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Uporaba ergonomskih načel pri komisioniranju po konceptu
»človek k blagu«

Uspešna podjetja trajno stremijo k racionalizaciji stroškov in optimizaciji procesov, kar
jim omogoča rast, napredek, razvoj in zagotavljanje konkurenčnosti na trgu. Največji
strošek podjetjem predstavljajo skladišča, kjer do 55 % vseh skupnih stroškov ustvari
komisioniranje, zaradi česar je iz vidika raziskovanja pomembno in zanimivo.
Raziskovali smo koncept komisioniranja »človek k blagu«, ki omogoča fleksibilno delo
in je optimalna izbira za večino podjetij. Koncept je povezan z visoko stopnjo delovnih
poškodb in z delom povezanih obolenj. Delo zahteva fizične napore, ki so posledica
rokovanja s težkim blagom, izvajanja ponavljajočih se gibov in uporabe manipulativnih
sredstev. Človek kot glavni akter koncepta vpliva na stroške, ki jih povzroči
komisioniranje in kvaliteto opravljenega dela, ki je odvisna od tehnološke podprtosti,
fizično in psihično sposobnih ter motiviranih ljudi.

Opravili smo pregled znanstvene in strokovne literature na temo ergonomska načela
pri komisioniranju po konceptu »človek k blagu« in kvantitativno raziskavo o
ergonomskih lastnostih pri skladiščnih aktivnostih. Ugotovili smo, da več kot 54 %
anketiranih zaznava resne zdravstvene težave. Več kot 60 % anketiranih komisionarjev
težave z zdravjem povezuje z načinom dela, slabih 24 % anketiranih jih povezuje z
uporabo določenega transportnega sredstva in 100 % anketiranih se strinja, da
navedeni ukrepi za zmanjšanje fizičnega napora in večja podpora tehnologije vpliva na
povečano hitrost dela in boljše zdravstveno stanje komisionarjev.

Ključne besede: delovne poškodbe, »človek k blagu«, ergonomija, komisioniranje,
produktivnost, stroški

Use of ergonomic principles in picking concept »picker to part«

Successful companies strive for continuous rationalization of costs and optimization of
processes, allowing them to grow, progress, development and ultimately ensuring
competitiveness in the market. The biggest collectors of costs in company business are
warehouses where up to 55 % of the total costs are generated by picking, which is
resulting from the research point of view, important and interesting. We studied the
concept of picking »picker to part«, which enables flexible work and is an optimal
choice for most businesses. The concept is associated with a high degree of job injuries
and work‐related illnesses. The work requires physical effort, as a result of handling
heavy goods, execution of repetitive movements and manipulative use of resources.
Worker as a main player in the concept has impact on costs caused by the picking and
service quality, which depends on provided technological support, physically and
mentally capable and motivated people. We therefore conducted a review of scientific
and technical literature on the topic of ergonomic principles in order picking "man to
goods" and conducted quantitative research on the ergonomic properties of the
storage activities. We found out that more than 54 % of the interviewed perceive
serious health problems. More than 60 % of interviewed pickers associate health
problems with work methods, poor 24 % of interviewed associate them with the use of
certain means of transport and 100 % of interviewed agree that suggested measures to
reduce physical exertion and increase support for technology, impact on the increased
work rate and better state of health pickers.

Keywords: injuries, »picker to part«, ergonomics, picking, productivity, costs
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Uvod
Uspešna podjetja trajno stremijo k racionalizaciji stroškov in optimizaciji procesov.
Glavni in največji strošek podjetjem predstavljajo skladišča. Med vsemi procesi, ki se
odvijajo v skladišču, do 55 % vseh skupnih stroškov ustvari komisioniranje, zaradi česar
je iz vidika raziskovanja pomembno in zanimivo. Najbolj razširjen je koncept
komisioniranja »človek k blagu«, ki omogoča fleksibilno delo in je optimalna izbira za
večino podjetij. Delo komisionarjev je fizično naporno, zaradi rokovanja s težkim
blagom, izvajanja ponavljajočih se gibov in uporabe različnih manipulativnih sredstev,
ki z ergonomskimi značilnostmi in vibracijami vplivajo na človeško telo. Človek kot
glavni akter koncepta vpliva na kvaliteto opravljenega dela in posledično na višino
stroškov, ki jih povzroči komisioniranje. Zato komisionar z načinom izvajanja procesa
predstavlja ključni del, ki vpliva na kakovost storitve. S tem pa predstavlja tveganje za
delodajalca. Namreč komisioniranje je zadnja delovno intenzivna faza, preden blago
zapusti podjetje. Zato je zelo pomembno, da je storitev opravljena kakovostno, v
okviru predvidenih stroškov, ki so posledica organizacije dela, razpoložljivosti in
uporabe tehničnih sredstev. Pri tem ne smemo pozabiti na ergonomijo delovnega
mesta, ki je povezana z vsemi naštetimi lastnostmi dela, dejavniki za kakovostno
storitev, prav tako pa neposredno vpliva na fizično in psihično zdravstveno stanje ter
pripravljenost komisionarja na delo. Ergonomija delovnega mesta je koncept, ki se v
zadnjih letih vse pogosteje omenja, pri čemer se izpostavlja vpliv prednosti, ki jih
prinaša. Pomen ergonomije je na prilagajanju delovnega okolja zaposlenemu in s tem
povečanja produktivnosti in učinkovitosti dela, preprečevanje tveganj za nastanek
delovnih poškodb in z delom povezanih obolenj.

Opravili smo pregled znanstvene in strokovne literature na temo ergonomska načela
pri komisioniranju po konceptu »človek k blagu«. Ugotovili smo, da je delo povezano z
visoko stopnjo delovnih poškodb in z delom povezanih obolenj. Zaradi visokih stroškov
storitve se pri planiranju dela namenja vsa pozornost racionalizaciji časa in povečanju
produktivnosti. Premalo pozornosti pa se namenja pogojem dela in zdravstvenemu
stanju komisionarjev. Skozi kvalitativno raziskavo želimo ugotoviti, kakšna je
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ergonomija delovnega mesta anketiranih komisionarjev in njene posledice na
komisionarje.

Opis problema

Celovita tehnološka izpopolnjenost skladišča omogoča optimizacijo procesov z
avtomatizacijo, kjer človek opravi minimalni, nujni del procesa. Vendar študije
ugotavljajo, da 80 % dela v komisionarnih sistemih in skladiščih še vedno poteka ročno,
kjer komisionarji hodijo ali s pomočjo manipulativnih sredstev nabirajo blago (de
Koster, Napolitano v Grosse, Glock & Neumann, 2015, str. 320). Ta podatek dokazuje,
da je proces komisioniranja delovno intenziven z visoko stopnjo človeškega dela. Hkrati
pa komisioniranje predstavlja stroškovno najbolj zahteven proces, ki povzroča več kot
pol skupnih stroškov skladiščenja (Tompkins, Richards v Grosse et al., 2015, str. 320). Iz
tega sklepamo, da je komisionar pomemben del uspešno zaključene storitve, ki se
ocenjuje skozi nastale stroške in kvaliteto opravljenega dela. Predpogoj za dobro
opravljeno delo so delovni pogoji, ki pri fizično zahtevnem delu zahtevajo drugačne
karakteristike kot na primer pri delu v pisarni. S tem pa se ukvarja ergonomija.
Ergonomija je veda, ki v splošnem povezuje človeka in delovno okolje v harmonijo, z
namenom ustvarjanja optimalnih delovnih pogojev po meri določenega delavca, s
čimer se delavcu omogoči, da lahko svoje delo opravi kvalitetno.

Zanimiva in hkrati zaskrbljujoča je naslednja raziskava, ki izpostavlja pogostost kostno‐
mišičnih obolenj v transportu in skladiščenju v primerjavi z zasebnim sektorjem. »Po
mnenju Ameriškega urada za statistiko dela predstavlja delež kostno‐mišičnih obolenj
in nezgod pri delu v celotnem zasebnem sektorju 33,5 primerov na 10.000 delavcev.
Od tega v kmetijstvu, gozdarstvu in ribolovu doseže maksimum obolelih 41,5 primerov
na 10.000 delavcev. Medtem pa se v storitvenem sektorju, še posebej v transportu in
skladiščenju, stopnja kostno‐mišičnih bolezni in poškodb dvigne na kar 80,3 primerov
na 10.000 delavcev. Če primerjamo stopnjo škode v celotnem zasebnem sektorju ter
na področju transporta in skladiščenja, lahko hitro sklepamo, da je v slednjem škoda
dvakrat večja. Nadalje lahko iz navedenega trdimo, da je na tem področju sigurno
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veliko možnosti in prostora za izboljšave v ergonomskem smislu.« (Grilec v Halilović,
2015, str. 18)

Proces komisioniranja lahko glede na uporabo manipulativnih sredstev razdelimo v dve
skupini. Prva skupina obsega manipulativna sredstva, ki zahtevajo fizično dvigovanje in
spuščanje bremena (vozički, ročni viličarji), druga pa manipulativna sredstva, ki ne
zahtevajo fizičnega dvigovanja in spuščanja bremena. Pri tej delitvi se tvorita dve
skupini komisionarjev, na katere vplivajo različni delovni pogoji. Pri prvi mora
komisionar upoštevati pravilne postopke dvigovanja in spuščanja bremena, medtem ko
imajo v drugi skupini na ergonomijo delovnega mesta velik vpliv manipulativna
sredstva z vibracijami, kvaliteto sedeža in drugimi tehničnimi lastnostmi, ki preko
proizvajalcev vplivajo na ergonomijo delovnega mesta komisionarja.

Demografska slika kaže, da se prebivalstvo stara. »Delež delovnega kontingenta (20 –
64 let) naj bi se v prihodnje znižal s 64 % v letošnjem letu na 59 % leta 2024 in na 56 %
leta 2034. Če primerjamo ti dve starostni skupini, ugotovimo, da pride na sto
prebivalcev delovnega kontingenta trenutno okrog 27 prebivalcev, starejših od 65 let;
čez deset let naj bi jih bilo že 37, čez dvajset pa 46. Povprečna starost prebivalstva naj
bi se v prihodnjih dveh desetletjih povišala z 42 na 46 let.« (Sambt, 2014). Podjetja
morajo, ne samo zaradi odgovornosti do družbe, ampak tudi zaradi dolgoročnih ciljev,
svoje zaposlene vključiti v strateško načrtovanje in skrbeti za operativno sposobnost
svojih kadrov. Pomemben ni samo razvoj znanja in kompetenc ter denarno motiviranje
zaposlenih, ampak tudi vzdrževanje fizičnih sposobnosti, ki omogočajo osredotočenost
na opravljanje določenega dela. Zato je smiselno, da podjetja raziščejo in spoznajo, kje
v delovnem procesu obstajajo tveganja za nastanek poškodb in kje se pojavljajo
potrebe po izboljšavah in preventivnih ukrepih z namenom zmanjšanja fizičnih in
psihičnih obremenitev zaposlenih. Omenjene raziskave so podale dobre iztočnice, zato
bomo v magistrski nalogi identificirali ergonomske lastnosti procesa komisioniranja po
sistemu »človek k blagu«.

Preverili smo, kako raziskano je omenjeno področje. V Google učenjak smo pod iskane
besede vnesli »order‐picking« (slo. komisioniranje), »picker‐to‐part« (slo. »človek‐k‐
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blagu«) in »ergonomics« (slo. ergonomija). Ugotovili smo, da je od leta 2000 v tej bazi
podatkov shranjenih 32 znanstvenih člankov. Od tega trije zadetki neposredno
obravnavajo relacije med človekom, ergonomijo in komisioniranjem, ostali pa govorijo
splošno o skladiščenju ali se osredotočajo na optimizacijo procesov. Prav tako Grosse
et al. v znanstvenem članku iz leta 2014 (v Battini, Calzavara, Persona & Sgarbossa,
2015, str. 346) navajajo, da je premalo literature, ki povezuje ergonomska načela s
komisioniranjem. Opazimo, da področje dopušča možnosti za dodatne raziskave in
verjamemo, da bo raziskava izpostavila nove specifike obravnavane teme.

Cilji in teze magistrskega dela

Magistrska naloga

bo kvalitativno in

kvantitativno predstavila zdravstveno

problematiko komisionarnih delavcev ter razširila spekter ugotovitev, ki temeljijo na
povezavah med značilnostmi dela in z delom povezanimi zdravstvenimi težavami. Med
značilnosti dela uvrščamo uporabo komunikacijske in identifikacijske tehnologije,
uporabo transportnih sredstev, delo z bremeni in fizično gibanje komisionarjev med
delom. Cilj magistrske naloge je raziskati:
 značilnosti dela komisionarjev iz vidika vrste transportnega sredstva, identifikacije,
komunikacije in ergonomije;
 zdravstvene težave zaradi komisioniranja;
 vpliv lastnosti komisioniranja na zdravstveno stanje in produktivnost komisionarja.

Za dosego cilja magistrskega dela bomo sledili naslednjim korakom:
 predstavitvi teoretičnih osnov, ki so pomembne za razumevanje preučevane teme;
 pridobivanju podatkov iz prakse (intervjuji s komisionarji, podatki izdelovalcev
viličarjev, pregled katalogov);
 pripravi vprašalnika za izvedbo raziskave;
 analizi in interpretaciji rezultatov;
 pripravi priporočil za znanstveno in strokovno javnost.

Teze magistrskega dela so:
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 Obstajajo korelacije med pogostostjo izvajanja različnih vrst gibanja komisionarja1
in stopnjo intenzivnosti opažene vrste zdravstvene težave2.
 Obstajajo korelacije med vrsto transportnega sredstva3, ki ga komisionar uporablja,
in stopnjo intenzivnosti opažene vrste zdravstvene težave.
 Jakost ocene vpliva določene značilnosti dela komisionarja na njegovo zdravje
korelira z jakostjo ocene vpliva določene značilnosti dela komisionarja na hitrost
njegovega dela.

Namen in poti za izvedbo magistrskega dela

Magistrsko delo je oblikovano po metodologiji IMRAD in prilagojeno naši raziskavi.
Črke v kratici IMRAD določajo sledečo obliko dela:
 uvod (angl. Introduction), ki mu bo sledilo poglavje s teoretičnimi izhodišči;
 metode (angl. Methods);
 rezultati (angl. Results);
 sklepne ugotovitve (angl. Discussion).

Magistrsko delo smo opravili v petih korakih. Začeli smo s pregledom teoretičnih
osnov. Z metodo kompilacije smo povzeli zapise različnih avtorjev in pridobili splošno
znanje o raziskovalni temi. Z metodo nestrukturiranega intervjuja smo pridobili
podatke od zaposlenih v praksi in predstavnikov izdelovalcev opreme za
komisioniranje. Izdelava anketnega vprašalnika je temeljila na metodi sinteze
ugotovitev prejšnjih korakov. Z metodo anketiranja smo zbrali relevantne podatke, ki

1

Vrste gibanja komisionarja so: spuščanje bremen iz višine nad višino ramen in glave, iz višine pod višino
kolen, gledanje nazaj med vožnjo, vstopanje na viličar, hoja med mesti, na katerih jemlje blago.
2

Opažene vrste zdravstvenih težav so: bolečina v spodnjem delu hrbtenice, bolečina v vratnem delu,
bolečina v ramenih, bolečina v mišicah rok, bolečina v mišicah nog, bolečina v zapestjih, poslabšan vid,
zatekanje nog in duševna utrujenost.
3

Vrste transportnega sredstva: voziček, ročni viličar, električni paletni viličar, za katerim se hodi, paletni
viličar, na katerem se vozi, viličar z dvižno platformo za komisioniranje v prvem nadstropju skladiščnega
regala, viličar, ki ima možnost prilagajanja višine palete, na katero odlaga blago in regalni viličar z dvižno
kabino.
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so nam pomagali doseči zastavljene cilje in sprejeti ali ovreči postavljene teze. Zbrane
podatke smo analizirali, opisali z deskriptivno statistiko in izvedli napredne statistične
teste z uporabo orodja SPSS.

Predpostavke in omejitve

Kirwan in Les (v Battini et al., 2015, str. 345) navajata, da je razpoložljivost delavca
odvisna od števila in resnosti poškodb, podobno kot je razpoložljivost stroja odvisna od
števila in resnosti okvar. Zato mora za podjetje biti pomembno okolje in pogoji, v
katerih zaposleni delajo. Delovni pogoji močno vplivajo tudi na produktivnost in
utrujenost zaposlenih, zaradi česar zaposleni potrebujejo ter zahtevajo več počitka.
Raziskovalci so pri proučevanju delovne sile in ergonomije ugotovili, da je človeška
zanesljivost ključna v kontekstu industrije, kot so skladiščenje, transport, proizvodnja
idr. Ugotovitve avtorjev izhajajo iz teorije, ki je osredotočena na verjetnost napake, ki
jo bo delavec storil pri delu, in vpliva delavcev na delovni sistem. Obstoječe metode za
analizo delovne sile temeljijo na ocenjevanju tveganja in kognitivni teoriji nadzora, s
katero lahko ocenimo storilnost in zanesljivost delavcev.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v Ur. l. RS št. 003‐02‐5/2011‐26, v nadaljevanju
ZVZD) v 6. členu narekuje, da se na delovnem mestu mora načrtovati in izvajati
aktivnosti za promocijo zdravja. V raziskavi, ki jo je leta 2012 izvedel Inšpektorat za
delo, so ugotovili, da le 9 % delodajalcev načrtuje in izvaja aktivnosti za promocijo
zdravja, s katerimi lahko med drugim zagotavljajo dobre ergonomske pogoje na
delovnem mestu (»Izvajanje projekta »PROMO« s strani projektnega partnerja SKEI.«,
2014, str. 3–5). Če raziskavo povežemo z ugotovitvami v prvem odstavku, lahko
predpostavljamo, da se delodajalci še vedno ne zavedajo prednosti, ki ga prinaša
prilagojeno delovno okolje k doseganju ciljev podjetja.

Razvoj tehnologije povzroča nenehno prilagajanje človeka na njeno uporabo in s tem
tudi prilagajanje ter razvijanje ergonomskih delovnih mest. Zato so potrebne sprotne
raziskave o kakovosti prilagajanja in fleksibilnosti zaposlenih na spremembe. Hiter
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tempo poslovanja izključuje zunanje dražljaje, ki zmotijo ustaljen delovni proces.
Predpostavljamo, da bomo dosegli dovolj velik odziv anketirancev in da bo vzorec
reprezentativen. Raziskava bo obravnavana s strokovnim znanjem, ki smo ga pridobili
tekom študija, ter dodatno strokovno in znanstveno literaturo, ki smo jo predelali v
namene te raziskave.

Področja interakcije v disciplini ergonomije so na splošno fizična, kognitivna in
organizacijska ergonomija (»Definition and Domains of ergonomics« [Spletna stran
IEA], b.d.). V okviru raziskave se bomo ukvarjali s fizično ergonomijo, ki obravnava
človeške anatomske, antropometrične, fiziološke in biomehanske lastnosti, ki so
povezane s fizično aktivnostjo.
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1 Teoretični uvod
Za razumevanje obravnavane tematike je potrebno postaviti teoretično osnovo, ki nam
bo predstavljala temelj razumevanja in izhodišče za nadaljnje ugotovitve ter sklepe
tekom raziskave. Na začetku bomo predstavili kratek pregled razvoja logistike in
pomen njene dejavnosti danes. Opredelili bomo proces komisioniranja, predstavili
informacijsko in tranportno tehnologijo, ki se uporablja, razložili pojem ergonomije,
upoštevanje ergonomskih načel pri izvajanju različnih načinov komisioniranja in
predstavili raziskave, ki so pomembne za razumevanje naše raziskave.

1.1 Ergonomija
V industriji, trgovanju in storitvah ljudje izvajajo različne logistične dejavnosti, pri
katerih delo zahteva veliko gibanja, hkrati pa je podprto s tehničnimi sredstvi.
Pomembnost ergonomije na področju logistike se nahaja v glavnem v skladu s
tehničnimi rešitvami in funkcijami izdelkov ter njihovi prilagoditvi človeškim
zmožnostim in potrebam. Prednosti tega so delo v prijetnem delovnem okolju, z
enostavno uporabo strojev, povečanjem učinkovitosti dela in zmanjšanjem napak
(Beno v Gajšek, Dukić & Opetuk, 2015).

Mednarodno združenje ergonomije (IEA – International Ergonomics Association)
navaja, da je ergonomija znanstvena disciplina, ki združuje razumevanje in medsebojno
delovanje med ljudmi in drugimi elementi sistema ter strokovnega področja, ki
vključuje teorijo, načela, podatke in metode, ki ustvarijo v želji, da optimizirajo dobro
počutje človeka in poslovanje organizacije (»Definition and Domains of ergonomics«
[Spletna stran IEA], b.d.).
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1.1.1 Človeški viri

Ljudje so povod za vpeljavo ergonomskih načel na delovna mesta. Za razumevanje
potreb po ergonomiji delovnega mesta je potrebno razumeti vrednost človeških virov v
podjetju. Človeški viri so temelj vsakega podjetja, saj omogočajo optimalno upravljanje
z viri, ki so v podjetju na voljo. Zato je za uspešno poslovno pot potrebno in pomembno
sožitje med podjetjem in zaposlenimi. Osnovne komponente, ki so potencial za
uspešno podjetje, so (»Pomen in vloga človeških virov v organizaciji« [Sindikat obrti in
podjetništva], b.d.):
 kapital;
 sredstva;
 ljudje.

Ljudje združujejo kapital in sredstva ter omogočajo njihovo izrabo v smeri
zadovoljevanja potreb nadaljnjih uporabnikov. Sodobna, učinkovitejša tehnologija je
pomembna za vzdrževanje konkurenčnosti, vendar brezpredmetna brez upravljalnega
kadra. Podjetja pa morajo ob vse ostrejši konkurenci in ob vzdrževanju konkurenčnosti
vlagati v sodobno in učinkovito tehnologijo. Posledica tega je nov način ali vrsta dela,
kar zahteva prilagodljivost podjetja in zaposlenega. Potrebna so izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih, zato je zgrešeno mnenje nekaterih delodajalcev, da je
vlaganje v zaposlene neutemeljen strošek iz vidika poslovne uspešnosti podjetja.
Zaposleni skupaj z znanjem, izkušnjami, spretnostmi, motiviranostjo ipd. omogočajo
konstantno kvalitetno delo. Pomembne lastnosti zaposlenih so (»Pomen in vloga
človeških virov v organizaciji« [Sindikat obrti in podjetništva], b.d.):
 inteligentnost;
 pozitivnost;
 energija;
 zanesljivost;
 učljivost.
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Stremljenje managerjev za dosego učinkovite, konkurenčne in fleksibilne ponudbe v
industriji so razširile številne koncepte, kot so izdelki po želji kupca, zunanja oskrba in
polizdelki. Avtomatizacija proizvodnje bo vedno bolj dostopna, vendar bo ročno delo
še vedno pomembno. Prilagojeni izdelki so proizvedeni v majhnih serijah z veliko
raznolikostjo, kar je relativno enostavno za človeško sposobnost učenja in prilagajanja
(Shalin et al., v Forsman, Hansson, Medbo, Asterland & Engstrom, 2002, str. 533).
Strojev ne moremo v sprejemljivem času in z enako enostavnostjo učenja pripraviti na
izvajanje novih proizvodnih aktivnosti. Vsa modifikacija naprav in strojev bo spremenila
način sodelovanja med strojem in človekom, ne bodo pa t. i. roboti izpodrinili oz.
nadomestili človeka. Veliki industrijski projekti, kot je zasnova proizvodnih sistemov, v
resnici napredujejo s pomanjkanjem znanstveno podprtih ergonomskih smernic za
vzpostavitev teh rešitev, ki izhajajo iz industrijskih izkušenj. Znanje uporabljene
ergonomije v industriji izhaja predvsem iz laboratorijev in eksperimentov, ki ne
vključujejo vseh aspektov industrijskega okolja (Forsman et al., 2002, str. 533–534). Iz
ugotovitev Forsmana in soavtorjev (2002) lahko sklepamo, da ima človek nepogrešljivo
prednost in sposobnost hitrega učenja, ki jo avtomatiziran sistem še dolgo ne bo mogel
nadomestiti. V prihodnosti se bo pravilno upravljanje s človeškimi viri še bolj izrazilo,
saj demografska slika kaže na staranje prebivalstva (»Pomen in vloga človeških virov v
organizaciji« [Sindikat obrti in podjetništva], b.d.).

1.1.2 Upravljanje varnosti in zdravja za zagotavljanje človeških virov

Zavedati se je potrebno, da slaba varnost in zdravje pri delu pomenita strošek oz. da je
učinkovito upravljanje varnosti in zdravja pri delu povezano z izboljšano uspešnostjo
ter dobičkonosnostjo, saj profitirajo tako delavci kot tudi nacionalni zdravstveni sistem.
Za izboljšave na tem področju je pomembno, da oblikovalci politik razumejo stroške, ki
nastanejo zaradi slabe ali nevzpostavljene varnosti pri delu (»Ustrezna varnost in
zdravje pri delu sta dobra za podjetja« [Evropska agencija za varnost in zdravje pri
delu], b.d.).

