nadzor
nad blagom.

2.1 Združitev skladišč
Trenutno se skladiščni prostori nahajajo na štirih lokacijah po Sloveniji, in sicer v
Šentjurju, v Celju, na Vranskem in na Primorskem. Glavno skladišče je v Šentjurju, kjer
je tudi sedež podjetja. Ugotovili smo, da sta skladišča na Vranskem in na Primorskem
nepotrebni in neustrezno locirani, saj sta od sedeža podjetja oddaljeni 34 in 120
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kilometrov. Zato kot prvi predlog navajamo združitev skladišč oz. njihov premik na
ustrezno lokacijo.

Omenili smo, da obstaja možnost ureditve skladiščnega prostora v Celju. Površina tega
skladiščnega prostora je 40 kvadratnih metrov, v višino pa meri slabe štiri metre. Z
ustrezno notranjo ureditvijo bi lahko ta prostor izkoristili tudi v višino in pridobili na
skladiščni zmogljivosti.

Tako bi torej skladišče na Primorskem, skladišče na Vranskem in skladišče v Celju
združili na eni lokaciji, in sicer v Celju. S tem bi se v bodoče izognili dolgim transportnim
potem med skladišči in izboljšali pregled nad blagom. Skladišče v Šentjurju pa bi ostalo.
Premik je simbolično prikazan na sliki 19.

Slika 19: Simbolični prikaz premika skladišč

Vir: Osebni vir

Če predlog preučimo z vidika površine, lahko sklepamo, da bi blago iz skladišča na
Vranskem, ki meri 15 kvadratnih metrov, in blago iz skladišča na Primorskem, ki meri
20 kvadratnih metrov, lahko premaknili v prostor v Celju na površino 40 kvadratnih
metrov.

S finančnega vidika omenjeni predlog za podjetje ne predstavlja velike investicije. Ne
predvideva namreč investicije za najem, odkup oziroma izgradnjo skladiščnega
Ines Miketič: Izboljšava skladiščenja in stroškovna upravičenost vpeljave sprememb

45

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

prostora, saj že obstaja. Strošek izvedbe premika skladišč oziroma blaga predstavlja
samo fizični premik vseh artiklov iz skladišča na Vranskem in Primorskem do lokacije v
Celju. Skupni strošek sestavljata cena goriva za transport in strošek delovne sile za
izvedbo premika.

2.2 Načrtovanje notranje ureditve in preureditve skladišč
Ustrezna notranja ureditev in organizacija skladiščnega prostora igrata pomembno
vlogo pri skladiščnem poslovanju. To je odvisno od vrste in količine uskladiščenega
materiala. Skladišče mora biti organizirano tako, da zagotavlja čim krajše notranje poti
in čim hitrejše delo pri opravljanju skladiščnih operacij ter čim večjo pretočnost. Pri
tem je pomembno, da se opravi čim manj manipulacij in da je tok blaga skozi skladišče
tekoč in brez motenj.

Po besedah Potočnika (1992, str. 73) vpliva na koeficient izkoriščenosti skladiščnih
površin več dejavnikov, in sicer vrsta materiala, način skladiščenja, širina komunikacij,
velikost prevzemnih, izdajnih in ostalih stranskih površin. To vpliva tudi na notranjo
ureditev skladišča v naslednjem smislu:


določitev vhodov, transportnih poti, izhodov ter odpravljanje ozkih grl;



organizacija prevzemnega in izdajnega mesta za material;



določitev skladiščnih oddelkov in podskupin;



ureditev tehničnih pogojev za čim boljše varovanje materiala (klimatske naprave,
ventilacija, hladilni sistem ipd.);



določitev koeficienta izrabe površin v skladišču, ki ga izražamo z razmerjem med
izkoriščeno površino in skupno površino skladišča.

Če upoštevamo še zahteve, ki jih navaja Kaltnekar (1993, str. 266), in sicer:


smotrnost in preglednost skladiščenja;



pravilno prostorsko razporeditev;



zavarovanje pred škodami (vlaga, požar, tatvine);



smotrno in zadostno označevanje;
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bomo dosegli smotrno notranjo ureditev skladišča. S tem zagotovimo ekspeditivnost
skladišča, zmanjšajo pa se tudi stroški dela v njem.

Prerazporeditev blaga

Prvi korak pri notranji ureditvi je analiza vrste blaga, ki se skladišči v skladišču. Pri tem
se opravi še smotrna razporeditev blaga glede na skladišče ter glede na način
skladiščenja, torej ali se bo blago skladiščilo na regalih ali na tleh. V tabeli 11 je
prikazana razporeditev blaga glede na skladišče in na način skladiščenja.

Tabela 11: Razpored blaga glede na skladišče in način skladiščenja

Skladišče 3 (Šentjur)

Regalno

Talno

Kozarci (2.500 kom)

Lesene mize (70 kom)

Pladnji (30 kom)

Leseni stoli (280 kom)

Blenderji (5 kom)

Ležalniki (12 kom)

Sokovniki (5 kom)
Pekač za palačinke

Gasilske klopi in mize (10
kompletov)
Plinske jeklenke (5 kom)

Toaster

Hladilne posode (4 kom)

Podaljški (10 kom)

Skrinje za sladoled (2 kom)

Kabli (20 kom)

Cvrtniki (4 kom)

Razdelilniki (20 kom)

Žari (4 kom)

Reflektorji (20 kom)

Senčniki (9kom)

Zvočniki (10 kom)

Podstavki (12 kom)

Ojačevalec

Sestavljivi regali (3 kom)
Nadstrešek za mobilno
hiško
Ograja za mobilno hiško
Napa inox
Miza inox
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Regal inox
Pult s hladilnikom (2 kom)
Skladišče Celje

Kozarci

Skrinje (3 kom)

Projektor
Blagajne (6 kom)

Grelne posode za pijačo
(50 kom)
Barske mize (50 kom)

Računalnik

Gasilski kompleti (30 kom)

Radio

Senčniki (9 kom)

Ojačevalec

Podstavki (9 kom)

Zvočniki (6 kom)

Hladilnik (2 kom)

Žarnice (20 kom)

Kotel

Grelne posode za
hrano (10 kom)
Cvrtniki (4 kom)
Vir: Osebni vir

V tabeli je prikaz smotrne razporeditve blaga. V skladišču 1 in 2 v Šentjurju stanje
ostaja nespremenjeno. Iz skladišča 3 v Šentjurju pa bi bilo smotrno barske mize in
termo posode premakniti v skladiščni prostor v Celju. Tu pa bi bil prostor za
skladiščenje vse ostale opreme za mobilno hiško, torej za blago, ki je bilo skladiščeno
na Vranskem. Tako se v bodoče na lokaciji v Šentjurju skladišči samo blago, potrebno
za postavitev začasnega gostinskega obrata. Ostalo blago, ki se uporabljajo pri
posameznih projektih in dogodkih, pa bi skladiščili v Celju. S tem bi dosegli
komisioniranje blaga iz enega skladišča naenkrat.

Reorganizacija skladišča v Celju

Glede na omenjeno razporeditev blaga bi bilo treba blago razporediti še po skladišču.
Treba je določiti stalno odlagalno mesto vsake vrste blaga ter v skladišču urediti
označbe odlagalnih mest. V tistem delu skladišča, kjer bi se blago skladiščilo po tleh, je
treba poskrbeti za talne označbe.
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Istovrstno blago bi lahko skladiščili v pasovih oziroma conah, ki bi jih tako tudi označili,
in sicer blago po conah v skladišču v Celju, kot je prikazano na sliki 22 v nadaljevanju:


cona 1: barske mize;



cona 2: skrinje;



cona 3: hladilniki;



cona 4: grelne posode (pakirane v škatlah);



cona 5: plastični zaboji (za skladiščenje elektro opreme);



cona 6: gasilski kompleti;



cona 7: senčniki in podstavki.

V drugem delu skladišča pa bi bilo smotrno postaviti regal, ki bi lahko bil širok največ 7
metrov, saj bi v nasprotnem primeru oviral vhod v skladišče. Višina regala ne bi smela
presegati dveh metrov in pol, saj brez ustrezne skladiščne mehanizacije ni mogoče
opravljati manipulacij na višji višini.

V okviru postavitve skladiščnega regala je treba na začetku določiti osnovno skladiščno
enoto. V našem primeru bomo kot skladiščno enoto definirali plastični zaboj širine 40
centimetrov, dolžine 59 centimetrov in višine 31 centimetrov.

Nato je treba izbrati ustrezno regalno konstrukcijo (regalne stranice in veznike). Vrsto
regalne konstrukcije izberemo v odvisnosti od teže skladiščne enote ter njihove
razporeditve v vodoravni in navpični smeri.

