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Raziskava skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju s predlogom izboljšav
Podjetje SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. se ukvarja z vzdrţevanjem in
obnovo tirnih vozil ter s proizvodnjo njihovih komponent. Oskrbovanje proizvodnje
podjetja se vrši iz šestih različnih skladišč. Zaradi odprodaje zemljišča, na katerem stoji
eno od skladišč, je bilo potrebno poiskati nadomestno lokacijo in pripraviti notranjo
ureditev novega skladiščnega prostora. Ob analizah trenutnega stanja skladiščnega
poslovanja smo naleteli še na nekatere druge pomanjkljivosti, ki slabo vplivajo na
učinkovitost samega proizvodnega procesa. V prvi fazi smo opravili podroben pregled
trenutnega stanja skladiščnega poslovanja v podjetju. Na osnovi analiz smo najprej
pripravili predloge lokacij novega skladišča, ki smo jih opredelili tako, da smo na
njihovi osnovi lahko gradili celotno prenovo skladiščnega poslovanja. Za izbrano
lokacijo smo pripravili celovito notranjo ureditev skladišča in predlagali uporabo
sodobne skladiščne opreme. V drugi fazi pa smo s pomočjo logističnega orodja »milk
run« oblikovali popolnoma nov sistem dostave predmetov dela na posamezna delovna
mesta.
Ključne besede: skladiščno poslovanje, volumska analiza, načrtovanje skladišča,
skladiščna oprema, koncept »milk run«.

Warehouse management research with introduction of improved solutions
The company SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. specialises in maintenance
and renovation of railway vehicles and production of their components. The supply of
the production comes from 6 different warehouses. Because the land on which stands
one of the warehouses had to be sold, the company had to find a substitute location and
prepare the internal arrangements of the new warehouse space. When we analysed the
current state of the warehouse management we came across some other deficiencies that
had bad influence on efficiency of the production process. In the first phase we made a
detailed review of the current state of the warehouse management in the company. On
the basis of analyses we first prepared suggestions for location of the new warehouse
which we defined so that we were able to build the complete renovation of the
warehouse business on their basis. We prepared complete internal arrangements of the
new warehouse for the selected location and suggested the use of modern warehouse
equipment. In the second phase we formed a completely new delivery system for
delivering production materials to individual working places with the help of logistical
tool “milk run”.
Keywords: warehouse management, volume analysis, warehouse design, warehouse
equipment, »milk run« concept.
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KRATICE
PD

predmet dela

TSE

transportno skladiščna enota

SŢ

Slovenske ţeleznice d. d.

SŢ CD

SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o.

SKOP

Materiali in rezervni deli last podjetja Slovenske ţeleznice d. d.

DMV

dizelski motorni vlaki

DML

dizelske motorne lokomotive

WMS

Warehouse management system (sistem za upravljanje skladišč)

LRO

dolţina regalnega okna

HRO

višina regalnega okna

GRO

globina regalnega okna

LSR

dolţina skladiščnega regala
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UVOD
Opredelitev problema
Podjetje SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. se ukvarja s popravili in obnovami
tirnih vozil. Zagotavljajo celovito vzdrţevanje za različne vrste ţelezniških vozil od
lokomotiv, potniških vlakov, potniških in tovornih vagonov do ţelezniških vozil za
posebne namene. Prav tako nudijo proizvodnjo in vzdrţevanje kolesnih dvojic ter
ostalih komponent.

Kot generalni problem izpostavimo motnje proizvodnega procesa in visoko vrednost
neizkoriščenih zalog ter zamenjavo ene izmed lokacij skladišča zaradi odprodaje
zemljišča.

Podjetje se s predmeti dela (vhodni material, polizdelki, drobni material), ki so potrebni
za nemoteno delovanje proizvodnje, oskrbuje iz šestih različnih skladišč, ki se nahajajo
na bolj ali manj oddaljenih lokacijah. Ţe po teoriji takšna razpršenost skladišč ni dobra
za hitro in učinkovito zadovoljevanje potreb po materialih za proizvodni proces, v
praksi pa se problemi le še povečajo. Štiri od teh skladišč se nahajajo v neposredni
bliţini proizvodnih obratov, dve lokaciji skladiščnih objektov pa sta od proizvodnje
oddaljeni 467 m oziroma 6 km.
V vseh šestih skladiščih je organiziranost poslovanja podobna. Sistem dela v skladiščih
ni avtomatiziran na nobenem področju in je prilagojen ročnemu delu. Posledično je
temu prilagojeno tudi označevanje posameznih predmetov dela. Črtna koda se v
skladiščih ne uporablja. Zaradi tega kontrola prejema in izdaje blaga ni sistemsko
zagotovljena. Posamezni predmeti dela so označeni s papirnatimi karticami, na katerih
je numerična šifra predmeta dela in njegov naziv. Uskladiščenje in komisioniranje
predmetov dela tako temelji na osebnem poznavanju razvrstitve predmetov dela
posameznega skladiščnika. Postopki uskladiščenja, iskanja in komisioniranja so
dolgotrajni.
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V prvi fazi je podjetje predstavilo problem, ki zadeva spremembo lokacije enega izmed
oddaljenih skladišč (oddaljenost od proizvodnje 467 m) zaradi odprodaje zemljišča.
Tako je potrebno poiskati primerno lokacijo za novo skladišče, obenem pa pripraviti
načrt notranje ureditve novega objekta. V prvi točki se je potrebno lotiti volumske
analize uskladiščenih predmetov dela z namenom ugotovitve potrebne kapacitete za nov
objekt. V drugi točki je potrebno poiskati primerno lokacijo novega skladišča. Sedanji
skladiščni objekt, ki se ukinja, je od proizvodnih obratov oddaljen 467 m, kar
predstavlja dolge poti za potrebe dostave predmetov dela na delovna mesta in tako
veliko izgubo časa. Ob spremembi lokacije skladišča tako sledimo ideji, da nov objekt
načrtujemo čim bliţje proizvodnim obratom in s tem občutno skrajšamo dostavne poti
ter povečamo učinkovitost in fleksibilnost oskrbovanja delovnih mest s potrebnimi
predmeti dela.
V drugi fazi pa se lotimo problematike dostave predmetov dela iz skladišč do delovnih
mest. Oskrba proizvodnje s predmeti dela iz dveh najbolj oddaljenih skladišč se vrši
dvakrat dnevno. Dostavljavec predmetov dela se z vozilom iz proizvodnih obratov
odpelje do obeh oddaljenih lokacij, pobere naročene predmete dela in se vrne v podjetje.
Takrat začne z distribucijo predmetov dela po obratih. Dostavljavec v posameznem
proizvodnem obratu odlaga predmete dela na označenih mestih (odloţišča). Pri
enkratnem obhodu in dostavi predmetov dela naredi okrog 11 km in porabi 49 minut.
Na dan dostavljavec opravi dva takšna obhoda.

Naslednji problem se pojavi pri odlagalnih mestih. Predmeti dela, pripeljani iz dveh
najbolj oddaljenih skladišč, se dostavljajo na odloţišča, ki so razporejena po vseh
obratih proizvodnje. Lahko bi rekli, da so te točke začasna skladišča, na katerih
predmeti dela čakajo, da jih prevzamejo vodje delovnih mest ali posamezni delavci.
Torej se predmeti dela v celotnem procesu distribucije iz dveh najbolj oddaljenih
skladišč pripeljejo iz skladišča, nato pa se ponovno (začasno) uskladiščijo in čakajo, da
jih zaposleni (delavci ali vodje delovnih mest) pridejo iskat.
Za oskrbo delovnih mest s predmeti dela, ki se nahajajo na teh odloţiščih, skrbijo
delavci ali vodje delovnih mest sami. Problem predstavljajo dolţine poti od posameznih
delovnih mest pa do pripadajočih odlagalnih mest. V vsakem obratu je eno takšno
mesto. V vseh petih obratih proizvodnje imamo torej pet odlagalnih mest.
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Posamezni delavec porabi v povprečju 3 minute hoje od delovnega mesta do odloţišča
in nazaj. Seveda takrat na njegovem delovnem mestu ni aktivnosti. Večkrat pa se tako
tudi zgodi, da gre delavec iskat naročeni predmet dela, le-tega pa na odloţišču še ni.
Takrat je njegova pot brez pomena.
Oskrba delovnih mest s predmeti dela, ki so uskladiščeni v skladiščih v neposredni
bliţini proizvodnih obratov, poteka podobno, kot je predstavljeno v prejšnjem odstavku.
Prav tako kot do odlagalnih mest hodijo delavci ali vodje posameznih delovnih mest po
predmete dela, ki so uskladiščeni v preostalih štirih skladiščih. Delavci ali vodje
delovnih mest tako zapustijo svoje mesto in se peš odpravijo iskat naročene predmete
dela. Čas, ki se pri tem porabi, je v povprečju 5 min, aktivnosti na delovnem mestu pa
med tem časom ni. Delavci in vodje delovnih mest imajo prav tako dovoljenje za vstop
v ta štiri skladišča in si lahko sami poiščejo ţelene predmete dela. Pri takšnem sistemu
se torej izgubi ogromno dragocenega časa, ki bi ga lahko zaposleni in vodje delovnih
mest uporabili bolj produktivno.

Pri problematiki, ki jo izpostavljamo v tem primeru, je potrebno omeniti tudi, da 5 %
prostora celotne površine proizvodnje zasedajo predmeti dela, rezervni deli oziroma
materiali, ki so v proizvodnji na vgradnji ali zamenjavi. Ti predmeti dela bi lahko bili do
izkazanih potreb skladiščeni drugje. To predstavlja razvojno rezervo v sami proizvodni
funkciji ter rezervo pri upravljanju prostora v proizvodnji.

Cilji in teze magistrskega dela
Cilji:
v okviru magistrskega dela izpostavimo štiri osnovne cilje:
 natančna analiza trenutnega stanja skladiščnega poslovanja v SŢ – Centralne
delavnice Ljubljana d. o. o.;
 analiza volumnov in mas vseh uskladiščenih zalog;
 priprava predloga notranje ureditve novega skladiščnega objekta;
 priprava predloga novega koncepta oskrbovanja delovnih mest s predmeti dela.
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Te štiri osnovne cilje pa razdrobimo na konkretne cilje magistrskega dela:
 posnetek stanja skladiščnih prostorov;
 celovit pregled uskladiščenih predmetov dela;
 analiza osnovnih lastnosti uskladiščenih predmetov dela in šifer;
 predstavitev volumskih potreb za določitev kapacitet novih objektov;
 analiza poti za dostavo predmetov dela do proizvodnih obratov;
 oblikovanje predlogov izboljšav na osnovi opravljenih analiz;
 zasnova makro- in mikrolokacije ter prometnega reţima (dostopi, notranja ureditev
prostora, transportne poti);
 priprava predloga novega koncepta oskrbovanja delovnih mest s predmeti dela.

Teze magistrskega dela:
 s spremembo lokacije določenega zunanjega skladišča skrajšamo čas dostave
naročenih predmetov dela in zmanjšamo število poti;
 s prenovo skladiščnega poslovanja doseţemo večjo produktivnost in hitrejši
proizvodni proces;
 s prenovo skladiščnega poslovanja v podjetju doseţemo eno izmed glavnih načel
(značilnosti) logistike: pravi material na pravem mestu ob pravem času in v pravih
količinah;
 odstranitev predmetov dela iz proizvodnje omogoča boljše upravljanje s prostorom
in povečanje kapacitet proizvodnje.