Uprava za varnost in zdravje pri delu – OSHA (ang. Occupational Safety and Health
Administration), ki je del ameriškega ministrstva za delo, ugotavlja, da na nacionalnem
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območju stroški poškodb ali bolezni, ki so povezani z delovnim mestom, znašajo od 2,6
do 3,8 % BDP. Če pa razmerje pogledamo iz vidika investicije, na podlagi študij
ugotovimo, da je vlaganje v varnost in zdravje donosno, saj je posledica vsakega
investiranega evra 2,2 evra dohodka v podjetje. Vse od začetka gospodarske krize leta
2008 se zdi, da delovna sila ne predstavlja več tolikšne vrednosti, saj je propad
nekaterih podjetij sprožil visoko brezposelnost, ki omogoča delodajalcem, da nižajo
pogoje dela oz. ne omogočijo dovolj kvalitativnega delovnega okolja, ki bi izboljšal
delovne pogoje. Posledica tega je, da je za vpeljavo sprememb odgovornost na strani
države in ostalih primernih institucij, ki lahko vplivajo na spremembe zakonodaje.
Strategija, ki bi temeljila na zakonodaji, bi po mnenju OSHA‐e doprinesla koristi na
nacionalni ravni, kot so (»Ustrezna varnost in zdravje pri delu sta dobra za podjetja«
[Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu], b.d.):
• zvišanje produktivnosti;
• znižanje stroškov zdravstvenega varstva;
• ohranitev zaposlitve starejših delavcev;
• spodbujanje učinkovitejših delovnih metod in tehnologij;
• zmanjšanje števila ljudi, ki morajo skrajšati svoj delavnik, da bi skrbeli za
družinskega člana.

Slika 2 prikazuje rezultate raziskave na področju varnosti in zdravja pri delu pri
delodajalcih v Sloveniji. Na drugem mestu je ergonomija z 9,6 %, takoj za poškodbami
pri delu z 10,9 %. »Iz navedenega torej sledi, da poškodbe pri delu prevladujejo kot
varnostno‐zdravstveni problem pri delodajalcih. Če podrobneje analiziramo ugotovitve
raziskave, je razvidno, da ergonomija delovnega mesta, vključno z elementi delovnega
okolja (hrup, toplotne obremenitve, vibracije …) in posledicami neustrezno oblikovanih
delovnih mest (kostno ‐ mišična obolenja), močno prevladuje nad vsemi varnostno‐
zdravstvenimi problemi pri delodajalcih, in sicer z 32 %. Nadalje so kot varnostno‐
zdravstveni problemi izpostavljeni še staranje zaposlenih s 7,2 %, psihosocialna
tveganja s 6,3 %, zagotavljanje varnosti in zdravja pri novih tehnologijah s 4,4 %,
absentizem s 4,3 %.« (»Raziskava o upravljanju varnosti in zdravja pri delu pri
delodajalcih v RS« [Zbornica varnosti in zdravja pri delu], 2014, str. 28).
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Slika 2: Razziskave na področju
p
varrnosti in zdravja pri delu pri deloddajalcih v RSS

Vir: »Raziskkava o upravljanju varnnosti in zdraavja pri delu
u pri delodaajalcih v RS«
«
[Zbornicaa varnosti inn zdravja prri delu], 201
14, str. 28
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zdravje pri delu sestavna dela poslovodenja. Trenutno pa ne obstaja standardiziran oz.
vsesplošno dogovorjen sistem, zaradi česar so uporabljeni sistemi velikokrat
nepopolni. Nekatera podjetja se na primer osredotočajo na preprečevanje nezgod,
vendar pozabljajo na bolezni, ki so povezane z delom, medtem ko imajo druga podjetja
jasne cilje in strategije, vendar premalo načinov sporočanja za vključevanje dobre
prakse na področju varnosti in zdravja pri delu v običajno delovno okolje (»Uporaba
sistemov upravljanja varnosti in zdravja pri delu v državah članicah Evropske unije«
[Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu], b.d.).

Iz navedenega sklepamo, da je med delodajalci nizka ozaveščenost o varnosti in
zdravju pri delu ter nizka varnostna kultura pri vseh udeleženih v delovnih procesih
(delojemalcev in delodajalcev). Zaradi daljnosežnih učinkov upravljanja varnosti,
zdravja in dobrega počutja pri delu, tako na delavce kot tudi na delodajalca, mora biti
to področje obravnavano prednostno (najprej varnost) ali vsaj enakovredno z drugimi
poslovnimi procesi.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je sestavila petstopenjski program
idealnega sistema upravljanja varnosti in zdravja pri delu (»Uporaba sistemov
upravljanja varnosti in zdravja pri delu v državah članicah Evropske unije« [Evropska
agencija za varnost in zdravje pri delu], b.d.):
 uvajanje – vključuje zavezanost celotne organizacije, predvsem vodstva, pri
vključevanju programa varnosti in zdravja pri delu ter upoštevanju zakonskih
dolžnosti in predpisov;
 oblikovanje in izvedba – postavitev ciljev, ukrepov do ciljev, ocena trenutnega
stanja, načrtovanje in razvoj sistema ter ocena tveganj varnosti in zdravja pri delu,
ukrepi učinkovitosti, izhodiščna ocena in ocena nevarnosti, načrtovanje ukrepov za
zaščito delavcev, razvoj sistema in zagotovitev ustrezne opreme;
 merjenje učinkov in rezultatov – merjenje učinkovitosti sistema varnosti in zdravja
pri delu;
 ocena – informacije in podatki z namenom posodabljanja sistema;
 stalno izboljševanje in vključevanje.
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1.2 Pojem logistika
Za razumevanje komisionarnega procesa, ki je le del aktivnosti, ki jih logistika
obravnava, je pomembno poznavanje njene zgodovine, razvoja in njenega pomena
prepletenosti z ostalimi procesi.

Pod pojmom logistika širša družba največkrat razume transport materiala in ljudi,
vendar je njen pomen v sodobnem svetu mnogo obsežnejši. Logistika se prepleta z
vsemi procesi, ki omogočajo doseganje ciljev ne glede na področje delovanja. Zaradi
njene integriranosti in prepletenosti je njeno delovanje le redko samostojno. Njene
korenine segajo v vojaško sfero, saj se je razvila iz oskrbovanja vojske. Za pojmovanje
logistike je bilo prelomno leto 1951, ko je matematik Morgenstern ugotovil podobnosti
in povezal vojaške logistične probleme z gospodarskimi. S tem se je začel vzpon
gospodarske logistike, ki je predvsem obravnavala fizično distribucijo. Dodatno
funkcionalnost v gospodarstvu je dobila po vzoru iz druge svetovne vojne, saj so med
vojno uporabljali sredstva za združevanje in zaščito pošiljk, s čimer so povečali kvaliteto
in hitrost transporta oz. količino transportiranega blaga. Po prvotnem pomanjkanju
blaga se je začelo obdobje nasičenosti z blagom »ponuditi kupcu, kar želi«. Pojavila se
je konkurenca med podjetji in potreba po logistiki »5P« (prave dobrine, prave količine,
pravi čas, pravo mesto, minimalni stroški) (Podbregar & Bosotina, 2007, str. 15). Če na
kratko povzamemo zgodovino logistike v gospodarstvu, se je začela s prvimi
adaptacijami logistike s fizično distribucijo in vključevanjem nabave ter upravljanja z
blagom, vse do razumevanja celovitega pristopa logistike danes, ki pa še vedno nima
enakega pomena in razumevanja povsod po svetu (Logožar v Podbregar & Bosotina,
2007, str. 16).

Zaradi kompleksnosti logističnih procesov, ki jih povzroča globalizacija, je pogosti del
zunanje oskrbe logistika, kjer logistične storitve izvajajo specializirana logistična
podjetja. Svetovna globalizacija gospodarstva močno vpliva na logistiko. Proizvodnje se
zaradi blažjih zakonskih predpisov v manj razvitih državah selijo iz razvitih držav. Vzroki
so predvsem v nižjih stroških delovne sile in milejši okoljski zakonodaji. S tem pa se za
podjetja pojavijo novi izzivi poslovanja, ki združujejo usklajeno poslovanje podjetij, ki
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imajo izpostave, dobavitelje in druge deležnike razvejane po vsem svetu. Uspešno
povezovanje in usklajevanje predstavlja funkcionalno oskrbovalno verigo in delovne
naloge sodobnega logistika. Zato tudi logistične aktivnosti močno vplivajo na realizacijo
globalnega gospodarstva. Podjetja pogosteje uporabljajo zunanjo oskrbo (ang.
outsourcing) za izdelavo polizdelkov in storitev, sama pa se posvečajo osnovni
dejavnosti, ki jo najbolje poznajo (Ogorelc v Podbregar & Bosotina, 2007, str. 19).

Ob pregledu sodobnega gospodarstva spoznamo, da je največji prispevek logistike
učinkovitost procesov, torej prostorska manipulacija blaga, energije in informacij v čim
krajšem času pod določenimi pogoji. »Ta modernejši pristop opredeljuje logistiko kot
vedo, ki proučuje zakonitosti načrtovanja, organiziranja, usmerjanja in kontroliranja
vseh tokov materiala, ljudi, energije in informacij.« (Podbregar & Bosotina, 2007, str. 8)
»Bistvo navedenih definicij poslovne (podjetniške) logistike je celovito obravnavanje
logističnih procesov oziroma dejavnost premikanja materiala (tudi energije, informacij
in ljudi) z mesta proizvodnje do mesta porabe oziroma uporabe (od dobaviteljev do
podjetja, premikanje znotraj podjetja in od podjetja do odjemalcev oziroma kupcev).
Lahko sklenemo, da poslovna logistika obravnava logistične procese v okviru
poslovnega sistema in pomeni veščino vodenja vseh aktivnosti, ki pospešujejo
premikanje materiala in proizvodov od izvora do končnega porabnika. Postala je
skupno ime za več povezanih elementov, ki so v tesni medsebojni odvisnosti.«
(Podbregar & Bosotina, 2007, str. 15)

1.3 Opredelitev procesa komisioniranja
V današnjem času je optimizacija skladiščnih procesov vedno bolj pomembna iz več
razlogov. Skladišča predstavljajo stroškovne centre, ki združujejo visok kapital in
zahtevajo visoko stopnjo človeškega dela. Moderne globalne dobavne verige so zvišale
kompleksnost skladiščnih procesov v zadnjih letih s široko izbiro izdelkov v majhnih
količinah in visoko storilnostjo v kratkem dobavnem času. To je izziv sodobnih
logističnih managerjev, ki vso pozornost namenjajo izboljšanju učinkovitosti dobavnih
tokov, in logističnih procesov, ki potekajo tudi v skladišču (Battini et al., 2015). V luči
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tega razvoja je komisioniranje še vedno eno glavnih vodil skladiščne fleksibilnosti in
učinkovitosti.

Komisioniranje je eden bistvenih procesov operativne logistike, kjer komisionar v
skladu z vsebino in obsegom delovnega naloga izvede zbiranje blaga iz skladišča (Potrč
& Lerher, 2007, str. 28). Obravnava se v zvezi z notranjimi procesi ustvarjanja
dejavnosti in ima poseben pomen za kakovost celotne storitve. Komisioniranje je zadnji
člen v vrednostni verigi, zato je pomembna natančnost, saj predstavlja most med
zadovoljstvom proizvajalcev in odjemalcev (Rei, Wal, Gol, v Günthner, Deuse,
Rammelmeier & Weisner, 2014, str. 2). Izvajanje komisioniranja velja za delovno
najbolj intenziven proces, ki posledično povzroča tudi do 55 % celotnih stroškov
skladiščenja blaga. Omenjenih 55 % vidimo v Tabeli 1, razdeljenih na štiri aktivnosti, ki
so premikanje po skladišču, iskanje, nabiranje, urejanje dokumentacije in druge
aktivnosti. Premikanje po skladišču predstavlja kar 55 % časa, ki ga komisionar porabi
za komisioniranje. Zaradi velikega vpliva na celotne stroške je določitev minimalnih
komisionarnih poti eno ključnih področij optimizacije in povečanja produktivnosti oz.
zmanjšanja stroškov izvajanja celotnega komisionirnega procesa (Potrč in Lerher, 2007,
str. 27–28). Na proces dela vplivajo tudi sezonska nihanja, nehomogeni artikli in
pogodbene strukture z odjemalci, saj zahtevajo večjo prožnost komisioniranja in
posledično komisionarjev. Zato je pomembna konkurenčna prednost proizvodnih
podjetij v produktivnosti zaposlenih in organizaciji procesa (Hom, v Günthner et al.,
2014, str. 2). Vsaka delovna neučinkovitost lahko vodi v nekakovostno storitev in
visoke operativne stroške skladišča ter posledično celotne oskrbovalne verige, zato
mora biti proces odlično zasnovan in optimalno voden (de Koster, Le‐Duc &
Roodbergen, 2006, str. 2).
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Tabela 1: Časovni prikaz aktivnosti komisioniranja v odstotkih
Aktivnost
Čas aktivnosti
Premikanje po skladišču

55 %

Iskanje

15 %

Nabiranje

10 %

Dokumentacija in druge aktivnosti

20 %

Vir: Frazelle v Baratholdi & Hackman, 2002, str. 13

Blago prihaja v skladišče z zunanjim ali notranjim transportom v različne faze, ki jih
imenujemo skladiščni procesi. Komisioniranje v družbi s prevzemom blaga,
uskladiščenjem in odpremo blaga spada med temelje skladiščnega poslovanja. Na Sliki
3 je razviden proces toka blaga skozi skladiščni sistem in vsi obdelovalni postopki (Potrč
& Lerher, 2007, str. 27–28).
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Slikaa 3: Temeljnni procesi skkladiščenja blaga
b
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Slika 44: Poslovni proces
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Na Sliki 4 je prikazan poslovni proces, ki prikazuje delovanje poslovnega sistema.
Komisioniranje uvrščamo med sistem distribucije. Za potrebe distribucije so potrebna
manipulativna sredstva, s katerimi skladiščniki omogočajo gibanje blaga, prevzem
blaga in druge aktivnosti. Glede na naštete aktivnosti, ki so povezane s tehnologijo,
gibanjem komisionarja in blaga v skladišču, Rak (2011, str. 66) deli komisionarni sistem
na:
 človek k blagu;
 blago k človeku;
 avtomatizacija.

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili sistem »človek k blagu«, ki ga
raziskujemo. »Človek k blagu« je najpogosteje uporabljen sistem, kjer komisionar, kot
že ime pove, sam ali s pomočjo manipulativnih sredstev nabira blago. Glede na različne
lastnosti blaga (težo, velikost, občutljivost itd.) uporablja ročna ali mehanizirana
manipulativna sredstva (Potrč in Lerher, 2007, str. 27–28). Komisioniranje po sistemu
»človek k blagu« je zelo fleksibilno in zahteva minimalne investicijske stroške v
primerjavi z avtomatiziranimi komisionirnimi rešitvami. Iz teh razlogov je najbolj
razširjeno v distribuciji in proizvodnji. Tipične naloge komisioniranja po konceptu
»človek k blagu« zahtevajo (Stinson, 2014, str. 1):
• hojo;
• prijemanje;
• dvigovanje;
• spuščanje;
• razvrščanje;
• potiskanje;
• vlečenje.

Zaradi težnje po skrajšanju časa komisioniranja so se razvili različni načini zbiranja
blaga z delovnega naloga (Koster, Le‐Duc in Roodbergen, 2006, str. 14–17 ):
 samostojno komisioniranje (komisionar nabira naročila po delovnem nalogu);
 komisioniranje v skladiščni coni (vsakemu komisionarju je določena cona, v kateri
nabere naročila z delovnega naloga);
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Papirna dokumentacija označuje seznam komisionarnih nalog na papirju in je pogosta
vrsta informacij za komisionarja. Uporaba seznamov ponuja visoko stopnjo
prilagodljivosti in se jih je možno enostavno naučiti. Seznam vsebuje vse ustrezne
podatke o vrstnem redu komisioniranja, tj. prostor za shranjevanje in/ali ime izdelka ali
številka artikla. Potrdilo o najdenih artiklih se pogosto potrdi s pisalom. Po zaključku
komisioniranja se ti podatki ročno vnesejo v računalniški sistem. V primerih, ko je črtna
koda na seznamu, komisionar naročilo potrdi s čitalcem črtne kode. Pomembna
pomanjkljivost komisionirnega lista je razmeroma nizka uspešnost nabiranja in visoka
stopnja napak. Poleg tega sočasno s komisioniranjem ni sprotne adaptacije podatkov o
zalogah v informacijskem sistemu. Podatki se posodabljajo šele po zaključku
komisioniranja. Pomeni, da ko so popravki o vrednostih zalog potrebni, so ti pogosto
dostopni šele naknadno, zato je vodenje zalog v realnem času nemogoče (Günthner,
Blomeyer, Reif & Schedlbauer, 2009, str. 12).

Črtna koda je vizualna predstavitev podatkov. Vsaka črtna koda vsebuje določeno
kodo, ki deluje kot tehnologija sledenja za proizvode in je predstavljena v zaporedju
prog ali drugih oblik. Do podatkov pridemo s čitalci črtnih kod ali z novejšo tehnologijo
na napravah, kot so pametni telefoni in namizni tiskalniki (»RFID vs BARCODES«
[Predstavitev podjetja Adaptalift Hyster], b.d.).

RFID (Radio‐frequency identification) vključuje potrjevanje izdelkov, ki so identificirani
preko radijskih valov. Tehnologija ima tri dele: anteno za skeniranje, oddajnik z
dekoderjem za razlago podatkov in transponder (RFID) z vnaprej določenimi
informacijami. Transponder lahko nosi tudi do 2.000 bajtov podatkov. Antena za
skeniranje pošilja radiofrekvenčne signale, ki zagotavljajo sredstva za sporazumevanje
z RFID transponderjem (»RFID vs BARCODES« [Predstavitev podjetja Adaptalift Hyster],
b.d.).
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Uporaba mobilnih terminalov ali pametnih telefonov (v nadaljevanju pametni telefon)
omogoča zajemanje in shranjevanje podatkov, ne da bi bili vezani na računalniško
delovno postajo. Sistem v procesu komisioniranja narekuje naslednji načrtovan artikel
in pokaže vse potrebne podatke na zaslonu (npr. prostor za shranjevanje, številko
postavke, zaporedno številko). Pametni telefon je bodisi ročna naprava ali so priloženi
na komisionirnih vozičkih. V sklopu pametnega telefona je pogosto vključen tudi
čitalnik črtne kode. To omogoča skeniranje črtnih kod izdelka, črtne kode na
odstopnem prostoru ali na seznamu delovnih nalog. Naprave omogočajo zbiranje
podatkov v realnem času, preko brezžičnega omrežja ali infrardeče funkcije so
povezane z osrednjim informacijskim sistemom (Günthner et al. 2009, str. 13).

»Pick by voice« je tehnologija, kjer komisionar preko slušalk z mikrofonom prejema
navodila in odgovarja računalniškemu programu. Z uporabo omenjene tehnologije ima
proste roke, s katerimi lahko sproti premika skladiščno blago. Prednost je tudi, da ni
ročnega vnosa podatkov ali zamudnega skeniranja skladiščnega blaga. S tem se
racionalizira delo skladiščnika in poveča produktivnost (»Voice and light systems«
[Predstavitev podjetja Dematic], b. d.).

»Pick to light« je poznana kot tehnologija, ki komisionarju omogoča, da svoje delo
opravlja hitro in učinkovito. Idealna je za pristope, ki temeljijo na ekipnem delu. »Pick
to light« povečuje učinkovitost in produktivnost. Zmanjšajo se tudi stroški v razmerju z
opravljenim delom, zaradi manj prehojenih razdalj, zmanjšanja napak in poenostavitve
celotnega prevzema blaga v skladišču. Nudi tudi sprotne analize, statistične podatke o
produktivnosti in podporo pri odločanju za nadzor in stalno izboljševanje operacij
(»The Best‐in‐Class Pick‐to‐Light Solution« [Predstavitev podjetja Lightning pick], b.d.).

1.5 Manipuliranje z blagom
Za obvladovanje sistema ter hitro in učinkovito komisioniranje komisionar potrebuje
transportno‐manipulativna sredstva, s katerimi želimo doseči hitro in varno delo ob
čim manjših stroških. Manipulacije z blagom vplivajo na kakovost in hitrost transporta
ter skladiščenja. Med manipulacije z blagom uvrščamo natovarjanje, pretovarjanje in
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raztovarjanje. Glavne naloge manipulativnih sredstev v procesu komisioniranja so
(Đurđević, b.l., str. 10):
 dostava blaga;
 pretok blaga v procesu;
 dostava blaga na območja pakiranja ali odpreme.

Izbira manipulativnega sredstva je odvisna od višine, teže, oblike, količine blaga za
pretovarjanje, prostora za shranjevanje, cene manipulativnih sredstev, varnosti ter
drugih lastnosti skladiščnega blaga in skladiščnega prostora. V ta namen ločimo tri
glavne sisteme opravljanja pretovornih manipulacij. To so (Rak, 2011, str. 6):
 ročni;
 mehanizirani;
 avtomatični.

Ročno pretovarjanje pomeni, da človek nosi vso breme z namenom premeščanja
skladiščnega blaga. Posledica so visoki stroški v povezavi s slabo izkoriščenostjo
skladiščnih prostorov in mala delovna storilnost. Zajema upogibanje, stegovanje,
vlečenje, nošenje itd. Prednosti se pokažejo v manjših skladiščih, saj je delo bolj
prilagodljivo, cenejše in ga je lažje narediti ob manjših obremenitvah. Takšno
komisioniranje vsebuje visoko tveganje posledic pri preobremenjenosti in tveganje za
nastanek napak (Nurmianto & Ciptomulyono, 2014, str. 589).

Najpogostejša oblika manipuliranja s tovorom predstavlja mehanizirano pretovarjanje.
Za vzpostavitev takšne delovne prakse sta potrebna mehanizacija in človek. Delovna
storilnost se lahko poveča že z manjšo investicijo v mehanska manipulativna sredstva.
Prednost se kaže tudi v natančnosti, manjši možnosti napak in večji izkoriščenosti
skladišča. Slabosti se pokažejo ob pojavu okvare in s tem povezanih visokih stroškov
vzdrževanja, s čimer so skladiščni prostori bolje izkoriščeni, celotni stroški pa se glede
na skladiščno enoto zmanjšajo (Rak, 2011, str. 7).

Pri avtomatiziranih manipulacijskih sredstvih je aktivnost človeka le še posredna, preko
računalnika. Prednost takšnih sredstev je v veliki izkoriščenosti skladiščnega prostora,
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veliki delovni storilnosti in natančnosti. Slabosti so v specializiranosti naprav,
občutljivosti v primeru okvare in visokih investicijskih stroških (Rak, 2011, str. 7). V
našo študijo takšnih naprav nismo vključili, saj je glavna tema obravnave prav
neposredno delo človeka z blagom oziroma aktivno opravljanje s strojem, s katerim
operater manipulira z blagom.

1.5.1 Ročno komisioniranje

Kljub naraščajočemu trendu avtomatizacije posameznih podprocesov logistike je za
komisionirne sisteme še vedno značilen visok delež dela z rokami. Tako je človek v
mnogih primerih ključni operativec za uspehom distribucijske logistike (Stinson, 2014,
str. 1). Razlogi za to so zlasti visoke senzomotorične spretnosti zaposlenih in človeška
visoka vsestranskost. Medtem ko je delavec sposoben pravilno reagirati ob prenašanju
blaga, ki je različne oblike, dimenzije, trdote in površine, je potrebno
(pol)avtomatizirane sisteme v zvezi s temi lastnostmi kompleksno specializirati (Lol,
Yiin, Roh, Gol, v Günthner et al., 2014, str. 2). Zaradi komuniciranja celostnega
razumevanja procesov in izkušenj se lahko napake in spremembe, ki se pojavljajo,
predvsem z nizko stopnjo časovnih in ekonomskih stroškov, relativno enostavno
premagajo (Günthner et al., 2009, str. 31). Poleg tega lahko ljudje reagirajo in se
prilagajajo različnim zahtevam glede učinkovitosti dela, saj se prilagajajo različnim
stopnjam proizvodnje, sezonskim pomanjkanjem ali spremembam v strukturah
izdelkov (Yiin v Günthner et al., 2014, str. 2). Za zagotovitev učinkovitosti in izboljšanje
kakovosti so zaposleni v času komisioniranja opremljeni s tehničnimi sredstvi, kot so
čitalci črtnih kod, opremo za glasovni nadzor ali mobilnimi napravami za zajemanje
podatkov (Lolland v Günthner et al., 2014, str. 2).

1.5.2 Vozila za manipuliranje z blagom

Vozila za manipuliranje z blagom je mogoče klasificirati po več kriterijih. Prva
klasifikacija, ki je najbolj razširjena, je delitev glede na pogon, in sicer na ročna in
motorna vozila (Grilec, 2015, str. 22).
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Ročn
ni viličarji so
o primerni za
z krajše, hoorizontalne
e premike (d
do 50 m) lažžjega tovorra (do
30 kN). Za njiho
ovo upravljjanje zapossleni ne rab
bijo biti possebej uspossobljeni. Njihova
uporraba je omeejena na viššino, zato sse ne uporaabljajo za jemanje pallet iz skladiiščnih
regallov ali paleet zloženih v stolpiče (Gajšek, 2014, str. 38–39). Medd ročne viličarje
spadajo (Grilec, 2015, str. 23):
2
 vozički;
 viličarji za traansport in dvigovanje;
d
 p
pol‐viličarji (za dvigovan
nje tovora);
 taalni viličarji za transport palet;
 p
pnevmatska vozila;
 o
ostala vozila.

Pri teej klasifikacciji bomo po
odrobneje ppredstavili vozičke, roččne viličarjee in pol‐viličarje.
Prednost vozičkkov (Slika 6)
6 je nizka investicija. Omogoča lažje zbirannje, sortiran
nje in
prevo
oz blaga. Primerni
P
so
o za individdualno obraavnavo malega naroččila. Običajn
no so
opremljeni z zassloni za sorttiranje blagaa, mestom za seznam komisioniraanja in lestvvijo za
blago
o, ki je izven
n ravni dose
ega. Poleg sslednjega so
o lahko opre
emljeni tudii z računaln
niškim
term
minalom, teehtnico, razzsvetljavo zza sortiranje in drug
gimi, s čim
mer se povvečuje
učinkkovitost nabiranja in zmanjšujejoo napake skladiščnika
s
. Slabost jee komisioniiranje
blagaa na višjih regalnih
r
policah in moorebitna pottreba po širrokih koridoorjih v sklad
dišču,
ki po
ovzročajo zaapravljanje prostora
p
(Đ urđević, b.l., str. 10–11
1).