Temelj postavitve regalne konstrukcije predstavlja osnovno regalno okno, ki je
prikazano na sliki 20. Dolžina in višina regalnega okna sta v osnovi odvisni od izbrane
skladiščne enote ter številnih dodatkov, kot so širina stebra, varnostni dodatek za
širino (Lerher & Potrč, 2011).
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Slika 20: Regalno okno

Vir: Lerher & Potrč, 2011


Izračun dolžine regalnega okna (Lerher & Potrč, 2011):

Formulo za izračun dolžine regalnega okna prikazuje enačba 1, kjer:
o w [mm] predstavlja širino skladiščne enote;
o n predstavlja število transportno-skladiščnih enot v regalnem oknu;
o b1 [mm] predstavlja varnostni dodatek za širino;
o b4 [mm] predstavlja širina stebra.

𝐿𝑅𝑂 = 𝑤 ∙ 𝑛 + (𝑛 + 1) ∙ 𝑏1 + 𝑏4

[1]

𝐿𝑅𝑂 = 400 ∙ 3 + (3 + 1) ∙ 100 + 80
𝐿𝑅𝑂 = 1680 𝑚𝑚


Izračun višine regalnega okna (Lerher & Potrč, 2011):

Formulo za izračun višine regalnega okna prikazuje enačba 2, kjer:
o h [mm] predstavlja višino transportno-skladiščne enote;
o b2 [mm] predstavlja varnostni dodatek za višino;
o b6 [mm] predstavlja višino veznika.

𝐻𝑅𝑂 = ℎ + 𝑏2 + 𝑏6

[2]

𝐻𝑅𝑂 = 310 + 200 + 90
𝐻𝑅𝑂 = 600 𝑚𝑚
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Izračun globine regalnega okna (Lerher & Potrč, 2011):

Formulo za izračun globine regalnega okna prikazuje enačba 3, kjer:
o g[mm] predstavlja dolžino skladiščne enote.

𝐺𝑅𝑂 = 𝑔

[3]

𝐺𝑅𝑂 = 590 𝑚𝑚
Glede na izračun bi v našem primeru tvorili regalno okno, ki meri v dolžino 168
centimetrov, v višino 60 centimetrov in v globino 59 centimetrov. V nadaljevanju je
potrebno na osnovi geometrijsko opredeljenega regalnega okna določiti osnovno
obliko skladiščnega regala, ki je prikazana na sliki 21. Skladiščni regal predstavlja
izbrano število regalnih oken v vodoravni smeri Nx in navpični smeri Ny. (Lerher &
Potrč, 2011)

Slika 21: Skladiščni regal

Vir: Lerher & Potrč, 2011


Izračun dolžine skladiščnega regala (Lerher & Potrč, 2011):

Formula za izračun dolžine skladiščnega regala je prikazana v enačbi 4, kjer:
o LRO predstavlja dolžino regalnega okna;
o Nx predstavlja število regalnih oken v vodoravni smeri;
o b5 [mm] predstavlja debelino stebra.
Ines Miketič: Izboljšava skladiščenja in stroškovna upravičenost vpeljave sprememb

51

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

𝐿 = 𝐿𝑅𝑂 ∙ 𝑁𝑥  𝑁𝑥 = 𝐿

𝐿

7000

= 1680 = 4,16 ≈ 4

𝑅𝑂

[4]

𝐿𝑅𝑆 = 𝐿𝑅𝑂 ∙ 𝑁𝑥 + 𝑏5
𝐿𝑅𝑆 = 1680 ∙ 4 + 80
𝐿𝑅𝑆 = 6800 𝑚𝑚


Izračun višine skladiščnega regala (Lerher & Potrč, 2011):

Formulo za izračun višine skladiščnega regala prikazuje enačba 5, kjer:
o HRO predstavlja višino regalnega okna;
o Ny predstavlja število regalnih oken v navpični smeri;
o b7 predstavlja odmik regala od tal.

𝐻

𝐻 = 𝐻𝑅𝑂 ∙ 𝑁𝑦  𝑁𝑦 = 𝐻

𝑅𝑂

=

2500
600

= 4,17 ≈ 4

[5]

𝐻𝑅𝑆 = 𝐻𝑅𝑂 ∙ 𝑁𝑦 + 𝑏7
𝐻𝑅𝑆 = 600 ∙ 4 + 140
𝐻𝑅𝑆 = 2500 𝑚𝑚
V našem primeru bi nastal skladiščni regal, sestavljen iz štirih regalnih oken v širino in
štirih regalnih oken v višino. Skupna dolžina regala bi znašala 6,8 metra in višina 2,5
metra. V regalno okno bi uskladiščili po tri skladiščne enote. Tako bi nastal regal, ki je
prikazan na sliki 22.

Slika 22: Nov regal v skladišču

Vir: Osebni vir
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Poleg omenjenega regala bi bilo smotrno v skladišče postaviti tudi regal za dolge
materiale, na katerem bi skladiščili senčnike. Ti se v skladišču trenutno odlagajo na tla,
naslonjeni na tla , kar z vidika varnosti ni ustrezno.

Omenili smo, da ima skladišče v Celju tudi pokrit prostor pred skladiščem, ki bi ga
izkoristili za shranjevanje senčnikov in podstavkov zanje. Ker je prostor odprt, bi ga z
dveh strani zaprli s ponjavo. S tem začasnim ukrepom bi zmanjšali vpliv vremenskih
razmer na uskladiščeno blago. Ob dve steni bi nato postavili regal za skladiščenje
dolgih materialov.

Regal za skladiščenje senčnikov v višino prav tako ne bi smel preseči dveh metrov in
pol, v širino pa ne bi smel meriti več kot štiri metre. V višino bi imel regal štiri, v širino
pa tri ravne roke. Na vsaki roki regala bi skladiščili po dva senčnika. Tako bi lahko na
regalu uskladiščili 16 senčnikov. Na dnu regala bi bil namesto police prostor za
uskladiščenje podstavkov. Omenjeni regal je prikazan na sliki 23 v nadaljevanju.

Slika 23: Regal za skladiščenje dolgih materialov

Vir: »Regali za dolge materiale C:1000 mm roke: križna vez 2000 mm« [Aj proizvodi], b.
d.

Novo razporeditev blaga ter postavitev regalov v skladišču v Celju prikazuje slika 24. S
slike je razviden celoten tloris organiziranega skladišča, vključno s postavljenimi regali,
conami za odlaganje določenih vrst blaga, urejenimi notranjimi potmi itd. Poleg
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naštetega je treba določiti tudi prostor za postavitev provizorične pisarne. Njen položaj
mora biti takoj pri vhodu v skladišče na desni strani; namreč ob steni bo postavljena
miza, na kateri bo stal računalnik ter vsa ostala potrebna strojna oprema.

Slika 24: Tloris novega skladiščnega prostora v Celju

Vir: Osebni vir

Reorganizacija skladišča v Šentjurju

Omenili smo, da bi skladišče 1 in skladišče 2 v Šentjurju ostalo nespremenjeno, saj je
trenutno ustrezno glede na vrsto in način skladiščenja blaga. Reorganizacije bi se lotili v
skladiščnem prostoru 3.
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Iz skladiščnega prostora 3 bi odstranili dve vrsti blaga, in sicer barske mize in termo
posode. Slednje se uporabljajo za posamezne projekte predvsem v decembru.
Premaknili in uskladiščili bi jih v reorganiziranem skladišču v Celju. Po analizi vrste in
dimenzij blaga ter možnih načinov uskladiščenja smo ugotovili, da je skladišče v Celju
dovolj veliko za takšen ukrep.

V skladišču 3 v Šentjurju pa ostaja prostor za skladiščenje ostalih sestavnih delov
mobilne hiške, in sicer nadstreška in ograje, nape inox, mize ter regalov za mobilno
hiško ter strežnega pulta s hladilnikom.

Pri notranji reorganizaciji skladišča 3 poskrbimo za določitev blaga, ki se bo skladiščilo
talno v cone glede na vrsto, nato pa moramo cone ustrezno označiti na tleh skladišča.
Cone, ki nastanejo v tem skladišču, so prikazane na sliki 25 v nadaljevanju, in sicer:


cona 1: ležalniki s propadajočimi mizami;



cona 2: lesene mize in pripadajoči stoli;



cona 3: gasilski kompleti;



cona 4: plinske jeklenke;



cona 5: skrinje;



cona 6: žari;



cona 7: senčniki in podstavki;



cona 8: oprema inox;



cona 9: ograja in nadstrešek.

Za ostalo blago pa se določi prostor na že obstoječem regalu. Na regalu se torej
skladišči kozarce, podstavke za cenike, pladnje, blenderje, sokovnike, pekač za
palačinke, zvočnike, reflektorje ter elektro opremo v škatlah oziroma plastičnih zabojih
po skupinah. Na vsako škatlo oziroma plastični zaboj se namesti eksplicitna oznaka, ki
natančno opredeljuje vrsto blaga v njem.