Predstavitev okolja
Podjetje SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. je bilo v sedanji obliki ustanovljeno
leta 1995. Organizacija zaposluje 863 ljudi na petih različnih lokacijah. Podjetje ima
svoje proizvodne obrate v Ljubljani, Mariboru, Ptuju, Dobovi in Divači. Osnovna
dejavnost druţbe je vzdrţevanje vseh vrst ţelezniških vozil, kar pomeni (»O podjetju«
[SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o.], 2010):
 sprotno vzdrţevanje – kontrolni pregledi;
 redno vzdrţevanje – investicijsko vzdrţevanje in investicije;
 izredna popravila;
 izdelava in popravilo rezervnih delov.
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Poleg vzdrţevanja ţelezniških vozil se v podjetju izvajajo še ostale dejavnosti, kot so:


predelave ţelezniških vozil;

 sodelovanje pri novogradnji ţelezniških vozil;
 proizvodnja kovinskih in drugih izdelkov;
 projektiranje, inţeniring in tehnično svetovanje.
Podjetje SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. tako zagotavlja celovito
vzdrţevanje ţelezniških vozil, kot so lokomotive, motorni vlaki, potniški in tovorni
vagoni ter vozila za posebne ţelezniške namene. Njihov proizvodni program obsega
celovite storitve od obnove do popolne rekonstrukcije in modernizacije ţelezniških
vozil. Ukvarjajo se tudi z lastno izdelavo kolesnih dvojic in drugih komponent po
najnovejših evropskih zahtevah. Prav tako pa naročnikom nudijo 24-urni mobilni servis,
ki je opremljen s sodobnimi intervencijskimi vozili, tirnim dvigalom in drugo opremo,
ki omogoča učinkovita in hitra popravila na terenu.
Ker se naša raziskava nanaša na proizvodnjo v Ljubljani, je v tem odstavku le-ta tudi
podrobneje predstavljena. Proizvodnja v Ljubljani je specializirana za vzdrţevanje
električnih vlečnih vozil. Oprema delavnic je prilagojena zahtevam vzdrţevanja
najmodernejše tehnike, ki je vgrajena v vozila Pendolino, Desiro in Taurus. Delavnica
nudi popolno paleto del na vseh vrstah električnih vozil, kapacitete delavnice pa se
dopolnjujejo s popravilom dizelskih lokomotiv, dizelskih motornih potniških vlakov in
specialnih ţelezniških vozil (»Naše storitve« [SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o.
o.], 2010).

Predpostavke in omejitve
V magistrskem delu bomo izhajali iz naslednjih predpostavk:
 predpostavljamo, da lahko z znanjem, ki ga imamo, analiziramo konkretne probleme
in podamo predloge izboljšav;
 v praksi obstajajo logistična orodja, ki bi učinkovito izboljšala trenutni način
skladiščnega poslovanja v podjetju;
 sprememba lokacije enega izmed zunanjih skladišč je osnova za kompletno prenovo
skladiščnega poslovanja v podjetju;
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 s prenovo skladiščnega poslovanja zajamemo vso problematiko skladiščenja in
oskrbe delovnih mest v proizvodnji.

Omejitve pri izdelavi magistrskega dela:
 pri izdelavi magistrskega dela se bomo omejili na konkreten primer raziskave in
prenove skladiščnega poslovanja ter spremembe lokacije skladiščnih objektov;
 omejeni smo s fizičnim prostorom, ki nam je na razpolago za izvedbo prenove;
 omejen dostop do določenih podatkov in informacij.

Predvidene metode raziskovanja
Magistrsko delo sestavljata teoretični del in del, v katerem bo predstavljeno naše
praktično delo v sklopu raziskave ter oblikovanja predlogov izboljšav. V teoretičnem
delu bomo uporabili:
 metodo deskripcije (opisovanje teorije ter drugih pojmov);
 metodo kompilacije (povzemanje stališč drugih avtorjev).
Praktični del magistrske naloge pa se bo navezoval na sam ogled podjetja in raziskavo
skladiščnega poslovanja ter razgovore z zaposlenimi. V tem delu bodo uporabljene:
 metoda deskripcije (opisovanje dejstev, procesov in pojavov);
 metoda analize (razčlenjevanje ugotovitev na posamezne dele);
 komparativna metoda (primerjave in stopnjevanja);
 statistična metoda (zbiranje podatkov, obdelovanje podatkov);
 metoda tabelarnega in grafičnega prikazovanja ter interpretacija grafov in tabel;
 metoda slikovnega prikazovanja ter interpretacija slik.
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1 TEORETIČNE OSNOVE
1.1

Skladiščno poslovanje

Kaltnekar (1993, str. 248) navaja, da je skladiščenje namenjeno premostitvi časa, kar
pomeni, da se s skladiščenjem izravnavajo časovne razlike med proizvodnjo in uporabo
različnih dobrin. Potrč in Lerher (2007, str. 4) nadaljujeta, da je glavna naloga
skladiščenja vzdrţevanje zalog. Vzroke, zaradi katerih nastopi potreba po skladiščenju,
lahko razdelimo v štiri skupine (Potrč & Lerher, 2007, str. 2):
 neusklajen dotok in odtok blaga zaradi neustrezne dinamike v proizvodnji in porabi;
 prevzemanje blaga številnih proizvajalcev za izdelavo kombiniranih odprem;
 izvedba dnevne preskrbe blaga v proizvodnji in distribuciji;
 izvedba dodatnih aktivnosti (pakiranje, končna montaţa itd.).
Cilji skladiščenja izhajajo iz osnovnega cilja celotne logistične dejavnosti znotraj
podjetja, ki zahteva zagotovitev planske preskrbe vseh uporabnikov s potrebnim
materialom ob čim večji ekonomičnosti te preskrbe. Naloge skladiščenja pa se od
podjetja do podjetja razlikujejo. Vsako podjetje dela v popolnoma drugačnih razmerah
glede zagotovitve potrebnih dobrin, različni so proizvodni procesi, ki zahtevajo
skladiščenje materiala, in različna je tudi intenzivnost podjetij pri porabi materiala. Vse
to povzroča, da se različnim podjetjem postavljajo zelo različne skladiščne naloge.
Osnovna funkcija skladiščenja je varovalna funkcija. Skladišče s svojimi zalogami
izravnava vsa nihanja v materialnih tokovih, ki jih prinaša raznolikost poslovnega
dogajanja. S tem omogoča vzpostavitev nemotene povezave med proizvodnjo in
nabavo ter zagotavlja stalnost preskrbe delovnih mest in enakomeren tok proizvodnje.
Bistvena naloga skladiščenja pa je nenehna skrb za optimizacijo zalog, saj je od višine
zalog namreč odvisen obseg vseh drugih nalog. Dodajmo še, da je osnovna zahteva
skladiščenja ohraniti uskladiščeni material količinsko in kakovostno nespremenjen. Tej
zahtevi se mora podrediti celotno skladiščno poslovanje, ki mora biti organizirano tako,
da izpolni ta pogoj (Kaltnekar, 1993, str. 251–258).
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Pomen prostora v logistiki proizvodnega podjetja

Prostor, tako Kaltnekar (1993, str. 144), je pomembna determinanta vsakega procesa,
ker proces določa in omejuje. Prostor je eden od konstitutivnih dejavnikov, saj bistveno
vpliva ţe na odločitev o postavitvi delovne organizacije. Izbor lokacije in mikrolokacije
je bistveno odvisen od razpoloţljivega prostora za postavitev proizvodnih objektov, zato
moramo v začetku temeljito razmisliti o njegovi potrebni velikosti in razporeditvi.
Vsako kasnejše širjenje in tudi spreminjanje povzroči nesorazmerno velike stroške.
Tako je ţe pri samem izboru prostora ob gradnji tovarne potrebno upoštevati zahteve
logističnega poslovanja:
 zagotoviti zadostne moţnosti za oblikovanje prometnic glede na potrebno
transportno intenzivnost in frekvenco;
 določiti ustrezno velikost skladišč z vsemi pripadajočimi prostori (prevzem,
odlaganje in izdajanje materiala, police, prehodi, rampe itd.);
 zagotoviti ustrezne priključne moţnosti za zunanje prometnice in dobro povezavo
med notranjimi transportnimi potmi;
 objekte znotraj določenega prostora razporediti tako, da ne predstavljajo ovire
materialnim pretokom.
Vsi ti dejavniki vplivajo tudi na potrebno velikost prostora, kar pride v poštev predvsem
pri določanju prave velikosti skladišča. Od potrebne velikosti skladišča so odvisne
moţnosti za njegovo lociranje v okviru tovarniškega prostora. Skladišče mora imeti
zadosti prostora za urejeno shranjevanje vsega potrebnega materiala. Kolikšen je ta
potrebni prostor, ne moremo reči kar na pamet, ampak je to potrebno izračunati na
podlagi zalog vseh vrst materiala. Največkrat pri izračunavanju potrebnega prostora
upoštevamo maksimalne zaloge, ker nam bo le-to vedno omogočilo uskladiščenje vsega
materiala. Po drugi strani pa lahko le redko pričakujemo, da bomo morali vse vrste
materiala uskladiščiti v maksimalnih količinah in zato lahko potreben skladiščni prostor
računamo na osnovi povprečnih zalog z določenim varnostnim dodatkom. Seveda
moramo vedno določiti še potreben prostor za manipulacije v skladišču in izven njega.
Premajhen skladiščni prostor nam oteţuje red v skladišču, prevelik prostor pa povzroča
preveč stroškov za izgradnjo in vzdrţevanje samega objekta. Šele s točnimi izračuni
lahko najdemo optimalno velikost.
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Pomemben element celotnega gospodarjenja v delovni organizaciji je tudi izkoriščanje
prostora. Materialni tokovi so bistven dejavnik, ki vpliva na boljše ali slabše
izkoriščanje prostora. Sam prostor zahtevajo različne transportne poti, zaseda ga
odloţeni material na različnih mestih v procesu, mnogo prostora pa zavzamejo tudi
različna (priročna) skladišča. Analiza izkoriščanja skladiščnega prostora nam tako
odgovori na vprašanja, s kolikšnim prostorom razpolagamo, kako je ta prostor
razporejen in urejen in kako ga izkoriščamo. Pri tem med drugim ugotavljamo
(Kaltnekar, 1993, str. 148):
 skladiščne površine in prostornine po različnih vrstah skladišč;
 koeficient izkoriščenosti površine in prostornine skladišč v različnih časovnih
obdobjih;
 potrebne površine in prostornine skladišč po časovnih obdobjih in ob konicah;
 racionalnost obstoječega sistema razporeda materiala v skladiščih.
Izkoriščanje celotnega prostora je seveda odvisno od izkoriščanja njegove tlorisne
površine. Izračunamo ga kot razmerje med dejansko zasedeno površino (pi) in
razpoloţljivo površino (po). Iz tega sledi enačba: ŋ =

𝑝𝑖
𝑝𝑜

.

Na izkoriščanje prostora pa močno vpliva tudi uporaba njegove tretje dimenzije:
zlaganje materiala v višino (kolikor je to mogoče), vodenje poti nad tlemi, izgradnja
visokoregalnih skladišč ter drugo. Podobno kot prej računamo koeficient izkoriščanja
višine kot razmerje med dejansko izkoriščeno (hi) in razpoloţljivo višino prostora (ho).
ℎ𝑖

Iz tega sledi enačba: ŋ = ℎ𝑜 .
Koeficient izkoriščanja prostora lahko zapišemo kot razmerje med dejansko
izkoriščenim (vi) in razpoloţljivim prostorom (vo), dobimo pa ga lahko tudi kot
𝑉𝑖

zmnoţek prejšnjih dveh koeficientov. Tako dobimo naslednjo enačbo: ŋ = 𝑉𝑜 =
ŋ𝑝 𝑥 ŋℎ.
Izkoriščanje prostora je tako kot njegovo določanje in oblikovanje odvisno od številnih
pogojev. Razne logistične dejavnosti, predvsem notranji transport, bistveno vpliva nanj.
Je pa potrebno upoštevati tudi obratno relacijo; glede na zahteve po gospodarnem
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izkoriščanju prostora je potrebno oblikovati tudi gospodarjenje z materialom
(Kaltnekar, 1993, str. 150).