Slika 6: Vozziček za kom
misioniranje
e

Vir: Đuurđević, b.l.,, str. 11
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Ročn
ni viličarji (SSlika 7) se koristijo zaa prevoz to
ovora do 10
0 kN teže inn dvigovanja do
višinee 3,5 m. Dvigovanje
D
je
j lahko ro čno s pomočjo elektromotorja aali hidromotorja.
Osno
ovna razlikaa med viličarji in pol‐vi ličarji je v načinu
n
dvigovanja blagga. Viličar dvigne
blago
o s pomočjo
o vilic, pol‐vviličar pa s pplatformo. Njihova upo
oraba je najjbolj razširjena v
zaprttih prostorih, kot so skkladišča. Na Sliki 7 in 8 so viličarji s hidravličnnim dvigovaanjem
in viličar z dvigo
ovanjem s po
omočjo ele ktromotorjaa (Grilec, 20
015, str. 23)).
Slika 7: Ročna viličarja

Vir: G rilec, 2015, str.23

porabljajo zza prevoz materiala,
m
ki je na palettah, standardnih
Talnii viličarji (Slika 8) se up
dimeenzij, teže do
d 30 kN in višine od 1100 do 150
0 mm. Namenjeni so uuporabi v zaaprtih
prosttorih.
Slikaa 8: Talni viličar

Vir: Grrilec, 2015, str. 24
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1.6 Viličarji
Viličar je vozilo in posebej razvito orodje, ki združuje platformo za doseganje težkega
blaga na želeni skladiščni lokaciji in transport le‐tega. So med najbolj razširjenimi
manipulativnimi transportnimi vozili, zahvaljujoč njihovi fleksibilnosti transporta in
zmožnosti premeščanja različnega blaga. V tipičnem skladiščnem okolju je nosilnost
viličarja od 1 do 5 ton (Gajšek et al., 2015, str. 2). Viličarji omogočajo premikanje
bremen hitreje in varneje. Ne olajšajo samega dela za skladiščnika, temveč je celotno
delo opravljeno bolj produktivno, kar pomeni več v krajšem času. S pomočjo viličarjev
je v skladišču do 40 % manj zaposlenih, zmanjšajo se poškodbe, poveča red, zmanjša
čas za sprejem pošiljk in poveča izkoriščenost skladiščnega prostora. Za realizacijo
dvodimenzionalnega gibanja v skladišču in doseganje želene višine v skladišču,
skladiščniki uporabljajo različne viličarje. Na splošno za to vrsto tehnologije velja, da
višje višine v skladišču zahtevajo dražjo in bolj specializirano tehnologijo. Začetne
stroške naložbe v tehnologijo je potrebno primerjati z večjo izkoriščenostjo prostora in
dvigom produktivnosti (Đurđević, b.l., str. 15–16). Slabost viličarjev je, da zahtevajo
visoke finančne vložke. Upravljajo jih lahko le izurjeni delavci. Zaradi varnosti pa je
gibanje viličarjev omejeno po vnaprej predvidenih poteh (Gajšek, 2014, str. 38). Tabela,
narejena po podatkih Svetovne statistike industrijskih viličarjev WITS (ang. The
Worldwide Industrial Truck Statistics), ki je na Sliki 9, predstavlja prodajo viličarjev v
letu 2013. Na sliki je prikazanih 20 največjih proizvajalcev viličarjev iz celega sveta, ki s
prodajo 1.009.777 viličarjev ustvarijo 31,45 miljard USD (Bond v Grilec, 2015, str. 25).
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Slika 9: 20 najbooljših proizvvajalcev viliččarjev

Vir: Bond v Grilec, 20
015, str. 25

V Taabeli 2 je prikazana
p
potreba
p
po viličarjih v Franciji, Nemčiji
N
in V
Veliki Britaaniji v
različčnih industrrijskih pano
ogah po Ev ropskem zd
druženju manipuliranjaa z blagom EFM
(ang.. European Federation of Materia ls Handling) (Grilec, 20
015, str. 25)).
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Tabela 2: Odstotkovni prikaz uporabe viličarjev v različnih panogah gospodarstva
Panoge gospodarstva
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Transport in logistika

15 % 16 % 16 % 15 % 17 % 19 %

Trgovina s hrano in pijačo

15 % 18 % 18 % 13 % 16 % 16 %

Ostale trgovinske industrije

20 % 19 % 19 % 18 % 18 % 17 %

Storitve

11 % 9 %

7%

10 % 8 %

9%

Prehrana

7%

9%

8%

9%

8%

8%

Proizvodnja in predelava materiala 6 %

4%

5%

6%

6%

5%

Kemijska

6%

6%

6%

7%

6%

6%

Strojna in električarska

6%

5%

6%

5%

5%

5%

Avto in transportna industrija

4%

3%

3%

5%

4%

4%

Ostale proizvodne industrije

11 % 11 % 12 % 12 % 12 % 10 %

Vir: FEM v Grilec, 2015 str. 26

Iz podatkov je razvidno, da je najvišji odstotek uporabe viličarjev v distribuciji in
trgovinski dejavnosti, medtem ko so v proizvodni dejavnosti uporabljeni v manjši meri.
Iz tega sklepamo, da v proizvodnji uporabljajo druga sredstva za rokovanje z
materialom, kot so sredstva z neprekinjenim tokom materiala (tekoči trak) (Grilec,
2015, str. 26).

Obstajajo različne delitve viličarjev glede na (Oluić v Grilec, 2015, str. 27):
 vrsto pogona (električni viličar, viličar s toplim motorjem);
 položaj tovora na vozilu (viličar s težiščem izven tlorisa koles, viličar s težiščem
znotraj tlorisa koles);
 dostop do vilic (čelni viličar, bočni viličar, viličar z vrtljivimi vilicami, štirismerni
viličar, viličar s teleskopskimi vilicami);
 število koles (viličar s tremi, s štirimi ali več kolesi);
 mesto voznika (viličar, za katerim se hodi, na katerem voznik stoji in se vozi, viličar,
na katerem voznik sedi v smeri ali prečno v smeri vožnje).
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Združenje proizvajalcev viličarjev ITA (ang. Industrial Truck Association) je viličarje
razdelilo v sedem osnovnih razredov glede na pogon in njihov namen (Forklift
Classifications v Grilec, 2015, str. 28):


v razred I spadajo viličarji na električni pogon (Slika 10), ki se upravljajo v sedečem
ali stoječem položaju;



razred II zajema ozkoregalne viličarje na električni pogon (Slika 11), ki se
uporabljajo v skladiščih, kjer je prostor dobro izkoriščen, zaradi njihove uporabe pa
je rokovanje z materialom hitrejše in bolj efektivno;

 v razred III spadajo viličarji na električni pogon, ki ga voznik upravlja stoje na vozilu
ali operater hodi za vozilom (Slika 12), takšni viličarji koristijo manj zmogljive
baterije, zato služijo za prevoz materiala na krajše razdalje;


razred IV predstavljajo viličarji z motorjem na notranje izgorevanje s »cushion«
kolesi (Slika 13), ki so primerna za gladke in suhe površine, ta vrsta gume omogoča
nižjo višino viličarja, zaradi česar se lahko koristijo v nizkih prostorih;



v razredu V so viličarji z motorjem na notranje izgorevanje (na bencin, propan,
stisnjen zemeljski plin) s pnevmatikami (Slika 14), ki so najpogosteje uporabljena
vrsta viličarja v skladišču, ker je njihova značilnost široka paleta aplikacij za različne
dimenzije in vrste materiala;



v razred VI spadajo vlečni viličarji z električnim motorjem (za notranje prostore) ali
motorjem na notranje izgorevanje (za zunanje prostore) (Slika 15), vlečno težo
morajo imeti od 450 kg naprej;



v razred VII spadajo viličarji za težke terene, ki morajo imeti velika kolesa za
obvladovanje terena, najpogosteje se koristijo na gradbiščih za transport
gradbenega materiala, drvarski industriji, avtoodpadih (Slika 16).
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Slika 100: Viličarja razreda
r
I

Vir: Grrilec, 2015, str. 29
Slika 111: Viličarji raazreda II

Vir: Grrilec, 2015, str. 30
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Slika 122: Viličarji raazreda III

Vir: Grrilec, 2015, str. 32
Slika 133: Viličar razzreda IV

Vir: Grrilec, 2015, str. 33
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Slika 144: Viličarji raazreda V

Vir: Grrilec, 2015, str. 35
Slika 155: Viličarji raazreda VI

Vir: Grrilec, 2015, str. 36
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Slika 166: Viličar razzreda VII

Vir: Grrilec, 2015, str. 37
FEM‐‐ov graf na Sliki 17 prikkazuje prisootnost vrst viličarjev na
a trgih Zahoodne in Vzh
hodne
Evrope, ki jih vsebujejo držžave AL, AR M, AZE, BY,, BA, BG, HR
R, CZ, EST, G
GEO, H, KZ,, KGZ,
LV, LLT MK, MD,, PL, RO, RU
US, SK, SLO,, TD, TMN, UA, UZ, MNE, SRB, odd 2011. bre
ez KZ,
KGZ, TD, MN, UZZ (Grilec, 20
015, str. 38)).
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Sliika 17: Priso
otnost vrst viličarjev
v
(leevo spodaj na območju
u Zahodne EEvrope, dessno
sp
podaj na obbmočju Vzho
odne Evrope)

Vir: Forklift Classiffications v Grilec
G
2015,, str. 38

Iz grrafov na Sliiki 17 je raazvidno, daa v državah
h Zahodne Evrope narročajo vse vrste
viličaarjev, ki jih je mogoče pripisati viššjim industrijskim gosp
podarstvom
m, saj je upo
oraba
sklad
diščnih viličaarjev zelo visoka.
v
Razvvidno je tud
di, da je delež viličarjevv z motorje
em na
notraanje izgorevvanje in z elektromotoorjem večji v Zahodni Evropi kot v Vzhodni. Izz tega
lahko
o sklepamo
o, da so države Zahodnne Evrope bolj
b okoljskko ozaveščaane in strem
mijo k
manjjšemu onessnaževanju okolja kott države Vzzhodne Evrope, ki tem
m trendom
m niso
sledile (Grilec, 2015,
2
str. 38
8).

1.7 Ergonom
mska nače
ela v proceesu komissioniranja
Pomen trajnostti se je razvvil in razširi l v preteklih desetletjih in se dottika precejššnega
dela logističnih aktivnosti. Trajnostna logistika im
ma zraven vpliva na okkolje tudi so
ocialni
in ekkonomski vpliv. Veliko raziskav paa s trajnosttjo povezuje tudi ergoonomijo. De
ekker,
Hanccock in Wilkin (v Gaajšek et al ., 2015, sttr. 1) razla
agajo, da iima ergonomija
pomembno in potencialn
no ključno vlogo pri prizadeva
anju za trrajnostni raazvoj.
Tehn
nologija pon
nuja obetajo
očo se pot do trajnosttne prihodn
nosti. Način interakcije
e med
ljudm
mi in tehnologijo ter ko
oordinacije aktivnosti z upoštevanjem ergonnomije je kljjučen
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v uspehu in razvoju (Dekker, Hancock, Wilkin v Gajšek et al., 2015, str. 1). Winkler (v
Grilec, 2015, str. 40), razvojni tehnolog pri Schaffer Peem, je ugotovil, da pomen
ergonomije ni samo v zmanjšanju fizičnega napora zaposlenih. Poudarek je na
povečanju produktivnosti, tj. ustvarjanju enostavno sledljivih logičnih korakov v
delovnem okolju, ki zahtevajo malo napora. Tako je družba »SSI Schäfer« razvila načelo
»ergonomija@ delo!«, ki vodi v tri načela, z namenom povečati kakovost logističnih
dejavnosti, ki se glasijo (Winkler v Grilec, 2015, str. 40):


zmanjšanje fizičnih obremenitev delavcev in s tem zmanjšanje števila napak, ki jih
povzroča utrujenost;



enostavni in jasno strukturirani procesi, ki zmanjšujejo verjetnost napak od začetka;



inteligentna delovna mesta, ki prepoznajo napake, preden je postopek končan.

Posledica teh ergonomskih prizadevanj v skladišču je bolj fleksibilen proces
skladiščenja in manj zapletenih postopkov, povezanih z večjim pretokom
komisioniranja in manj napak, kar vpliva na poslovne rezultate družbe (Grilec, 2015,
str. 41).

Pomen ergonomije v logistični dejavnosti je viden iz dejavnosti »združenja za industrijo
in upravljanje dobavne verige (MHI)«, tj. odbor v organizaciji, ki se imenuje EASE –
Ergonomski sistemi pomoči in opreme (ang. Ergonomic Assist Systems and Equipment).
Je vir trendov, informacij, prakse, opreme in organizacije, ki se osredotoča na
ergonomijo in izboljšanje delovne interakcije med ljudmi in materiali, s ciljem
zmanjšanja poškodb in povečanja produktivnosti, ki je posledica velikega donosa
investicij sredstev (Winkler v Grilec, 2015, str. 41). Cilj je, ustvariti občutek zavesti
delavcev o pravilni uporabi ergonomske opreme pri ravnanju z materialom in poudarek
pomembnosti ergonomije, varnosti in učinka na zdravje ter trende, ki vplivajo na
človeško delo. Dobri primeri pomena ergonomije v logistiki so trendi ergonomskih
razvojev viličarjev (glej poglavje 2.1.3) (Grilec, 2015, str. 41).

Zraven obveznega izpolnjevanja zakonskih obveznosti za delodajalce je previsok fizični
stres delavca odločilen gospodarski vpliv, ki podjetja in ponudnike storitev sili, da iz
vidika ergonomije preverijo svoje delovne sisteme (Bop v Günthner et al., 2014, str. 3).
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Leta 2005 je 35 % Evropejcev, ki so oboleli za kostno‐mišičnimi boleznimi, na delu
rokovalo s težkim tovorom. Kostno‐mišična obolenja povezana z delom označujejo
zdravstvene težave mišic, kit, okostja, hrustanca, žilnega sistema in vezi. Najpogostejše
bolezni in/ali poškodbe so bolezni hrbta in z delom povezana poškodba zgornjih
okončin, ki je poznana kot okvara »ponavljajočih se gibov«. Zdravljenje in okrevanje sta
pogosto neučinkovita. Rezultat je lahko trajna nesposobnost za delo ali izguba
zaposlitve. Bolezni povzročajo visoke stroške za proizvodna podjetja, ponudnike
logističnih storitev in nacionalno ekonomijo ter gospodarstvo na splošno (»OSH in
figures: Work‐related musculoskeletal disorders in the EU — Facts and figures« [EU‐
OSHA], 2010).

Zasnova za ergonomsko ugoden delovni sistem zahteva poznavanje prevladujočih
delovnih pogojev in posledično obremenitev. Pri celostni ocenitvi vplivov na delo je
poleg delovnih vidikov potrebno upoštevati tudi ostale, kot so kemijski, socialni in
organizacijski vidiki delovnega okolja in tudi opremo, ki jo delavec uporablja. Ko
ocenjujemo obremenitev v tem kontekstu, postane delovni sistem v celoti merljiv vpliv
na zdravje ljudi (DIN 33400 v Günthner et al., 2014, str. 20). Aktivnost obremenitev je
mogoče pojasniti s stopnjo trajanja, vrstnim redom in časovno razporeditvijo
posameznih delnih obremenitev (Sch‐2010C v Günthner et al., 2014, str. 3).
Ergonomska načela pri komisioniranju bomo glede na način manipuliranja z
materialom v nadaljevanju razdelili v dva večja razreda:
• ročna manipulativna sredstva, ki zahtevajo večjo stopnjo fizičnega dela in
• motorna manipulativna sredstva, kjer na komisionarja v večji meri vplivajo
manipulativna sredstva.

1.7.1 Ergonomska načela pri ročnem premeščanju bremena

Rokovanje z materialom ali premeščanje blaga v objektih proizvodnih obratov, skladišč
ali distribucije spada med procese notranje logistike. Veliko je virov, dokumentov in
poročil, ki izpostavljajo pomembnost ergonomije pri rokovanju z materialom. Za
komisioniranje so večinoma značilni visok delež ponavljajočih se dejanj na izmeno,
visoke obremenitve in ergonomsko neugodne drže. Pogosto zaradi nenormalno
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visokega ali nizkega položaja področij odlaganja ali odvzemanja. Poleg tega vodita
povečan obseg komisioniranja in dolge prehojene razdalje z obremenitvijo do
povečanega stresa zaposlenih (Gol v Günthner et al., 2014, str. 2). Stopnjevanje nalog
pri komisioniranju zaradi težnje po povečanju produktivnosti ter ločevanje proizvodnje
in logistične dejavnosti je privedlo do povečanja fizičnih obremenitev zaposlenih.
Stalno izvrševanje ročnega komisioniranja povečuje pritisk na sklepe in hrbtenico,
predvsem v ledvenem delu hrbtenice, zaradi česar se pojavljajo degenerativne, trajne
okvare. Posledice na hrbtenjači pri zaposlenih vključujejo bolečine, bolezni, poškodbe
in začasno ali trajno nezmožnost za delo. Bolezni mišic in skeletnega sistema so glavni
vzrok za odstop zaposlenih s trga dela za stalno ali začasno, čemur sledi upad
produktivnosti (Gol, Bok v Günthner et al., 2014, str.3). Iz tega razloga je bolezen
ledvenega dela hrbtenice poznana kot priznana poklicna bolezen, ki jo povzročijo
dolgoletni dvigi, prenašanje težkih bremen ali dolgo časa ponavljajoče se aktivnosti v
ekstremnih položajih (BMA v Günthner et al., 2014, str. 3).

25 % evropskih delavcev se pritožuje nad bolečinami v hrbtenici in 23 % nad
bolečinami v mišicah (Schneider, Irastorza v Grosse et al., 2015). V ZDA so leta 2012
kostno‐mišična obolenja predstavljala 34 % vseh poškodb in bolezni, kjer sta
skladiščenje in premikanje materiala imela za posledico največji delež kostno‐mišičnih
obolenj (BLS v Grosse et al., 2015). Ekonomski vpliv kostno‐mišičnih obolenj, kjer sta
merjena plačilo nadomestil odsotnosti od dela in izgubljena produktivnost,
predstavljajo do 2 % BDP v Evropi, kar znaša približno 23,9 € bilijona samo v Nemčiji.
(Schneider in Irastorza v Battini, Glock, Grosse, Persona in Sgarbossa, 2016, str. 147).
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kostno‐mišična obolenja
predstavljajo približno 20 % celotne bolniške odsotnosti med zaposlenimi, kar je
dodaten dokaz za potrebe po spremembah (»Raziskava o upravljanju varnosti in
zdravja pri delu pri delodajalcih v RS« [Zbornica varnosti in zdravja pri delu], 2014, str.
34).

V zadnjem desetletju so bili razviti številni matematični modeli za podporo in
optimizacijo komisioniranja ter pomoč menedžerjem pri sprejemanju odločitev.
Nedavna raziskava (Grosse et al. v Battini et al., 2016 str. 148) je pokazala, da se večina
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podpornih modelov odločanja koncentrira na kratkoročne ekonomske vplive
komisioniranja in zanemarjajo vpliv dela na komisionarje. Modeli se osredotočajo na
razvijanje metod, ki zmanjšujejo prehojene razdalje v skladišču, in čas komisioniranja.
Snovalci modelov pa spregledajo druge pomembne cilje, kot sta zmanjšanje nelagodja
komisionarja ali preprečevanje kostno‐mišičnih bolezni (Battini et al., 2016, str. 156).
Za garancijo visoke produktivnosti, učinkovitosti in prepričanja, da podporni modeli
odločanju odsevajo realnost, je potrebno ljudi dodatno vključiti k ekonomskim ciljem in
dizajnom delovno učinkovitega ročnega sistema komisioniranja. Raziskovalci so
ugotovili, da obstaja potreba po raziskavah o vključevanju človeških dejavnikov v
modele planiranja, saj bi z upoštevanjem vpliva modelov komisioniranja na
komisionarje vzpostavili dolgoročne učinke na učinkovitost dela in zmanjšanje tveganj
za zdravje. Najbolj uporabljen je model minimizacije komisionirne razdalje ali
zmanjšanje časa komisioniranja, ki določa postavitev objekta, notranjih konfiguracij
polic in otočkov, usmerjanje naročil za pobiranje ter dodeljevanje izdelkov do
prostorov za shranjevanje (Grosse et al., 2015). Model je, vključno z ergonomsko
oceno analize človeških operacij, podal »zmagovalni« (ang. »win‐win«) rezultat zaradi
interakcije med produktivnostjo, efektivnostjo gibanja in varnostjo dela. Nekateri
avtorji dodajajo, da vključevanje ergonomskih aspektov ni relevantno samo zaradi
zmanjševanja zdravstvenih tveganj, ampak lahko izboljšajo tudi kvaliteto in izvajanje
komisioniranja (Grosse et al., 2015 v Battini et al., 2016, str. 148). Glede na vpliv
ergonomije na izvajanje komisioniranja več avtorjev podpira vnašanje ergonomije v
modele podpore odločanju za komisioniranje (Boysen, Emde, Hoeck & Kauderer, 2015,
Grosse et al. v Battini et al., 2016, str. 148). V raziskavi so Battini in soavtorji (2015)
analizirali vpliv ergonomskih delovnih pogojev na razpoložljivost in produktivnost
delovno intenzivnega skladiščnega sistema z namenom, da so ocenili, kako ergonomija
vpliva na skupne stroške sistemov. Dokazali so, da ima izboljšanje ergonomskih
pogojev pomemben, pozitiven vpliv na skupne stroške skladiščnega sistema.

Gajšek, Vujica, Butlewski & Đukić (2016, str. 2) so oblikovali standardizirane razrede
tveganja, ki so jih povezali v spekter heterogenih obremenitev in različne telesne drže,
ki povzročajo fizičen stres. Obstajajo tveganja zaradi:
• nerodnih položajev (npr. upogibanje, zvijanje);
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• p
ponavljajočih se gibov (npr. pogostto stegovan
nje, dviganje
e, nošenje);;
• z delom povezanih fizičnih naporovv (npr. prevvažanje ali dvigovanje
d
ttežkih brem
men);
očk pritiska (npr. prijem
ma, naslonjjenih delov ali površin,, ki jih je težžko prenašati ali
• to
im
majo ostre robove);
r
• sttatične držee (npr. ohranjanje fiksnne pozicije dolgo
d
časa)..

Sloveenska zako
onodaja je v ZVZD iz dala pravilnik (Ur. l. RS, št. 566/99), ki določa
minim
malne zdraavstvene in varnostnne ukrepe proti pošškodbam ppri premeščanju
brem
men, kadar obstaja ne
evarnost pooškodbe hrrbta delavca
a. Kadar jee mogoče, mora
delod
dajalec nadomestiti ročno premešščanje s primerno delo
ovno oprem
mo, pripomo
očki in
primernimi meh
hanskimi po
omagali. M
Med drugim mora delo
odajalec dellavcu omoggočiti,
da im
ma primern
no zaščitno
o obleko inn obutev, ustrezno zn
nanje, fizič no zmožno
ost in
uspo
osobljenost. V sedmem
m členu praavilnik določa največjo
o dovoljenoo maso bremena
gledee na spol in starost delavca, ki je pprikazana na Sliki 18. Prav
P tako paa delavec ne
e sme
na daan skupno prenesti
p
100
00 kg brem ena.