Na sliki 25 je prikazan tloris skladišča v Šentjurju po reorganizaciji. Prostora 1 in 2 sta
ostala nespremenjena, saj sta že ustrezna in učinkovita. Spremembe se pojavijo v
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skladišču 3. Tu smo namreč blago združili v cone ter uredili talne označbe v skladišču.
Poleg tega pa je treba urediti prostor za pisarno oziroma prostor, kjer bo postavljen
računalnik, s pomočjo katerega bodo vodeni procesi v skladišču.

Slika 25: Tloris skladišča po vpeljavi sprememb

Vir: Osebni vir

Tako smo reorganizirali skladišča na dveh lokacijah, med seboj oddaljenih približno 12
kilometrov. S sistematičnim razporedom ter z ustreznimi oznakami smo se v izognili
iskanju blaga ter nepotrebnemu transportu med skladiščem v Šentjurju in v Celju, saj je
v Šentjurju sedaj skladiščeno blago, namenjeno izključno za postavitev mobilnega
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gostinskega obrata, vključno z vso pripadajočo opremo in drobnim inventarjem, nujnim
za njegovo obratovanje. V skladišču v Celju pa je prostor za skladiščenje ostalega blaga,
ki se uporablja za izvedbo posameznih projektov, ki niso povezani z začasnim
gostinskim obratom.

2.3 Izboljšava skladiščnega poslovanja
V našem primeru je skladišče potrebno nadgraditi skladiščno poslovanje z
informacijskim sistemom. S tem želimo doseči ažurne podatke o blagu v skladišču. Pri
opisu trenutnega stanja smo namreč ugotovili, da skladiščno poslovanje ni podprto z
informacijskim sistemom. Inventure zalog se izvajajo samo v računovodskih izkazih,
kjer so zabeležena vsa osnovna sredstva in drobni inventar podjetja. Dejanskega stanja
v skladiščih ne pozna nihče, saj se vhodi v skladišče in izhodi iz njega ne beležijo.

V našem primeru je torej treba uvesti sistem za upravljanje in vodenje skladišč (angl.
WMS – Warehousing Management Sistem). Kljub temu, da je obravnavano podjetje
majhno, je implementacija programske rešitve potrebna, saj je nadzor nad skladiščem
pomemben dejavnik uspešnega poslovanja. Ažurni podatki o blagu v skladišču so za
podjetje ključnega pomena, saj je treba v vsakem trenutku vedeti, kje je določeno
blago, kolikšna je trenutna zaloga ipd. Z implementacijo programske rešitve za
upravljanje skladišča bomo v bodoče zagotovili hitrejše in lažje opravljanje skladiščnih
procesov in premikov blaga skozi skladišče.

Na začetku je treba med ponudniki programske opreme za skladiščno poslovanje
izbrati programsko opremo, ki bo ustrezala poslovanju skladišča obravnavanega
podjetja. Ker gre v našem primeru za manjše skladišče z manjšim številom različnih
artiklov, ne bomo potrebovali razširjenih različic. Na trgu je že malo morje ponudnikov
informacijskih sistemov. Vsak ponudnik ima določene prednosti in slabosti, vendar je
vsem skupno to, da lahko z uvedbo ustreznega skladiščnega informacijskega sistema
izboljšamo učinkovitost v skladiščih. Učinkovitost skladišča pa se kaže v izkoristku
prostora in fizične propustnosti, zmanjšanju inventurnih razlik in zmanjšanju napak pri
odpremi blaga, njegovem prejemu itd. Nižja cena investicije za informacijski sistem ne
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pomeni vedno prihranka, saj programski paket z nižjo ceno običajno vključuje manjše
število funkcij in opreme. Ponudbo za naš konkretni primer so nam pripravili v podjetju
Leoss, d. o. o.

Programska oprema za obvladovanje skladiščnega poslovanja mora zajemati module za
izvedo prevzemov, izdaj, uskladiščenj, komisioniranja, kreiranje delovnih nalogov za
komisioniranje itd. Za učinkovito delovanje programa je treba ustvariti baze podatkov z
vnosom podatkov o skladišču, odlagalnih mestih, identifikacijskih številkah posameznih
artiklov ipd. Seveda pa je treba poskrbeti tudi za določitev identifikacijskih kod artiklov,
ki jih ustvari podjetje samo.

Na ta način je ustvarjena programska rešitev za podporo skladiščnemu poslovanju, ki
lahko deluje z ročnim vnašanjem podatkov v program. V našem primeru bi na začetku
tak sistem še deloval, vendar bi s širjenjem podjetja raslo število različnih artiklov in
število prevzemov ter izdaj. S tem pa bi ročni vnos podatkov v program predstavljal
časovne izgube. V bodoče bi lahko nadgradili skladiščno poslovanje z uvedbo črtnih kod
in potrebne strojne opreme za zajemanje podatkov v skladišču. Tako bi pohitrili
procese zajemanja podatkov.

2.4 Nadgradnja skladiščnega poslovanja s črtno kodo
Z nadgradnjo prej omenjenega skladiščnega poslovanja mislimo predvsem na vpeljavo
tehnologije črtne kode. Implementacija tehnologije črtne kode v skladiščni sistem mora
biti sistematična. V prvi vrsti je nujna predvsem izbira simbolov za identifikacijo blaga v
skladišču. Ker bomo vpeljali sistem v skladišče podjetja Citrus Fritolin, d. o. o., bomo za
identifikacijo uporabljali interne kode, zato se ne bomo vključevali v sistem trga. V
našem primeru bi črtna koda zajemala podatke o skladišču, v katerem se blago nahaja,
o odlagalnem mestu, na katerem je uskladiščeno, ter o vrsti blaga.

Ustrezna strojna oprema je predpogoj za učinkovito delovanje informacijskega
sistema, ki ga želimo vpeljati v skladišče. Brez ustrezne strojne opreme zajem in
obdelava podatkov ne bi bila mogoča. V našem primeru bi bilo treba zagotoviti dva
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delujoča računalnika s posodobljenimi operacijskimi sistemi. Enega ima podjetje že na
razpolago, vendar je treba operacijski sistem nadgraditi in posodobiti. Drugega, ki bi ga
uporabljali v drugem skladišču, bi bilo potrebno še kupiti.

Pri zajemu podatkov so pomemben del industrijski tiskalniki črtnih kod. Tudi tiskalnika
bi potrebovali dva, saj sta skladišči na različnih lokacijah. Odvisno od ponudnikov
tiskalnikov črtnih kod in od modela tiskalnika je odvisna tudi cena. Pomembna oprema
so tudi čitalniki črtnih kod. Na voljo so osnovni preprosti čitalniki kod in ročni prenosni
terminali, ki omogočajo pospešeno in poenostavljeno delo z materialom v skladišču,
natančneje olajšajo sprejem in izdajo blaga ter inventure. Za učinkovito delovanje bi v
skladišču v Šentjurju potrebovali en prenosni čitalnik črtnih kod, v skladišču v Celju pa
bi zadostoval že običajen čitalnik črtnih kod. Primer ustrezne strojne opreme je
prikazan na sliki 26.

Slika 26: Ustrezna strojna oprema

Vir: »Najbolj prodajano« [Leoss d. o. o.] b. d.

2.4 Načrt vpeljave predlogov in predvidena investicija
Predhodno opisane predloge bomo predstavili z diagramom poteka, ki prikazuje
zaporedje vpeljave omenjenih predlogov. Načrt vpeljave predlogov smo razdelili na
dva projekta, saj bomo v nadaljevanju analizirali in primerjali obe možnosti. Prvi
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projekt torej pomeni implementacijo izboljšav, in sicer celotno reorganizacijo in
notranjo ureditev skladišč z implementacijo informacijskega sistema za upravljanje
skladišč brez tehnologije črtne kode. Drugi projekt poleg ostalih izboljšav zajema tudi
implementacijo tehnologije črtne kode. Omenjeni načrt vpeljave predlogov je prikazan
na sliki 27.