1.3

Izbira lokacije skladišča

Izbira optimalne lokacije skladišča je vedno teţavno opravilo, saj skladišča ne moremo
vedno graditi na najprimernejšem kraju. Če gre za skladišče znotraj podjetja, ga
moramo namestiti v bliţino tistih obratov, ki skladišče najbolj uporabljajo. Na izbiro
primernega mesta za skladišče izven organizacije pa bodo vplivali stroški transporta na
relaciji organizacija–skladišče in skladišče–odjemalci. Poglejmo si cilje, ki jih mora
omogočiti ustrezna lokacija skladišča (Potrč & Lerher, 2007, str. 4–5):
 hitrejši proizvodni proces;
 zmanjšanje procesa notranjega transporta in odprava ozkih grl;
 zagotavljanje fleksibilne oskrbe vseh porabnikov;
 zagotavljanje večje prilagodljivosti skladišča;
 izgradnja objektov s čim manjšimi investicijskimi vlaganji;
 boljša izraba razpoloţljivega prostora;
 omogočanje laţjega dela zaposlenim.
Kaltnekar (1993, str. 262) pove, da je od pravilne izbire lokacije za skladišče odvisna
moţnost njegove povezave z zunanjimi partnerji, predvsem pa je od te izbire odvisna
hitrost dovoza in odvoza materiala. Zaradi tega je potrebno skladišče nujno povezati z
vsemi komunikacijami, ki vodijo v podjetje in iz njega.
Pogosto se tako pri izbiri notranje lokacije skladišča kot tudi pri postavljanju
dislociranih skladišč postavlja vprašanje, ali postaviti eno centralno skladišče ali več
decentraliziranih. Pri iskanju te rešitve je potrebno upoštevati številne pogoje.
Najpomembnejši element odločitve je seveda odnos skladišča do tistih enot v podjetju
in zunaj njega, ki jim je skladiščenje namenjeno. Odločitev, ali bomo skladišče postavili
centralno ali decentralizirano, naj bo odvisna predvsem od obsega potrebnih stroškov.
Seveda je teţko na splošno reči, ali je bolje postaviti eno centralno skladišče ali več
decentraliziranih; vsako ima svoje prednosti in slabosti.
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Vidimo pa lahko, da se v svetu teţi k izgradnji centraliziranih skladišč. Centralno
organizirano skladišče bo primernejše tam, kjer se zahtevajo manjše količine
materialov, ne preveč pogosto in jih zahteva več potrošnikov. Prednosti centraliziranega
skladišča (Kaltnekar, 1993, str. 262):
 skladiščne zaloge so lahko manjše, saj določenih varnostnih zalog ne potrebujemo
na več mestih;
 v centralnih skladiščih se zahteve različnih potrošnikov izravnavajo;
 potrebe po skladiščnem osebju in transportnih napravah so manjše;
 neposredna povezava s potrošniki uskladiščenega materiala;
 krajše transportne poti.
Potrč in Lerher (2007, str. 6) pa pojasnita, da je decentralizirano skladiščno poslovanje
praksa predvsem v geografsko oddaljenih proizvodnih obratih s specifičnim
proizvodnim programom. Pomanjkljivost takšnega skladiščnega poslovanja je v
nepreglednem nadzoru nad zalogo blaga v vseh proizvodnih enotah, kar pa se po drugi
strani rešuje s celovito računalniško podporo za vodenje in organizacijo skladiščnega
poslovanja.

1.4

Notranja ureditev skladišča

Notranja ureditev skladiščnih prostorov je način, kako v smotrno razdeljenem
skladiščnem prostoru poteka notranji transport, kako je urejena in kakšna je skladiščna
oprema, da skladiščni procesi potekajo tako, kot so načrtovani (Andolšek, 1975, str. 18).
Z notranjo ureditvijo skladišča razumemo predvsem naslednje dejavnosti (Kaltnekar,
1993, str. 265):
 dimenzioniranje in notranji razpored prostorov;
 določanje prometnic;
 določanje prevzemnih in izdajnih mest ter delovnih mest skladiščnikov;
 razmestitev potrebne opreme po prostorih;
 razmestitev uskladiščenega materiala;
 označevanje posameznih elementov skladišča.
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Najpomembnejše vprašanje, s katerim se srečamo pri notranji ureditvi skladišča, je
vsekakor njegova prostorska ureditev in predvsem razporeditev materiala v skladišču.
Nagibamo se k pravilu, naj bodo transportne poti najkrajše na tistih relacijah, kjer je
intenzivnost transporta največja. Iz tega logično izhaja, da je treba čim bliţje glavnemu
prehodu uskladiščiti tiste vrste materiala, ki imajo največjo transportno intenzivnost.
Ostale materiale pa uskladiščimo po padajoči intenzivnosti vse dlje od vhoda in
glavnega prehoda. Pri računanju razporeditve materiala v skladišču moramo upoštevati
naslednje značilnosti (Kaltnekar, 1993, str. 266):
 teţa materiala;
 prostornina materiala;
 koeficient obračanja zalog;
 pogostost izdajanja materiala.
Prostornina in teţa materiala pogosto vplivata na razdelitev skladišč v posamezne cone.
Skladišča drobnega materiala so največkrat prostorsko ločena od skladišč za velike
kose, razumljiva pa je tudi zahteva, da teţje kose odlagamo niţje, lahek material pa na
višje police.
S pravilno razvrstitvijo in postavitvijo blaga v skladišču zagotovimo (Bergant, 1987, str.
26):


ohranitev kakovosti in količine blaga;



varnost in laţje delo zaposlenih;



ohranitev in varno vzdrţevanje prostorov;



kar najmanjše stroške hranjenja blaga.

Razvrstitev blaga v skladišču je odvisna od samih lastnosti blaga (vnetljivo,
eksplozivno, strupeno blago, teţa in velikost blaga, hitro pokvarljivo blago …) ter tudi
od pogojev transporta. Pomembna sta predvsem pogostost izdajanja blaga ter stanje
skladiščnih komunikacij in mehanizacije, prav tako pa ne smemo zanemariti niti
organizacije notranjega transporta (Bergant, 1987, str. 29).
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Oblikovanje tlorisa notranje ureditve skladiščnega objekta

Kadar oblikujemo skladiščne in distribucijske objekte ter materialne tokove za
oskrbovanje nove ali obstoječe proizvodnje, v bistvu oblikujemo ključna skladiščna
področja in opremo za ravnanje z uskladiščenim blagom. Pri oblikovanju volumna
skladiščnega objekta imamo tri moţnosti (Mulcahy, 1994, pog. 3, str. 1):
 načrtovanje objekta na osnovi povprečnega volumna zalog;
 načrtovanje objekta na osnovi volumna, ki predstavlja vmesni volumen med
povprečnim in maksimalnim volumnom;
 načrtovanje objekta na osnovi maksimalnega volumna zalog.
Če načrtujemo skladiščni objekt in opremo na osnovi povprečnih zalog, se moramo
zavedati, da se v primeru, kadar dejanske zaloge presegajo povprečne, pojavijo
naslednje slabosti:
 nenačrtovano povečanje skladiščnih aktivnosti;
 skladiščenje zalog na zunanjih površinah;
 nadure zaposlenih;
 povečanje poškodb proizvodov;
 nepravočasna oskrba proizvodnje in strank.
Takšno načrtovanje skladiščnih objektov in naprav pa po drugi strani pomeni izgradnjo
manjšega objekta, niţje investicije in manjše fiksne obratovalne stroške.

Podobne slabosti (kot v prvem primeru) se pojavijo tudi takrat, kadar oblikujemo
skladiščni objekt z opremo na osnovi volumna, ki je nekje vmes med povprečnim in
maksimalnim volumnom zalog. V tem primeru pa je potrebna izgradnja srednje
velikega objekta, prav tako pa se povečajo investicije in fiksni obratovalni stroški.
Če pa načrtujemo skladiščni objekt in pripadajočo opremo na osnovi maksimalnih
zalog, pa se v primeru, da zaloge doseţejo maksimalni volumen, slabosti, ki smo jih
našteli za zgornja primera, ne pojavijo. Potrebno pa je upoštevati, da izgradnja večjega
objekta in nakup dodatne opreme za ravnanje z blagom pomenita večje fiksne
obratovalne stroške.
Uroš Rober: Raziskava skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju s predlogom izboljšav

13

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

1.5.1 Določanje velikosti objekta
Velikost objekta določimo s površinskim ali prostorninskim posnetkom zgradbe.
Dimenzije potrebnega prostora dobimo bodisi s fizičnim merjenjem ali pa iz izrisanega
tlorisa zgradbe, ki je v merilu.
Razvijanje ureditve skladiščnega objekta je kompleksen projekt, saj je potrebno po eni
strani upoštevati določene omejitve, po drugi strani pa zadovoljiti cilje podjetja.
Omejitve notranje ureditve so (Mulcahy, 1994, pog. 1, str. 2):
 razmik in dimenzije stebrov;
 dimenzije posameznih oddelkov;
 višina stropa;
 lokacije vrat in ramp;
 oblika stavbe;
 geografsko področje.

1.5.2 Osnove za notranjo ureditev objekta
Pri

načrtovanju

skladiščnega

objekta

lahko

sledimo

številnim

osnovam

(predpostavkam), ki optimizirajo objekt in minimizirajo gradbene stroške. Te
predpostavke lahko razdelimo na dva dela:
 učinkovito zbiranje podatkov;
 razvijanje različnih alternativ notranjih ureditev.

Prvi korak pri notranji ureditvi objekta je sestavljen iz procesa zbiranja podatkov,
analize podatkov, vzpostavitve oblikovnih parametrov ter upoštevanja tehnik in
tehnologij manipulacije z blagom. Konkretne dejavnosti prvega koraka so naslednje
(Mulcahy, 1994, pog. 3, str. 5):
 identifikacija in zapis manipulacijske opreme;
 meritve (dolţina, širina, višina) in kategorizacije vsega blaga kot premičnega ali
nepremičnega ali njegova klasifikacija, kot npr.: pakirano, razsuto, strupeno, uţitno
itd.;
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 klasifikacija posameznega blaga za vsako funkcijo v skladišču (karton, paleta,
zaboj);
 predstavitev povprečne in maksimalne zaloge za vsako funkcijo v skladišču;
 pregled tehnologije, ki se uporablja za manipulacijo z blagom, za vsako funkcijo v
skladišču.
Drugi korak pa pomeni razvoj različnih alternativ notranjih ureditev. Te notranje
ureditve morajo vključevati vse ključne funkcije v skladišču; parkirišča za tovorna in
osebna vozila, ţelezniški tiri, nadzor dvorišča, sprejem in priprava blaga, sortiranje,
štetje, označevanje, pakiranje, notranji transport, vračanje sezonskega blaga,
komisioniranje, oblikovanje tovornih enot, tehtanje, priprava blaga, odprema.
Pri načrtovanju različnih alternativ notranjih ureditev skladiščnega objekta je potrebno
upoštevati še t. i. sekundarne administrativne funkcije, kot so pisarne, varovanje,
sanitarije, garderoba itd.
1.5.3 Metode predstavitve notranje ureditve skladiščnega objekta
Za predstavitev različnih notranjih ureditev skladiščnih in distribucijskih objektov se
uporabljajo naslednje tehnike (Mulcahy, 1994, pog. 3, str. 6):
 metoda blokov;
 metoda standardne predloge na tlorisni plošči;
 metoda ročnega ali računalniškega izrisa;
 metoda izdelanega modela (maketa).

Metoda blokov

Metoda blokov je skica, ki prikazuje popolno velikost objekta. Na skici so predstavljena
posamezna območja objekta v obliki kvadratov, ki so dodeljena različnim funkcijam
skladišča. Ta tloris omogoča vpogled v materialni tok skozi objekt, zagotavlja, da ima
vsaka funkcija v skladišču svoje območje, in omogoča oceno skupne površine objekta.
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Metoda standardne predloge na tlorisni plošči

Ta metoda prikazuje koncept ravnanja z blagom za vsako funkcijo v celotnem
skladišču. Takšna predloga notranje ureditve je dvodimenzionalna in v merilu
predstavlja koncept ravnanja z blagom in s pripadajočo skladiščno opremo. Standardna
tehnološka predloga je največkrat večbarvna in omogoča prestavljanje različne opreme
in konceptov skladiščenja z namenom predstaviti več različnih primerov notranje
ureditve prostora. Ti variabilni skladiščni koncepti so lahko ustvarjeni v kratkem času,
seveda na podlagi standardnih predlog. Ko dobimo končno predlogo objekta in notranje
ureditve le-tega, se ta oblika prenese v ročno ali računalniško izrisano sliko.
Metoda ročnega ali računalniškega izrisa
Ročni ali računalniški izris prikazuje koncept ravnanja z blagom v vsakem posameznem
oddelku skladišča. Takšen izris omogoča natančen vpogled v postavitev opreme v
objektu. Izris prikaţe natančne dimenzije objekta in natančne razdalje med posamezno
skladiščno opremo. Za ročen izris se porabi veliko časa, kakršne koli spremembe na ţe
narejenem dokumentu pa so dolgotrajne in drage. Računalniški izris je seveda mnogo
hitrejši, pa tudi spremembe lahko naredimo hitro in z zelo majhnimi stroški.