SSlika 18: Najjvečja dovoljena masa bremena v kilogramih glede na sppol in starosst
delavca

Ur.l. RS, št. 56/99
5
Vir: U

Nacio
onalni inštitut za varrnost in zddravje pri delu
d
(NIOSH
H) Lifting EEquation določa
smerrnice za ocenjevanje ročnega ddvigovanja bremen. Definira prriporočeno težo
brem
mena kot teežo, ki jo lah
hko skoraj vvsi zdravi delavci
d
dvigujejo v časuu osmih ur,, brez
večjeega tveganja za nastan
nek bolečinn v križu. Naajvečjo težo
o je treba ddvigniti z ob
bema
rokama, v ideaalnih razme
erah znaša 51 funtovv (23,1332 kg), kar jee v primerjjavi s
sloveensko zako
onodajo relativno niz ka teža. Smernice
S
za upravljannje za varrnejše
dvigo
ovanje so (»
»Ergonomicc guideliness for manual material handling«
h
[V
Vodič po ročnem
prem
meščanju bremen], 200
07):
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• n
načrtujte tokk materiala za odpravoo nepotrebn
nega dvigovvanja;
• o
organizirajtee delo tako, da se fizičnni napor in delovni
d
tem
mpo povečatta postopom
ma;
• zmanjšajte razdaljo
r
obrremenitve ddviganja in spuščanja;
s
• p
položaj paleete naj omo
ogoča delavvcem, da dvigajo
d
in spuščajo breeme v njiho
ovem
o
območju mo
oči , imenovvanem »pow
wer zone« (prikazano na
n Sliki 19), ki sega od višine
v
raamen do viššine kolen.
Slika 19: Območje dvvigovanja in
n spuščanja bremena

Vir: »Ergonomic guidelines for m
manual mate
erial handlin
ng« [Vodič po ročnem
premeščanju
p
u bremen], 2007, str. 17
1

Napo
otki za ročn
no manipuliranje z blaggom (»Ergo
onomic guid
delines for m
manual maaterial
hand
dling« [Vodič po ročnem
m premeščaanju bremen], 2007, sttr. 17–48):
 izzogibajte see ročnemu dviganju
d
ali spuščanju bremena na tla (Slika 220) (skladiščenje
m
materiala naa paletah, uporaba viliččarja za dviggovanje ali spuščanje
s
ppalete);
 izzvedite tesst obremen
nitve za sttabilnost in težo pre
ed dvigovaanjem (upo
oraba
m
mehanskih naprav
n
ali opreme
o
za dvigovanje
e tovora, zm
manjšanje tteže s prenosom
m
manjših elem
mentov v po
osodi);
 zmanjšanje pogostosti dviganja inn skrajšanje
e delovnega
a časa, v kaaterem se izvaja
d
dviganje, ki vključuje
v
ste
egovanje naa stran (Slikka 21);
počistite prrostor za izboljšanje dostopa do surovin
n ali izdelkkov, s katterimi
 p
u
upravljate, enostaven
e
dostop
d
omoogoča delavvcem, da se
e lažje pribbližajo, pravv tako
p
pa zmanjšujee doseg, up
pogibanje inn zvijanje;
 u
uporaba razztezanja je
e primernaa kot del celovitega ergonomskkega progrrama,
raaztezanje see ne sme up
porabljati n amesto inže
eniringa in//ali z drugim
mi izboljšavaami;
 p
preverite oznake za obrremenitve;

Nina LLabus: Uporab
ba ergonomskkih načel pri kkomisioniranju
u po konceptu
u »človek k blaagu«

42

Fakultteta za logistikko Univerze v Maribor

Magistrsski študijski program

 u
uporabite usstrezno oprremo, ki vkključuje ustrrezne čevlje
e za prepreečevanje zdrsa in
ro
okavice praavilne velikkosti, velikoost je odviisna od ma
ateriala rokkavice, nprr. par
to
oplotno odpornih rokaavic lahko zzmanjša mo
oč oprijema do 40 %, ddva ali več parov
p
ro
okavic na ro
okah naenkrat lahko zm
manjša močč oprijema do
d 60 %;
 p
pravilno dviggovanje po
omeni (Slikaa 22) – varen oprijem, uporabo obeh rok, kadar
koli je to mogoče, držaati tovor či m bliže telesu, kot je mogoče, čče je mogočče, je
p
pomembno uporabiti noge za poti skanje in dvvigovanje to
ovora, ne ppa zgornjegaa dela
teelesa ali naazaj, ne zvijati telesa; vvzemite si počitek ali odmor, ne upogibajte
e se v
p
pasu;
 n
ne nosi več kot zmore
eš (Slika 233), za zman
njšanje teže
e bremena uporabi manjše
m
zaabojnike.
 n
nosi bremen
na, ki imajo primeren ddizajn za op
prijem (Slika 24), ali upporabi zabo
ojnike
zaa lažje prem
meščanje;
 p
priskrbi si po
omoč sodelaavcev, ko joo potrebuješš (Slika 25);
 o
obloži ramo,, če nosiš brreme na ram
menu (Slika 26);
 u
uporabi maanipulativno
o sredstvo (Slika 27) (voziček, škarjasti ddvigovalec, ročni
viličar, transporter, dviggalo ali žerjaav, viličar).
Slikaa 20: Praviln
no dvigovan
nje in spuščaanje bremena ob pomo
oči manipullativnih sred
dstev

Vir: »Ergonomic guidelines for m
manual mate
erial handlin
ng« [Vodič po ročnem
premeščanju
p
u bremen], 2007, str. 21
2
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Slika 21: Pravilno dvvigovanje ali odlaganje bremena

Vir: »Ergonomic guidelines for m
manual mate
erial handlin
ng« [Vodič po ročnem
premeščanju
p
u bremen], 2007, str. 23
2

Sliika 22: Pravvilno dvigovanje breme
ena

Vir: »Ergonomic guidelines for m
manual mate
erial handlin
ng« [Vodič po ročnem
premeščanj
p
u bremen], 2007, str.18

Slika 23:
2 Zabojnikki za manipuliranje z blagom

Vir: »Ergonomic gu
uidelines for manual m
material handling« [Vod
dič po ročneem premešččanju
brem
men], 2007, str.
s 32
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Slika 24: Emba laža za ročn
no premeščanje

Vir: »Ergonomic guidelines for m
manual mate
erial handlin
ng« [Vodič po ročnem
premeščannju bremen], 2007, str. 32

Slika 25: Sodelovvanje pri prremeščanju blaga

Vir: »Ergonomic gu
uidelines for manual m
material handling« [Vod
dič po ročneem premešččanju
brem
men], 2007, str.
s 33

Slika 26: Podlaga zaa nošenje bremena
b
na ramenu

uidelines for manual m
material handling« [Vod
dič po ročneem premešččanju
Vir: »Ergonomic gu
brem
men], 2007, str.
s 34
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Slika 27: Prrikaz uporab
be vozičkovv

Vir: »Ergonomic gu
uidelines for manual m
material handling« [Vod
dič po ročneem premešččanju
brem
men], 2007. str.
s 39

mska načela
a pri premeeščanju matteriala z viličarjem
1.7.22 Ergonom

Zman
njšanje kosttno‐mišičnih obolenj v industriji je
e mogoče doseči z odppravo potreb
be po
ročneem premešščanju matteriala ali nnjegovem zmanjšanju
z
s spreme mbo proce
esa, s
pomočjo različn
nih manipu
ulativnih naaprav ali avtomatizac
a
cijo processa. Mehanizacija
dejavvnosti indu
ustrijskega prevoza, zzlaganja in shranjeva
anja se poonavadi izvaja z
uporrabo različnih industrijsskih tovornjjakov, najpogosteje villičarjev (Gajjšek et al., 2015,
str. 22).

Kljub
b strojno podprtemu pretovaarjanju maateriala so
o operaterrji izpostavljeni
potencialno nerrodni drži, ponavljajoči
p
im se gibom
m in statični drži. Večinno časa pre
eživijo
sede in vrtijo zgornje de
ele telesa, zaradi česar so v fizzični napettosti. Izboljjšanje
ergonomije viličarjev je ključnega
k
ppomena zaa zagotavlja
anje visokee produktivvnosti
operraterjev (Gaajšek et al., 2015, str. 33). Za ergon
nomski razvvoj v pravi ssmeri in lajjšanje
dela operaterjeev je potreb
bna identifiikacija ergo
onomskih la
astnosti vozznikov viličarjev.
okazale, da je glavna pposledica bo
olečine spo
odnjega del a hrbta vožžnja z
Razisskave so po
viličaarjem. Kar 63
6 % Japonccev, ki vozi vviličarje, ima težave z bolečinami
b
v spodnjem
m delu
hrbteenice. Ugottovitve raziskav pa oppozarjajo, da
d imajo vozniki
v
viličaarjev 2‐krat več
možn
nosti za bo
olečine v sp
podnjem d elu hrbtenice kot osttali. Tvegannje za poškkodbe
ledveenega dela hrbtenice in povezaneega živčnegaa sistema poveča trajnna ali dolgottrajna
izposstavljenost celotnemu
u vibriranjuu telesa. V evropskih državah so bolečiine v
ledveenem delu hrbtenice priznane ttudi kot po
oklicna bole
ezen. Zato je mednarrodna
organizacija za standardiza
s
cijo določilaa standard ISO 2631‐1, ki proizvajjalcem nare
ekuje,
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da mora biti izmerjena jakost in smer vibracij, ki vplivajo na celotno telo operaterjev.
Moč tresljajev je odvisna od tovora, motorja, gum, vzmetenja kabine in stola, hitrosti in
načina vožnje, teže in drže voznika (Shinozaki, Yano, Murata v Motmans, 2012, str.
2476). Gajšek et al. (2015, str. 3–5), so pri pregledu literature na temo ergonomija in
viličarji, objavljene med leti 2001–2013, ugotovili, da so najpogostejše poškodbe
operaterjev viličarjev naslednje: 67 % predstavljajo bolečine v spodnjem delu
hrbtenice, 25 % neugodje, 17 % problemi z vratom in 8 % poškodbe ali bolečine
hrbtenice, mišično‐kostna obolenja, poškodbe in bolečine ram ter rok. Vzroke za
nastale poškodbe so razdelili v naslednje skupine:
 osebna varovalna oprema (neuporaba ledvene opore, arktična jakna);
 zdravstvena preventiva (telesna vadba, nizka telesna teža voznika);
 karakteristike viličarja (neprimeren sedež, pnevmatike, oblika okvirja, vzmetenje
sedeža, volana);
 delovni prostor (neravna talna površina);
 delovne značilnosti (hitrost, delovna drža, vibracije telesa, delovne obremenitve,
vrsta naloge, raven hrupa.

Večina operaterjev večji del delovnega časa preživi v sedečem položaju s stalnim
obračanjem telesa v smer vožnje. Iz prakse pa se ve, da 50 % časa vožnje vozijo
obrnjeni nazaj (Slika 28), ker je vidljivost v smeri vožnje nepregledna zaradi blaga, ki ga
vozijo. Rezultat takšnih gibov in drže telesa so bolečine v mišicah. Viličarji so od prvega
lansiranja na trg do danes močno napredovali. To se pozna skozi napredek
implementiranih ergonomskih rešitev, kar je razvidno pri primerjavi starejših in
novejših modelov vodilnih proizvajalcev viličarjev. Še vedno pa so potrebne izboljšave,
posebej pri preprečevanju nastanka bolečin v spodnjem delu hrbta, kar je izziv za
proizvajalce, s čimer bi dosegli, da bi vozniki viličarjev bili produktivni tako na začetku
kot na koncu delovnega časa (glej poglavje 2.1.3) (Grilec, 2015, str. 42) .
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Slika 28: Zaavit položajj telesa pri vzvratni
v
vožžnji viličarja

Vir: Forklift Operatioon in Safety v Grilec, 20
015, str. 42

Pogo
osto se dogaaja, da so pogoji
p
v sklaadišču oz. prostoru, v katerem
k
se delo z viličaarjem
izvajaa, slabi, ali pa sam ope
erater viliča rja ne razm
mišlja o možnih poslediccah svojih navad
n
pri u
upravljanju le‐tega. Mo
ožnost zma njšanja pošškodb ni samo na straani proizvajaalcev,
temvveč tudi okkolja, v kate
erem se deelo izvaja. Veliko
V
lahko
o naredijo operaterji sami.
Tvegganja za pošškodbe ope
eraterja se lahko zman
njšajo tako, da (Nonfaatal occupattional
injuries and illneesses requirring days aw
way from work
w
v Grilecc, 2015, str. 43):
 o
operaterji vo
ozijo počasn
neje;
 izzvajajo vaje za raztezan
nje telesa;
 see jih izobražžuje o praviilnem položžaju telesa;
 so
o sanirane in
i prilagojene vozne poovršine;
 see ohranja kvaliteta sed
dala (zamennja se staro sedalo).

Na p
prvi pogled počasnejšaa vožnja vppliva na nižžjo produktivnost vozznika, vendar so
vozniki s hitrejššo vožnjo bolj izpostavvljeni vibraccijam in tre
esljajem viliččarja, ki vplivajo
na fizzično zdravjje voznika. Zaradi man jšega obsegga gibanja je
e priporočljjivo, da si vo
ozniki
vzam
mejo krajše postanke, približno
p
300 sekund, v katerih razgibajo vrat,, roke in ramena
(Grileec, 2015, str. 43).
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K izobraževanju o pravilnem položaju telesa spada razumevanje in uporaba preverjanja
v petih točkah (Logistics and Materials Handling Blog v Grilec, 2015, str. 43):
• odstranite denarnico iz žepa (manjše nelagodje v hrbtu);
• pozicionirajte hrbtenico v obliki črke S;
• sedež premaknite tako, da so noge udobno nameščene in dajejo oporo, volan in
nadzorna pedala pa so na dosegu roke;
• naslon mora biti rahlo nagnjen nazaj;
 zagotovljena mora biti uporaba varnostnih pasov na viličarju.

1.7.3 Ergonomske lastnosti viličarjev

Najbolj pogoste zdravstvene težave, ki so posledica dela z viličarjem, so bolečine v
spodnjem delu hrbta. Strokovnjaki so vzroke za bolečine v spodnjem delu hrbtenice
razdelili v pet vzročnih območjih, in sicer viličar, voznik viličarja, sistem človek‐stroj,
delovni prostor in proces. Slabi delovni pogoji, ki vplivajo na zdravje operaterjev, so
večinoma zaradi neustreznih modelov viličarjev, nepremišljenih delovnih prostorov in
manjkajočih ali slabih sistemov, ki povezujejo delo človeka in stroja. Posredno je
mogoče sklepati, da ima oblikovanje viličarjev največji vpliv na poškodbe, ki se pojavijo
zaradi dela z viličarjem, čeprav ne moremo natančno določiti, katere so slabe delovne
karakteristike, ki vplivajo na oblikovanje viličarjev (Gajšek et al., 2016, str. 9).

Ključno leto za raziskave poškodb operaterjev viličarjev je bilo leto 2005. Ugotovili so,
da so bolečine v spodnjem delu hrbta najbolj razširjene med operaterji viličarjev zaradi
voznikovega položaja, v katerih je hrbet zavit ali upognjen naprej. Tudi vibracije telesa,
ki jih povzroča motor viličarja skupaj z drugimi dejavniki, vplivajo na bolečine v hrbtu.
Identificirali so štiri konceptualno različne pristope za zmanjšanje potreb po delnem
vrtenju zgornjega dela telesa, in sicer sedež, bočna preglednost, vrtenje sedeža za
določen kot in vrtenje kabine. Vpliv teh tehničnih rešitev (predstavljene so v
nadaljevanju) glede na ankete nimajo vpliva na produktivnost dela, vendar je
dokazljivo, da zmanjšajo škodo za voznike viličarjev (Gajšek et al., 2015, str. 9).
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Grileec (2015, sttr. 45) je izpostavil
i
kključne lastnosti viličarjev, ki so pomembn
ne pri
zagotavljanju errgonomskegga delovnegga mesta op
peraterjev viličarjev.
v
Too so:
• seedež;
• u
upravljavskee kontrole zaa nadzor voožnje;
• u
upravljavskee kontrole zaa manipulirranje s tovorom.

Velikk pomen pri kvaliteti vožnje
v
ima ssedež, saj je
e njegov na
amen, da (FForklift Ope
erator
Ergonomics v Grrilec, 2015, str. 45):
o prevračan
nja;
 zaaščiti noge, glavo, ramena in vrat,, če pride do
 o
omogoča naslon za roke
e, s čimer zm
manjša fiziččne obreme
enitve;
 im
ma sedalo z nastavljivo
o trdoto blazzine, ki se prilagaja
p
ma
asi voznika.

Pomembna inovacija na področju
p
errgonomije sedala je vrtljiv
v
sedežž podjetja Linde
(Slikaa 29), ki zmaanjšuje rotaacijo trupa iin telesa za 13,9°, med
dtem ko se vvidljivost izb
boljša
iz 11,6° na 17° in
n omogoča nagib nazajj pod kotom
m 17° za lažjjo vzvratno vožnjo. Sed
dež je
primeren za villičarje manjše nosilnoosti. Sedež se zavrti za 17° skuppaj s konzo
olo za
manjša vrtennje hrbtenicce za 37°, pri tem pa see vidno pollje pri
upravljanje z blaagom in zm
vzvraatni vožnji poveča
p
za 12° (»Linde bbrochure«, b.d.).

Slika 29: Inntegriran vrrtljiv sedež

Vir: Fo
orwards or rreverse v Grilec, 2015, str. 47
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Viličaarji Linde, modeli od H20 do H880 (Slika 30), ki jih poganja
p
mootor z notraanjim
izgorrevanjem, zagotavljajo še več udoobja in varnosti med vo
ožnjo nazaj . Operater lahko
zavrtti celoten voznikov
v
sed
dež za 90°. Obstaja tu
udi možnostt obračanjaa znotraj kaabine,
skupaj z volanom
m in pedali. Voznik seddi v smeri vožnje in ima neomejenn razgled naa pot.
Razlo
ogi so enakii kot smo jih navedli žee predhodn
no, in sicer zmanjšanje
z
trajnih pošškodb
hrbteenice med izpostavljen
i
nostjo vibra cijam v polo
ožaju, ko je zgornji del telesa obrn
njen v
nasp
protni smeri vožnje (»Liinde brochuure«, b.d.).
om in upravljalno konzoolo za 90°
Slika 30: Viličar z vrttljivim sedallom, volano

Virr: Service Neews v Grilecc, 2015, str.. 47

Med upravljalnee kontrole za
z nadzor vvožnje uvršččamo volan in pedala zza pospeševanje
e
o nevtralni položaj za volanom, jee zaželeno, da je
in zaviranje. Da bi dosegli ergonomsko
možn
na nastaviteev stebra vo
olana napreej in nazaj ter
t gor in do
ol. Drug naččin za nastaavitev
je prrisoten na viličarju
v
mo
odela Toyotta z opcijo »E‐Man« (Slika 31), v kateri se volan
lahko
o premakne glede naa želje voznnika, na le
evo ali desn
no stran. »»E‐man« naadzor
omogoča logičen in prepro
ost vmesnik med operaaterjem in viličarjem. N
Nadzor se izvvaja z
nagib
banjem krm
milnika na levi ali desnni strani in omogoča obratovanjee z eno roko, ki
omogoča, da z drugo
d
roko operater ddrži seznam naročila ali skener. Voožnja z eno
o roko
omogoča tudi lažje upravljanje, manjj stresa in boljšo vidljivost pri vzzvratni vožn
nji (E‐
man steering v Grilec,
G
2015
5, str. 50). ČČe upravljavvec upravlja
a viličar, za katerim hodi, ali
je prrostor, v katterem se prremika, om ejen, je mo
ogoče volan postaviti v skrajni dessni ali
skrajni levi položžaj.
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S
Slika
31: Opccija »E‐mann« je dostop
pna na modelih BT Opt io

Vir: Gril ec, 2015, sttr. 50

Pri kkontrolah za
z manipuliiranje s toovorom se iz ergonom
mskega vid ika zanemaarjajo
mehaansko nadzzorovani hid
dravlični ve ntili, ki povvzročajo neu
ugoden polložaj pri vzvvratni
vožnjji. Rešitev je
j dodatna kontrola zaa manipulacijo tovora na krmilni palici ali tipkah.
Prednost takšne izvedbe so manjši napori pri vožnji na
azaj kot naaprej in hittrejše
prekladanje tovvora. Možne
e rešitve soo prikazane
e na spodnjjih slikah (G
Grilec, 2015
5, str.
51).

Slikka 32: Prime
er električneega upravljaanja različniih proizvajaalcev

Vir: Gril ec, 2015, sttr. 51
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Slika 33: KKontrola za upravljanje
u

Vir: Gril ec, 2015, sttr. 53

Primerna kabina ima velikk vpliv na eergonomičn
nost viličarjja. Kabine lahko zman
njšajo
napeetosti, ki nasstanejo zaraadi vrtenja zgornjega dela
d telesa ali gledanjaa nazaj. Gled
de na
študiijo podjetjaa Raymond
d Corporat ion's, kabina viličarja
a vpliva naa operaterja pri
giban
nju viličarja naprej v 39
9 % in pribl ižno 9 % prri gibanju na
azaj. Z isto iidejo zmanjjšanja
ponaavljajočega se gibanja voznika meed vožnjo nazaj
n
je vrte
eča kabina. Linde ponu
uja to
rešiteev za težke tovornjake
e in električčne skladiščne viličarje. Rotacijskaa kabina se lahko
zavrtti za 30° na levo kot tudi za 1880° v desn
no. Lahko pa
p se uporrabi kombin
nacija
vrtljivvega sedežža za krajše
e poteze naazaj, vrtenje
e kabine do 90° na kkratke in sre
ednje
dolgee razdalje, ali pa zasukk kabine doo 180° za potovanja če
ez daljše ra zdalje (»World’s
first rotating cabin lift truck«, b.d.). Liinde je v so
odelovanju z Neumeierr GmbH nam
mestil
vrtečče oblikovan
ne kabine v viličar zmoogljivosti od
d 10 do 18 ton, kamor ssodijo modeli od
H1000 do H180 (Na Sliki 35
5 je model H120). Celotna kabina se obračaa s pritisko
om na
gumb
b v kabini (R
Rotating Cabin v Grilecc, 2015, str. 53).
Slika 34: V
Viličar z vrtljjivo kabino

Vir: Gajš ek et al., 20
016, str. 7
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Takšno delovanje omogočaa pogled okkrog celotne
ega vozila brez
b nepotreebnega stre
esa in
stego
ovanja operaterja, ob hkratnem zmanjšanju tveganja nesreč in napak. Najjvečja
prednost je, da se kabina vrti
v v smeri vožnje, tud
di nazaj (Rotating Cabi n v Grilec, 2015,
str. 553).

Slika 35: Obseg
O
vidneega polja v primeru
p
vrtljive kabine
Vidno po
olje v rotirajoči ka
abini,
Vidno polje, ko je kabin
na obrnjena za 900°

Vidno poljje, ko je kabina obrnjena za 65° v
desno

Vidno polje, ko je kabin
na obrnjena za 1880°

.
Vir:
V prirejenoo po Grilec, 2015, str. 54
5

Drugg način kabiine je mogo
oč v t. i. »p rednjem po
oložaju vozn
nika« (Slikaa 37), kjer voznik
v
stoji v smeri vo
ožnje. Proizvajalci viliččarjev so po
odali nekatere ergonoomske rešitve za
znižaanje tvegan
nj poškodb
b vratu in trupa, ki jih povzroča delo z viličarjem med
sklad
diščnimi reggali. Inovatiiven primerr je podjetje Raymond
d Corporati on’s z mod
delom
talneega viličarjaa, ki operaterjem omoogoča, da sttojijo na viličarju v sm
meri poteka dela.
Operrater stoji v ergonomsko nevtralnni drži z rokkami navzdo
ol ob straneeh, glava in
n trup
pa ggledata nap
prej. Raziskkave so po kazale, da je na običčajnih moddelih, na kaaterih
operrater stoji obrnjen
o
boččno na smeer vožnje, močno
m
zma
anjšana vidlljivost in po
oložaj
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prisilli voznika, da
d se nagibaa izven varnnega območja kabine, da bi videl blago, hkraati pa
upravlja z viličarrjem, kar naa daljši rok ppovzroča po
oškodbe (Grrilec, 2015, str. 55).

Slika 36
6: Raymondo
ov viličar z m
možnostjo pozicije vozznika v smerri vožnje

Vir: Grrilec, 2015, str. 55

Grileec (2015, strr. 72) navajja, da je vo znikova pozornost manj osredotoočena na hrbtno
stran
n viličarja, ker
k iz izkušn
nje ve, kje so ovire, se
e pa osredo
otoča na ovvire ob preh
hodu.
Zato voznik soo
oča telo s stranskim
s
oodklonom ergonomsko
e
o nevtralne ga položajaa pod
kotom 90°, ki see lahko dose
eže brez preetiranega sttresa. Medttem ko ima npr. voznikk, ki je
obrnjen z hrbto
om telesa proti tovoru (Slika 38), pregled na vozno povrršino brez vpliva
v
na eergonomsko
o nevtralen
n položaj. PPredpostavvlja se, da mora voznnik z obrnjjenim
telessom in glavvo za 180° voziti poloovico delovvnega časa.. Običajno opravi 200
0–300
ciklov na območčju pomikovv, kar znesee 100–150‐kkrat neželen
nega vrtenjaa za 180°.

Slikaa 37: Premikkanje viličarrja v smeri vožnje
v
blaga
a in kot poggleda

Vir: Noonann v Grilec, 2015,
2
str. 73
3
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V tem
m okolju preevladujeta dve
d možnossti:
• višja hitrost transporta na večje raazdalje, mre
eža, sestavljena iz števiilnih vzdolžnih in
p
prečnih ovir,, sten in vraat ter visok oobseg prom
meta viličarjev in pešcevv;
• p
prevoz pri nizki
n
hitrosti na kratkkih razdaljah je bolj stabilen
s
in manj tvegaan za
n
nesreče.

Če p
pogledamo promet na dolge razddalje, je potrebno zagotoviti neooviran pogle
ed na
smerr vožnje. Praaviloma mo
orata imeti ttelo in obraaz popolno preglednosst v smeri vo
ožnje,
kar jee prikazano
o na Sliki 38
8. Z vidika tvveganja me
ed prevozom
m na dolge razdalje Slika 38
kaže,, da je usmeerjenost voznika v smeeri vožnje bo
oljša, saj je nevarnost ttrkov na križiščih
manjjša, ker imaa voznik pregled na obee strani (Grilec, 2015, str.
s 74).

Slikka 38: Vidljivvosti glede na postavitev voznika na smer vožžnje

2
str. 73
3
Vir: Noonann v Grilec, 2015,

p
nja stresa v predelu vrratu v
V vissoko‐regalneem skladiščču je rešitevv za način preprečevan
nagib
bni kabini. Toyota
T
je le
eta 1995 z viličarjem BT Reflex (SSlika 39) poonudila možnost
kabin
ne z nagibaanjem. Razlog za uveddbo te možnosti so bili
b rezultat i raziskav, da je
naklo
onski kot vrratu voznikaa viličarja veeč kot 80 % večji kot 15°,
1 vendar ne več kot 50 %
večji od 45°. Zaato je verje
etnost poškkodbe vratu
u 2,5‐krat večja
v
kot v drugih pokklicih.
Makssimalni kot nagiba glavve pri pogleedu navzgor je 60°, kar je enako vvišini 5 m vidika,
v
tako je zaradi uporabe
u
naggibnih kabinn pregledno
ost na višin
ni večja. Do kazano je, da se
stego
ovanje vratu zmanjša za
z 20 %. Še bolj pomem
mben pa je subjektivni vtis voznikkov, ki
ugotavljajo, da se je razte
ezanje vrattu zmanjšallo za 52 %.
% Meritve v Toyoti so
o bile
izved
dene na višiini 4–6 m, medtem
m
ko je inovacijaa v višjih leg
gah dala šee boljše rezu
ultate
(Scieentific research and bussiness impliications v Grilec, 2015, str. 56).
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Slika 39: Tooyota BT Re
eflex viličarji

Vir: Grrilec, 2015, str. 56

Naklo
on gibljive kabine je programiran
p
n glede na višino, na kateri se naahajajo vilice, in
odvissen od oseb
bne prefere
ence voznikka. Tudi če je
j pogled skkozi drog viiličarja in do
osega
vidljivost vilic, ki so v vissokem poloožaju, omo
ogoča večjo
o produktivvnost, hitro
ost in
varno
ost operateerjev (E‐man
n steering v Grilec, 201
15, str. 56). Če primerj amo s stran
nskim
nagib
bom glave, ki je prikazzan na desnni strani Slikke 40, vidim
mo, da je m
maksimalen nagib
glavee, če stojimo bočno ob skladiščne m mestu 60
0 °, kar pom
meni pogledd 5 m v višin
no. Če
pa sttojimo in gledamo sklaadiščno messto čelno (leva stran Slike
S
40), paa je naklon glave
80° in vidimo veeč kot 10 m v višino (N oonan, 201
14, str. 4). Razlika
R
v viddnem obmo
očju je
relativno velika in tudi vrrat ni v pri silni drži, kar
k na dolg
gi rok zmannjša možno
ost za
nastaanek poškodb.