Slika 27: Načrt vpeljave predlogov
1. Projekt

2. Projekt

Prerazporeditev blaga po skladiščih
in načrtovanje notranje ureditve

Prerazporeditev blaga po skladiščih
in načrtovanje notranje ureditve

skladišč

skladišč

Nakup in montaža regalov v
skladišču v Celju

Nakup in montaža regalov v
skladišču v Celju

Ureditev označb odlagalnih mest v
skladiščih

Ureditev označb odlagalnih mest v
skladiščih

Fizični premik blaga

Fizični premik blaga

Implementacija WMS

Implementacija WMS

Usposabljanje delavcev

Implementacija črtne kode in nakup
strojne opreme

Usposabljanje delavcev

Vir: Osebni vir
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Izboljševanje trenutnega stanja mora biti načrtovano zaradi lažjega spremljanja
napredka in njegovega vrednotenja pri dejanskem izvajanju projekta. Najprej je treba
ukiniti skladišči na Vranskem in Primorskem. Blago iz teh skladišč je treba
prerazporediti po ostalih dveh lokacijah skladišč v Šentjurju in Celju. Tukaj je že
potrebno ustrezno načrtovanje notranje ureditve skladišč, ki bodo še naprej
obratovala. Ocenili smo, da bi za izvedbo tega koraka potrebovali dva delavca, ki bi
sestavljala ekipo tim za reorganizacijo skladišč. Potrebovala bi približno pet delovnih
dni za celostno reorganizacijo. Stroške dela, ki bi pri tem nastali, lahko izračunamo
glede na povprečno bruto plačo enega delavca, ki znaša 790,50 evrov (plus pribitek 16
odstotkov). Z deljenjem števila povprečnih mesečnih delovnih ur dobimo urno
postavko, ki znaša povprečno 5,21 evrov. Poleg tega bi bil potreben nakup ponjave za
zaščito zunanjega skladiščnega prostora z dveh strani. Izračun vrednosti predvidene
investicije smo izračunali na podlagi ponudbe podjetja Nekatop, d. o. o., kjer cena brez
montaže in dostave skupaj znaša 260,78 evrov (Nekatop, d. o. o., osebna komunikacija,
8. september 2016).

Po uspešni reorganizaciji skladiščnih prostorov bi sledil nakup regalov in njihova
montaža v skladišče. Glede na izračun velikosti regala, ki bi ga postavili v skladišče v
Celju, bi zanj odšteli približno 900,00 evrov (»Regal Combo: nosilnost 600 kg: V 2440 x
Š 1840 x G 620 mm«, b. d.). Regal za skladiščenje dolgih materialov bi predstavljal
približno 1.000,00 evrov stroškov, ker bi v skladišče postavili dva in zanju odšteli okoli
2.000,00 evrov (»Regali za dolge materiale C:1000 mm roke: križna vez 2000 mm«, b.
d.).

Naslednji korak bi bil ureditev talnih označb. Ocenili smo, da bi za označitev vseh talnih
označb v vseh skladiščih potrebovali pribl. 80 metrov označb. Ponudnikov talnih
označb je na trgu veliko. Povprečna cena tekočega metra označb je približno 1,30 evra.
To pomeni, da bi za 80 metrov označb odšteli nekaj več kot 100,00 evrov. Označiti bi
bilo treba tudi odlagalna mesta na regalih. Predvidevamo približno 200 odlagalnih mest
na regalih v vseh skladiščih, ki bi jih označili z nalepkami. Nalepke bi kupili prek spleta
in odšteli 15,50 evrov. Podatke o odlagalnem mestu bi na nalepke lahko napisali ročno
ali pa bi jih natisnili z laserskim tiskalnikom.
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V nadaljevanju bi izvedli fizični premik blaga iz skladišča na Vranskem in iz skladišča na
Primorskem. Glede na pregled blaga v omenjenih skladiščih smo ocenili, da bi za
prevoz blaga s Primorske zadostoval en prevoz z lastim transportnim sredstvom. Pri
tem bi opravili približno 250 kilometrov. Glede na podatke na spletni strani
računovodja.com smo izračunali strošek prevoženih kilometrov, ki šteje 87,50 evrov. Za
prevoz blaga iz skladišča na Vranskem do Šentjurja bi morali najeti transportno
sredstvo, saj je blago preveliko za lastno prevozno sredstvo podjetja. Pri tem bi v eno
smer opravili 34 kilometrov poti.

Pri vpeljavi sistema za upravljanje skladišč bi bila investicija malce večja. Odvisno od
ponudnika sistema se cene za osnovni oziroma standardni programski paket, ki
podpira izdajanje in sprejem blaga, medskladiščne prenose, sledljivost blaga ipd.,
gibljejo med 5.000,00 evrov in 10.000,00 evrov. Glede na prejete ponudbe različnih
ponudnikov bi za naš primer izbrali programski paket Mobos podjetja Leoss, d. o. o. Za
sistem za upravljanje skladišč bi odšteli 3.513,60 evrov za standardno verzijo in
7.734,80 evrov za napredno verzijo, ki vključuje tudi funkcijo lokacijskega vodenja
skladišč. (Leoss, d. o. o., osebna komunikacija, 8. september 2016)

Za izvedbo drugega projekta izboljšave skladiščnega poslovanja bi uvedli tehnologijo
črtne kode za hitrejši zajem podatkov. Poleg že omenjenega naprednega programskega
paketa, ki podpira lokacijsko vodeno skladišče, bi potrebovali še ustrezno strojno in
programsko opremo, ki bi podpirala delovanje naprav. Ker bi skladišča obratovala na
dveh lokacijah, bi potrebovali dva tiskalnika in dva čitalnika črtnih kod. Industrijski
tiskalnik črtnih kod srednjega razreda stane 878,40 evrov, čitalnik pa približno 1.555,50
evrov. Za slednjega bi potrebovali še komunikacijski podstavek, ki stane 237,90 evrov.
(Leoss, d. o. o., osebna komunikacija, 8. september 2016)

Delavce, ki bi uporabljali programsko in strojno opremo vpeljanega informacijskega
sistema, bi bilo treba uvesti v sistem in jih ustrezno usposobiti za uporabo. Za to bi
podjetje odštelo približno 390,40 evrov. Nakup računalnika ne bi bil potreben, saj si
podjetje lasti enega, ki trenutno ni v uporabi. Tako bi lahko uporabili ta računalnik,

Ines Miketič: Izboljšava skladiščenja in stroškovna upravičenost vpeljave sprememb

62

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

vendar bi ga bilo treba nadgraditi oz. posodobiti operacijski sistem Windows. (Leoss, d.
o. o., osebna komunikacija, 8. september 2016)

V nadaljevanju sta prikazani tabeli 12 in 13, v katerih je izračun predvidene investicije
omenjenega načrta vpeljave izboljšav.

Tabela 12: Izračun predvidene investicije za prvi projekt
Področje

Zadeva

Reorganizacija
skladišč

Delovna sila

5 dni
(40 ur)

5,21 EUR/h

208,40 EUR

Nakup ponjave

Cena ponjave

1 kom

260,78 EUR

260,78 EUR

Regal za zaboje

4 kom

225,00 EUR

Regal za dolge
materiale

2 kom

1.000,00
EUR

Talne označbe

80 m

1,30 EUR

pribl.
200 mest

15,50 EUR

Nakup in montaža
regalov

Ureditev označb

Fizični premik
blaga

Nakup programske
opreme
(standardna
verzija)

Št. enot

Označbe na regalih
Z Vranskega

34 km

Vrednost

Skupaj

2.900,00 EUR

119,50 EUR

0,35
EUR/km
0,35
EUR/km

S Primorske

250 km

Bazni sistem (do 3
terminali)

1 kom

976,00 EUR

Licenca za terminal

2 kom

488,00 EUR

Konfiguracija

1 kom

1.171,20
EUR

Šolanje

1 kom

390,40 EUR

Skupaj

99,40 EUR

3.513,60 EUR

7.101,68 EUR
Vir: Osebni vir

Tabela 13: Izračun predvidene investicije za drugi projekt
Št. enot

Vrednost

Skupaj

Področje

Zadeva

Reorganizacija
skladišč

Delovna sila

5 dni
(40 ur)

5,21 EUR /h

208,40 EUR

Nakup ponjave

Cena ponjave

1 kom

260,78 EUR

260,78 EUR

Nakup in montaža

Regal za zaboje

4 kom

225,00 EUR

2.900,00 EUR
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Regal za dolge
materiale

2 kom

1.000,00
EUR

Talne označbe

80 m

1,30 EUR

pribl.
200 mest

15,50 EUR

Označbe na regalih
Iz Vranskega

34 km

S Primorske

250 km

Bazni sistem (do 3
terminali)

1 kom

Nakup dodatne
programske
opreme

Nakup strojne
opreme

Usposabljanje
delavcev

0,35
EUR/km
0,35
EUR/km
3.660,00
EUR

2 kom

963,80 EUR

Konfiguracija

1 kom

1.756,80
EUR

Šolanje

1 kom

390,40 EUR

Paket za podporo
tiskalnikom

1 kom

1.091,90
EUR

Industrijski
tiskalnik

2 kom

878,40 EUR

Ročni terminal

2 kom

1.555,50
EUR

2 kom

237,90 EUR

1

390,40 EUR

Program (napredna Licenca za terminal
verzija)