Metoda izdelanega modela (maketa)
Model je sestavljen iz regalov in opreme za ravnanje z blagom ter omogoča
tridimenzionalno predstavitev objekta. Modeli so zgrajeni v merilu in omogočajo
natančen vpogled v povezavo med opremo za ravnanje z blagom in tokom blaga.
Modeli so dragi in jih je teţko prenašati z enega kraja predstavitve na drugega
(Mulcahy, 1994, pog. 3, str. 7).

1.6

Notranji transport

Notranji transport je sestavni del vsakega proizvodnega procesa. Njegova osnovna
naloga je planska oskrba vseh oddelkov in delovnih mest s potrebnimi materiali ter
odvoz vsega, kar na delovnih mestih nastaja. Notranji transport vključuje transport v
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proizvodnji, skladišču, transport med proizvodnjo in skladiščem ter transport med
proizvodnimi obrati in med posameznimi skladišči v podjetju.
Pomembna je dobra povezanost sluţbe notranjega transporta z drugimi sluţbami v
podjetju. Funkcije notranjega transporta zajemajo skoraj vse oddelke v podjetju, zato je
od smotrnosti in gospodarnosti njegovega opravljanja odvisen nemoten potek večine
drugih obratnih funkcij. Notranji transport je tako potrebno pravilno vključiti v celotno
zgradbo organiziranosti podjetja.

Poti, po katerih poteka transport, imenujemo transportne poti. Transportnih poti mora
biti toliko in morajo biti takšne, da omogočajo hiter in varen promet. Transport, ki
poteka po teh poteh, pa ne sme biti nevaren za osebe, ki so zaposlene v bliţini teh
transportnih poti (Logoţar, 2005, str. 78–79).
Razvrščanje notranjega transporta je sorazmerno teţko, saj obstaja več variant
klasifikacije. Ena izmed razdelitev notranjega transporta temelji na osnovi dela
transportnih sredstev (Gajič, 2004, str. 7):
 transportna sredstva začasnega ali prekinjenega transporta (enostavni dvigalni
sistemi, motorni ţerjavi …);
 transportna sredstva stalnega oziroma neprekinjenega transporta (transporterji,
elevatorji, konvejerji …);
 transportna sredstva ravnega ali visečega transporta (viličarji, vozički …).
Transportne poti je potrebno jasno označiti z neprekinjeno črto bele ali rumene barve.
Črte morajo biti narisane na takšnih mestih, da je zagotovljena varnostna razdalja med
vozili in bliţnjimi objekti ter pešci. Notranje transportne poti morajo omogočati
zanesljiv in lahek transport materiala in izdelkov, zato morajo biti dovolj široke. Širina
posameznih poti mora biti za 0,8 m širša od transportnih sredstev oziroma od izdelkov,
ki se najpogosteje prevaţajo po njih. Da delavci laţje delajo in streţejo svojim delovnim
strojem, mora biti poskrbljeno tudi za varne prehode. Taki prehodi naj bi bili široki
najmanj 0,7 m (Gajič, 2004, str. 10–11).
Določene transportne operacije lahko zdruţimo, nekatere pa morajo biti ločene. Preučiti
je potrebno, ali je za določene operacije potrebna nabava primernega transportnega
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sredstva. Pregledati moramo tudi moţnost istočasne uporabe več vrst transportnih
sredstev in ugotoviti, ali obstaja moţnost povezovanja delovnih operacij med njimi. Kot
primer lahko navedemo, da v skladiščih, kjer so dela, kot je zbiranje naročil in
transportne operacije, le občasna, nabava viličarja ni potrebna (Gajič, 2004, str. 9).
Pri urejanju notranjega transporta mora podjetje upoštevati vse dejavnike, ki bi lahko
vplivali na učinkovitost izvajanja njegovih nalog. Ti dejavniki so (Štor, Mušinovič &
Urbancl, 2011, str. 29):
 razmestitev poslovnih objektov (proizvodnih obratov, skladišč …);
 teren, na katerem so postavljeni objekti;
 proizvodni program;
 uporabljena tehnologija in tehnološki postopki;
 oblikovanje tovornih enot;
 vrsta in stanje transportnih sredstev.

1.7

Časovno točno oskrbovanje

Časovno točno oskrbovanje (»just in time« princip oskrbovanja), tako Kaltnekar (1993,
str. 94–95), pomeni, da morajo vsi deli, ki so potrebni za izvedbo določene operacije,
priti na delovno mesto točno takrat in v takšni količini, kot jih tam potrebujejo. Seveda
pa to zahteva natančno povezanost celotnega procesa. Ideja »just in time« (JIT) je
enostavna: proizvajati in dostavljati gotove proizvode v času prodaje, sklope in sestave
točno takrat, ko jih je treba montirati v končne proizvode, proizvajati dele v času, ko naj
vstopajo v sestave, in nabavljati material točno takrat, ko je potreben za proizvodnjo
delov. Takšna povezanost celotnega proizvodnega in poslovnega sistema tudi odpravlja
vse nepotrebne zaloge tako ob vstopu materiala, v celotnem procesu kot tudi na
njegovem koncu. Ves material naj bi tako sluţil kot aktiven element procesa in ne bi
zastajal v posameznih delih ter s tem povzročal nepotrebnih stroškov.
1.7.1 Transportni procesi za točno oskrbovanje
Poudariti moramo, da pri sistemu točnega oskrbovanja vseh partnerjev procesa igrajo
pomembno vlogo tudi transportni sistemi. Ti sistemi morajo namreč zagotoviti točnost
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vseh materialnih pretokov. V ta namen je potrebno opredeliti vse posamezne
transportne operacije in seveda skrbeti za njihovo izvajanje v skladu z zahtevami
posameznih pretokov. Točno oskrbovanje pomeni, da mora vsak porabnik prejeti
potrebne dele točno v določenem času. Vsak porabnik pa mora v »sistemu vlečenja«
tudi sam skrbeti za organizacijo premika materiala od predhodnega procesa (Kaltnekar,
1993, str. 97–98).

1.7.2 Model kanban

Model kanban je bil razvit na Japonskem in se uporablja predvsem v serijski
proizvodnji z malo različnimi izdelki. Cilj tega modela je zmanjševanje obtočnih zalog
pri istočasni poenostavitvi organizacije proizvodnje (Polajnar, 1998, str. 150).
Ljubič (2004, str. 309) pove, da je koncept kanban le sistem razdeljevanja dela in oskrbe
delovnih mest z materialom ali obdelovanci, čeprav posredno posega tudi v področje
kratkoročnega operativnega planiranja. Glavna ideja koncepta je, da krmilimo tok v
proizvodnji po samopostreţnem načelu »ravno ob pravem času« ob uporabi načela
odvzemanja.

Kanban proizvodnjo organizira v sistem povezanih regulacijskih krogov, ki so
sestavljeni iz delovne postaje ponora, porabnika delov in delovne postaje izvora, ki dele
proizvaja. Med porabnikom in proizvajalcem se vzpostavi odlagalno mesto oziroma
vmesno medfazno skladišče, ker za nemoteno delovanje proizvodnje potrebujemo
vmesne zaloge, ki pokrivajo porabo v času cikla nove proizvodnje. Zato so vsi
materiali, potrebni za izdelavo nekega izdelka, odloţeni na teh odlagalnih mestih v
primernih transportnih enotah (paletah, posodah, zabojih). Količinske in časovne
potrebe po materialih in sestavnih delih (končnega) izdelka pozna le montaţa izdelka,
zato jih v potrebnih količinah in ob zahtevanih rokih tudi zahteva od predhodnih delnih
procesov. Delni proces – porabnik (ponor) tako vzame z odlagalnega mesta le toliko
blaga, kolikor ga v danem trenutku potrebuje. Delni proces – proizvajalec (izvor) pa
manjkajočo količino znova dopolni z novo proizvodnjo. Tako dobimo več samostojnih
zaporedno nanizanih regulacijskih zank, kar se potem nadaljuje v celotni verigi. Nosilci
informacij, vsakokratnih zahtev za novo izdelavo ali transport delov, so dokumenti –
kanban kartice.
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Sistem kanban se vodi z odvzemanjem (»pull« sistem). Potek koncepta kanbana bi
lahko opisali nekako takole: ko pride naročilo kupca, se ga zadovolji iz skladišča
gotovih izdelkov. Takoj ko je bila določena količina odvzeta iz skladišča gotovih
izdelkov, se izda delovni nalog (torej naročilo za izdelavo izdelkov) delovni postaji
končne montaţe. Končna montaţa nato vzame iz vmesnega skladišča pred njo potrebne
sestavine in od postaje montaţe delov zahteva izdelavo odvzete količine. Da bi se od
tam odvzete dele lahko ponovno izdelalo, se delovna postaja montaţe delov oskrbi s
potrebnimi sestavnimi deli iz vmesnega skladišča pred njo in spet zahteva izdelavo
manjkajoče količine sestavnih delov na predhodni delovni postaji izdelave sestavnih
delov. Vsaka delovna postaja je hkrati izvor (proizvajalec) in ponor (porabnik). Veriţna
reakcija, ki jo je sproţilo kupčevo naročilo, se tako lahko širi vse do sproţenja nabavnih
naročil. Pri takšnem načinu centralno vodenje proizvodnje, ki koordinira posamezna
naročila v proizvodnji, ni potrebno.

Slika 1: Primer koncepta kanban

Vir: ˝Kanban˝ [xtimeline], 2009

Slika 1 prikazuje koncept sistema kanban. Vodenje kanbana se lahko realizira s
sistemom ene ali dveh kanban kartic. Pri sistemu, kjer se uporablja ena kanban kartica,
proizvodni kanban, le-ta sluţi po eni strani kot delovni nalog za delovno postajo
proizvajalca in po drugi strani kot sproţilec izdelave na predhodni delovni postaji. To je
mogoče predvsem tam, kjer so delovne postaje toliko avtomatizirane, da ne zahtevajo
stalne prisotnosti delavca. Prav tako morajo biti obdelovanci takšni, da ne potrebujejo
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posebnega transportnega sredstva. Sistem z dvema karticama, s proizvodnim kanbanom
in transportnim kanbanom, je smotrn za uporabo predvsem v povezavi z
(organizacijskim) neodvisnim transportnim sistemom. Sama oblika kartic je poljubna;
to so lahko papirnati dokumenti, lahko pa tudi računalniški zasloni. Kartice se odlagajo
na določena mesta v t. i. poštne predale.
Kanban je sistem, ki povezuje celoten proces v sinhrono delujočo verigo in onemogoča
kakršno koli skrivanje teţav v posameznih delih procesa. Zastoji v delnih procesih
zaradi pomanjkanja delov, neenakomerna obremenitev, slab izkoristek kapacitet, velike
varnostne zaloge itd. opozarjajo na izvore slabosti in usmerjajo k njihovi odpravi.
1.7.3 Koncept »milk run«
Koncept »milk run«, tako Čvan (2009, str. 4), daje podjetjem moţnost, da na podlagi
konsolidiranja blaga po lokaciji in s popolno izkoriščenostjo vozil doseţejo
optimiziranje na področju transportnih stroškov. Stopnja uspešnosti je odvisna
predvsem od oblikovanja zasnove koncepta in dosledne kontrole posameznih faz v teku
izvajanja.