N
glave pri čelni in bočni postaavitvi telesa
a ob skladišččno mesto
Slika 40: Nagib

Vir: Nooonan, 2014
4, str. 4
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1.7.44 Raziskavva: Vpliv razzličnih polo
ožajev telesa na ergono
omsko nevttralno držo

dstavili dvee raziskavi, pri katerih so merili rrazlične polložaje
V naadaljevanju bomo pred
telessa pri vožnji viličarjev in njihov vppliv na ergo
onomsko nevtralno drržo. Raziskaava je
bila narejena s snemanjem
m gibanja vvoznika viliččarja, vključčno z delovvnim okolje
em in
prevo
ozom, da bi določili pogostosst tveganih
h položajevv telesa. Z raziskovalnim
vpraššanjem – Kaj povzro
oča odstoppanje operraterja od ergonomiččno nevtralnega
položžaja? – so ugotovili,
u
daa se v delovvnem času voznika
v
viliččarja zgodi približno 20
0.000
vizuaalnih dogodkov, tj. doggodkov, ki ppreusmerijo in zahtevajjo pogled vooznika. Ugo
otovili
so (SSlika 41), daa je območje
e 30° v smeeri pogleda operaterja najbolj vizuualno doseggljivo.
To jee položaj v smeri
s
12. ure, kar kažee, da je viliččarist, ki je usmerjen v smeri vožnje, v
ergonomsko neevtralnem položaju.
p
N a Sliki 41 vidimo,
v
da je v smeri 9. ali 3. ure, ki
spada med ergo
onomsko ne
evtralen polložaj, frekve
enca pogled
dov zelo maajhna. V položaju
od 5. do 7. ure je obratno, saj obstajaa veliko aktivnosti pove
ezanih z vizzualnimi dogodki
(Grileec, 2015, str. 74).

Slika 41:
4 Pogostosst vizualnih dogodkov, ki zahtevajo voznikov pogled

2
str. 75
5
Vir: Noonann v Grilec, 2015,

ost voznikovve vizualne identifikacije prostoraa glede na vzorec
v
Slika 42 prikazujje sposobno
vrten
nja telesa in
n glave. Pod
d kotom 1225° in več je
e mogoče predmete
p
oopazovati saamo s
periffernim vidom
m (Grilec, 2015,
2
str. 755).
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Slika 42
2: Vizualna oosrednja sp
posobnost voznikov
v

Vir: Noonann v Grilec, 2015,
2
str. 75
5

Konččna ugotovitev raziskaave je, da je za sede
eča dela na
ajboljša izbbira univerzzalnih
viličaarjev »fore and aft«, saj omogoččajo položaaj voznika v smeri vožžnje, v kate
eri se
vizuaalni dogodki zgodijo v 48
4 % (Grilecc, 2015, str. 75).

Za naamene naslednje raziskkave je bilo izbranih 13
3 voznikov, pri katerih so merili gibanje
telessa. V namen
n raziskave so uporablljali model (Ramsis), prirejen za ttridimenzionalno
oblikko v računaalniku s PCM
Man prograamsko opre
emo. Modeli so prilagoojeni načinu, da
sprem
mljajo vse možne položaje vozn ikovega telesa. Zahvaljujoč dobrro zasnovan
nemu
človeeškemu mo
odelu je mogoče
m
m eriti vse kote
k
opazo
ovanih skleepov. Podaali so
ugotovitve ergo
onomskega vidika vp liva naslon
njala za rokko na opeeraterja viličarja.
Naslo
onjalo (Grileec, 2015, str. 77):
• m
mora omogo
očati prilaggodljivo viši no (višina med površiino in pokoončnim sedežem
m
mora biti v območju
o
od 180 mm doo 230 mm);
• m
mora omogo
očati širino podpore, kii ne sme bitti manjša od
d 50 mm;
• ki je pritrjeeno na se
edežno nasslonjalo, ki ima nasttavljiv naggib, mora imeti
sposobnost, da se prilaggodi v vodooravni položžaj;
mora biti prrekrito z me
ehkim mateerialom, da se zmehča
a kontaktni tlak, še po
osebej
• m
n
na komolce.
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Pri vo
ožnji nazaj so vozniki pri
p tem testtu večinomaa zadržali položaj in rooko kot pri vožnji
v
naprej. 10 % jih
h je roko pridržalo na »»navidezni«
« sovoznikovi strani zarradi podpore pri
oznikov, ki so bili usme
erjeni
vožnjji nazaj. Pri viličarju brez naslonjaala za roke je tretjina vo
na po
oložaj vožnje, opustila komande. V viličarju z naslonom
m za roke jee samo en voznik
v
prem
mikal desno
o roko med
d vožnjo naazaj. Ugoto
ovitev je, da naslon zza roko obččutno
zman
njša napeto
ost mišic ramena in rook, kar je z ergonomskega vidikaa pomembn
no pri
vzvraatni vožnji in
n vožnji nap
prej (Grilec,, 2015, str. 78).
7

aja telesa prri vožnji nazzaj
Sllika 43: Kotii na nekaterrih točkah hhrbtenice zaaradi položa

Vir: Prirejeeno po Schrröder, Seitz , Hudelmaie
er & Swivel v Grilec, 20015, str. 78

Na Sliki 43 A so prikazani položaji telessa pri vzvratni vožnji gllede na konnfiguracijo pedal.
p
Na SSliki 43 B so
o na grafu prikazani
p
kooti rotacije vsake točke
e dela telessa. Na točkah so
prikaazani (Grilecc, 2015, str. 79):
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 kolki (1);
 križne kosti (2);
(
 leedveni del hrbtenice
h
(2
2 do 4);
 n
nižji deli vrattnega vrete
enca (7);
 vrat (8);
 glava (9).

Iz Slike 43 je razvidno, da imajo najveečji obseg rotacije
r
točke 7, 8 in 99, medtem ko se
ustreezni podatkki za analizzo sedeža štejejo od točke vrte
enja 2 do 7. Pod rotacijo
medeenice spadaa vrtenje, ki
k zahteva sspremembo
o položaja v prostoru. Priporočljivvo je,
da so
o koti vrtenja sklepov manjši
m
in daa sta kota vrtenja
v
medenice večjaa, ker na ta način
preprečujeta prrekomerno vrtenje konnčnih sklepo
ov. Na Sliki 44 je pregleed in prime
erjava
povp
prečne vred
dnosti vrten
nja z voznikkom glede na vrtljivost sedeža iin pedal (G
Grilec,
20155, str. 79).
Slika 44: Skup
paj rotacije med glavo in vozilom, povprečne vrednosti vvseh voznikkov

Vir:
V Prirejenoo po Grilec, 2015, str. 79
7

p
od
dstotki spreememb v primerjavi
p
s standardniim sedežem
m. Od
V oklepajih so prikazani
prikaazanega vidimo, da je vrtljivi sedeež v kombinaciji z dvo
ojnimi peda li, v primerrjavi s
stand
dardnim, om
mogočal do
o 37 % mannj obračanja v spodnje
em delu hrbbtenice, po
ovečal
pa see je kot meed vrtenjem
m glave gledde na smerr vozila za 5 % oz. 1300°. Vendar pa je
prob
blem vrtljivi sedež, ki v kombinacijji z izvajanjem s samo enim pedaalom v spod
dnjem
delu hrbtenice povečuje
p
ko
ot vrtenja, kar lahko vodi do pove
ečane boleččine v spod
dnjem
delu hrbta. Podatki kažejo tudi, da se v primerjavvi z vožnjo naprej
n
in prri vožnji nazzaj pri
dardnem sedežu z dvem
ma pedalom
ma v kolenu
u in kolku pooveča razte
ezek v
obratu na stand
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primerjavi s preejšnjimi razzličicami. U
Ugotovili so
o, da je za optimalno udobje vo
oznika
rešiteev sedež z dvema
d
pedaaloma (Grileec, 2015, str.79).

Slika 45: Meje
M sklepnih premikovv z desno no
ogo in njihovo vrtenje m
med vožnjo
o

Vir:
V Prirejenoo po Grilec, 2015, str. 80
8

Ergonomsko sprrejemljive rešitve
r
mor ajo dovoljevati rotacijo
o telesa, ki povzroča kote
k
v
sklep
pih, ki so prikazani
p
naa Sliki 45. V Tabeli 3 vidimo, da
a se, zahva ljujoč vrtljivvemu
sedežu, vidno polje v zvezi s fizično strrukturo voznika od standardnega sedeža povveča v
razpo
onu od 6° do
d 12°. Amp
pak tudi tukkaj obstaja izjema, ki se
s v slučaju variante z enim
pedaalom vidnegga polja pri izjemno nizzkih, visokih
h ali težjih vo
oznikih lahkko zniža od 3° do
5°.
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Tabela 3: Parametri vidljivosti pri pogledu nazaj pri uporabi različnih sedal
Vrsta sedala

Fizična konstrukcija

Kot

Vidno polje

Sprememba glede na

voznika

pogleda

(°)

standardni sedež (°)

Standardno sedalo

Zelo visoko

117

57–177

/

Dvostranska pedala

Povprečen

116

56–176

/

Levo pedalo

Zelo nizko, prekomerna

114

54–174

/

123

63–183

+6

124

64–184

+8

126

66–186

+12

114

54–174

‐3

116

56–176

0

109

49–169

‐5

telesna teža
Nihalno sedalo za

Zelo visok, prekomerna

17°

telesna teža

Dvostranska pedala

Povprečen

Levo pedalo

Zelo nizek, prekomerna
telesna teža

Nihalno sedalo za

Zelo visok, prekomerna

17°

telesna teža

Eno pedalo

Povprečen

Desno pedalo

Zelo nizek, prekomerna
telesna teža

Vir: Prirejeno po Schröder, Seitz, Hudelmaier & Swivel v Grilec, 2015, str. 81

Po mnenju avtorjev te študije je bilo ugotovljeno, da naslon za roke, skupaj z vrtljivim
sedežem, prispeva k udobju voznika ob hkratnem zmanjševanju mišičnih obremenitev
ter stresa med vožnjo naprej in nazaj. Pomemben prispevek k udobju v zvezi s
standardnim sedežem sta dve pedali, ki zmanjšata kot rotacije hrbtenice in delež
napetosti. Prednost je, da pri vzvratni vožnji desna noga ne rabi biti na pedalu, zato se
voznik lahko namesti v udoben položaj in zmanjša zasuk spodnjega dela ledvene
hrbtenice za 7 %, s čimer se zmanjša tveganje za bolečine v hrbtu. Razen
ergonomskega vidika se poveča tudi varnostni vidik pri vzvratni vožnji in koncentracija
voznikov na naloge ter okolje (Schröder, Seitz, Hudelmaier in Swivel v Grilec, 2015, str.
82 ).
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2 Metodologija raziskave
V poglavju bomo podrobneje opisali metodologijo raziskave. Pokorny et al. (2012, str.
5) navajajo, da je raziskovalna dejavnost »… sistematično ustvarjanje, pridobivanje,
poglabljanje in razširjanje znanja ter prenos dosežkov znanosti v družbeno prakso.
Značilno za raziskovalno dejavnost je, da temelji na ustvarjalnosti, uporablja
znanstvene metode, njeni rezultati pa vsebujejo prvine izvirnosti ali novosti.«

V namene raziskave smo zato pregledali obstoječe elektronske vire in literaturo, ki so
zajemali strokovne članke in relevantna znanstveno raziskovalna dela, ter jih povzeli v
prvem delu. S tem smo spoznali dosedanje znanstvene in strokovne ugotovitve na
področju raziskovanega problema uporabe ergonomskih načel pri komisioniranju po
konceptu človek k blagu ter raziskovalne postopke s potrebno teorijo in metodologijo.
Definirali smo temeljne pojme naše raziskovalne tematike, ki so komisioniranje,
ergonomija, ergonomija delovnega mesta in delovne poškodbe.

V drugem delu bomo podrobneje predstavili potek raziskave od priprave, zbiranja
podatkov in informacij, do izdelave anketnega vprašalnika, zbiranja in analize
anketiranja. V tretjem delu bomo interpretirali dobljene rezultate, jih povezali s
teoretičnimi izhodišči in podali sklepne ugotovitve.

2.1 Metodologija izvedbe zbiranja podatkov
Pokorny et al. (2012, str. 5) navajajo, da raziskovalni proces običajno poteka po
naslednjih fazah:
• opredelitev raziskovalnega problema;
• pregled in analiza dosedanjih raziskovanj problema;
• postavljanje raziskovalnih ciljev;
• postavljanje hipotez;
• določitev programa raziskovanja in izbira metod;
• zbiranje informacij;
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• urejanje in analiza informacij;
• predvidevanje možnih rešitev problema;
• prenos raziskovalnih rezultatov v prakso.

Na podlagi predelane literature smo opredelili raziskovalni problem in s pomočjo
nadaljnjih študij obravnavane tematike identifikacije ergonomskih lastnosti pri
komisioniranju po konceptu človek k blagu postavili raziskovalne cilje in teze, ki jih
bomo preverjali z metodo anketiranja. Groves in soavtorji (v Burnik 2010, str. 6)
navajajo: »Anketa je sistematična metoda, s katero iz (vzorca) enot pridobimo podatke
z namenom, da iz teh izračunamo statistike atributov populacije, katere del so te
enote. Beseda »sistematična« je preudarjeno uporabljena in pomensko ločuje anketo
od drugih načinov zbiranja informacij ...« Sledila bo metoda urejanja in analize
pridobljenih informacij ter adaptacija dobljenih rezultatov z ugotovitvami znanstveno‐
raziskovalnih del.

2.2 Vzorčenje podjetij
Empirično raziskavo na temo uporabe ergonomskih načel pri komisioniranju po
konceptu človek k blagu smo izvedli na primeru 21 slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo s
proizvodno dejavnostjo, distribucijo ali trgovino. Po standardni klasifikaciji dejavnosti
(SKD 2008) se 12 podjetij uvršča pod točko C – predelovalne dejavnost, 7 podjetij pod
H – promet in skladiščenje ter 2 podjetji pod G – trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil.

Field (2005, str. 3–4) navaja, da v namene raziskovanja zberemo manjšo podmnožico,
imenovano vzorec (N), in uporabimo te podatke, da sklepamo ugotovitve, ki veljajo za
vso populacijo. Če vzamemo več naključnih vzorcev raziskovane populacije, bo vsak
vzorec dal nekoliko drugačne rezultate, ki v povprečju ne smejo biti pretirano različni.
V raziskavo je tako vključenih 5 anketirancev, ki delajo v podjetju z manj kot 5
zaposlenimi osebami, 13 anketirancev, ki dela v podjetju, ki ima zaposlenih od 5 do
manj kot 50 oseb, 32 anketirancev, ki dela v podjetju, ki ima zaposlenih od 50 do manj
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kot 250 oseb in 76 anketirancev, ki dela v podjetju, kjer je zaposlenih od 250 oseb
naprej.

2.3 Opis vprašalnika
Fower (v Burnik, 2010, str. 8) pravi, da moramo kot prvo določiti, kaj bomo merili, z
naslednjim korakom pa izoblikovati in testirati vprašanja, ki nam bodo podala veljavne
in zanesljive odgovore. Z zanesljivostjo želimo doseči visoko stopnjo enakih oz.
podobnih odgovorov na ista vprašanja ob ponovljenih testiranjih. Z veljavnostjo pa
želimo dokazati ciljno usmerjenost naših meritev.

Vprašalnik (Priloga 1) je namenjen osebam, ki opravljajo komisioniranje blaga. V
grobem je razdeljen na dva dela. Prvi del je sestavljen iz petih vprašanj in je namenjen
zbiranju demografskih podatkov, kot so: spol, starost, zaključena izobrazba
anketirancev, velikost podjetja, v katerem delajo, in koliko let opravljajo delo
komisionarja. Vprašanja so zaprtega tipa, kjer anketiranec izbere eno od ponujenih
možnosti in se s tem klasificira. Drugi del obravnava lastnosti dela, ki ga komisionarji
opravljajo, in sicer kakšno tehnologijo in tehniko uporabljajo pri delu, kakšne gibe
izvajajo in katere zdravstvene težave opažajo.

Anketiranci vsa vprašanja zaprtega tipa ovrednotijo s 5‐stopenjsko lestvico, ki je
omejena na: 1 – moje delo sploh nima te značilnosti, 2 – moje delo ima redko to
značilnost, 3 – moje delo ima to značilnost polovico delovnega časa, 4 – moje delo ima
zelo pogosto to značilnost, 5 – moje delo ima v celoti le to značilnost. Prvo vprašanje
drugega dela vprašalnika pod zaporedno številko 2 – Kako pogosto ima vaše delo
naslednje značilnosti? – je vsebinsko razdeljeno na 3 dele. Prvi del je namenjen
identifikaciji vrste transportnih sredstev, ki jih anketiranci med delom uporabljajo.
Vprašanje vsebuje naslednje možnosti:
 A1 ‐ blago prenašam v rokah;
 A2 ‐ voziček;
 A3 ‐ ročni viličar;
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 A4 ‐ električni paletni viličar, za katerim se hodi;
 A5 ‐ električni paletni viličar, na katerem se vozi;
 A6 ‐ komisionirni viličar z dvižno platformo za komisioniranje v prvem nadstropju
skladiščnega regala;
 A7 ‐ komisionirni viličar, ki ima možnost prilagajanja višine palete, na katero
odlagam blago;
 A8 ‐ regalni komisionirni viličar z dvižno kabino.

Drugi del je namenjen identifikaciji vrste uporabljene telekomunikacijske tehnologije.
Anketiranci imajo na razpolago:
 B1 ‐ papirno dokumentacijo in vizualno prepoznavo blaga;
 B2 ‐ čitalec črtne ali RFID kode/terminal/pametni telefon;
 B3 ‐ glasovno tehnologijo »pick‐by‐voice«;
 B4 ‐ tehnologijo usmerjanja s svetlobo »pick to light«.

Tretji del obravnava ergonomske značilnosti dela. Vprašanja vsebujejo:
 C1 ‐ pogostost spuščanja bremena iz višine nad višino ramen in glave ter podatke o
teži bremena (a – zelo težka (nad 20 kg), b – srednja (od 10 do 20 kg) in c – lahka
(do 10 kg));
 C2 ‐ pogostost dvigovanja bremena iz višine pod višino kolen in podatke o
povprečni teži bremena (a – zelo težka (nad 20 kg), b – srednja (od 10 do 20 kg) in c
– lahka (do 10 kg);
 C3 ‐ pogostost gledanja nazaj med vožnjo;
 C4 ‐ pogostost vstopanja na viličar;
 C5 ‐ pogostost hoje med mesti, na katerih jemljete blago.

Vprašanje pod zaporedno številko 3 – V kolikšni meri se strinjate, da imate zaradi
komisioniranja naslednje težave? – je razdeljeno na dva dela. Prvi del je zaprtega tipa,
kjer mora anketiranec ovrednotiti 9 trditev. Lestvica je sestavljena tako, da pomeni: 1 –
sploh se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam/ne strinjam, 4
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– večinoma se strinjam, 5 – v celoti se strinjam. Trditve se nanašajo na naslednje
zdravstvene težave:
 D1 ‐ bolečina v spodnjem delu hrbtenice;
 D2 ‐ bolečina v vratnem delu;
 D3 ‐ bolečina v ramenih;
 D4 ‐ bolečina v mišicah rok;
 D5 ‐ bolečina v mišicah nog;
 D6 ‐ bolečina v zapestjih;
 D7 ‐ poslabšan vid;
 D8 ‐ zatekanje nog;
 D9 ‐ duševna utrujenost.

Drugi del vprašanja je odprtega tipa in anketirancu omogoča, da navede še druge
težave pri komisioniranju.

Vprašanje pod zaporedno številko 4 je vsebinsko razdeljeno na dva dela. Prvi del
obravnava vpliv lastnosti komisioniranja na njegovo zdravstveno stanje komisionarja.
Drugi del obravnava vpliv lastnosti komisioniranja na hitrost dela. Pri prvem in drugem
delu morajo ankentiranci ovrednotiti trditve po enaki lestvici kot pri vprašanju 3.
Trditve so namenjene ugotavljanju subjektivnega odnosa anketirancev do določene
lastnosti dela ter vpliva na zdravstveno stanje in hitrost dela, ki obsega zmanjšanje
količine dela, uporabo različnih viličarjev in informacijske tehnologije. Lastnosti dela so:
 E1 ‐ zmanjšana količina dela, ki zahteva stegovanje iznad višine ramen;
 E2 ‐ zmanjšanje količine dela, ki zahteva dvigovanje izpod višine kolen;
 E3 ‐ up. komisionirnega viličarja z dvižno platformo za delavca za komisioniranje v
1. nadstropju skladiščnega regala;
 E4 ‐ up. komisionirnega viličarja, kateri ima možnost dvigovanja palete na višino
odlaganja blaga;
 E5 ‐ up. komisionirnega viličarja s katerim se je mogoče voziti;
 E6 ‐ up. čitalca črtne kode ali RFID oznak/terminala/pametnega telefona;
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 E7 ‐ uvedba avtomatizacije v smislu, da se blago pripelje do komisionarja ("blago k
komisionarju").

Pod zaporedno številko 5 je šest trditev, katerih namen je prepoznati osebna stališča
anketiranca do delovnega okolja. Anketiranec jih ovrednoti z vsebinsko enako lestvico
kot pri tretjem in četrtem vprašanju, dodana je možnost 6 – Ne vem. Trditve so:
 G1 ‐ V podjetju lahko predlagam vrsto komisionirnega viličarja za opravljanje mojih
del in nalog;
 G2 ‐ V podjetju si lahko sam izberem način kako bom komisioniral;
 G3 ‐ Ne čutim potrebe po zamenjavi vrste najpogosteje uporabljanega viličarja;
 G4 ‐ V podjetju zgolj uporabljam viličar, ki mi je na razpolago;
 G5 ‐ V podjetju nas izobražujejo o ergonomiji in ohranjanju zdravja;
 G6 ‐ V podjetju imamo organiziran dnevni program rekreacije na delovnih mestih.

Sledita še dve vprašanji odprtega tipa – Kaj bi lahko podjetje še storilo za izboljšanje
vašega počutja in zdravstvenega stanja na vašem delovnem mestu? in Kaj bi lahko
podjetje še storilo za izboljšanje produktivnosti na vašem delovnem mestu? –
namenjeni zbiranju pomembnih podatkov, kjer imajo komisionarji kot izvajalci procesa
najboljši vpogled nad ergonomske pomanjkljivosti delovnega mesta.

2.4 Metodologija izvedbe anketarja
Izvedli smo testno anketiranje, s katerim smo se prepričali, ali je anketni vprašalnik
razumljivo in smiselno sestavljen. Ankete smo testirali na treh komisionarjih, ki delo
komisionarja opravljajo več kot 5 let. Izkazalo se je, da so ankete razumljive in
smiselne.

Kvantitativno zbiranje podatkov, ki je temeljilo na strukturiranih anketnih vprašalnikih,
se je začelo septembra 2015 in trajalo do avgusta 2016. Ankete smo posredovali
delodajalcem osebno, preko elektronske ali navadne pošte. V tem času smo od 21

Nina Labus: Uporaba ergonomskih načel pri komisioniranju po konceptu »človek k blagu«

69

Fakultteta za logistikko Univerze v Maribor

Magistrsski študijski program

sloveenskih podjetij zbrali 126 veljavni h anketnih vprašalniko
ov. Pomem bno nam je
e bilo,
da deelavci 80 % svojega delovnega čassa namenijo
o komisionirranju.

Prido
obljene pod
datke smo zabeležili
z
v podatkovno
o bazo prog
grama za sttatistično an
nalizo
podaatkov – Stattistical Prod
duct and Seervice Solutions (SPSS). S pomočjoo programaa smo
izved
dli opisne sttatične anaalize, ki so vvidne v Prillogi 2 in so predstavljeene v magistrski
naloggi. S pomoččjo Excela bo
omo podatkke predstavvili grafično..

2.5 Sociodem
mografska
a strukturra anketirancev
nketi je sodelovalo 119 ali 94,44 % moških in 7 ali 5,6 % žennsk, skupajj 126
V an
ankeentirancev, kar
k prikazujje Slika 46 inn Tabela 4.