Komunikacijski
podstavek
Uvajanje v
programski paket

119,50 EUR

99,40 EUR

7.734,80 EUR

1.091,90 EUR

5.343,60 EUR

390,40 EUR
18.148,78
EUR

Skupaj
Vir: Osebni vir

Kot je razvidno iz tabele 12, znaša investicija za prvi projekt izboljšanja skladiščnega
poslovanja 7.101,68 evrov. Od tega zajema največji delež nakup programske opreme.
Iz tabele 13 pa je razvidno, da znaša investicija za drugi projekt 18.560,70 evrov, tudi
tukaj pa največji delež predstavlja nakup programske in strojne opreme.
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3 Stanje skladiščenja po vpeljavi predlogov
V tem poglavju bomo predstavili predvideno stanje po vpeljavi predhodno
predstavljenih predlogov. Ogledali si bomo potek prenovljenih procesov uskladiščenja
in komisioniranja blaga za predvideno stanje po vpeljavi prvega projekta izboljšav in
predvideno stanje po vpeljavi drugega projekta izboljšav posebej. Prvi projekt zajema
vpeljavo prvega dela projekta izboljšav (tj. poslovanje brez tehnologije črtne kode),
drugi projekt pa zajema tudi vpeljavo tehnologije črtne kode.

Problematike neučinkovitega skladiščenja v podjetju Citrus Fritolin, d. o. o., smo se v
prvi vrsti lotili s pomočjo reorganizacije skladiščnih prostorov ter premikom dveh
skladiščnih prostorov na primernejšo lokacijo. Že samo s premikom in reorganizacijo
skladišč dosežemo ogromno. Znebili smo se namreč pretirane decentralizacije ter
kaosa, ki je vladal v skladiščnih prostorih. Skladiščno poslovanje je tako bolj
ekspeditivno, saj omogoča opravljanje skladiščnih procesov hitreje kot pred vpeljavo
sprememb. Skladišča smo uredili tako, da smo blago po skladiščih sortirali glede na
namen. V Šentjurju je tako prostor za skladiščenje blaga za postavitev in nemoteno
obratovanje začasnega gostinskega lokala. To so sestavni deli mobilne hiške z vso
pripadajočo notranjo in zunanjo opremo ter drobnim inventarjem. Pri notranji ureditvi
tega skladišča smo poskrbeli, da ima vsaka vrsta blaga svojo odlagalno mesto, ki je tudi
ustrezno označeno. Prostor, kjer se bo blago skladiščilo na tleh, smo razdelili na osem
con (glej sliko 24), na regalu pa je blago uskladiščeno v skladiščni enoti, tj. plastičnem
zaboju.

Skladišče v Celju pa je odslej namenjeno skladiščenju blaga za izvedbo vseh ostalih
posameznih projektov. Tudi ta skladiščni prostor smo organizirali glede na talno in
regalno odlaganje. Prostor, kjer se blago skladišči na tleh, smo tudi tukaj razdelili na
cone (glej sliko 23). Tako smo vsaki vrsti blaga določili ustrezno odlagalno mesto, ki
smo ga tudi označili.
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Proces uskladiščenja po vpeljavi sprememb (brez tehnologije črtne kode)

Pred vpeljavo sprememb smo predstavili dejanski potek procesa komisioniranja in
uskladiščenja. Pri procesu uskladiščenja smo opravili 11 opravil, pri procesu
komisioniranja pa kar 24 opravil. V nadaljevanju bomo predstavili predviden potek
procesov po vpeljavi sprememb.

Prenovljen proces uskladiščenja blaga v skladišče v Šentjurju zajema 11 opravil, kot je
prikazano s procesno karto v tabeli 14. Tokrat delavec po prevzemu blaga stopi do
računalnika (5 metrov oddaljen od mesta razkladanja) in ročno vnese podatke o
prevzetem blagu, ki ga bo v nadaljevanju uskladiščil. Za vnašanje podatkov porabi 3
minute. Nato se odpravi do razkladalnega mesta s transportnim vozičkom, ki je
shranjen poleg mize, in tako opravi pot, dolgo 5 metrov. Za to porabi približno 15
sekund.

Naslednji korak je nalaganje blaga na transportni voziček, pri tem naredi delavec slaba
2 metra in porabi približno 40 sekund. Blago, ki je primerno za transport z vozičkom,
naloži in ga odpelje v 10 metrov oddaljeno skladišče. Porabi 35 sekund. Ker smo pri
reorganizaciji poskrbeli, da ima vsaka vrsta blaga točno določeno mesto v skladišču, ni
treba več iskati prostega mesta; namesto tega delavec poišče samo odlagalno mesto za
to vrsto blaga. Naredi pot 5 metrov in porabi 45 sekund.

Nato se odpravi nazaj do mesta razkladanja, pri čemer naredi 12 metrov in porabi pol
minute. Tam na voziček naloži preostalo blago, za kar porabi približno 40 sekund in
naredi slaba 2 metra poti. Znova opravi 10-metrsko pot do skladišča in porabi dobre
pol minute. Ko pride v skladišče, znova naredi pot do ustreznega odlagalnega mesta,
dolgo 7 metrov, za to pa porabi 50 sekund. Sledi odlaganje blaga na odlagalno mesto,
za kar porabi pol minute.

Ines Miketič: Izboljšava skladiščenja in stroškovna upravičenost vpeljave sprememb

66

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Tabela 14: Procesna karta za prenovljen proces uskladiščenja
Št.
Opravila

Tehnološka

Transportna

Kontr
olna

Skladiščna



1

D

2



3
4



5





6
7





8
9



10






11
12







Opravilo

Pot

Pot do računalnika

5
m

Čakanje

Koriste
n čas

Potreben
čas

10 s
3
min

Vnašanje podatkov
Pot do razkladalnega
mesta
Nalaganje blaga na
voziček
Transport blaga v
skladišče
Pot do odlagalnega
mesta
Odlaganje blaga na
prostem mestu
Pot nazaj do
razkladalnega mesta
Nalaganje blaga na
voziček
Transport blaga v
skladišče
Pot do odlagalnega
mesta
Odlaganje blaga na
prazno mesto

5
m
2
m
10
m
5
m

15 s
40 s
35 s
45 s
1
min

12
m
2
m
10
m
7
m

30 s
40 s
35 s
50 s
30 s

63
m

Skupaj metrov/ delovnih ur/ minut

Nekoris
ten čas

4
min
20 s

2 min
35 s

3
min

Vir: Osebni vir

Kot je prikazano na procesni karti, zajema celoten proces uskladiščenja po prenovi 12
opravil in traja skupaj 9 minut in 55 sekund. Od tega znaša koristen čas za vse
tehnološke operacije 4 minute in 20 sekund, potreben čas za transportne operacije pa
2 minuti in 35 sekund. Kot lahko razberemo iz tabele, s to izboljšavo nismo uspeli v
celoti odpraviti nekoristnega časa, saj znaša 3 minute. Pri zajemanju podatkov o blagu
je namreč potreben ročni vpis, ki zahteva veliko časa. Razmerje časov pred prenovo in
po njej je prikazano tudi s sliko 28.
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Slika 28: Primerjava časov uskladiščenja pred prenovo in po njej 1
Razmerje časov uskladiščenja pred prenovo in po njej 1
16

14
čas pred
prenovo

Čas v minutah

12
10

časi po
prenovi

8
6
4
2
0
koristen čas

potreben čas

nekoristen čas

Vir: Osebni vir

Že na prvi pogled lahko opazimo, da bi po vpeljavi predstavljenih predlogov uspeli
določen delež nekoristnega časa pretvoriti v koristnega in potrebnega, določen delež
pa ostaja. Iz tega sledi zaključek, da smo uspeli proces uskladiščenja blaga skrajšati za 5
minut in 5 sekund.

Tabela 15: Stroškovna razlika procesa pred prenovo in po njej 1
Skupni čas
Proces pred prenovo
Proces po prenovi

Strošek

15 min

1,303 EUR

9 min 55 s

0,599 EUR

Razlika

0,471 EUR
Vir: Osebni vir

Tabela 15 prikazuje stroškovno razliko procesa pred prenovo in po njej. Glede na
povprečno bruto plačo, pribitek in število povprečnih delovnih ur na mesec smo že v
prejšnjem poglavju izračunali, da znaša strošek delavca 5,21 evra na uro. To pomeni,
da bi pri prenovljenem procesu prihranili 0,471 evra na prevzem blaga. To sicer ni
velika vsota, vendar če pogledamo prihranek na letni ravni, bi ta znašal 113,04 evra, saj
se letno v skladišču Šentjur opravi povprečno 240 prevzemov blaga.
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Proces uskladiščenja po vpeljavi sprememb (s tehnologijo črtne kode)

Prenovljen proces uskladiščenja blaga v skladišče v Šentjurju po vpeljavi izboljšav
drugega projekta zajema 13 opravil, kot je prikazano s procesno karto v tabeli 16.
Tokrat delavec po prevzemu blaga natisne etikete in se odpravi do razkladalnega
mesta, jih prilepi na prevzeto blago, z ročnim čitalnikom kode skenira, nato pa blago
naloži na voziček. Pri tem naredi slaba 2 metra in porabi približno 40 sekund časa.