Osnove koncepta
Logistični stroški in storitve dandanes določajo vrednost in ceno proizvodov. V obdobju
velike konkurence je pomembno, da uspešno zniţujemo fiksne stroške proizvodnje. Na
podlagi koncepta »milk run« je moţno transportne stroške v povprečju zmanjšati za 30
odstotkov.
Koncept »milk run« (slov. »mlečna pot«) pomeni usmerjanje transportnega vozila, da
na različnih lokacijah redno pobira ali dostavlja blago in embalaţo po vnaprej začrtani
poti, ki določa tudi čas vsakokratnega prihoda na posamezno lokacijo namembnosti.
Sam koncept »milk run« je povzet po procesu dostavljanja mleka v Angliji in ZDA.
Mleko so dostavljali v steklenici, kot kaţe Slika 2, in sicer samo takrat, kadar je pri
vratih hiše čakala prazna steklenica. Če steklenice ni bilo, je to pomenilo, da imajo
zadostne »zaloge« ali pa mleka ne potrebujejo.
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Slika 2: Primer koncepta ˝milk run˝

Vir: ˝Modeling. Animation. 3D Graphics.˝ [Siegfeld], 2008

Ta koncept se razlikuje od klasičnega transporta predvsem zaradi sekvenčnega
pobiranja in dostavljanja blaga ter embalaţe pri večjem številu poprej določenih
dobaviteljev. Optimizacija procesa zaradi integracije dobaviteljev pa zahteva točno
določene dobavne roke in predvidene količine blaga, ki bodo pripeljane po tem
konceptu. Zaradi določenih nihanj v količinah pri posameznem dobavitelju je moţno
vključiti zbirno skladišče tam, kjer je največje število dobaviteljev. V ta zbirni center pa
se zbirajo pošiljke za transport »milk run«.
Oblikovanje transportne poti »milk run«
Koncept »milk run« vpeljemo v podjetje predvsem na podlagi povečanja stroškov in s
tem nekonkurenčnosti proizvodov na globalnem trţišču. Le pravilna nastavitev
posameznih točk v konceptu lahko daje optimalne rezultate ob določenem cilju.
Zasnova koncepta »milk run« mora biti izdelana na podlagi podatkov posameznih faz,
ki morajo biti natančno preučene in dodelane. Te faze so (Čvan, 2004, str. 6):


analiza dobaviteljev na oţjem območju z vidika volumna blaga in pogostosti
dobave;



selekcija analiziranih dobaviteljev;



pregled dobaviteljev v oţjem izboru glede na pogodbeno določen pogoj dobave
(incoterms);



določitev okvirjev moţnosti (teţa, volumen, velikost logističnih enot) za definiranje
maksimalnega števila dobaviteljev v transportnem krogu;



izoblikovanje transportne poti »milk run« glede na oţji izbor dobaviteljev;
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izbor transportne poti, definiranje števila transportnih krogov in izkoriščenost
vozila;



izoblikovanje transportne poti, ţeleni časi, časovna okna pri dobaviteljih;



tehtanje podatkov glede moţnosti »milk run« in vpeljava v poslovni proces;



šolanje dobaviteljev, pošiljanje predlog za najave pošiljke in časovni okvirji;



kontroliranje »milk run-a«.

Količine blaga v poslovanju podjetja pogosto nihajo in zaradi tega prihaja do sprememb
v količini dobave. Zaloge blaga morajo biti optimalno nizke, kljub temu pa moramo
vedno poskrbeti za izkoriščenost transportnih površin. Res pa je, da moramo ob
sezonskih viških poskrbeti tudi za zadostno količino transportnih površin. Ker se lahko
hitro zgodi, da postanejo transportne površine, ki so na razpolago za ta koncept,
nezadostne, se priporoča uvedba kontrolinga za »milk run«, ki lahko ob posameznih
spremembah ustrezno ukrepa. Redno preverjanje prepeljanih volumnov, teţe in
transportnih časov glede na oblikovanje obstoječega koncepta lahko sprotno rešuje in
odpravlja motnje v transportnem krogu.
Koncept »milk run« ne daje prednosti samo kupcem, ampak tudi dobaviteljem. Na
kratko lahko opredelimo naslednje skupne koristi koncepta (Čvan, 2004, str. 7):
 zmanjšanje transportnih stroškov za pribliţno 20 %;
 zmanjšanje zalog blaga;
 povečanje točnosti dobav blaga;
 manj vloţenega časa za urejanje terminov izdobav blaga;
 manj stoječih vozil na posameznih lokacijah;
 standardizacija procesa pri dobavitelju, kupcu in špediterju;
 močna povezanost posameznih udeleţencev v poslovnem procesu;
 umiritev materialnih tokov;
 učinkovitejše planiranje kapacitet;
 takojšna komunikacija o problemih v procesu.
Sklenemo lahko, da s pravilnim in natančnim oblikovanjem koncepta razbremenimo
delo mnogih udeleţencev in s tem mnogo pridobimo. Se pa priporoča, da se za prvo
uvedbo v transportni krog ne vključi vseh dobaviteljev hkrati.
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Upravljanje zalog

»Zaloga« je izraz za vrednost ali količino surovin, sestavnih delov, polizdelkov, gotovih
izdelkov, shranjenih za uporabo, dokler se ne pojavi potreba po njih.

Optimalne zaloge so torej tiste zaloge, pri katerih bodo ob maksimalni zanesljivosti
poslovanja stroški zalog minimalni. Velik del zalog nastaja zaradi nepredvidljivih
sprememb v procesu materialne oskrbe in zato se v praksi večkrat zgodi, da
gospodarimo s prevelikimi zalogami, pri tem pa pozabimo na stroške.
Zaloge je teţko določiti predvsem zaradi različne porabe materiala. Najlaţje je seveda
gospodarjenje z zalogami pri enakomerni porabi materiala. Teoretično tu zalog sploh ne
potrebujemo, saj lahko porabo in dobavo popolnoma uskladimo. Praktično pa so zaloge
zaradi varnosti vendarle potrebne (Kosmačin, 2008, str. 6).

1.8.1 Naloge upravljanja zalog
Kosmačin (2008, str. 7) pravi, da je poglavitni cilj politike zalog minimizirati naloţbe v
zaloge in rizike, pri tem pa redno in stalno oskrbovati proizvodnjo. To predvsem
pomeni:


da je treba tehtati stroške naročanja in stroške zalog s stroški prekinitve proizvodnje;



skrbeti za zmanjševanje rizikov vzdrţevanja zalog tako, da dobavitelji prevzamejo
funkcijo vzdrţevanja zalog;



zmanjševanje rizikov zalog, kot so: krčenje, izhlapevanje, izsuševanje, kraja,
pokvarljivost, zastaranje, poţar, izguba trţne vrednosti itd.

V večini podjetij so zaloge reprodukcijskega materiala velika realnost, čeprav obstaja
trend nabave brez zalog po sistemu »just in time«. Zaloge morajo biti vodene in
upravljane strokovno, v čim večjo korist podjetja, kar pomeni, da so zaloge takšne, kot
je to nujno potrebno.
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1.8.2 Stroški zalog
V osnovi ločimo tri skupine stroškov, povezane z zalogami (Kosmačin, 2008, str. 8):


stroški vzdrţevanja zalog;



nabavni stroški (stroški naročanja);



stroški pomanjkanja zalog.

Stroški vzdrţevanja zalog
Zaloge povečujejo stroške. Raziskave so pokazale, da znašajo letni stroški vzdrţevanja
proizvodnih zalog v povprečju pribliţno 25 % vrednosti zalog. V zadnjih letih pa se ta
številka giblje med 25 in 30 %.
Nabavni stroški (stroški naročanja)
Stroški naročanja nastajajo v procesu nabave in so povezani z nastajanjem, evidenco in
spremljanjem naročil. Stroški pa obsegajo:
 predhodne stroške (definiranje potreb, izbira dobaviteljev, obiski dobaviteljev,
pogajanja, telefonski pogovori z dobavitelji …);
 stroške dobave blaga (stroški prevoza in dostave, pošiljanje, stroški carine,
zavarovanja …);
 stroške prevzema (prevzem materiala, vhodna kontrola količin in kakovosti,
potrjevanje in plačilo računov …).
Stroški pomanjkanja zalog
Stroški, ki nastanejo zaradi pomanjkanja zalog, so lahko včasih zelo visoki in imajo
neposredne posledice za poslovanje podjetja. Posledice, ki se lahko pojavijo zaradi
pomanjkanja zalog, so naslednje:
 pomanjkanje končnih izdelkov;
 stroški neizkoriščenega časa zaradi zastojev v proizvodnji in večji stalni reţijski
stroški razpršenosti na manjše število končnih izdelkov;
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 stroški aktivnosti, povezani s pomanjkanjem zalog (kupovanje zalog po višjih cenah,
pridobivanje nadomestnih materialov, prenos proizvodnje);
 izguba zaupanja zaradi nesposobnosti ponudbe ali zamujene dobave.

1.8.3 Vrste zalog
Zaloge lahko razvrščamo na mnoge načine. V nadaljevanju poglavja je prikazana ena od
razvrstitev.

Proizvodne zaloge
Proizvodne zaloge predstavljajo surovine, materiale, sestavne dele in sestavine bodočih
izdelkov, ki vstopajo v proizvodni proces. Ločimo dve vrsti:
 običajni industrijski sestavni deli, ki jih je moţno dobaviti takoj;
 posebni sestavni deli, ki so proizvedeni na podlagi specifikacij podjetja.
Zaloge pomoţnega materiala
Zaloge pomoţnega materiala predstavljajo material za vzdrţevanje, popravilo in
delovanje elementov. Zaloge se uporabljajo v proizvodnem procesu, vendar ne
postanejo sestavni del proizvoda (mazalno olje, milo, deli za popravilo strojev …).
Zaloge polizdelkov in končnih izdelkov
Zaloge polizdelkov in končnih izdelkov predstavljajo polizdelke na različnih stopnjah
proizvodnega procesa ter zaloge končnih izdelkov, pripravljenih za odpremo. V večini
podjetij predstavljajo proizvodne zaloge in zaloge pomoţnega materiala skupno največji
del celotnih investicij v zaloge (Kosmačin, 2006, str. 12).

1.9

Analiza ABC

Kaltnekar (1993, str. 125–128) navaja, da se pri gospodarjenju z materialom in
zalogami srečujemo z izredno velikim številom različnih dogodkov. Tako sprejemamo
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odločitve, ki sproţijo mnogo različnih akcij, predvsem pa imamo opravka z izredno
velikim številom različnih vrst materiala in proizvodov. Vse to zahteva zelo velik obseg
dela, povzroča pa tudi nepreglednost nad celotnim dogajanjem. Natančno spremljanje
vsega poslovanja in analiziranje vseh teh dogodkov bi povzročilo tudi visoke stroške, ki
bi bili prav gotovo nesorazmerni z učinki, ki jih lahko pričakujemo od teh analiz.
Zaradi tega je potrebno znati ločiti bistveno od nebistvenega. Največkrat je le manjše
število materiala takšnega, ki je s stališča proizvodnega procesa zelo pomemben in ga ni
mogoče kakor koli nadomestiti. Takemu materialu je potrebno posvetiti posebno
pozornost in gospodariti z njim tako, da bo potrebo po njem moţno vedno zadovoljiti,
saj bi njegovo pomanjkanje lahko povzročilo večje izpade proizvodnih zmogljivosti.
Za razvrščanje bistvenega materiala od nebistvenega se pogosto uporablja metoda ABC.
Metoda je ena od tehnik gospodarjenja na osnovi izjem, saj usmerja pozornost le na
nekatere probleme. V osnovi metoda ABC razvršča vse pojave v tri skupine, od katerih
ima vsaka svoje pomembne značilnosti. Metoda izhaja iz trditev, da je sorazmerno
majhno število pojavov – materialov, ki so bistveno pomembni za celotno dogajanje.
Namen metode je opraviti selekcijo, po kateri ima ena skupina – skupina A –
razmeroma majhno število vrst materiala, zato pa velik pomen oziroma vrednost. Temu
nasprotna je skupina C, ki zajema zelo veliko število vrst (materiala) z majhno skupno
vrednostjo. Med ti dve mejni skupini uvrstimo skupino B kot nekakšno sredino.
Za razvrščanje pojavov v različne skupine lahko uporabljamo različne kriterije.
Največkrat uporabljamo vrednostne kriterije; bodisi vrednost celotne letne porabe
materiala, bodisi vrednost zalog. Najlaţje je ugotoviti vrednost celotne porabe – v
preteklem obdobju ali planirano – zato jo tudi največkrat uporabljamo kot kriterij
razvrščanja.
Vsi materiali se klasificirajo po padajoči vrednosti letne porabe. Torej najprej napišemo
tisti material, ki ga vrednostno najbolj trošimo, nato naslednjega in tako dalje, hkrati
izračunamo njegov relativni deleţ (%) v skupni vrednosti letne porabe vsega materiala
in na koncu izračunamo še kumulativni deleţ. Glede na izbrani kriterij nato materiale
razvrstimo v skupino A, B ali C. Skupine so tako oblikovane po naslednji klasifikaciji:
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 5–10 % vrst materiala zajema 70–80 % vrednosti (skupina A);
 20–30 % vrst materiala zajema 10–25 % vrednosti (skupina B);
 60–70 % vrst materiala zajema 5–10 % vrednosti (skupina C).
Poleg vrednosti materiala pa lahko kot način razvrščanja uporabimo tudi kakšen drug
kriterij:
 pomembnost materiala za proizvodni proces;
 pogoj oskrbe z določenim materialom;
 pogostost določenih pojavov.