Tabela
T
4: St ruktura vzo
orca po spolu
Odsttotkovni priikaz

Kateggorija

Podkkategorija

N

Spol

Žensske

7

5,6 %

Moški

119

94,4 %

126

100 %

Skup
paj

ankeentirancev

V
Vir: Osebni vir
v
Slika 46: Graffični prikaz sstrukture an
nketirancevv glede na sppol

7%

Ženske
Moški
119 %

V
Vir: Osebni vir
v
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Več kkot 70 % je bilo starih 40
4 let ali maanj. 37,7 % ali 47 anketirancev je bilo starih od
o 30
do 400 let. 34,1 % ali 43 ankketirancev jje bilo starih 30 let. 30
0 anketiranccev je bilo starih
s
od 400 do 50 let, medtem ko
o je bilo 4,88 % ali 6 ankketirancev starih
s
več koot 50 let. Sttarost
ankeetirancev je prikazana v Tabeli 5 inn na Sliki 47.

Tabela 5: Starost ankketirancev
Sttarost
N
%
do vključno 330 let
od 30 do vkključno
40 let
od 40 do vkključno
50 let
ve
eč kot 50 leet
Skupaj

43

34,1

47

37,3

30

23,8

6

4,8
8

126
1

100
0

V
Vir: Osebni vir
v

Slika 47: Starost na sestava anketirance
ev v %

4,8
4 %
do
o vključno 30 let
34,1 %

23,8 %

od
d 30 do vključčno 40 let
od
d 40 do vključčno 50 let
ve
eč kot 50 let

37
7,3 %

V
Vir: Osebni vir
v

Tabeela 6 in Slika 48 prikkazujeta strrukturo vzo
orca glede na izobrazzbo. Večji delež
d
ankeetirancev im
ma V. stopn
njo izobraz be, kar pom
meni zaključeno srednnjo šolo. Vzzorec
pred
dstavlja 61 anketirance
ev, kar znašša skoraj polovico vse
eh anketiranncev ali 48,,4 %.
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Pokllicno izobraazbo ima 37
7 ali 29,4 % anketirancev. Višjo ali
a visoko izzobrazbo ali več
ima 16 ali 12,7
7 % anketirancev. Najm
manjši dele
ež anketiran
ncev je odggovorilo, daa ima
ovno šolo, in sicer 12 aali 9,5 %.
zakljjučeno osno

Tabela 6: Struktura aanketirance
ev glede na izobrazbo
Stop
pnja
izobrazbe

N

%

osno
ovna

12

9,5

srednja

61

48,4
4

poklicna

37

29,4
4

16

12,7
7

126

100
0

višja, visoka alli
več
Skup
paj

V
Vir: Osebni vir
v

Slika 48: Število zaposlenih v podjetjih
h, kjer ankettiranci delajjo v %

4%

10,3 %

25,4 %
6
60,3 %

ma
anj kot 5 zaposslenih
od 5 do manj kot
ot 50
poslenih
zap
od 50 do manj kkot 250
poslenih
zap
od 250 zaposlennih naprej

V
Vir: Osebni vir
v

Pri naslednjem
m vprašanjju so ankketiranci določili,
d
ko
oliko let opravljajo delo
komiisionarja. V Tabeli 7 in
n na Sliki 499 vidimo, da največji delež
d
anketiirancev, tj. 54 ali
42,9 %, delo opravlja že več kot 5 let. 47 anketiraancev ali 37
7,3 % delo oopravlja med 1 in
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5 letti in 24 anketirancev ali 19 % ddelo opravljja manj ko
ot 1 leto. 1 anketirane
ec, ki
predstavlja 0,8 % vzorca naa vprašanje,, ni odgovorril.

Tabela 7: Leta oppravljanja dela
d komisio
onarja
Leta
N
%
do 1 leto

24

19

od 1 do 5 llet

47

37,3

več kot 5 leet

54

42,9

Skupaj

125

99,2

1

0,8

126

100

neveljavni
odgovori
Skupaj

V
Vir: Osebni vir
v

Slika 49: Leta zaposslitve v kom
misionarnem
m poklicu

0,8 %
42
2,9 %

do 1 llet

199 %

od 1 ddo 5 let
več odd 5 let
37,3 %

brez oodgovora

V
Vir: Osebni vir
v
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3 Ugotovitve raziskovanja
V poglavju bomo interpretirali statistično analizo drugega dela vprašalnika, ki se
nanaša na značilnosti dela komisionarjev in z delom povezanimi potencialnimi obolenji.
Pri analizi bomo izhajali iz podatkov, ki jih bomo pridobili z deskriptivno statistično
metodo. Podatki nam bodo podali statistični model, ki bo delno odgovoril na
zastavljene teze in cilje magistrske naloge.

3.1 Analiza rezultatov anketiranja
V anketni vprašalnik, poimenovan Identifikacija ergonomskih lastnosti skladiščnih
logističnih aktivnosti komisioniranja (komisionar k blagu), smo vključili šest vprašanj za
ugotavljanje lastnosti dela komisioniranja in potencialnih vplivov dela na zdravje
komisionarja.

Z vprašanjem pod zaporedno številko 2 – Kako pogosto ima vaše delo naslednje
značilnosti? – smo identificirati značilnosti dela anketirancev. Sestavlja ga 17 trditev.
Vsebinsko se 8 trditev nanaša na identifikacijo transportnih sredstev, ki jih komisionarji
uporabljajo pri delu, 4 trditve na identifikacijo in komunikacijo, ki jo komisionarji
uporabljajo med delom, ter 5, ki se jih nanaša na gibanja, ki ga komisionarji izvajajo
med delom. Zaradi boljše preglednosti smo rezultate po omenjenih sklopih zapisali v
ločene tabele in jih prikazali na ločenih grafih. Ker so vprašanja in trditve iz vprašalnika
(Priloga 1) obsežna, smo zaradi boljše preglednosti uporabili kratice, katerih pomen je
prikazan v poglavju 2.3 Opis vprašalnika ali Prilogi 2. Znotraj zadnjega sklopa se
nahajata še 2 podvprašanji, s katerima anketiranci določijo težo bremena, ki jo morajo
ročno premikati.
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Slika 50: Pogostost uporabe transportnega sredstva
0%
Blago prenašam vrokah

20 %

9,5

30,2

Za komisioniranje up. voziček
Za komisioniranje up. ročni viličar
Up. el. paletni viličar za katerim v glavnem…
Up. paletni viličar na katerem se vozim

40 %

19
31

27
35,7

13,5

14,3
15,1

9,5 9,5
19

18,3

69

Up. regalni komisionirni viličar z dvižno kabino

11,9
17,5

79,4

Up. komisionirni viličar, kateri ima možnost…

100 %

12,7 7,1 14,3
31,7

27,8

Up. komisionirni viličar z dvižno platformo za…

80 %

14,3 11,1 14,3

44,4
18,3

60 %

8,7 6,3 4
11,9 7,1 4 7,1

77

14,3 4,8

Nikoli ne uporabljam

Redko uporabljam

Pogosto uporabljam

Zelo pogosto uporabljam

Vedno uporabljam

Neveljavni odgovori

Vir: Osebni vir
Tabela 8: Pogostost uporabe transportnega sredstva
N Povpre‐čna vrednost Standardni odklon
Vrsta transportnega sredstva
A1

100

2,88

1,313

A2

123

2,26

1,465

A3

126

2,61

1,173

A4

126

2,61

1,374

A5

126

2,68

1,537

A6

125

1,37

,838

A7

125

1,67

1,217

A8

125

1,35

,786

Vir: Osebni vir
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Ugotovitve pogostosti uporabe transportnih sredstev za manipuliranje z blagom so:
 A1 ‐ 12 anketirancev (9,5 % od vseh anketiranih) blaga nikoli ne prenaša v rokah,
medtem ko ga 18 anketirancev (14,3 % od vseh anketiranih) vedno prenaša v
rokah. Povprečna vrednost odgovorov znaša 2,88, kar pomeni, da je pričakovana
vrednost odgovorov na intervalu med 2 in 3;
 A2 ‐ največ anketirancev, in sicer 56 (44,4 % od vseh anketiranih), je odgovorilo, da
vozička nikoli ne uporabljajo. 18 anketirancev (14,3 % od vseh anketiranih) pa
voziček vedno uporablja pri komisioniranju. Aritmetična sredina odgovorov znaša
2,26, kar nakazuje na pričakovano vrednost odgovorov na intervalu med 2 in 3.
 A3 ‐ 40 anketirancev (31,7 % od vseh anketiranih) je odgovorilo, da pogosto
uporablja ročni viličar, medtem ko ga 12 anketirancev (9,5 % od vseh anketiranih)
vedno uporablja. Aritmetična sredina znaša 2,61 in nakazuje na pričakovane
odgovore na intervalu med 2 in 3;
 A4 ‐ 35 anketirancev (27,8 % od vseh anketiranih) je odgovorilo, da električni
paletni viličar, za katerim se v glavnem hodi, uporablja redko in 15 anketirancev
(11,9 % od vseh anketiranih) vedno. Aritmetična sredina znaša 2,61 in nakazuje na
pričakovane odgovore na intervalu med 2 in 3;
 A5 ‐ paletni viličar, na katerem se vozi, 45 anketirancev (35,7 % od vseh
anketiranih) nikoli ne uporablja, 22 anketirancev (17,5 % od vseh anketiranih) pa ga
vedno uporablja. Aritmetična sredina znaša 2,68 in nakazuje na pričakovane
odgovore na intervalu med 2 in 3;
 A6 ‐ največ anketirancev, in sicer 100 (79,4 % od vseh anketiranih), je odgovorilo,
da viličarja z dvižno platformo za komisioniranje v 1. nadstropju skladiščnega regala
nikoli ne uporablja, 1 anketiranec (0,8 % od vseh anketiranih) pa ga uporablja
vedno. Kar potrjuje aritmetična sredina, ki znaša 1,37, in nakazuje na pričakovane
odgovore na intervalu med 1 in 2;
 A7 ‐ 87

anketirancev (69 % od vseh anketiranih) je odgovorilo, da komisionirnega

viličarja, ki ima možnost prilagajanja višine palete, na katero odlagamo blago, nikoli
ne uporablja. 9 anketirancev (7,1 % od vseh anketiranih) ga vedno uporablja. To
potrjuje aritmetična sredina, ki znaša 1,67, in nakazuje na pričakovane odgovore na
intervalu med 1 in 2;

Nina Labus: Uporaba ergonomskih načel pri komisioniranju po konceptu »človek k blagu«

76

Fakulteta za logistiko Univerze v Maribor

Magistrski študijski program

 A8 ‐ 97 anketirancev (77 % od vseh anketiranih) regalnega komisionirnega viličarja z
dvižno kabino nikoli ne uporablja, le 2 anketiranca (1,6 % od vseh anketiranih) sta
odgovorila, da ga vedno uporabljata. Kar potrjuje aritmetična sredina, ki znaša 1,35
in nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu med 1 in 2.

Slika 51: Pogostost uporabe informacijske tehnologije
0%
Uporabljam papirno dokumentacijo in
vizualno prepoznavam iskano blago

20 %
23

40 %

60 %

80 % 100 %

16,7 14,3

19,8

Uporabljam čitalec črtne kode ali RFID
10,37,1 16,7 11,1
kode/terminal/pametni telefon

22,2

54

Uporabljam glasovno tehnologijo
("pick by voice")

81,7

8,76,3

Uporabljam tehnologijo usmerjanja s
svetlobo ("pick to light")

83,3

5,67,1

Nikoli ne uporabljam
Pogosto uporabljam
Vedno uporabljam

Redko uporabljam
Zelo pogosto uporabljam
Neveljavni odgovori

Vir: Osebni vir

Tabela 9: Pogostost uporabe informacijske tehnologije
N Povprečna vrednost Standardni odklon
Vrsta informacijske tehnologije
B1

121

2,93

1,501

B2

125

3,92

1,395

B3

125

1,30

,730

B4

124

1,30

,806

Vir: Osebni vir
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Ugotovitve pogostosti uporabe informacijske tehnologije pri komisioniranju blaga so:
 B1 ‐ 29 anketirancev (23 % od vseh anketiranih) nikoli ne uporablja papirne
dokumentacije in vizualno prepoznava iskano blago. 28 anketirancev (22,2 % od
vseh anketiranih) le‐to vedno uporablja. Aritmetična sredina znaša 2,93 in nakazuje
na pričakovane odgovore 3;
 B2 ‐ 13 anketirancev (10,3 % od vseh anketiranih) nikoli ne uporablja čitalca črtne
kode ali RFID kode/terminala/pametnega telefona. 68 anketirancev (54 % od vseh
anketiranih), kar je največ, to vedno uporablja. Aritmetična sredina odgovorov
znaša 3,92 in nakazuje na pričakovano vrednost odgovorov 4;
 B3 ‐ 103 anketiranci (81,7 % od vseh anketiranih) nikoli ne uporabljajo glasovne
tehnologije (»pick by voice«), le 1 anketiranec (0,8 % od vseh anketiranih) to vedno
uporablja. Kar potrjuje tudi aritmetična sredina odgovorov, ki znaša 1,3, in nakazuje
na pričakovan odgovor na intervalu med 1 in 2;
 B4 ‐ 105 anketirancev (83,3 % od vseh anketiranih) nikoli ne uporablja tehnologije
usmerjanja s svetlobo (»pick to light«) in nihče od anketirancev ne dela s to
tehnologijo. Kar potrjuje tudi aritmetična sredina odgovorov, ki znaša 1,3 in
nakazuje na pričakovan odgovor na intervalu med 1 in 2.

Slika 52: Gibanje komisionarjev
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Tabela 10: Pogostost gibanja komisionarjev
Vrsta gibanja
N Povprečna vrednost Standardni odklon
C1

124

2,94

1,181

C2

124

3,57

1,083

C3

125

3,05

1,230

C4

125

2,98

1,338

C5

125

3,64

1,146

Vir: Osebni vir

Ugotovitve pogostosti gibanja komisionarjev:
 C1 ‐ 12 anketirancev (9,5 % od vseh anketiranih) nikoli ne spušča bremena iz višine
nad višino ramen in glave, 39 anketirancev (31 % od vseh anketiranih) to počne
pogosto, 17 anketirancev (13,5 % od vseh anketiranih) pa to počne vedno.
Aritmetična sredina odgovorov znaša 2,94 in nakazuje na pričakovane odgovore 3;
 C2 ‐ 4 anketiranci (3,2 % od vseh anketiranih) nikoli ne dvigujejo bremena iz višine
pod višino kolen, 46 anketirancev (36,5 % od vseh anketiranih) to počne zelo
pogosto in 26 anketirancev (20,6 % od vseh anketiranih) to počne vedno.
Aritmetična sredina odgovorov znaša 3,57 in nakazuje na pričakovano vrednost
odgovorov na intervalu med 3 in 4;
 C3 ‐ 14 anketirancev (11,1 % od vseh anketiranih) med vožnjo nikoli ne gleda nazaj.
Največ jih je odgovorilo, da pogosto gledajo nazaj, in sicer 33 anketirancev (26,2 %
od vseh anketiranih). 18 anketirancev (11,1 % od vseh anketiranih) tega nikoli ne
počne. Aritmetična sredina odgovorov znaša 3,05 in nakazuje na pričakovane
odgovore 3;
 C4 ‐ 22 anketirancev (17,5 % od vseh anketiranih) nikoli ne vstopa na viličar, 32
anketirancev (25,4 % od vseh anketiranih)

pogosto

vstopa

na

viličar,

21

anketirancev (16,7 % od vseh anketiranih) pa vedno vstopa na viličar. Aritmetična
sredina odgovorov znaša 2,98 in nakazuje na pričakovano vrednost odgovorov 3;
 C5 ‐ 6 anketirancev (4,8 % od vseh anketiranih) nikoli ne hodi med mesti, na katerih
jemljejo blago in 36 anketirancev (28,57 % od vseh anketiranih) to počne vedno.
Aritmetična sredina odgovorov znaša 3,64 in nakazuje na pričakovano vrednost
odgovorov na intervalu med 3 in 4.
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Slika 53: Poovprečna teža bremena
a
Povpreččna teža breemen, ki jih
h spušča (lev
vo) in dvigaa
(desno))
4

15,1

10,3

37,3

3
33,3

Zelo te
ežka (nad 20 kkg) %
Lahka (do 10 kg) %

Srednje težžka (od 10 do 20 kg) %
Ne spuščam
m bremen %

V
Vir: Osebni vir
v

Tabela 11: Teža brremena
Zelo
o težka

Srednja
S
(od

Lahka (do

Ne

spušča
a

(nad
d 20 kg)

10
1 do 20 kg)

10 kg)

bremen

Skupaj

Neveljavvni
odgovorri

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

13

10,3

47

37,3

42

33,3

5

4

107

844,9

19

15,1

22

17,5

50

39,7

31

24,6

1

0,8
8

104

822,5

22

17,5

Povprrečna
teža
bremeen,

ki

jo spu
ušča
Povprrečna
teža
bremeena, ki
jo dvigga

V
Vir: Osebni vir
v
V sklopu vprašanj o lastn
nostih dela sta sledili še dve po
odvprašanji,, in sicer o teži
brem
mena, ki jo komisionarj
k
i spuščajo aali dvigajo. Rezultati
R
so:
 113 oz. 10,3 % anketiran
nih spušča bbremena težžja od 20 kg
g, 47 oz. 377,3 % anketiiranih
jee odgovorilo, da spušča bremeena, ki tehttajo med 10 in 20 kkg in 5 ozz. 4%
anketirancevv spušča bre
eme, ki je laažje od 10 kg;
k
 222 oz. 17,5 % anketiraanih dvigujee bremena,, ki so težja od 20 kgg, 50 oz. 39
9,7 %
anketiranih dviguje bre
emena medd 10 in 20 kg
k in 31 oz. 24,6 % ankketiranih po
od 10
kg.
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Z naslednjim vprašanjem pod zaporedno številko 3 – V kolikšni meri se strinjate, da
imate zaradi komisioniranja naslednje težave? – smo želeli izvedeti, kakšne
zdravstvene težave anketiranci opažajo zaradi komisioniranja. Vprašanje sestavlja 9
trditev. Rezultati anketiranja so predstavljeni na Sliki 54 in v Tabeli 12.

Slika 54: Zdravstvene težave komisionarjev
0%

20 %

40 %

60 %

Bolečine v spodnjem delu hrbtenice

7,1

Bolečine v vratnem delu

9,5
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9,5
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9,5

30,2

21,4

Bolečina v mišicag nog

10,3

26,2

23

Bolečina v zapestjih

22,2

19,8

19,8

23

21,4

19

38,9

Zatekanje nog

36,5

17,5

21,4

21,4
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15,1

15,9

8,7 10,3

19,8

11,1

18,3

19,8
17,5

23

16,7

21,4

23,8

24,6

Poslabšan vid

Duševna utrujenost

28,6

26,2

19

100 %

29,4

23

23,8

16,7

80 %

15,1

Sploh se ne strinjam

Večinoma se ne strinjam

Delno se strinjam

Večinoma se strinjam

V celoti se strinjam

Neveljavni odg.

12,7
17,5

Vir: Osebni vir
Tabela 12: Težave komisionarjev z zdravjem
Povpre‐
Standardni
Zdravstvene težave
N
čna
odklon
vrednost
D1

126

3,51

1,270

D2

126

3,18

1,255

D3

125

3,14

1,274

D4

125

3,06

1,259

D5

124

3,10

1,271

D6

124

2,83

1,336

D7

125

2,30

1,344

D8

124

2,43

1,415
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D9
Povprečje

126

2,87

1,393

/

3,02

1,23

Vir: Osebni vir
Z opisno statistično analizo smo ugotovili, da je aritmetična sredina odgovorov 3,02,
kar pomeni, da je pričakovana vrednost odgovora 3 – delno se strinjam/ne strinjam.
Standardni odklon se giblje med 1,2 in 1,4. Nadalje sklepamo, da so odgovori močno
razpršeni okrog pričakovanih vrednosti odgovora. Anketiranci so na vse trditve
odgovorili v večini na intervalu od 3 do 5, razen pri zdravstvenih težavah, kot sta
poslabšan vid in zatekanje nog. Pogostost zdravstvenih težav smo razvrstili po izraženi
intenzivnosti in je naslednja:
 D1 ‐ bolečine v spodnjem delu hrbtenice so najpogostejša oblika zdravstvenih težav
med anketiranimi komisionarji, saj se je 96 anketirancev (76,2 % od vseh
anketiranih) opredelilo na intervalu med 3 in 5. Kar potrjuje aritmetična sredina, ki
znaša 3,51 in nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu med 3 in 4;
 D2 ‐ 86 anketirancev (68,2 % od vseh anektiranih) se je opredelilo na intervalu med
3 in 5, da zaznavajo bolečine v vratnem delu. Aritmetična sredina znaša 3,18 in
nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu med 3 in 4;
 D3 ‐ 80 anketirancev (63,4 % od vseh anektiranih) se je opredelilo na intervalu med
3 in 5, da zaznavajo bolečine v ramenih. Aritmetična sredina znaša 3,14 in nakazuje
na pričakovane odgovore na intervalu med 3 in 4;
 D4 ‐ 78 anketirancev (61,9 % od vseh anektiranih) se je opredelilo na intervalu med
3 in 5, da zaznavajo bolečine v mišicah nog. Aritmetična sredina znaša 3,10 in
nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu med 3 in 4;
 D5 ‐ 75 anketirancev (59,5 % od vseh anektiranih) se je opredelilo na intervalu med
3 in 5, da zaznavajo bolečine v mišicah rok. Aritmetična sredina znaša 3,06 in
nakazuje na pričakovane odgovore 3;
 D6 ‐ 75 anketirancev (59,6 % od vseh anektiranih) se je opredelilo na intervalu med
3 in 5, da

zaznavajo duševno utrujenost. Aritmetična sredina znaša 2,87 in

nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu med 2 in 3;
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 D7 ‐ 69 anketirancev (54,8 % od vseh anektiranih) se je opredelilo na intervalu med
3 in 5, da zaznavajo bolečine v zapestjih. Aritmetična sredina znaša 2,83 in nakazuje
na pričakovane odgovore na intervalu med 2 in 3;
 D8 ‐ 53 anketirancev (42,1 % od vseh anektiranih) se je opredelilo na intervalu med
3 in 5, da zaznavajo zatekanje nog. Aritmetična sredina znaša 2,43 in nakazuje na
pričakovane odgovore na intervalu med 2 in 3;
 D9 – najmanj, 49 anketirancev (38,8 % od vseh anektiranih) se je opredelilo na
intervalu med 3 in 5, da zaznavajo poslabšan vid. Kar potrjuje aritmetična sredina,
ki znaša 2,3 in nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu med 2 in 3.

V sklopu vprašanja so anketiranci imeli možnost dopisati druge zdravstvene težave, ki
jih opažajo pri komisioniranju, navedli so splošno utrujenost. Vprašanje pod zaporedno
številko 4 – V kolikšni meri se strinjate, da bi navedene lastnosti komisioniranja
pozitivno vplivale na vaše zdravstveno stanje in na vašo produktivnost na delovnem
mestu? – je vsebinsko dvodelno, zato bomo vsak del obravnavali posebej. Prvi del je
namenjen ugotavljanju subjektivnega mnenja anketirancev o vplivu lastnosti
komisioniranja na zdravstveno stanje komisionarjev. Drugi del je namenjen
ugotavljanju subjektivnega mnenja anketirancev o vplivu lastnosti komisioniranja na
hitrost dela.

Slika 55: Lastnosti komisioniranja, ki vplivajo na zdravje
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32,5
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30,2
23,8
20,6
Uvedba avtomatizacije v smislu, da se blago… 4,8 8,7
23,8
23,8
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Sploh se ne strinjam

Večinoma se ne strinjam

Delno se strinjam

Večinoma se strinjam

V celoti se strinjam

Neveljavni odg.