Blago odpelje v skladišče, oddaljeno 10 metrov. Pri tem porabi 35 sekund. Ker smo pri
reorganizaciji natančno določili mesto v skladišču vsaki vrsti blaga, ni treba iskati
prostega mesta, ampak delavec zgolj poišče odlagalno mesto za ustrezno vrsto blaga.
Naredi pot 5 metrov in porabi 45 sekund.

Nato se odpravi nazaj do mesta razkladanja – naredi 12 metrov in porabi pol minute.
Na voziček naloži preostalo blago, kjer zopet porabi približno 40 sekund in naredi slaba
2 metra poti. Ponovi 10-metrsko pot do skladišča in porabi dobre pol minute. Ko pride
v skladišče, znova poišče ustrezno odlagalno mesto in naredi pot 7 metrov ter pri tem
porabi 50 sekund. Sledi odlaganje blaga na odlagalno mesto, za kar porabi pol minute.

Tabela 16: Procesna karta za prenovljen proces uskladiščenja
Št.
Opravila

Tehnološka



1
2

Transportna



4



5



6



7



8
9

Skladiščna

Čakanje

Opravilo

Pot do računalnika

Pot





Pot do
razkladalnega
mesta
Skeniranje črtnih
kod
Nalaganje blaga na
voziček
Transport blaga v
skladišče
Pot do odlagalnega
mesta
Odlaganje blaga na
prostem mestu
Pot nazaj do
razkladalnega

Koriste
n čas

5
m

Tiskanje nalepk



3

Kontr
olna

Potreben
čas

Nekoriste
n čas

10 s
10 s

5
m

15 s
10 s

2
m
10
m
5
m

40 s
35 s
45 s
1
min

12
m
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mesta
10



11






12
13





Nalaganje blaga na
voziček
Transport blaga v
skladišče
Pot do odlagalnega
mesta
Odlaganje blaga na
prazno mesto

2
m
10
m
7
m

35 s
50 s
30 s

58
m

Skupaj metrov/ delovnih ur/ minut

40 s

3
min
40 s

2 min
30 s

0

Vir: Osebni vir

Kot je razvidno s procesne karte, zajema tovrstni proces uskladiščenja po prenovi 13
opravil in traja 6 minut in 10 sekund. Od tega znaša koristen čas za vse tehnološke
operacije 3 minute in 40 sekund, potreben čas za transportne operacije pa 2 minuti in
30 sekund. Kot je očitno iz tabele, smo s to izboljšavo uspeli nekoristen čas v celoti
odpraviti. Razmerje časov pred prenovo in po njej je prikazano tudi s sliko 29.

Slika 29: Primerjava časov uskladiščenja pred prenovo in po njej 2
Razmerje časov uskladiščenja pred prenovo in po njej 2

16

Čas v minutah

14

čas pred
prenovo

12

10

časi po
prenovi

8
6
4
2

0
koristen čas

potreben čas

nekoristen čas

Vir: Osebni vir
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Tabela 17: Stroškovna razlika procesa pred prenovo in po njej 2
Skupni čas
Proces pred prenovo
Proces po prenovi

Strošek

15 min

1,303 EUR

6 min 10 s

0,530 EUR

Razlika

0,773 EUR
Vir: Osebni vir

Tabela 17 prikazuje stroškovno razliko procesa pred prenovo in po njej v primerjavi z
drugim projektom. Glede na povprečno bruto plačo, pribitek in število povprečnih
delovnih ur na mesec smo že v prejšnjem poglavju izračunali, da znaša strošek delavca
5,21 evra na uro. To pomeni, da bi pri prenovljenem procesu prihranili 0,773 na
prevzem. To sicer ni velika vsota, vendar bi prihranek na letni ravni znašal 185,52 evra,
saj se letno v skladišču v Šentjurju izvede povprečno 240 prevzemov blaga.

Proces komisioniranja po vpeljavi sprememb (brez tehnologije črtne kode)

Proces komisioniranja po prenovi zajema 23 opravil. Na začetku delavec v programu
izdela delovni nalog za komisioniranje pod modulom »delovni nalog«. To izvede v
pisarni v skladiščnem prostoru 2 v Šentjurju. Za njegovo izdelavo delavec porabi slabo
minuto. Sledi pot delavca do prvega odlagalnega mesta, ki je oddaljeno 15 metrov, za
kar porabi 12 sekund.

Najprej pride do hladilnih torb, kjer vzame dve in ju naloži na voziček ter odpelje do
nakladalnega mesta pred skladiščem. Prehodi 10 metrov in porabi 30 sekund. Na
nakladalnem mestu odloži blago. Porabi 20 sekund.

Nato se vrne v skladišče. Z vozičkom odide do mesta, kjer so uskladiščeni plastični
krožniki in kozarci. Na voziček naloži manjšo škatlo, v kateri je že pripravljen komplet
100 kosov. Ko jo naloži na voziček, se odpravi naprej in na voziček naloži še štiri prte za
gasilske mize. Vse skupaj odloži na nakladalnem mestu.
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V skladišče se nato odpravi brez transportnega vozička in zopet opravi pot 10 metrov in
porabi 20 sekund. Sledi transport žara do nakladalnega mesta in pot nazaj v skladišče.
Tokrat se odpravi do mesta, kjer so uskladiščeni kompleti gasilskih miz in klopi. Za
njihovo komisioniranje potrebuje pomoč, zato se mu pridruži še en delavec. Skupaj na
nakladalno mesto odneseta dve mizi in štiri klopi naenkrat. Da na nakladalno mesto
odneseta vseh osem klopi in štiri mize, to isto pot opravita dvakrat.

Sledi še prenašanje senčnikov in podstavkov, za kar opravita isto pot osemkrat. Zadnja
artikla na delovnem nalogu sta še kotel in pribor za kuhanje, ki ju delavec iz skladišča
odnese do nakladalnega mesta. Sledi končna kontrola delovnega naloga. Delavec za
zaključek procesa v programu opravi še odpremo blaga, da se v programu dejansko
zniža razpoložljiva zaloga.

Tabela 18: Procesna karta za prenovljen proces komisioniranja
Št.
Opravila

Tehnološka

1



Transportna

Kontrolna

Skladiščna

Čakanje

Opravilo

3



4





5





Izdelava delovnega
naloga
Pot delavca do
prvega odlagalnega
mesta
Nalaganje blaga na
voziček
Pot do nakladalnega
mesta
Odlaganje blaga na
nakladalnem mestu



Pot nazaj v skladišče



Nalaganje na
voziček
Transport blaga do
nakladalnega mesta
Odlaganje blaga na
nakladalnem mestu



2

6
7





8
9



10
11



12
13



14





Pot v skladišče



Transport žara do
nakladalnega mesta



Pot nazaj v skladišče



Transport kompleta
(2 mizi in 4 klopi)
Odlaganje na
nakladalnem mestu

Pot

Koristen
čas

Potreben
čas

Nekor.
čas

1
min
10
m

15 s
30 s

10
m
1
m
15
m
1
m
15
m

20 s
20 s
20 s
15 s
20 s
10 s

10
m
13
m
10
m
14
m
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15



Pot nazaj v skladišče



Transport kompleta
(2 mizi in 4 klopi)
Odlaganje na
nakladalnem mestu

16



17



18





19





20



21



22

Magistrski študijski program

Pot nazaj v skladišče






23

D

Prenos senčnikov
do nakladalnega
mesta
Nalaganje blaga na
voziček
Transport do
nakladalnega mesta
Kontrola
komisioniranja
Zaključek v
programu

14
m
14
m

2
min
10 s

10
m
12
8
m

25 s
6
min
25 s

15
m
5
m

20 s
10 s
9
min

28
5
m

Skupaj metrov/ delovnih ur/ minut

25 s

14
min
10 s

2 min
50 s

9
min

Vir: Osebni vir

Iz procesne karte (glej tabelo 18) je razvidno, da zajema proces komisioniranja po
prenovi 23 opravil in traja skupaj 26 minut. Od tega znaša koristen čas za vse
tehnološke operacije 14 minut in 10 sekund, čas za transportne operacije pa 2 minuti
in 50 sekund. Kot je očitno iz tabele, tudi pri procesu komisioniranja nekoristnega časa
nismo uspeli v celoti odpraviti, saj je treba podatke vnašati ročno. Tako znaša
nekoristni čas 9 minut. Razmerje časov pred prenovo in po njej je grafično prikazano
tudi s sliko 30.
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Slika 30: Primerjava časov pred prenovo procesa komisioniranja in po njej 1
Razmerje časov komisioniranja pred prenovo in po njej 1

Čas v minutah

200

150

Čas pred
prenovo

100

Čas po
prenovi
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0
Koristen čas

Potreben čas

Nekoristen čas

Vir: Osebni vir

Zgoraj predstavljene časovne vrednosti je treba ovrednotiti še z vidika stroškov. Proces
smo uspeli skupno skrajšati za slabe štiri ure. Če predvidimo, da je povprečno 5
tovrstnih procesov komisioniranja v tem skladišču na mesec, pomeni, da mesečno
prihranimo približno 20 delovnih ur. Na letni ravni znaša to 240 delovnih ur manj za
proces komisioniranja. Prihranek pri takšnem procesu komisioniranja je prikazan v
tabeli 19.