V osnovi pozna analiza ABC tri skupine, seveda pa lahko sami oblikujemo poljubno
število skupin z namenom, da bi povečali uporabnost same analize. Razvrščanje v
skupine ima svoj smisel le takrat, ko vsaki skupini določimo različen način
gospodarjenja. Seveda največjo pozornost usmerimo materialom iz prve skupine.
Značilnosti analize ABC so (Čiţman, 2002, str. 68):
 pregledna razvrstitev predmetov po stroškovni pomembnosti;
 uporabnost pri velikem številu predmetov;
 enostaven postopek za računanje;
 grafična preglednost;
 majhni stroški za zbiranje in obdelavo podatkov;
 zmanjšana uporabnost pri majhnem številu predmetov;
 brez učinka, če so predmeti dela cenovno enakovredni.
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2 OBSTOJEČE STANJE SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA
V PODJETJU
Podjetje SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. se s predmeti dela, ki so potrebni za
proizvodnjo, oskrbuje iz šestih skladišč, ki so postavljena na različnih, bolj ali manj
oddaljenih lokacijah. Štiri skladišča se nahajajo v neposredni bliţini proizvodnih
obratov, dve skladišči pa sta od proizvodnih obratov oddaljeni 467 m oziroma 6 km.

2.1

Oddaljeno skladišče

Skladišče je od proizvodnih obratov oddaljeno 467 m, do samega objekta pa se dostopa
po asfaltirani cesti. Površina skladišča meri 22 m × 16 m, svetla višina skladišča je 5 m,
za sprejem blaga in njegovo odpremo pa se uporabljajo dvokrilna vrata širine 3 m in
višine 2,5 m. Skladišče je po višini razdeljeno na dva dela; pritlični in nadstropni del.
V pritličnem delu se na skrajni levi strani (gledano iz smeri vhodno-izhodnih vrat v
notranjost skladišča) nahajajo pisarne. Površina pisarn meri 3,5 m × 8 m, celotna
preostala površina pritličnega dela pa je namenjena sistemu regalov s hodniki in
odlagalnim mestom. Višina pritličnega dela meri 2,5 m. V tem delu je postavljenih 30
regalov. Za odlagalna mesta je v pritličnem delu namenjeno 30 m2 površine. Tloris
pritličnega dela je prikazan na Sliki 3.
Slika 3: Tloris pritličnega dela oddaljenega skladišča
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V nadstropnem delu je celotna površina, ki meri 328 m2, namenjena sistemu regalov s
hodniki in odlagalnim mestom. Do zgornjega nadstropja se dostopa po kovinskih
stopnicah. V nadstropnem delu je postavljenih 30 regalov, za odloţilna mesta pa je v
tem delu namenjenih 32 m2 površine. Efektivna višina skladiščenja v nadstropnem delu
sega do 2,5 m. Tloris nadstropnega dela je prikazan na Sliki 4.
Slika 4: Tloris nadstropnega dela oddaljenega skladišča
0,8 m

16,7 m

7,4 m

1,75 m

9m

10,4 m

0,9 m

0,9 m
1,75 m

3,2 m

3,7 m

800,00

775,00

Up

22,45 m

0,9 m

2,15 m

4m

1750,00

0,9 m

6,3 m

8m

10,5 m

Up

0,9 m

Up

3,5 m

10,20 m

Regalni sistem
V skladišču je v obeh delih (pritličnem in nadstropnem) postavljenih 60 skladiščnih
regalov (Slika 5). Regale bi lahko opredelili kot polične regale (»minirack«), ki so
namenjeni za skladiščenje laţje in srednje teţkega kosovnega materiala na policah.
Višina posameznih regalov sega od 2 m do 2,6 m. Posamezne police so po višini med
seboj razmaknjene od 40 cm do 50 cm. V Tabeli 1 so prikazane značilnosti regalov.
Tabela 1: Značilnosti regalnega sistema v oddaljenem skladišču
Višina

Globina

Razdalja

Nosilnost

Število

Širina

stebra

regala

med stebri

para nosilcev

polic

stebra

(po višini)
2–2,6 m

800 mm

1,5–2 m

360 kg

4–6
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Regali so v skladišču postavljeni tako, da sta dva regala globine 800 mm postavljena
skupaj. Celotna širina, ki jo zajema en tak sistem, je 1.750 mm. V celotnem skladišču je
tako postavljenih 1.312 tekočih metrov (tm) polic. Do uskladiščenih predmetov dela se
dostopa po regalnih hodnikih širine 900 mm. V regalni sistem se odlagajo predmeti dela
različnih dimenzij in teţ. Uskladiščeno blago je bodisi pakirano v škatle, bodisi je na
police postavljeno brez kakršne koli embalaţe.
Slika 5: Polični regal

Označevanje
Sam objekt je razdeljen po poljih (polje »A«, »B«, »C«, »D«, »E«, »F«, »G« in »H«). V
posameznem polju so nato police označene s številkami. Kot primer lahko ilustriramo:
polica, ki se nahaja v polju »A«, je označena s »A-313«, pri tem pomeni »A« oznaka
polja, 313 pa zaporedno številko police. Predmeti dela, uskladiščeni na policah, pa so
označenih s posebnimi kartončki, na katerih je z besedami napisan naziv predmeta dela,
zraven pa je tudi šifra le-tega. Na Sliki 6 je prikazan primer oznake uskladiščenega
predmeta dela s kartončkom.
Slika 6: Identifikacijski kartonček
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Uskladiščeni predmeti dela
V skladišču se hranijo naslednje skupine predmetov dela:
 rezervni deli za električne lokomotive;
 rezervni deli za dizelske lokomotive;
 gotovi izdelki lastne proizvodnje;
 strateški materiali in rezervni deli.
Sprejem in uskladiščenje predmetov dela
Sprejem in uskladiščenje predmetov dela poteka po naslednjem zaporedju:
 nabavna sluţba pošlje naročilo dobavitelju (na osnovi naročila proizvodnje);
 v skladišče se preda sporočilo o predvideni dobavi;
 skladiščnik na osnovi sporočila o predvideni dobavi in same dobavnice opravi
sprejem blaga v skladišče;
 na osnovi dobavnice in naročila se izpiše dokument prejema (prejemnica), kjer so
podani naziv predmeta dela in šifra, cena kosa, število kosov, vrednost ter oznaka
police, komor se bo predmet dela uskladiščil.

Izdaja predmetov dela
Izdaja predmetov dela v skladišču poteka po naslednjem zaporedju:
 proizvodnja pošlje skladišču dokument o materialnih potrebah za posamezen
delovni nalog;
 skladiščnik na podlagi tega dokumenta pripravi naročene predmete dela za odpremo;
 izdaja predmetov dela iz skladišča (napravi se dokument o odpremi, ki se izda
skupaj s predmeti dela).
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2.2

Notranje skladišče

Skladišče se nahaja v sklopu proizvodnih obratov, natančneje pri obratu struţnic na
severnem delu proizvodnih prostorov. Površina, ki jo zaseda skladiščni prostor, meri 12
m × 12 m. Svetla višina skladišča je 10 m, efektivna višina skladiščenja pa 6 m. Za
sprejem in odpremo predmetov dela se uporabljajo enokrilna vrata širine 0,8 m ter
višine 2 m. Skladišče je po višini razdeljeno na dva dela; pritlični in nadstropni del.
Skladiščni prostor je od proizvodnih obratov ločen s pregradno steno.
V pritličnem delu (Slika 7) se poleg poličnih regalov, omar in odlagalnih mest nahajajo
tudi pisarna, garderobne omare in delovni pult. Na skrajni desni strani skladišča
(gledano iz smeri vhodno-izhodnih vrat v notranjost objekta) so ob zunanji steni
postavljene lesene omare s predali. Omare sluţijo za shranjevanje laţjih predmetov
dela. Na levi strani vhodno-izhodnih vrat (gledano v notranjost skladišča) se nahaja
delovni pult s površino 1 m × 2 m. Na tej strani pa se nadalje nahaja tudi pisarna s
površino 3,9 m2. V tem delu je 40,2 m2 površine namenjenih za odlagalna mesta. Na tej
površini se nahajata dva konzolna regala za skladiščenje dolgih predmetov dela. V
pritličnem delu so postavljeni štirje polični regali. Nasproti enokrilnih vhodno-izhodnih
vrat se na drugi strani skladišča nahajajo tudi večja, dvokrilna vrata, vendar le-ta
trenutno niso v uporabi in jih lahko obravnavamo kot steno.
Slika 7: Tloris pritličnega dela notranjega skladišča
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V nadstropnem delu (Slika 8) je celotna površina, ki meri 84 m2, namenjena regalnemu
sistemu s hodniki. Do nadstropnega dela se dostopa po kovinskih stopnicah. V tem delu
so postavljeni štirje polični regali ter stojalo za role blaga.
Slika 8: Tloris nadstropnega dela notranjega skladišča
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Regalni sistem
V skladišču je v obeh delih (pritličnem in nadstropnem) postavljenih 16 poličnih
»minirack« regalov. Regali merijo v višino 2,7 m (pritličje) in 2,25 m (nadstropje).
Posamezne police so med seboj po višini razmaknjene od 25 cm do 40 cm. Značilnosti
regalnega sistema so podane v Tabeli 2.
Tabela 2: Značilnosti regalnega sistema v notranjem skladišču
Višina stebra

2,25–2,7 m

Globina

Razdalja

Nosilnost

Število polic

Širina

regala

med stebri

para nosilcev

(po višini)

stebra

800 mm

1,3–2 m

360 kg

6–8

70 mm
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V celotnem skladišču je postavljenih 385 tekočih metrov (tm) polic. Do posameznih
uskladiščenih predmetov dela se dostopa po regalnih hodnikih, ki v pritličnem delu v
širino merijo 1.100 mm, v nadstropnem delu pa so široki 1.800 mm.
Kot smo ţe omenili, se v pritličnem delu ob skrajni desni strani (gledano od vhodnoizhodnih vrat v notranjost skladišča) nahajajo omare, ki sluţijo za odlaganje predmetov
dela. Omare v višino merijo 4 m, v dolţino 11 m in v globino 0,5 m. Za odlaganje
predmetov dela so v teh omarah namenjeni predali širine 0,6 m in višine 0,35 m. V
skladišču (pritlični del) sta postavljena tudi dva konzolna regala dolţine 3 m in višine 1
m, primerna za skladiščenje dolgih predmetov dela.
Označevanje
Označevanje v tem skladišču je enako kot v oddaljenem skladišču. Prostor je razdeljen
na posamezna polja, ki so označena s črkami »A«, »B« in »C«, nato pa so police
označene s številkami. Posamezni predmeti dela so označeni s kartončki, na katerih je
naziv predmeta dela in njegova šifra.
Uskladiščeni predmeti dela
V skladišču se hranijo naslednje skupine predmetov dela:
 drobni material (vijaki, tesnila itd.);
 leţaji, specialni leţaji;
 pribor za varjenje in rezanje;
 spone, tečaji, pohištvena oprema;
 sklopi raznovrstnih materialov;
 surovine in polizdelki.