Vir: Osebni vir
Tabela 13: Lastnosti, ki vplivajo na zdravje komisionarja
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Dejavnik vpliva na

N

zdravje

Povprečna Standardni
vrednost

odklon

E1

120

3,15

1,255

E2

119

3,38

1,242

E3

119

2,95

1,185

E4

121

3,17

1,289

E5

120

3,41

1,185

E6

117

3,39

1,238

E7

120

3,78

1,177

/

3,32

1,22

Povprečje

Vir: Osebni vir

Aritmetična sredina odgovorov prvega dela vprašanj o vplivu lastnosti komisioniranja
na zdravstveno stanje komisionarja znaša 3,32, kar pomeni, da so pričakovani odgovori
na intervalu med 3 – delno se strinjam/ne strinjam in 4 – večinoma se strinjam, da
pozitivno vpliva. Standardni odklon se giblje med 1,1 in 1,3, nadalje sklepamo, da so
odgovori močno razpršeni okrog pričakovanih vrednosti odgovora. Lastnosti dela, ki
pozitivno vplivajo na zdravje, smo razvrstili po oceni intenzivnosti vpliva anketirancev
in je naslednja:
 E1 ‐ 103 ali 81,7 % anketirancev je na intervalu med 3 in 5 odgovorilo, da uvedba
avtomatizacije pozitivno vpliva v smislu, da se blago pripelje do komisionarja
(»blago h komisionarju«). Aritmetična sredina znaša 3,15 in nakazuje na
pričakovane odgovore na intervalu med 3 in 4;
 E2 ‐ 95 ali 75,3 % anketirancev je na intervalu med 3 in 5 odgovorilo, da uporaba
viličarja, s katerim se je mogoče voziti, na zdravstveno stanje pozitivno vpliva.
Aritmetična sredina znaša 3,41 in nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu
med 3 in 4;
 E3 ‐ 94 ali 74,6 % anketirancev je odgovorilo na intervalu med 3 in 5, da uporaba
čitalca črtne kode ali RFID oznak/terminala/pametnega telefona pozitivno vpliva na
zdravstveno stanje. Aritmetična sredina znaša 3,38 in nakazuje na pričakovane
odgovore na intervalu med 3 in 4;

Nina Labus: Uporaba ergonomskih načel pri komisioniranju po konceptu »človek k blagu«

84

Fakulteta za logistiko Univerze v Maribor

Magistrski študijski program

 E4 ‐ 94 ali 74,6 % anketirancev je odgovorilo na intervalu med 3 in 5, da zmanjšanje
količine dela, ki zahteva dvigovanje izpod višine kolen, pozitivno vpliva na
zdravstveno stanje. Aritmetična sredina znaša 3,39 in nakazuje na pričakovane
odgovore na intervalu med 3 in 4;
 E5 ‐ 74,6 % anketirancev je odgovorilo na intervalu med 3 in 5, da zmanjšanje
količine dela, ki zahteva dvigovanje izpod višine kolen, pozitivno vpliva na
zdravstveno stanje. Aritmetična sredina znaša 3,39 in nakazuje na pričakovane
odgovore na intervalu med 3 in 4;
 E6 ‐ 86 ali 68,3 % anketirancev je odgovorilo na intervalu med 3 in 5, da zmanjšana
količina dela, ki zahteva stegovanje iznad višine ramen, pozitivno vpliva na
zdravstveno stanje. Aritmetična sredina znaša 3,15 in nakazuje na pričakovane
odgovore na intervalu med 3 in 4;
 E7 ‐ 83 ali 65,9 % anketirancev je odgovorilo na intervalu med 3 in 5, da uporaba
komisionirnega viličarja, ki ima možnost dvigovanja palete na višino odlaganja
blaga, pozitivno vpliva na zdravstveno stanje. Aritmetična sredina znaša 3,17 in
nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu med 3 in 4;
 E8 ‐ 76 ali 60,3 % anketirancev je odgovorilo na intervalu med 3 in 5, da uporaba
komisionirnega viličarja z dvižno platformo za delavca za komisioniranje v 1.
nadstropju skladiščnega regala pozitivno vpliva na zdravstveno stanje. Aritmetična
sredina znaša 2,95 in nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu med 2 in 3.
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Slika 56: Lastnosti, ki vplivajo na hitrost komisionarja
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Tabela 14: Statistična analiza vpliva lastnosti komisioniranja na hitrost dela
Dejavnik vpliva na hitrost

N

Povprečna vrednost Standardni odklon

F1

117

3,29

1,175

F2

118

3,31

1,076

F3

116

3,05

1,11

F4

117

3,26

1,247

F5

117

3,48

1,236

F6

115

3,77

1,117

F7

115

3,73

1,142

/

3,41

1,16

Povprečje

Vir: Osebni vir
Aritmetična sredina odgovorov drugega dela vprašanja o vplivu lastnosti
komisioniranja na hitrost dela je zavzela vrednost 3,41, kar nakazuje, da so pričakovani
odgovori na intervalu med 3 – delno se strinjam/ne strinjam in 4 – večinoma se
strinjam, da pozitivno vpliva. Standardni odklon se giblje med 1 in 1,4, nadalje
sklepamo, da so odgovori močno razpršeni okrog pričakovanih vrednosti odgovora.
Lastnosti dela, ki pozitivno vplivajo na hitrost opravljenega dela, smo razvrstili po oceni
intenzivnosti vpliva anketirancev in je naslednja:
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 F1 ‐ 103 ali 81,8 % anketirancev je odgovorilo na intervalu med 3 in 5, da uporaba
čitalca črtne kode ali RFID oznak/terminala/pametnega telefona pozitivno vpliva na
zdravstveno stanje. Aritmetična sredina znaša 3,77 in nakazuje na pričakovane
odgovore na intervalu med 3 in 4;
 F2 ‐ 99 ali 78,6 % anketirancev je odgovorilo na intervalu med 3 in 5, da uvedba
avtomatizacije v smislu, da se blago pripelje do komisionarja (»blago h
komisionarju«), pozitivno vpliva na zdravstveno stanje. Aritmetična sredina znaša
3,73 in nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu med 3 in 4;
 F3 ‐ 95 ali 75,4 % anketirancev je odgovorilo na intervalu med 3 in 5, da uporaba
viličarja, s katerim se je mogoče voziti, pozitivno vpliva na zdravstveno stanje.
Aritmetična sredina znaša 3,48 in nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu
med 3 in 4;
 F4 ‐ 95 ali 75,4 % anketirancev je odgovorilo na intervalu med 3 in 5, da zmanjšanje
količine dela, ki zahteva dvigovanje izpod višine kolen, pozitivno vpliva na
zdravstveno stanje. Aritmetična sredina znaša 3,31 in nakazuje na pričakovane
odgovore na intervalu med 3 in 4;
 F5 ‐ 89 ali 70,6 % anketirancev je odgovorilo na intervalu med 3 in 5, da zmanjšanje
količine dela, ki zahteva stegovanje iznad višine ramen, pozitivno vpliva na
zdravstveno stanje. Aritmetična sredina znaša 3,29 in nakazuje na pričakovane
odgovore na intervalu med 3 in 4;
 F6 ‐ 86 ali 68,3 % anketirancev je odgovorilo na intervalu med 3 in 5, da uporaba
komisionirnega viličarja, ki ima možnost dvigovanja palete na višino odlaganja
blaga, pozitivno vpliva na zdravstveno stanje. Aritmetična sredina znaša 3,26 in
nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu med 3 in 4;
 F7 ‐ 86 ali 68,2 % anketirancev je odgovorilo na intervalu med 3 in 5, da uporaba
komisionirnega viličarja z dvižno platformo za delavca za komisioniranje v 1.
nadstropju skladiščnega regala pozitivno vpliva na zdravstveno stanje. Aritmetična
sredina znaša 3,05 in nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu med 2 in 3.

Pri vprašanju pod zaporedno številko 5 – V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi
trditvami? – je podanih 6 trditev, katerih namen je prepoznati stališča podjetja do
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zagotavljanja ergonomsko ugodnega delovnega mesta. Na Sliki 57 in v Tabeli 15 so
prikazani rezultati.

Slika 57: Odnos delavcev v podjetju
0%

20 %

Lahko predlagam vrsto kom. viličarja… 18,3
Sam si izberem način komisioniranja

40 %

15,1

27,8

34,9
19,8

Ne čutim potrebe po zamenjavi… 11,1 16,7
V podjetju zgolj uporabljam viličar, ki… 7,1 17,5
V podjetju nas izobražujejo o…

23

51,6

80 %

27,8

100 %

12,7 7,9
27,8

9,5 10,3

25,4

32,5
12,7

V podjetju imamo org. rekreacijo na…

60 %

18,3

27,8
12,7

15,1
20,6

23

9,5

23

44,8

Sploh se ne strinjam

Večinoma se ne strinjam

Delno se strinjam/ne strinjam

Večinoma se strinjam

V celoti se strinjam

Ne vem

Manjka

Vir: Osebni vir
Tabela 15: Odnos delavcev in podjetja do ergonomije
Odnos delavcev in podjetja do
Povprečna
Standardni
N
ergonomije
vrednost
odklon
G1

122

3,01

1,457

G2

123

2,61

1,395

G3

124

3,24

1,290

G4

124

3,35

1,264

G5

124

2,90

1,382

G6

124

2,03

1,325

/

2,86

1,35

Povprečje

Vir: Osebni vir
Aritmetična sredina odgovorov znaša 2,86, kar nakazuje na odgovore na intervalu med
2 – večinoma se ne strinjam in 3 – delno se strinjam/ne strinjam. Standardni odklon se
giblje med 1,2 in 1,5, nadalje sklepamo, da so odgovori močno razpršeni okrog
pričakovane vrednosti odgovora. Ugotovitve so:
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 G1 ‐ 70 ali 55,5 % anketirancev je na intervalu med 3 in 5 na trditev – V podjetju
lahko predlagam vrsto komisionirnega viličarja za opravljanje mojih del in nalog –
odgovorilo pritrdilno. Aritmetična sredina znaša 3,01 in nakazuje na pričakovane
odgovore 3;
 G2 ‐ 60 ali 47,6 % anketirancev je na intervalu med 3 in 5 na trditev– V podjetju si
lahko sam izberem način, kako bom komisioniral – odgovorilo pritrdilno.
Aritmetična sredina znaša 2,61 in nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu
med 2 in 3;
 G3 ‐ 86 ali 68,3 % anketirancev je na intervalu med 3 in 5 na trditev – Ne čutim
potrebe po zamenjavi vrste najpogosteje uporabljanega viličarja – odgovorilo
pritrdilno. Aritmetična sredina znaša 3,24 in nakazuje na pričakovane odgovore na
intervalu med 3 in 4;
 G4 ‐ 90 ali 71,4 % anketirancev je na intervalu med 3 in 5 na trditev – V podjetju
uporabljam zgolj viličar, ki mi je na razpolago – odgovorilo pritrdilno. Aritmetična
sredina znaša 3,35 in nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu med 3 in 4;
 G5 ‐ 76 ali 60,3 % anketirancev je na intervalu med 3 in 5 na trditev – V podjetju nas
izobražujejo o ergonomiji in ohranjanju zdravja – odgovorilo pritrdilno. Aritmetična
sredina znaša 2,90 in nakazuje na pričakovane odgovore na intervalu med 2 in 3;
 G6 ‐ na trditev – V podjetju imamo organiziran dnevni program rekreacije na
delovnih mestih – je 65 ali 51,6 % anketirancev odgovorilo z 1 – sploh se ne
strinjam. Aritmetična sredina znaša 2,03 in nakazuje na pričakovane odgovore na
intervalu med 2 in 3.

Sledili sta dve vprašanji odprtega tipa. Pri vprašanju pod zaporedno številko 6 – Kaj bi
podjetje še lahko storilo za izboljšanje vašega počutja in zdravstvenega stanja na
vašem delovnem mestu? – so anketiranci navedli, da bi podjetje lahko:
 povečalo št. zaposlenih (odgovor se je ponovil 3‐krat);
 uvedlo več informacijske tehnologije (odgovor se je ponovil 2‐krat);
 organiziralo pavze;
 uvedlo pogostešje menjave delovnega mesta;
 uvedlo avtomatizirano skladišče;
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 uvedlo več dopusta (odgovor se je ponovil 5‐krat);
 uvedlo višje plače.

Pri vprašanju pod zaporedno številko 7 – Kaj bi lahko podjetje še storilo za izboljšanje
produktivnosti na vašem delovnem mestu? – so anketiranci navedli, da bi podjetje
lahko:


razširilo in povečalo prostore (odgovor se je ponovil 3‐krat);



uvedlo več informacijske podpore (odgovor se je ponovil 2‐krat);



uvedlo postavitev avtomatskih paletnih regalov (trakovi, valjčki) (odgovor se je
ponovil 3‐krat);



uvedlo stimulativno nagrajevanje;



uvedlo več zaposlenih v izmeni (odgovor se je ponovil 2‐krat);



uvedlo prerazporeditev dela;



uvedlo več motivacije;



uvedlo več dopusta;



uvedlo višje plače.
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4 Sklepne ugotovitve
Za potrebe magistrske naloge z naslovom Uporaba ergonomskih načel pri
komisioniranju po konceptu človek k blagu smo detajlno predelali in povzeli
znanstvene članke, strokovno in ostalo relevantno literaturo. Prav tako smo se
dodobra seznanili z ugotovitvami in odprtimi vprašanji na področju ergonomije
delovnega mesta komisionarja. Za doseganje cilja magistrske naloge smo iz
razpoložljive teorije zbrali relevantne podatke o značilnostih dela komisionarjev in z
delom povezane zdravstvene težave. Na raziskovanem vzorcu (N=126) smo z anketnim
vprašalnikom izvedli empirično raziskavo obravnavane tematike ter zbrali podatke o
lastnostih dela in posledicah dela oz. vzroke, ki vplivajo na produktivnost in
zdravstveno stanje komisionarjev. Postavili smo si tri teze, ki smo ji skozi raziskovalni
proces obravnavali. V nadaljevanju bomo na osnovi predelanih strokovnih člankov,
literature, diskusij in dobljenih rezultatov statistične analize anket ter z metodo
korelacije spremenljivk preverili postavljene teze. V poglavju 5.2 bomo prediskutirali
dobljene rezultate.

4.1 Preverjanje postavljenih ciljev in tez
Zbrane podatke smo statistično obdelali v programu SPSS in iskali relevantne korelacije
spremenljivk, ki se nanašajo na naše teze. Na vzorcu N=126 smo s pomočjo
Kolmogorov‐Smirnovega testa določili normalnost distribucije spremenljivk. Ugotovili
smo, da porazdelitev vseh spremenljivk signifikantno odstopa od normalne vrednosti p
< 0,05. S tem pa smo določili uporabo nadaljnjih testov. Korelacije spremenljivk smo
testirali s Spearmanovim testom korelacije koeficienta r, ki je neparametrični statistični
test in se uporablja za podatke, katerih porazdelitev odstopa od normalne porazdelitve
spremenljivk.

V magistrski nalogi smo preverjali tri teze. Prva teza se glasi:


Obstajajo korelacije med pogostostjo izvajanja različnih vrst gibanja komisionarja in
stopnjo intenzivnosti opažene vrste zdravstvene težave.
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Tabela 16 : Korelacije med spremenljivkami in delež odgovorov ovrednoten z 3, 4 ali 5
Način
dela
C1

C2

C3

C4

C5

3,4,5 v %

59,6

80,1

63,5

61,9

84,2

D1

76,2

0,349**

0,337**

D2

68,2

0,213 *

0,201 *

D3

63,4

0,307

0,321

0,398

**

**

**

D4

59,5

0,260

0,280

0,345

**

**

**

D5

61,9

D6

54,8

D7

38,8

D8

42,1

D9

59,6

Težave z

Spuščate Dvigate
> 10 kg

> 10 kg

47,6

57,2

zdravjem

0,343
**
0,350
**

0,240
**

0,290**
0,232

0,351

**

**

0,232

0,229 *

**
0,237

0,218 *

**
0,248

0,335

**

**

0,186

0,320

0,319

*

**

**

0,276
**

Vir: Osebni vir
Legenda:

‐ ni korelacije,

**‐ signifikantna korelacija p < 0,001,

*‐ signifikantna

korelacija p < 0,005

V Tabeli 16 smo pripravili predstavitev korelacij obravnavanih spremenljivk in odstotek
odgovorov anketirancev, ki je ovrednoten na intervalu med 3, 4 in 5. Tezo lahko
potrdimo s 60,32 % korelacijo spremenljivk. Pri tem ugotovimo, da izstopata trditvi

Nina Labus: Uporaba ergonomskih načel pri komisioniranju po konceptu »človek k blagu«

92

Fakulteta za logistiko Univerze v Maribor

Magistrski študijski program

poslabšan vid in zatekanje nog, ki se edini pojavljata med anketiranci z manj kot 50‐
odstotno pogostostjo.

Tezo 1 potrjuje linearna odvisnost med dvostransko odvisnima pojavoma, ki jo
nakazuje koeficient korelacije. Signifikanten je v naslednjih točkah:
 D1 ‐ intenzivnost bolečine v spodnjem delu hrbtenice signifikantno korelira s
pogostostjo: C1 ‐ spuščanja bremena z višine nad višino ramen in glave (τ = 0,349, p
< 0,001), C2 ‐ dviganja bremena iz višine pod višino kolen (τ = 0,337, p < 0,001), C5 ‐
gibanja komisionarja med mesti, na katerih jemlje blago (τ = 0,290, p < 0,001),
povprečne teže bremena, ki jo spušča (τ = 0,276, p < 0,001) in povprečne teže
bremena, ki jo dviga (τ = 0,314, p < 0,001);
 D2 ‐ intenzivnost bolečine v vratnem delu signifikantno korelira s pogostostjo: C1 ‐
spuščanja bremena iz višine nad višino ramen (τ = 0,213, p < 0,005), C2 ‐ dviganja
bremena iz višine pod višino kolen (τ = 0,201, p < 0,005), C4 ‐ vstopanja na viličarja
(τ = 0,232, p < 0,001), C5 ‐ gibanja med mesti, na katerih jemlje blago (τ = 0,351, p <
0,001), povprečne teže bremena, ki jo dviga (τ = 0,270, p < 0,001);
 D3 ‐ intenzivnost bolečine v ramenih korelira s pogostostjo: C1 ‐ spuščanja bremena
iz višine nad višino ramen in glave (τ = ,307, p < ,001), C2 ‐ dvigovanja bremena iz
višine pod višino kolen (τ = 0,321, p < 0,001), C5 ‐ hoje med mesti, na katerih jemlje
blago (τ = 0,398, p < 0,001), povprečne teže bremena, ki jo dviga (τ = 0,322, p <
0,001);
 D4 ‐ intenzivnost bolečine v mišicah rok korelira s pogostostjo: C1‐spuščanja
bremena iz višine nad višino ramen (τ = 0,260, p < 0,001), C2‐dviganja bremena iz
višine pod višino kolen (τ = 0,280, p < 0,001), C5‐hoje med mesti, na katerih jemlje
blago (τ = 0,345, p < 0,001), povprečne teže bremena, ki jo dviga (τ = 0,345, p <
0,001);
 D5 ‐ intenzivnost bolečine v mišicah nog korelira s pogostostjo: C1 ‐ spuščanja
bremena iz višine nad višino ramen (τ = 0,343, p < 0,001), C2 ‐ dviganja bremena iz
višine pod višino kolen (τ = 0,229, p < 0,005), C5 ‐ hoje med mesti, na katerih jemlje
blago (τ = 0,232, p < 0,001), povprečne teže bremena, ki jo spušča (τ = 0,236, p <
0,005), povprečne teže bremena, ki jo dviga (τ = 0,322, p < 0,001);
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 D6 ‐ intenzivnost bolečine v zapestjih korelira s pogostostjo: C1 ‐ spuščanja
bremena iz višine nad višino ramen (τ = 0,350, p < 0,001), C2 ‐ dviganja bremena iz
višine pod višino kolen (τ = 0,218, p < 0,005), C5 ‐ hoje med mesti, na katerih jemlje
blago (τ = 0,237, p < 0,001), povprečne teže bremen, ki jo spušča (τ = 0,297, p <
0,001), povprečne teže bremen, ki jo dviga (τ = 0,221, p < 0,005);
 D7 ‐ poslabšan vid korelira s pogostostjo: C4 ‐ vstopanja na viličar (τ = ,248, p <
0,001), C5 ‐ hoje med mesti, na katerih jemlje blago (τ = 0,335, p < 0,001),
povprečne teže bremena, ki jo dviga (τ = 0,292, p < 0,001);
 D8 ‐ zatekanje nog korelira s pogostostjo: C1 ‐ spuščanja bremena iz višine nad
višino ramen (τ = 0,240, p < 0,001), C2 ‐ dviganja bremena iz višine pod višino kolen
(τ = 0,276, p < 0,001), povprečne teže bremena, ki jo dviga (τ = 0,403, p < 0,001);
 D9 ‐ duševna utrujenost korelira s pogostostjo: C3 ‐ gledanja nazaj med vožnjo (τ =
0,186, p < 0,005), C4 ‐ vstopanja na viličar (τ = 0,320, p < 0,001), C5 ‐ gibanja med
mesti, na katerih jemlje blago (τ = 0,319, p < 0,001), povprečne teže bremena, ki jo
dviga (τ = 0,283, p < 0,001).

Druga teza se glasi:


Obstajajo korelacije med vrsto transportnega sredstva, ki ga komisionar uporablja,
in stopnjo intenzivnosti opažene vrste zdravstvene težave.

V tabeli 17 so predstavljene korelacije obravnavanih spremenljivk in odstotek
odgovorov anketirancev, ki je ovrednoten na intervalu med 3, 4 in 5. Tezo 2 lahko
potrdimo s 23,6 % korelacijo obravnavanih spremenljivk.
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Tabela 17 : Korelacije med spremenljivkami in delež odgovorov ovrednoten z 3, 4 ali 5
Transportno
sredstvo
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

39,7

34,1

50,7

45,2

50,9

11,1

18,2

8

0,185*

‐ 0,223
*

Težave z
zdravjem
3,4,5
%

v

D1

76,2

0,417
**

D2

68,2

0,374
**

63,4

0,340
**

‐ 0,197 *

59,5

0,370
**

‐ 0,200 *

D5

61,9

0,318
**

D6

54,8

D3

D4

D7
D8

D9

0,224 *

38,8

0,304
**

42,1

0,310
**

59,6

0,316
**

‐ 0,248
**

‐ 0,200
*

0,192*

‐ 0,221
*
Vir: Osebni vir

Legenda: ‐ni korelacije,

**‐ signifikantna korelacija p < 0,001,

* ‐signifikantna

korelacija p < 0,005

Tezo 2 potrjuje linearna odvisnost med dvostransko odvisnima pojavoma, ki jo
nakazuje koeficient korelacije. Signifikanten je v naslednjih točkah (glej Tabelo 17):
• D1 ‐ intenzivnost bolečine v spodnjem delu hrbtenice korelira s pogostostjo: A1 ‐
izbranega blaga, ki ga prenaša v rokah (τ = 0,417, p < 0,001), A4 ‐ uporabe
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paletnega viličarja, na katerem se vozi (τ = 0,185, p < 0,005), A5 ‐ uporabe viličarja z
dvižno platformo za komisioniranje v 1. nadstropju skladiščnega regala (τ = ‐ 0,223,
p < 0,005) in A8 ‐ uporabe regalnega komisionirnega viličarja z dvižno kabino (τ = ‐
0,248, p < 0,005);
• D2 ‐ intenzivnost bolečine v vratnem delu korelira s pogostostjo A1 ‐ prenašanja
izbranega blaga v rokah (τ = 0,374, p < 0,001);
 D3 ‐ intenzivnost bolečine v ramenih korelira s pogostostjo A1 ‐ prenašanja
izbranega blaga v rokah (τ = 0,340, p < 0,001) in s pogostostjo A8 ‐ uporabe
regalnega komisionirnega viličarja z dvižno kabino (τ = ‐ 0,197, p < 0,005);
 D4 ‐ intenzivnost bolečine v mišicah rok korelira s pogostostjo A1 ‐ prenašanja
izbranega blaga v rokah (τ = 0,370, p < 0,001) in s pogostostjo A8 ‐ uporabe
regalnega komisionirnega viličarja z dvižno kabino (τ = ‐ 0,200, p < 0,005);
 D5 ‐ intenzivnost bolečine v mišicah nog korelira s pogostostjo A1 ‐ prenašanja
izbranega blaga v rokah (τ = 0,318, p < 0,001);
 D6 ‐ intenzivnost bolečine v zapestjih korelira s pogostostjo A1 ‐ prenašanja
izbranega blaga v rokah (τ = 0,224, p < 0,005) in s pogostostjo A6 ‐ uporabe viličarja
z dvižno platformo za komisioniranje v 1. nadstropju skladiščnega regala (τ = ‐
0,200, p < 0,005);
 D7 ‐ poslabšan vid korelira s pogostostjo A1 ‐ prenašanja izbranega blaga v rokah (τ
= 0,304, p < 0,001);
 D8 ‐ zatekanje nog korelira s pogostostjo A1 ‐ prenašanja izbranega blaga v rokah (τ
= 0,310, p < 0,001) in s pogostostjo A2‐uporabe vozička (τ = 0,192, p < 0,005);
 D9 ‐ duševna utrujenost korelira s pogostostjo A1 ‐ prenašanja izbranega blaga v
rokah (τ = 0,316, p < 0,001) in s pogostostjo A3 ‐ uporabe ročnega viličarja (τ = ‐
0,221, p < 0,005).
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Tretja teza se glasi:


Intenzivnost ocene komisionarjev na lastnost komisioniranja, ki vpliva na njihovo
zdravstveno stanje, korelira z intenzivnostjo ocene komisionarjev na lastnost
komisioniranja, ki vpliva na hitrosti dela.

V tabeli 18 so predstavljene korelacije obravnavanih spremenljivk in odstotek
odgovorov anketirancev, ki je ovrednoten na intervalu med 3, 4 in 5. Tezo 3 lahko
potrdimo v celoti, saj spremenljivke korelirajo v vseh primerih.

Tabela 18: Korelacije med spremenljivkami in delež odgovorov ovrednoten z 3, 4 ali 5
Vpliv na
zdravje

Vpliv
na hitrost
3,4,5 v %
F1

70,6

F2

75,4

F3

68,2

F4

68,3

F5

75,4

F6

81,8

F7

78,6

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

68,3
0,508**

74,6

60,3

65,9

75,3

74,6

81,7

0,566**
0,413**
0,610**
0,658**
0,560**
0,763**
Vir: Osebni vir

Legenda: ‐ni korelacije,

**‐ signifikantna korelacija p < 0,001,

*‐ signifikantna

korelacija p < 0,005

V Tabeli 18 smo pripravili predstavitev korelacij obravnavanih spremenljivk in odstotek
odgovorov anketirancev, ki je ovrednoten s pogostostjo 3, 4 ali 5. Opazimo, da so se
anketiranci pri vseh možnostih opredelili z več kot 60‐odstotnim strinjanjem vpliva
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ukrepov na hitrost opravljenega dela ali vpliva na zdravstveno stanje. Ukrepi vsebujejo
predvsem zmanjšanje fizičnega napora za komisionarje in povečanje tehnološke
podpore. Ob pregledu Tabele 18 po diagonali opazimo, da navedeni ukrepi po mnenju
komisionarjev premosorazmerno vplivajo tako na hitrost dela kot tudi na zdravje na
delovnem mestu. Ugotovitev, povezano s predstavljeno teorijo, lahko potrdimo, da
zmanjšanje fizičnega napora delavcev in boljša tehnična oprema zmanjšata vplive na
zdravje in povečata produktivnost na delovnem mestu.