Tabela 19: Stroškovna razlika procesa komisioniranja pred prenovo in po njej 1
Skupni čas
Proces pred prenovo
Proces po prenovi

Strošek

4 h 15 min

21,88 EUR

26 min

2,26 EUR

Razlika

19,62 EUR
Vir: Osebni vir

V tabeli 19 smo prikazali izračun stroška procesa komisioniranja pred prenovo in po
njej. Prišli smo do zaključka, da z izboljšavo procesa prihranimo 19,62 evrov. Na letni
ravni nanese prihranek kar 1.177,20 evrov.
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Proces komisioniranja po vpeljavi sprememb (s tehnologijo črtne kode)

Začetek procesa komisioniranja po prenovi z nadgradnjo s tehnologijo črtne kode je
povsem enak, in sicer delavec v programu izdela delovni nalog za komisioniranje pod
modulom »delovni nalog«. To izvede v pisarni v skladiščnem prostoru 2 v Šentjurju. Za
njegovo izdelavo porabi slabo minuto. Sledi pot do prvega odlagalnega mesta, ki je
oddaljeno 15 metrov, za kar delavec porabi 12 sekund.

Najprej pride do hladilnih torb, kjer vzame dve in ju naloži na voziček ter s čitalnikom
skenira kodi. Nato odpelje do nakladalnega mesta pred skladiščem. Prehodi 10 metrov
in porabi 30 sekund. Na nakladalnem mestu odloži blago. Porabi 20 sekund.

Nato se vrne nazaj v skladišče. Z vozičkom odide naprej do mesta, kjer so uskladiščeni
plastični krožniki in kozarci. Na voziček naloži manjšo škatlo, v kateri je že pripravljen
komplet 100 kosov, in skenira kodo na njej. Naloži jo na voziček in se odpravi naprej in
na voziček naloži še štiri prte za gasilske mize. Vse skupaj odpelje do nakladalnega
mesta.

Tokrat se nazaj v skladišče odpravi brez transportnega vozička in zopet opravi pot 10
metrov, za kar porabi 20 sekund. Sledi skeniranje kode žara in njegov transport do
nakladalnega mesta. Delavec ponovi pot v skladišče. Tokrat se odpravi do mesta, kjer
so uskladiščeni kompleti gasilskih miz in klopi in s čitalnikom skenira kode. Za prenos
miz in klopi potrebuje pomoč, zato se mu pridruži še en delavec. Skupaj na nakladalno
mesto odneseta dve mizi in štiri klopi naenkrat. Da na nakladalno mesto odneseta vseh
osem klopi in štiri mize, to isto pot opravita dvakrat.

Sledi še prenos senčnikov in podstavkov, za kar opravita isto pot osemkrat. Pred tem
delavec skenira kode. Zadnja artikla na delovnem nalogu sta še kotel in pribor za
kuhanje, ki ju delavec iz skladišča odnese do nakladalnega mesta. Sledi končna
kontrola delovnega naloga. Delavec za zaključek procesa v programu opravi še
odpremo blaga, tako da se v programu zniža razpoložljiva zaloga.
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Tabela 20: Procesna karta za prenovljen proces komisioniranja
Št.
Opravila

Tehnološka

1



Transportna



2

Kontrolna

Skladiščna

Čakanje

Opravilo

Izdelava delovnega
naloga
Pot do prvega
odlagalnega mesta

3



Skeniranje kod

4



5





6





Nalaganje blaga na
voziček
Pot do nakladalnega
mesta
Odlaganje blaga na
nakladalnem mestu




7
8



9



11





12
13



14



15
16



17



18



5s
30 s
10
m

15
m

20 s

Nalaganje na
voziček

1m

Pot v skladišče



Pot nazaj v skladišče

Transport kompleta
(2 mizi in 4 klopi)
Odlaganje na
nakladalnem mestu
Pot nazaj v skladišče

20



21



15
m

22



23



24



Skeniranje kod

25



Prenos senčnikov
do nakladalnega
mesta

26





Pot nazaj v skladišče

20 s
10 s

10
m

15 s
5s

13
m
10
m

20 s
20 s
5s

14
m

2
min
10 s

14
m

Skeniranje kod
Transport kompleta
(2 mizi in 4 klopi)
Odlaganje na
nakladalnem mestu

15 s
5s

Skeniranje kod



20 s

Pot nazaj v skladišče

Transport blaga do
nakladalnega mesta
Odlaganje blaga na
nakladalnem mestu

Nekor.
čas

15 s

20 s

Transport žara do
nakladalnega mesta



Potreben
čas

1m





19

10
m

Skeniranje kod



Koristen
čas

1
min

Skeniranje kod



10

Pot

25 s
5s

14
m

2
min
10 s

10
m

25 s
5s

128
m

Pot nazaj v skladišče
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Skeniranje kode




29
30
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Transport do
nakladalnega mesta
Kontrola
komisioniranja
Zaključek v
programu

5s
15
m
2m

10 s
30 s

282
m

Skupaj metrov/ delovnih ur/ minut

20 s

15
min
15 s

2 min
50 s

0

Vir: Osebni vir

Iz tabele 20 je jasno, da proces komisioniranja po prenovi sicer zajema 30 opravil,
vendar traja 18 minut in 5 sekund. Od tega znaša koristen čas 15 minut in 15 sekund,
potreben čas za transportne operacije pa 2 minuti in 50 sekund. Iz tabele je jasno
razvidno, da smo uspeli nekoristen čas za aktivnosti čakanja, iskanja in za transport
med skladišči v celoti odpraviti. Razmerje časov pred prenovo in po njej je grafično
prikazano tudi na sliki 31.

Slika 31: Primerjava časov pred prenovo procesa komisioniranja in po njej 2
Razmerje časov komisioniranja pred prenovo in po njej 2
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Proces smo uspeli skupno skrajšati za slabe štiri ure. Če predvidimo, da je povprečno 5
tovrstnih procesov komisioniranja v tem skladišču na mesec, pomeni da mesečno
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prihranimo 20 delovnih ur. Prihranek pri tovrstnem procesu komisioniranja je prikazan
v tabeli 21.

Tabela 21: Stroškovna razlika procesa komisioniranja pred prenovo in po njej 2
Skupni čas

Strošek

Proces pred prenovo

4 h 15 min

21,88 EUR

Proces po prenovi

18 min 5 s

1,567 EUR

Razlika

20,31 EUR
Vir: Osebni vir

V tabeli 21 je izračun stroška procesa komisioniranja pred prenovo in po njej. Prišli smo
do zaključka, da z izboljšavo procesa prihranimo 20,31 evrov na posamezen proces
komisioniranja, kar na letni ravni predstavlja prihranek v skupni vrednosti kar 1.218,78
evrov.
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4 Analiza učinkov predlogov
Z implementacijo predstavljenih predlogov bi izboljšali celotno skladiščno poslovanje
podjetja Citrus Fritolin, d. o. o. Pri tem bi največjo izboljšavo predstavljala organizirana
in sistemizirana skladiščna prostora, ki bi zagotavljala ekspeditivnost.

Z implementacijo skladiščnega informacijskega sistema pa bi dodatno prispevali k
izboljšavam predvsem z vidika zmanjšanja napak pri avtomatskem zajemu podatkov o
blagu. V vsakem trenutku bi imeli pregled in nadzor nad uskladiščenim blagom, saj bi z
lokacijsko vodenim skladiščnim poslovanjem natančno vedeli na katerem odlagalnem
mestu se določen artikel nahaja in kakšna je trenutna zaloga. Prav tako bi procese
pohitrili z uporabo tehnologije črtne kode, saj omogoča hiter zajem podatkov.