Sprejem in izdaja blaga
Sprejem in uskladiščenje ter izdaja predmetov dela potekajo po enakem principu kot v
oddaljenem skladišču.
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Skladišče v Zalogu

Skladišče v Zalogu je centralno skladišče podjetja Slovenske ţeleznice d. d. Podjetje SŢ
– Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. ima v najemu določen del teh prostorov.
Skladišče je od lokacije SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. oddaljeno pribliţno
6 kilometrov (10 minut voţnje). Dimenzije celotnega objekta so 100 m x 25 m (Slika 9).
Svetla višina skladišča je 5 m. V celotni dolţini sprednje strani objekta se nahaja
nakladalna rampa, katere višina je 1,5 m, širina pa 1,8 m. Na zadnji strani objekta je
višina nakladalne rampe prilagojena natovarjanju in raztovarjanju vagonov in
kamionov. Na sprednji strani skladišča je po njegovi dolţini postavljenih 5 dvokrilnih
vhodno-izhodnih vrat. Lokacija skladišča razpolaga tudi z velikim asfaltiranim
prostorom pred skladiščem. V tem skladišču se hrani predvsem material, ki ima slabo
gibanje oz. ga sploh nima. V povprečju se predmeti dela za SŢ – Centralne delavnice
Ljubljana d. o. o. odpremljajo enkrat dnevno. V notranjosti je skladiščni prostor
razdeljen na 5 delov:
 arhivski del dimenzije: 15 m × 25 m × 5 m;
 prostor, kjer skladiščijo rezervne dele SKOP-a, dimenzije: 25 m × 25 m × 5 m;
 prostor, kjer skladiščijo zaščitni material, dimenzije: 25 m × 25 m × 5 m;
 prostor, kjer skladiščijo rezervne dele in material na kolutih, dimenzije: 25 m × 25 m
× 5 m;
 zunanji del na vzhodni strani objekta – meji na nakladalno rampo, dimenzije: 10 m ×
25 m × 5 m.
Slika 9: Skladišče Zalog
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Arhivski del
V tem delu so postavljeni polični regali, namenjeni shranjevanju srednje teţkega blaga
in arhivske dokumentacije. Regali so postavljeni v dveh nadstropjih. Višina posameznih
regalov je 2,5 m. Regali imajo po višini tri police za odlaganje, globina (širina)
posameznih polic pa je 60 cm.

Rezervni deli SKOP
Prostor je namenjen skladiščenju rezervnih delov SKOP-a. Ta del je opremljen s
paletnimi regali, ki so namenjeni shranjevanju blaga, ki je na paletah. Regali merijo v
višino 3 metre. Po višini so v regalnem sistemu oblikovana 3 regalna okna, poleg tega
pa lahko eno natovorjeno paleto uskladiščimo še na četrto višino, ki je oblikovana kot
odlagalno mesto. Po višini lahko tako uskladiščimo 4 palete. Širina regalnega okna je
primerna za uskladiščenje dveh standardnih EURO palet dimenzije 800 mm × 1.200
mm. Globina posameznega regalnega okna je 800 mm. V regalnem sistemu je
dimenzioniranih 160 paletnih mest, prav tako pa je v tem delu površina, ki je namenjena
talnim odlagalnim mestom. Notranjo ureditev tega dela prikazuje Slika 10.
Slika 10: Notranjost skladišča Zalog (rezervni deli SKOP)

Zaščitni material
Pribliţno polovico tega prostora zasedajo polični regali, druga polovica površine pa je
namenjena talnim odlagalnim mestom. Polični regali segajo do višine 3 m in imajo po
višini postavljenih od 4 do 6 polic. Globina posameznih polic je 80 cm.
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Rezervni deli
V prostoru sta na dveh tretjinah površine postavljena tako paletni regalni sistem kot
polični regalni sistem. Paletni regalni sistem meri v višino 3 metre in zajema 3 regalna
okna. Po višini je moţno uskladiščiti 4 EURO palete, saj je zgornja, četrta višina
oblikovana kot odlagalno mesto. Eno regalno okno sprejme po širini dve paleti
dimenzije 800 mm × 1.200 mm, globina regalnega okna pa je 800 mm. V tem regalnem
sistemu je prostora za 80 paletnih mest. Polični regalni sistem je namenjen shranjevanju
srednje teţkega blaga. Regali merijo v višino 2,5 m, globina posameznih polic pa je 80
cm. Po višini je v tem sistemu postavljenih 5 do 6 polic. Preostala površina v prostoru je
namenjena odlagalnim mestom. Na tej površini je skladiščeno predvsem blago na
kolutih (kabli, ţice itd.). Del tega prostora prikazuje Slika 11.
Slika 11: Notranjost skladišča Zalog (rezervni deli)

Zunanji del
Ta del se nahaja na vzhodni strani objekta. Zunanja površina je pokrita, ni pa zaprta.
Zunanji prostor je namenjen samo odlagalnim mestom, saj tukaj ni postavljenih regalov.
Površina tega dela znaša 25 m × 25 m.

2.4

Skladišče barv in lakov

Objekt, kjer podjetje skladišči barve in lake, se nahaja v neposredni bliţini proizvodnih
prostorov. Skladišče stoji na severnem delu območja podjetja in je od proizvodnje
ločeno z asfaltno cesto širine 10 m. Dimenzije skladišča so 6 m × 6,7 m, višina
skladišča pa je 4 m. V skladišče se vstopa skozi vhodno-izhodna dvokrilna vrata, ki v
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širino merijo 2 m, višina vrat pa je 2,5 m. V skladišču so ob vseh treh stenah do višine 2
m postavljeni štirje regali, nekaj pa je prostora za odlagalna mesta. Površina le-teh je 16
m2. V skladišču se hranijo barve in laki v različnih embalaţah (kovinska in plastična
vedra, pločevinke, ostala plastična embalaţa). Slika 12 prikazuje notranjo ureditev
skladišča barv in lakov.
Slika 12: Notranjost skladišča barv in lakov

Regalni sistem
V objektu za skladiščenje barv in lakov so postavljeni štirje regali. Vsi štirje so polični
regali, primerni za odlaganje lahkih in srednje teţkih bremen. Višina regalov je 2 m,
njihova globina pa 0,8 m. Po višini vsakega regala so postavljene 3 ali 4 police. Razmik
med posameznimi policami je od 60 cm do 100 cm. V skladišču je tako postavljenih 55
tekočih metrov polic.
Označevanje
Skladišče ni velikih dimenzij, zato ni razdeljeno v posamezne cone in tako tudi ni
posebej označeno. Označeni so samo predmeti dela. Tisti, ki so uskladiščeni na policah,
so označenih s kartončki, na katerih je z besedami napisan naziv predmeta dela, zraven
pa je tudi šifra le-tega. Predmeti dela, uskladiščeni na odlagalnih mestih, pa so označeni
z nalepkami, ki so enakovredne kartončkom.
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Uskladiščeni predmeti
V skladišču se hranijo barve in laki v različnih embalaţah (kovinska in plastična vedra,
pločevinke, ostala plastična embalaţa).

Sprejem in izdaja blaga
Sprejem in uskladiščenje ter izdaja predmetov dela potekajo po enakem principu kot v
oddaljenem in notranjem skladišču.

2.5

Skladišče olj in maziv

Objekt za skladiščenje olj in maziv se nahaja v neposredni bliţini skladišča za barve in
lake, pravzaprav je od tega skladišča ločen le s pregradno steno. Dimenzije prostora,
kjer se skladiščijo maziva in olja, so 6 m × 6, 7 m. Višina skladišča je 4 m, v skladišče
pa se vstopa skozi vhodno-izhodna dvokrilna vrata, ki v širino merijo 2,6 m. Višina vrat
je 2,5 m. V skladišču sta ob levi in desni steni (gledano iz smeri vhodno-izhodnih vrat v
notranjost objekta) postavljena dva regala, prilagojena za skladiščenje kovinskih sodov.
V skladišču je tudi prostor, ki je namenjen talnemu odlaganju blaga. Površina,
namenjena odlagalnim mestom, meri 21 m2. V skladišču se kot transportno skladiščno
sredstvo za transport in uskladiščenje blaga uporablja prilagojen ročni čelni viličar.
Slika 13 prikazuje notranjo ureditev skladišča olj in maziv.
Slika 13: Notranjost skladišča olj in maziv
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Regalni sistem
V skladišču sta vzdolţ leve in desne stene postavljena dva regala. Dolţina posameznega
regala je 6 m in višina 3,5 m. Regala sta prilagojena za skladiščenje kovinskih sodov s
prostornino 200 l. Regala sta močnejše konstrukcije. Širina stebra je 100 mm, globina
regalnega okna pa 900 mm. Osna širina med dvema nosilcema (stebroma) je 1.400 mm.
Tako se v eno regalno okno lahko v leţečem poloţaju uskladiščita 2 kovinska soda.
Regala imata po višini 3 regalna okna, višina posameznega regalnega okna pa je 800
mm. Prvo regalno okno se začne 1.000 mm od tal. Od tal pa do začetka prvega
regalnega okna se nahajajo posebni zbiralniki za zbiranje olja, ki odteče.
Označevanje
Tako kot v skladišču barv in lakov so tudi v tem skladišču posamezni predmeti dela
označeni na dva načina; s kartončki in pa z nalepkami, ki nadomestijo kartončke in se
nalepijo neposredno na predmet dela. Na teh nalepkah sta, prav tako kot na kartončkih,
naziv predmeta dela in njegova numerična šifra.
Uskladiščeni predmeti
V tem skladišču so uskladiščene vse vrste olj in maziv v različnih embalaţah; sodi,
kovinska in plastična vedra, pločevinke itd.

Sprejem in izdaja
Sprejem in uskladiščenje ter izdaja predmetov dela potekajo po enakem principu kot v
oddaljenem in notranjem skladišču.
Na Sliki 14 je prikazan tloris skladišča barv in lakov ter olj in maziv. Posamezna dela
sta pod isto streho in sta med seboj ločena s pregradno steno.
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Slika 14: Tloris skladišča barv in lakov ter olj in maziv
SKLADIŠČE OLJ IN MAZIV

SKLADIŠČE BARV IN LAKOV

6
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2
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1,7
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0,9

0,8
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0,05
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6

6

0,6

2,4

0,8
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Zunanja skladiščna površina

Zunanja površina (deponija) se nahaja v bliţini proizvodnih obratov. Od proizvodnje jo
loči le asfaltna cesta, široka 10 m. Celotna površina te deponije je 40 m × 36 m.
Zunanja površina trenutno sluţi za odlaganje teţjih in volumsko obseţnih predmetov
dela, ki se odlagajo na tla brez kakršnih koli transportno skladiščnih enot. V sklopu
celotne površine je betonirana platforma površine 20 m × 9 m, na kateri so na paletah
odloţeni izdelki črne metalurgije. Del te betonirane platforme, 12 m × 9 m, je ograjen in
sluţi za shranjevanje tehničnih plinov. Plinske bombe so skladiščene v boks paletah in
odloţene na odlagalna mesta. Odlagalna mesta za tehnične pline so pokrita z
nadstreškom, prav tako pa sta v ograjeni površini postavljena dva konzolna regala za
skladiščenje dolgega materiala (kovinski profili itd.). Zunanja skladiščna površina je
prikazana na Sliki 15.
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Slika 15: Zunanja skladiščna površina