Ugotovili smo, da so korelacije obravnavanih spremenljivk stoodstotno signifikantne.
Tezo potrjujemo v naslednjih točkah:
 E1 ‐ zmanjšana količina dela, ki zahteva stegovanje iznad višine ramen, ki vpliva na
zdravje, korelira s F1 ‐ vplivom na hitrost (τ = 0,508, p < 0,001);
 E2 ‐ zmanjšanje količine dela, ki zahteva dvigovanje izpod višine kolen, ki vpliva na
zdravje, korelira s F2 ‐ vplivom na hitrost (τ = 0,566, p < 0,001);
 E3 ‐ uporaba komisionirnega viličarja z dvižno platformo za delavca za
komisioniranje v prvem nadstropju skladiščnega regala, ki vpliva na zdravje, korelira
s F3 ‐ vplivom na hitrost (τ = 0,413, p < 0,001);
 E4 ‐ uporaba komisionirnega viličarja, ki ima možnost dvigovanja palete na višino
odlaganja blaga, ki vpliva na zdravje, korelira s F4 ‐ vplivom na hitrost (τ = 0,610, p <
0,001);
 E5 ‐ uporaba komisionirnega viličarja, s katerim se je mogoče voziti, ki vpliva na
zdravje, korelira s F5 ‐ vplivom na hitrost (τ = 0,658, p < 0,001);
 E6 ‐ uporaba čitalca črtne kode ali RFID oznak/terminala/pametnega telefona, ki
vpliva na zdravje, korelira s F6 ‐ vplivom na hitrost (τ = 0,560, p < 0,001);


E7 ‐ uvedba avtomatizacije v smislu, da se blago pripelje do komisionarja (»blago h
komisionarju«), ki vpliva na zdravje, korelira s F7 ‐ vplivom na hitrost (τ = 0,763, p <
0,001).
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4.2 Diskusija dobljenih rezultatov
Teza 1 predpostavlja obstoj povezav med različnimi vrstami gibanja komisionarjev in
intenzivnostjo opaženih zdravstvenih težav. Tezo lahko z našo empirično raziskavo
potrdimo s 60,32 %. Od 59,6 % anketirancev, ki spuščajo breme iz višine nad višino
ramen in glave, je 47,6 % anketiranih odgovorilo, da spušča bremena, ki tehtajo nad 10
kg. Od 80,1 % anketiranih, ki dvigajo breme iz višine pod višino kolen, jih 57,2 % dviguje
bremena nad 10 kg. Spremenljivki korelirata z vsemi navedenimi zdravstvenimi
težavami, razen poslabšanega vida in duševne utrujenosti. Ugotavljamo, da so
opredeljeni anketiranci izpostavljeni visokim zdravstvenim tveganjem. Zanimivo je, da
način dela, in sicer gledanje nazaj med vožnjo viličarja, ki se pojavlja med 63,5 %
komisionarjev, ne korelira z nobeno zdravstveno težavo, razen z duševno utrujenostjo,
saj je ta problematika v literaturi izpostavljena kot eden izmed ključnih vzrokov za
pojav z delom povezanih obolenj spodnjega dela hrbta, nelagodja, obolenja vratu in
mišic voznikov viličarjev. Literatura navaja, da so bolečine v spodnjem delu hrbtenice
glavna posledica dolgoletnih dvigov, prenašanja težkih bremen in položajev v
ekstremnih pogojih. Vzrok lahko iščemo v sodobnih ergonomskih rešitvah za
uporabnike viličarjev, kot so sedež z naklonom, premična upravljavska kontrola za
nadzor vožnje in manipuliranje s tovorom, ki so jih integrirali v viličarje po letu 2005.
Hoja med mesti, med katerimi komisionarji nabirajo blago, izvaja 84,2 % anketirancev
in korelira z vsemi zdravstvenimi težavami, razen z zatekanjem nog. Če ugotovitev
povežemo z 42,9 % anketirancev, ki delo opravljajo več kot 5 let in 37,3 %
anketirancev, ki delo opravljajo 1–5 let, sklepamo, da je delo na nogah fizično
obremenjujoče.

Teza 2 predpostavlja obstoj povezav med vrsto transportnega sredstva, ki ga
komisionar uporablja in stopnjo intenzivnosti opažene vrste zdravstvene težave, ki jo z
empirično raziskavo lahko potrdimo s 23,6 %. Pri analizi spremenljivk smo ugotovili, da
približno 50 % komisionarjev uporablja viličarje, ki ne omogočajo dvigovanja bremena
in v 39,7 % ročno prenašajo blago, kar nakazuje na visoko fizično aktivnost. Pojavile so
se korelacije med bolečinami v spodnjem delu hrbtenice in viličarjem, na katerem se
komisionar vozi, viličarjem z dvižno platformo in regalnim komisionirnim viličarjem z
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dvižno kabino, ki omogoča vožnjo operaterja. Našteti viličarji ob transportiranju
bremena večinoma zahtevajo vzvratno vožnjo in nazaj usmerjen pogled operaterja, kar
potrjuje ugotovitve literature, ki smo jo predstavili v teoretičnemu delu. Ugotovitve so
neskladne s korelacijami iz teze 1, kjer gledanje nazaj med vožnjo ne korelira s
težavami z zdravjem, razen z duševno utrujenostjo. Predvidevamo, da je vzrok za
nastala obolenja v neustrezni izobraženosti operaterjev viličarjev. To potrjuje tudi
ocena anketirancev, ki so na trditev anketnega vprašalnika pod zaporedno št. 5 – V
podjetju nas izobražujejo o ergonomiji in ohranjanju zdravja odgovorili s 63,5 % (80
anketiranih) na intervalu od 1 – sploh se ne strinjam do 3 – delno se strinjam/ ne
strinjam.

Teza 3 predpostavlja povezave med lastnostmi komisioniranja, ki vplivajo na njihovo
zdravstveno stanje in lastnostmi komisioniranja, ki vplivajo na hitrost dela. Korelacije
lahko potrdimo v 100 %. Ugotovitve potrjujejo dosedanje raziskave, ki smo jih
predstavili v teoretičnem delu. Ergonomija delovnega mesta vpliva tako na
zdravstveno stanje zaposlenih kot na hitrost opravljenega dela, kar še vedno ni
prepričalo številnih vodstvenih kadrov. Razloge, zaradi katerih številni managerji ne
upoštevajo ergonomskih načel pri planiranju dela, se ne odločajo za izobraževanje
delavcev o ergonomiji in preventivnem zdravstvu na delovnem mestu (kar potrjuje
naša raziskava s 63,5 %), ali ne omogočijo dnevne rekreacije zaposlenih, ki se ne izvaja
v 87,3 % primerov anketirancev (glej Sliko 57), lahko nazorno predstavimo na primeru
intervjuja enega izmed logističnih managerjev, ki so ga v raziskavi objavili Gajšek et al.
(2016, str. 15). Menimo, da podani razlogi predstavljajo mnenje številnih drugih
direktorjev in managerjev logističnih oddelkov. Razlogi so:
• direktorji upoštevajo samo, kar je napisano v zakonih;
• delavci, ki so izpostavljeni težkemu fizičnemu naporu, ne smejo biti informirani o
rešitvah, ki vplivajo na zdravje na delovnem mestu, ker bi to zmotilo vsakodnevno
delo;
• humanizacija dela je povezana s stroški;
• izboljšanje delovnih pogojev ne poviša dobička.
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Na preobremenjenost komisionarjev kažejo odgovori na vprašanje 6, ki so jih podali o
spremembah na delovnem mestu, ki bi vplivale na njihovo dobro počutje in
zdravstveno stanje. Presenetilo nas je, da odgovori, ki zahtevajo več dopusta,
povečano število zaposlenih in več informacijske tehnologije, prednjačijo pred višjim
plačilom. Kar nakazuje, da so komisionarji preobremenjeni, s čimer se poveča tveganje
za nastanek napak, poškodb in z delom povezanih obolenj.

Vprašanje pod zaporedno številko 7, pod katero so komisionarji navedli, kaj bi
povečalo njihovo produktivnost na delovnem mestu, so prednjačili odgovori:
postavitev avtomatskih paletnih regalov (trakovi, valjčki), razširitev in povečava
prostorov, informacijska podpora ter več zaposlenih. Opazimo, da so se pojavili
podobni odgovori kot pri vprašanju 6, kar potrjuje ugotovitve raziskav, da ergonomija
delovnega mesta vpliva na zdravstveno stanje in produktivnost zaposlenih. Želja po
informacijski tehnologiji in avtomatskih paletnih regalih (trakovih, valjčkih), ki bi
zmanjšala premikanje komisionarjev po skladišču, olajšala delo in skrajšala čas
komisioniranja, se sklada z ugotovitvami pri tezi 1, kjer hoja med nabiranjem blaga
signifikantno korelira z vsemi zdravstvenimi težavami, razen z zatekanjem nog, hkrati
pa dodatno potrjuje signifikantnost korelacij spremenljivk, ki smo jih dokazali s tezo 1.

4.3 Ugotovitve in možnosti za nadaljnje raziskave
Eden izmed glavnih razlogov za vpeljavo in upoštevanje ergonomskih načel in ključen
problem, na katerega podjetja ne morejo vplivati, je staranje prebivalstva. Podatki o
staranju prebivalstva z dejstvom, da se bo do leta 2034 delovno aktivno prebivalstvo,
staro od 20 do 64 let, znižalo iz 64 % na 56 % (glej Opis problema), kažejo na problem,
ki bo vplival na poslovanje podjetij v prihodnosti. Zato je pomembno, da podjetja
zaposlenim omogočijo pogoje, ob katerih bodo svoje delo lahko opravljali aktivno in
zanesljivo do upokojitve.
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Slika 58: Ugotovitve raziskave
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1.1.2), ki vključuje celotno organizacijo pri vpeljevanju programa v sistem poslovanja
(uvajanje, oblikovanje in izvedbo, merjenje učinkov in izvedbe ter oceno uspešnosti in
izboljševanje programa). Pri tem predlagamo, da podjetja pri vpeljavi modela v proces
komisioniranja upoštevajo naslednja ergonomska načela:
 prilagojeno število komisionarjev delovnim potrebam;
 razširitev prostorov ob predvidenem povečanju obsega dela;
 zadostne količine tehnične opreme in primerno tehnično podporo;
 izobraževanje komisionarjev o ergonomičnem, ročnem premeščanju blaga
(poglavje 2.1.1);
 možnost dnevne rekreacije;
 menjavo delovne rutine na določeno časovno obdobje;
 primerno razporeditev delovnih odmorov glede na fizično zahtevnost dela,
 posodabljanje opreme;
 sanacije voznih površin;
 izobraževanje operaterjev o ergonomični uporabi viličarjev (poglavje 2.1.2);
 uporabo modernih viličarjev s sodobnimi ergonomskimi lastnostmi (poglavje 2.1.3).

Učinek vpeljave ergonomskih načel v delovni proces je tudi produktivnost zaposlenih,
ki se z upoštevanjem ergonomskih načel poveča. Pomeni, da komisionarji opravijo več
dela v istem časovnem obdobju. Enačba za izračun produktivnost se glasi: PRD = število
kosov/število delavcev, s čemer lahko na enostaven način ugotovimo ali se je z
vpeljavo in upoštevanjem ergonomskih načel pri komisioniranju število kosov, ki jih
komisionarji naredijo v določenem časovnem obdobju, dejansko povečalo.

Menimo, da bi bilo v raziskavo smiselno vključiti prostorsko ureditev skladišča, saj bi z
ugotovitvami dobili več informacij o možnostih uporabe dodatne tehnologije, ki
omogoča lažje komisioniranje materiala. S pridobljenimi informacijami bi lahko
raziskavo razširili in podali jasne zaključke o vzrokih za tehnologijo, ki je v aktivni
uporabi, ter možnostih o vpeljavi sposobnejše tehnologije, ki bi omogočala večjo
ergonomijo delovnega mesta komisionarjem. Zanimivo in smiselno bi bilo razširiti
raziskavo s primerjalno analizo produktivnosti, pogostosti napak in psiholoških učinkov
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na komisionarje v komisionarnem sistemu, kjer so upoštevana in vpeljana ergonomska
načela s sistemom, kjer ergonomska načela niso upoštevana. Ergonomija je
multidisciplinarna veda, zato je za celovito oceno identifikacije ergonomskih lastnosti
potrebno vključiti strokovnjake z različnih področij, ki lahko s svojim znanjem in
raziskavami vplivajo na njen razvoj.
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Zaključek
Uporaba termina trajnostni razvoj v organizacijah se je v preteklih desetletjih razširila
na številna področja poslovanja. Vpliva na številne logistične aktivnosti, med katerimi
je tudi skladiščenje. Zraven omejevanja vpliva organizacij na okolje je pomemben del
trajnostnega razvoja ekonomski in družbeni vidik (Gajšek et al., 2015, str. 2). S
pregledom literature smo ugotovili, da je komisioniranje po konceptu »človek k blagu«
pomembno in problematično področje prav zaradi ekonomskih in družbenih vplivov.
Na lokalni ravni podjetja ima izvajanje koncepta na eni strani vpliv na komisionarje iz
zdravstvenega vidika, na drugi stani pa na kakovost opravljene storitve podjetja.
Kakovost težko definiramo kot pojem, ki pomeni za vse storitve in izdelke enako.
Pomembno je, da razumemo vlogo kakovosti na različnih nivojih organizacije in
različne vidike, iz katerih jo lahko obravnavamo. Zato ima kakovost spekter definicij, ki
pa so ponavadi, tudi v primeru komisioniranja, povezane s stroški (Piskar & Dolinšek v
Koblar, 2010, str. 295). Piskar in Dolinšek (v Koblar, 2010, str. 296) sta med pregledom
obstoječih definicij kakovosti ugotovila: »Ocena kakovosti izdelka oziroma storitve je
pogosto odvisna od cene in stroškov, ki nastanejo med uporabo izdelka oziroma
opravljanjem storitve; vključujejo ljudi, orodja in čas.« V tem kontekstu je raba
dejavnikov, ki vplivajo na raven ergonomije pri komisioniranju, ključna pri zagotavljanju
kakovostno opravljene storitve.

Na osnovi teorije in raziskave s pomočjo anket smo ugotovili, da je upoštevanje
ergonomskih načel pri organizaciji komisionarnega dela pomanjkljivo. Učinki integracije
ergonomije v sistem komisioniranja v literaturi niso deležni dovolj pozornosti, kar
vpliva na prepoznavanje potreb po vpeljavi ergonomskih načel v komisionarni proces,
nadzor nad trenutnim stanjem delovnega okolja komisionarjev in razvoj nadaljnjih
ergonomskih ukrepov pri komisioniranju. Če povzamemo ugotovitve s področja
raziskovanja uporabe ergonomskih načel pri komisioniranju po konceptu »človek k
blagu« ugotovimo, da ergonomija delovnega mesta pri komisioniranju:
• vpliva na kakovost opravljene storitve in posledično ugled podjetja;
• vpliva na zdravstveno stanje izvajalcev in posledično produktivnost zaposlenih;
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• vpliva na stroške opravljene storitve, skupne stroške skladiščenja, stroške plačila
nadomestil in ostale z odsotnostjo delavcev povezane stroške na ravni podjetja in
države;
• delodajalcem ne predstavlja priložnosti za optimizacijo komisionirnega procesa.

Na podlagi predstavljenih raziskav smo ugotovili, da problem nastane že v fazi
načrtovanja. Večina podjetij (glej poglavje 1.1.2) pri vpeljavi novih delovnih sredstev ne
oceni tveganja za varnost in zdravje pri delu vnaprej. Problem se razširi na nacionalno
raven z ugotovitvijo, da plačila nadomestil odsotnosti od dela in izgubljena
produktivnost zaradi kostno‐mišičnih obolenj, katero predstavlja tretjina delavcev, ki
rokujejo s težkim tovorom, znaša do 2 % BDP. Vpliv ima tudi globalizacija poslovanja in
s tem konkurenca, ki ji je težko slediti za obstoj na trgu. Manj razvite države imajo
enako blago kot v Evropi, ki je dobavljivo kamor koli po svetu, vendar izdelano z veliko
nižjimi stroški. Na to vplivajo milejši oz. drugačni zakonskih predpisi, ki vplivajo na ceno
na globalnem trgu in zmanjšujejo vrednost blaga. Zaradi česar morajo tudi evropska
podjetja zniževati stroške, vezane na končni produkt. Po ugotovitvah naše raziskave se
to v večji meri odraža v razpoložljivi tehnični podpori in pomanjkanju kadra, kar ima
pomemben vpliv pri zagotavljanju ergonomskih delovnih pogojev pri komisioniranju.

Inšpektorat za delo je leta 2012 ugotovil, da je ZVZD, ki bi moral predstavljati temelj
organizacije delovnega procesa in minimalne standarde za humane delovne pogoje, v
91 % podjetij neupoštevan, kar pomeni, da so na področju zakonodaje in nadzora
njenega izvajanja potrebne spremembe. Rešitev, ki bo povečala upoštevanje
ergonomskih načel pri komisioniranju in zmanjšala tveganje za nastanek z delom
povezanih poškodb in obolenj, z upoštevanjem mnenja direktorja za logistiko, ki smo
ga predstavili v prejšnjem poglavju, vidimo v sistemskih spremembah, ki so odvisne od
zakonskih ureditev in nadzora njihovega upoštevanja.

V luči trajnostne politike podjetja mora komisiniranje odražati kakovost storitve, ki je
povezana s stroški in brezhibnostjo (storitev brez napak). Pri tem menimo, da so stroški
opravljene storitve v večji meri v soodvisnosti z doseganjem kratkoročnih,
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dobičkonosnih ciljev podjetij, medtem ko ergonomija delovnega mesta vpliva na
trajnostni razvoj podjetij.

Po opravljeni raziskavi trdimo, da upoštevanje ergonomskih načel pozitivno vpliva na
pogoje dela, ki se neposredno odražajo v zdravstvenem stanju zaposlenih in kakovosti
opravljenega dela. Za razširitev upoštevanja ergonomskih načel in njihovo vpeljavo v
proces komisioniranja morajo logistični managerji prepoznati namen in pomen
ergonomije na delovnem mestu, ki je ustvarjanje enostavno sledljivih korakov v
delovnem okolju, katerih posledica je manj napak in ustvarjanje ravnotežja med
produktivnostjo komisionarjev in vplivom na njihovo zdravje, kar z začetnimi
investicijami vpliva dolgoročno na zmanjševanje stroškov.
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Priloga 2: Rezultati analize
Vir: Osebni vir
Descriptive Statistics
Maximu
N

Range

Minimum

m

Mean

Std.

Varianc

Deviation

e

Std.
Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Error

Statistic

Statistic

Država

126

0

1

1

1,00

,000

,000

,000

Podjetje

126

20

1

21

5,98

,478

5,366

28,791

Spol

126

1

1

2

1,06

,020

,230

,053

Starost

126

3

1

4

1,99

,078

,881

,776

Zaključena izobrazba

126

3

1

4

2,45

,074

,835

,698

Velikost podjetja

126

3

1

4

3,42

,074

,833

,694

Koliko let že opravljate

125

2

1

3

2,24

,068

,756

,571

100

4

1

5

2,88

,131

1,313

1,723

123

4

1

5

2,26

,132

1,465

2,145

126

4

1

5

2,61

,104

1,173

1,376

126

4

1

5

2,61

,122

1,374

1,888

126

4

1

5

2,68

,137

1,537

2,362

125

4

1

5

1,37

,075

,838

,702

dela komisionarja?
Transportno sredstvo:
A1

-

Med

komisioniranjem
izbrano

blago

prenašam v rokah
A2 - Za komisioniranje
up. voziček
A3 - Za komisioniranje
up. ročni viličar
A4 - Za komisioniranje
up. el. paletni viličar za
katerim

v

glavnem

hodim
A5 - Za komisioniranje
up. paletni viličar na
katerem se vozim
A6 - Za komisioniranje
up. komisionirni viličar
z dvižno platformo za
komisioniranje

v

1.

nadstropju skl. regala
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125

4

1

5

1,67

,109

1,217

1,480

125

4

1

5

1,35

,070

,786

,617

121

4

1

5

2,93

,136

1,501

2,253

125

4

1

5

3,92

,125

1,395

1,945

125

4

1

5

1,30

,065

,730

,533

124

4

1

5

1,30

,072

,806

,650

124

4

1

5

2,94

,106

1,181

1,394

124

4

1

5

3,57

,097

1,083

1,174

125

4

1

5

3,05

,110

1,230

1,514

125

4

1

5

2,98

,120

1,338

1,790

up. komisionirni viličar,
kateri

ima

možnost

prilagajanja

višine

palete

katero

na

odlagam blago
A8 - Za komisioniranje
up.

regalni

komisionirni viličar z
dvižno kabino
IKT:
B1

-

Med

delom

uporabljam

papirno

dokumentacijo

in

vizualno prepoznavam
iskano blago
B2

-

Med

delom

uporabljam

čitalec

črtne kode ali RFID
kode/terminal/pametni
telefon
B3

-

Med

uporabljam

delom
glasovno

tehnologijo ("pick by
voice")
B4

-

Med

delom

uporabljam tehnologijo
usmerjanja s svetlobo
("pick to light")
Način dela:
C1 - Kako pogosto
spuščate bremena iz
višine

nad

višino

ramen in glave?
C2 - Kako pogosto
dvigate

bremena

višine

pod

iz

višino

kolen?
C3 gledate

Kako pogosto
nazaj

med

vožnjo?
C4 - Kako pogosto
vstopate na viličar?
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125

4

1

5

3,64

,102

1,146

1,313

107

3

1

4

2,36

,073

,757

,573

104

3

1

4

2,11

,072

,736

,542

126

4

1

5

3,51

,113

1,270

1,612

v

126

4

1

5

3,18

,112

1,255

1,574

Bolečina

v

125

4

1

5

3,14

,114

1,274

1,624

Bolečina

v

125

4

1

5

3,06

,113

1,259

1,586

v

124

4

1

5

3,10

,114

1,271

1,617

v

124

4

1

5

2,83

,120

1,336

1,784

D7 - Poslabšan vid

125

4

1

5

2,30

,120

1,344

1,807

D8 - Zatekanje nog

124

4

1

5

2,43

,127

1,415

2,003

D9

126

4

1

5

2,87

,124

1,393

1,942

120

4

1

5

3,15

,115

1,255

1,574

119

4

1

5

3,38

,114

1,242

1,542

119

4

1

5

2,95

,109

1,185

1,404

hodite med mesti na
katerih jemljete blago?
C6 - Povprečna teža
bremen,

ki

jih

spuščate?
C7 - Povprečna teža
bremen, ki jih dvigate?
Težave z zdravjem:
D1

-

Bolečine

spodnjem

v
delu

hrbtenice
D2

-

Bolečina

vratnem delu
D3

-

ramenih
D4

-

mišicah rok
D5

-

Bolečina

mišicag nog
D6

-

Bolečina

zapestjih

-

Duševna

utrujenost
Vpliv na zdravje:
E1

-

zmanjšana

količina

dela,

ki

zahteva

stegovanje

iznad višine ramen
E2

-

zmanjšanje

količine

dela,

ki

zahteva

dvigovanje

izpod višine kolen
E3

-

up.

komisionirnega
viličarja

z

dvižno

platformo za delavca
za komisioniranje v 1.
nadstropju
skladiščnega regala
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121

4

1

5

3,17

,117

1,289

1,661

120

4

1

5

3,41

,108

1,185

1,403

117

4

1

5

3,39

,114

1,238

1,534

120

4

1

5

3,78

,107

1,177

1,386

117

4

1

5

3,29

,109

1,175

1,380

118

4

1

5

3,31

,099

1,076

1,157

116

4

1

5

3,05

,103

1,110

1,232

117

4

1

5

3,26

,115

1,247

1,554

komisionirnega
viličarja,

kateri

možnost

ima

dvigovanja

palete

na

višino

odlaganja blaga
E5

-

up.

komisionirnega
viličarja s katerim se je
mogoče voziti
E6 - up. čitalca črtne
kode

ali

RFID

oznak/terminala/pamet
nega telefona
E7

-

uvedba

avtomatizacije

v

smislu, da se blago
pripelje

do

komisionarja ("blago k
komisionarju")
Vpliv na hitrost:
F1

-

zmanjšana

količina

dela,

ki

zahteva

stegovanje

iznad višine ramen
F2

-

zmanjšanje

količine

dela,

ki

zahteva

dvigovanje

izpod višine kolen
F3

-

up.

komisionirnega
viličarja

z

dvižno

platformo za delavca
za komisioniranje v 1.
nadstropju
skladiščnega regala
F4

-

up.

komisionirnega
viličarja,
možnost
palete

kateri

ima

dvigovanja
na

višino

odlaganja blaga
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117

4

1

5

3,48

,114

1,236

1,528

115

4

1

5

3,77

,104

1,117

1,247

115

4

1

5

3,73

,106

1,142

1,304

122

5

1

6

3,01

,132

1,457

2,124

123

5

1

6

2,61

,126

1,395

1,945

124

5

1

6

3,24

,116

1,290

1,665

124

5

1

6

3,35

,113

1,264

1,597

124

5

1

6

2,90

,124

1,382

1,909

124

5

1

6

2,03

,119

1,325

1,755

komisionirnega
viličarja s katerim se je
mogoče voziti
F6 - up. čitalca črtne
kode

ali

RFID

oznak/terminala/pamet
nega telefona
F7

-

uvedba

avtomatizacije

v

smislu, da se blago
pripelje

do

komisionarja ("blago k
komisionarju")
Odnos
delavec/podjetje:
G1 - V podjetju lahko
predlagam

vrsto

komisionirnega
viličarja za opravljanje
mojih del in nalog
G2 - V podjetju si
lahko
način

sam

izberem

kako

bom

komisioniral
G3 - Ne čutim potrebe
po

zamenjavi

vrste

najpogosteje
uporabljanega viličarja
G4 - V podjetju zgolj
uporabljam viličar, ki
mi je na razpolago
G5 - V podjetju nas
izobražujejo

o

ergonomiji

in

ohranjanju zdravja
G6 - V podjetju imamo
organiziran

dnevni

program rekreacije na
delovnih mestih
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