4.1 Ocena učinkov
Poleg omenjenih učinkov bi z implementacijo omenjenih predlogov uspeli znižati
stroške skladiščnih procesov. V tabeli 22 je prikazan izračun predvidenih prihrankov.

Tabela 22: Izračun predvidenih prihrankov
Projekt 1
Prihranek pri procesu
usklaiščenja

Prihranek pri procesu
komisioniranja
Skupaj

Skladišče Šentjur
Ostala skladišča
Skladišče Šentjur
Ostala skladišča

Projekt 2

113,04 EUR

185,52 EUR

0,471 x 25 x 12 =

0,773 x 25 x 12 =

141,30 EUR

231,90 EUR

1.177,20 EUR

1.212,78 EUR

19,62 x 26 x 12 =

20,31 x 26 x 12 =

6.121,44 EUR

6.336,72 EUR

7.552,98 EUR

7.972,92 EUR

Vir: Osebni vir

Iz tabele je razvino, da smo prihranke ločeni izračunali za skladišče v Šentjurju in ostala
skladišča, saj smo prihranke za skladišče v Šentjurju izračunali že predhodno. Za ostala
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skladišča pa smo pihranke izračunali na podlagi prihranka za en proces uskladiščenja
oziroma komisioniranja ter števila prevzemov in odprem.

V nadaljevanju bomo primerjali stroške in prihranke po vpeljavi prvega in drugega
projekta. Slenja je prikazana v stabeli 23 spodaj.

Tabela 23: Primerjava stroškov in prihrankov za oba projekta
Projekt 1

Projekt 2

Strošek

7.101,68 EUR

18.148,78 EUR

Letni prihranek

7.552,98 EUR

7.972,92 EUR

Vir: Osebni vir

Glede na višino investicije in višino prihrankov lahko izračunamo dobo, v kateri se nam
bi vložena investicija povrnila. Enačba 6 prikazuje izračun povrnitve investicije. Ob
izvedbi prvega projekta bi se podjetju investicija povrnila v manj kot enem letu, če
upoštevamo samo prihranke v času pri procesih. Za izvedbo drugega projekta bi
podjetje nekaj več kot dve leti, da bi se investicija povrnila, prav tako z vidika izključno
časovnih prihrankov pri procesih uskladiščenja in komisioniranja.

𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖

7.101,68 EUR

𝑠𝑡𝑟𝑜š𝑘𝑖

18.148,78 EUR

𝑃𝑜𝑣𝑟𝑛𝑖𝑡𝑒𝑣 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑗𝑒1.𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 = 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖 = 7.552,98 EUR = 0,9 ≈ 1 𝑙𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑜𝑣𝑟𝑛𝑖𝑡𝑒𝑣 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑗𝑒2.𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡 = 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖 =

7.972,92 EUR

= 2,3 ≈ 2 𝑙𝑒𝑡𝑖

[6]

[7]

Upoštevati bi bilo smiselno še trenutno izgubo prihodkov, zaradi pomanjkanja časa. S
skrajšanjem procesov v skladišču bi podjetje lahko povečalo prihodke. Omenili smo, da
bi s skrajšanjem procesov v enem letu pridobili dodatni čas, katerega bi podjetje lahko
izkoristilo za oraganizacijo dodatnih dogodkov in dodatno povečalo prihodke. V
preteklosti so namreč morali zaradi pomanjkanja časa odpovedati sodelovanje na
večjih prireditvah, kot je na primer Planica.
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Glede na izvedene izračune, bi bilo simeslo, da se podjetje odloči za implementacijo
prvega projekta, torej izboljšavo skladiščenja z reorganizacijo in sistemizacijo
skladiščnih prostorov in posodobitvijo skladiščnega poslovanja z uporabo informacijske
tehnologije brez črtne kode. Ta projekt namreč zahteva nižjo finančno investicijo hkrati
pa prinaša prihranke, vendar je pri ročnem vnosu podatkov večja verjetnost napak. V
prihodnosti se podjetje lahko odloči za nadgradnjo skladiščnega poslovanja z
implementacijo tehnologije črtne kode, ki bi odpravila napake pri zajemu podatkov.

4.2 Pogoji za izvedbo
Za uvedbo omenjenih predlogov mora biti podjetje v prvi vrsti pripravljeno na večjo
investicijo. Značilno za manjša podjetja je ravno to, da se nerada spuščajo v večje
finančne investicije, saj niso prepričana v vse pozitivne učinke izboljšav. Razpoložljiva
finančna sredstva so vsekakor prvi pogoj za izvedbo predstavljenih izboljšav.
Drugi pogoj se nanaša na razpoložljivi čas za izvedbo projekta. Vsak projekt namreč
zahteva določeno časovno obdobje za njegovo izvedbo in vpeljavo. Na samem začetku
je potrebno pripraviti natančen terminski plan, ki bo določal potek izpeljave projekta
ter trajanje posameznih korakov izvedbe. Poleg tega nam terminski plan omogoča
spremljanje napredka.

4.3 Možnosti za nadaljnji razvoj
Poslovanje podjetja se nenehno spreminja in veča, zato je potrebno tudi spremljanje
skladiščnega poslovanja. Stalna in redna kontrola zalog ter učinkovitosti skladiščnega
sistema je vedno pomembna. V kolikor se opazijo pomanjkljivosti in motnje v skladišču,
je nujno sprotno izboljševanje in nadgrajevanje sistema.

V bodoče bi lahko v podjetju razmislili o potrebi po mobilnem skladišču. Mobilno
skladišče je pravzaprav skladišče v transportnem sredstvu. Blago, ki ga podjetje
potrebuje za izvedbo skoraj vseh dogodkov in prireditev, bi lahko bilo skladiščeno kar v
transportnem sredstvu oziroma bi v ta namen kupili prikolico, v katero bi lahko naložili
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blago, kot so elektro oprema, plastični potrošni material, prti za gasilske komplete,
gasilni aparat, žar in oprema za peko, kotel in oprema za kuhanje in ostalo opremo za
opravljanje storitev na terenu. Prednost mobilnega skladišča je stalna pripravljenost in
dosegljivost.

V bodoče bi lahko podjetje skladišča in skladiščno poslovanje še bolj centraliziralo. Z
odkupom večjega prostora in ustrezno notranjo ureditvijo bi lahko vso blago skladiščilo
na enem mestu. Pri tem se pojavi možnost boljše skladiščne mehanizacije, ki omogoča
opravljanje manipulacij na višinah. Z ustreznim viličarjem in osnovno transportno
skladiščno enoto bi še bolj poenostavili in pohitrili skladiščne procese. Razmisliti bi bilo
treba tudi o poslovnem operacijskem sistemu, ki ga podjetje še nima. Z njim bi
nadgradili in poenostavili poslovanje. Prav tako bi ga lahko združili s sistemom za
upravljanje skladišč in tako zagotovili celovito podporo poslovanju podjetja in skladišč.
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Zaključek
Na začetku smo si zadali cilj pripraviti magistrsko delo, v katerem bi poiskali primerno
rešitev za izboljšanje skladišča podjetja Citrus Fritolin, d. o. o. Z analizo in detajlnim
opisom trenutnega stanja in njegovo kritično analizo smo ugotovili, kje se pojavljajo
težave in kje so priložnosti za izboljšave. Ugotovili smo, da v skladiščih vladata kaos in
nered. Trenutno podjetje nima nobenega nadzora nad delom v skladišču in blagom, ki
gre skozenj.

Prvi predlog, ki smo ga podali, se je nanašal na področje organiziranja skladišč.
Predlagali smo namreč združitev nekaterih prekomerno oddaljenih skladišč. Vzporedno
pa tudi reorganizacijo notranje ureditve skladiščnih prostorov. S postavitvijo regalov in
z ustreznimi označbami smo vsaki vrsti blaga natančno določili odlagalno mesto. Na
tem mestu lahko potrdimo dve tezi, ki smo ju podali na samem začetku, in sicer z
združitvijo skladišč na eni lokaciji in pravilno notranjo ureditvijo dosežemo boljši
nadzor, preglednosti, dostopnost ter izkoriščenost in posledično optimiziramo stroške.

Drugi del predlogov za izboljšanje pa se je nanašal na vpeljavo informacijskega sistema.
Skladiščno poslovanje je namreč potrebno tehnološke prenove. Z vpeljavo
informacijskega sistema za upravljanje skladišč bi zagotovili ažurne podatke o blagu v
skladišču. Z vpeljavo črtne kode pa bi omogočili hitrejši zajem in obdelavo podatkov.

Glede na preračunano višino investicije za implementacijo omenjenih predlogov in
predvidene prihranke, ki bi jih implementacija predlogov prinesla, smo izračunali tudi
čas, v katerem bi se podjetju investicija povrnila.
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