Regalni sistem
Na betonirani površini sta postavljena dva konzolna regala, ki sta pokrita z
nadstreškom. Dolţina posameznega konzolnega regala je 4,5 m, višina pa 3 m. Regala
sta močnejše konstrukcije, kar omogoča odlaganje teţjih materialov. Širina stebra je 200
mm. Regal je sestavljen iz treh stebrov, na vsakem pa je po višini pritrjenih šest
nosilcev. Razmik med posameznimi nosilci je 60 cm.
Označevanje
Predmeti dela, ki so uskladiščeni na konzolnih regalih, so označeni z napisom na sam
predmet dela. Tehnični plini niso posebej označeni, saj jih izbirajo po imenih.
Uskladiščeni predmeti dela
V skladišču se hranijo naslednje skupine predmetov dela:
 kovinski profili;
 črna metalurgija;
 kovinske plošče in palice;
 tehnični plini.
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Odloženi predmeti dela ob proizvodnih obratih

Ob določenih mestih v proizvodnji se nahajajo odloţeni predmeti dela. Ta mesta lahko
imenujemo priročna lokalna skladišča. Pri sami analizi smo prešteli 28 lokacij takšnih
skladišč, ki v proizvodnji zasedajo 723 m2 površine. Na teh mestih so skladiščeni
predvsem dimenzijsko večji in teţji predmeti dela, kot so rotorji (statorji), kolesne
dvojice, vlečni motorji, strehe itd. Predmeti dela so po večini odloţeni na tla brez
uporabe transportno skladiščnih enot. Izjema so kolesne dvojice, ki so postavljene na
ţelezniške tire, ki vodijo skozi proizvodnjo, in pa vzmeti, ki so uskladiščene v priročne
regale. Slika 16 prikazuje primer mesta ob proizvodnem obratu, kjer so odloţeni
predmeti dela.
Slika 16: Odloţeni predmeti dela ob proizvodnih obratih

V Tabeli 3 so predstavljeni predmeti dela, ki so odloţeni v teh priročnih skladiščih v
proizvodnji. V tej tabeli so predmeti dela označeni z zaporedno številko, tako lahko na
Sliki 17 vidimo, kje natančno se ti predmeti dela nahajajo v proizvodnji.
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Tabela 3: Seznam odloţenih predmetov dela v proizvodnji
Zaporedna

Predmet dela

številka

Zaporedna

Predmet dela

številka

1

sedeţ 713 sedalo

15

vzmet 363

2

odjemnik toka 363

16

reduktor

3

voziček 711

17

kolesna dvojica 713

4

bokola 342/362

18

plug 363

5

vlečni motor 363

19

amortizerji

6

streha 363 – večja

20

zobnik reduktorja

7

pokrov vlečnega motorja 363

21

blok PBL

8

podstavni voziček 713

22

motor generatorja 363

9

sedeţi 711

23

pokrov vleč. motorja 342

10

kolesna dvojica 342/362

24

kompresor 342

11

sedeţ 713 naslon

25

vzmet

12

vlečni motor 342/362

26

kolesna dvojica 711

13

kolo EMG

27

motor z ventilatorjem

14

stranski karter 363

28

sedeţ 713 naslon

Na Sliki 17 so označene lokacije takšnih skladišč v posameznih obratih celotne
proizvodnje. Lokacije predmetov dela so označene z rdečimi kvadratki.
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Slika 17: Tloris odlagalnih mest v proizvodnji
9
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OBRAT I. DML (Površina 1405 m2)

OBRAT I. DMV (Površina 4284 m2)
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OBRAT II. (Površina 5282 m2)
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1
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1
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X
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X

19

2
4

X

X

X

X

20

5

16
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OBRAT lll. (Površina 3040 m2)

X

X
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9
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13

X

12

Up

Uprava
Up

Uprava

11

X

X

X
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X
X
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X
X

X
X

X
X

X

X

6
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X

X

X

X
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OBRAT III. (Površina: 6974 m2)

X

X

X

X

X

8

X
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X

5

X

6

X

X

4

X
X

X
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4

4

X
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X
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2

X
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X
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Posnetek dostave predmetov dela iz skladišč do proizvodnih
obratov

Oskrba proizvodnih mest z zahtevanimi predmeti dela se iz oddaljenega skladišča in
skladišča v Zalogu vrši preko odloţišč, ki so locirana v proizvodnji. Zahtevano blago se
dostavi na pet odloţišč v posameznih obratih, proizvodni delavci pa potem sami pridejo
iskat predmete dela na te točke (odloţišča).
Material, ki je uskladiščen v notranjem skladišču, zunanjem skladišču (zunanja
skladiščna površina) in v skladiščih za olja in maziva ter barve in lake, se na delovna
mesta dostavlja ročno. Po predmete dela v ta skladišča prav tako hodijo proizvodni
delavci sami in jih ročno prinesejo na svoja delovna mesta. Vseh delovnih mest v
proizvodnji je 22.
2.8.1 Odložišča za predmete dela
Predmeti dela, ki so shranjeni v oddaljenem skladišču ali v skladišču v Zalogu in jih
proizvodnja potrebuje za nemoteno delovanje, se ob predhodnem naročilu dostavijo na
pet različnih odloţišč v proizvodnji (Slika 18). Mesta odloţišč so na sliki spodaj
označena z rumenimi kvadratki s pripadajočo zaporedno številko. Odloţišča so mesta,
kjer je postavljen regal višine 1,8 m, dolţine 2 m in globine 0,8 m. Teţje ali volumsko
večje predmete dela se odloţi neposredno na tla.
Na Sliki 18 lahko vidimo lokacije odloţišč predmetov dela za vsak obrat. Posamezna
odloţišča, označena s številkami od 1 do 5, oskrbujejo naslednje obrate:
 številka 1: odloţišče obrata I. DML;
 številka 2: odloţišče obrata II;
 številka 3: odloţišče obrata III b;
 številka 4: odloţišče obrata I. DMV;
 številka 5: odloţišče obrata III a.
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Zaradi boljše preglednosti smo obrat III razdelili na dela a in b. Obrat III a se torej
nahaja na območju pri »prenosnici« (na sliki desno), obrat III b pa se nahaja na območju
pri notranjem skladišču (na sliki levo).
Slika 18: Lokacije odloţišč
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3 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA
3.1

Analiza ABC predmetov dela

Analizo obstoječega stanja skladiščnega poslovanja smo pričeli z razvrstitvijo vseh
predmetov dela v skupine A, B in C. Analizo ABC smo naredili tako po vrednosti
posameznega predmeta dela kot tudi po frekvenci dobav in porab predmetov dela.
Samo podjetje SŢ – Centralne delavnice d. o. o. uporablja klasifikacijo ABC za urejanje
relacij z dobavitelji. Razvrstitev ABC v njihovem primeru pomeni:
Materiali A:
 strateški rezervni deli z dolgimi nabavnimi roki ne glede na njihovo vrednost;
 specifični rezervni deli, ki so teţko dobavljivi (domači trg in tujina);
 vsi deli, ki posredno vplivajo na varnost ţelezniškega prometa.

Materiali B:
 rezervni deli za ţelezniška vozila, ki so laţje dobavljivi na trgu.

Materiali C:
 potrošni material.
Sistematična uporaba klasičnih metod ABC ni izvedena, zato smo za potrebe prenove
skladiščnega poslovanja izvedli dodatne razvrstitve predmetov dela po metodi ABC, ki
temeljijo na logističnih vrednostnih parametrih.

3.1.1 Analiza ABC po vrednosti
Za analizo so nam sluţili podatki za leto 2010, ki smo jih pridobili v okviru zbiranja
informacij in so nam bili posredovani s strani podjetja. Skupno število predmetov dela,
ki smo jih analizirali in razvrstili v posamezne skupine, je 17.163.
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Po analizi ABC (vrednost predmetov dela) smo prišli do rezultata, da je:
 80 % prometa ustvarjenega s 3 % vseh predmetov dela – materiali A;
 15 % prometa ustvarjenega s 6 % vseh predmetov dela – materiali B;
 5 % prometa ustvarjenega z 91 % vseh predmetov dela – materiali C.
Absolutno število predmetov dela v posameznih razredih pa je naslednje:
 skupina A: 3 % vseh predmetov dela, to je 494 kosov;
 skupina B: 6 % vseh predmetov dela, to je 959 kosov;
 skupina C: 91 % vseh predmetov dela, to je 15.710 kosov.
Po tej analizi lahko vidimo, da je večina realizacije ustvarjena le s 3 % predmetov dela.
Zato smo se v nadaljevanju vseh analiz osredotočili na predmete dela iz te skupine,
skupine A.

3.1.2 Analiza ABC po frekvenci dobav in porab
Z nazivom analiza ABC označujemo tudi metodo izboljšanja pretočne zmogljivosti
manipulacijskih sredstev na osnovi razdelitve predmetov dela po številu manipulacij, ki
so potrebne pri skladiščnih operacijah. Metoda omogoča oblikovanje con ABC pri
načrtovanju skladiščnega objekta. Razredi ABC v tem primeru pomenijo:


razred A; predmeti dela zahtevajo pri skladiščnih operacijah (uskladiščenje,
komisioniranje, odprema) največ manipulacij in na ta način povzročajo podjetju
največje manipulacijske stroške. Predmeti dela razreda A predstavljajo od 5 do 10
% skupnega števila vseh predmetov dela v procesu skladiščenja ter predstavljajo od
70 do 80 % vseh manipulacij v izbranem časovnem obdobju;



razred B; predstavlja skupino predmetov dela, v katero najpogosteje spada od 20 do
30 % skupnega števila predmetov dela, ki povzročajo od 20 do 30 % vseh
manipulacij;



razred C; predstavlja skupino predmetov dela, v katero spada od 50 do 70 %
skupnega števila predmetov dela. Le-ti zahtevajo manjše število manipulacij, saj se
redkeje uporabljajo in so v skladišču v manjših količinah. Deleţ manipulacij
predstavlja le od 5 do 10 % skupnih manipulacij, zato je njihov vpliv na stroške
skladiščnega poslovanja majhen.
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V tem primeru so nam za analizo sluţili podatki o frekvencah dobav in porab
predmetov dela v posameznih skladiščih. Podatki se nanašajo na obdobje od 1. januarja
do 31. decembra 2010. Skupno število predmetov dela, ki smo jih analizirali in razvrstili
v posamezne skupine, je 17.163. Skupno število vseh frekvenc dobav in porab je
39.054.
Po analizi ABC (frekvenca gibanja) smo prišli do rezultata:
 skupina A: 70 % vseh manipulacij, to je 1.030 predmetov dela;
 skupina B: 20 % vseh manipulacij, to je 1.742 predmetov dela;
 skupina C: 10 % vseh manipulacij, to je 14.391 predmetov dela.

Pri tem poudarimo, da 10.000 predmetov dela iz skupine C v letu 2010 ni imelo gibanja
zaloge.

3.2

Volumska analiza predmetov dela

3.2.1 Določitev povprečne zaloge
Povprečno zalogo posameznega predmeta dela smo določili s pomočjo podatkov iz
podjetja. Ker je posameznih predmetov dela 17.163, smo za laţjo določitev povprečne
zaloge posameznega predmeta dela uporabili kar aritmetično sredino med zalogo na dan
1. 1. 2010 in 31. 12. 2010. Obe vrednosti smo sešteli ter ju delili z dve. Tako smo dobili
podatke o povprečni zalogi za vse predmete dela.

3.2.2 Dimenzije in mase predmetov dela
V skladu z volumsko analizo smo najprej začeli z merjenjem dimenzij (širina, dolţina,
višina in masa) posameznih predmetov dela. Na podlagi meritev in podatkov iz podjetja
smo pridobili dimenzije za posamezne predmete dela. Podatki se nanašajo na predmete
dela, ki smo jih po metodi ABC predhodno razvrstili v skupino A (po vrednosti). Ti
predmeti dela predstavljajo 3 % vseh predmetov dela, kar znese 494 kosov. V Tabeli 4
je prikazan primer izmerjenih podatkov za predmete dela iz skupine A. Spodnja tabela
je izsek razpredelnice, ki ima 494 vrstic in 14 stolpcev.
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Tabela 4: Dimenzije in mase predmetov dela
PD

Naziv

Povprečna Dolţina
zaloga

Širina

Višina

Masa

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(kos)
79839 drsalka 3KV

45,3

130

60

40

4,2

82208 leţaj 584101A FAG

59,1

340

340

50

7

70963 garnitura za razporednik

5

540

400

400

7

68076 vzmet TR 6022831

5

400

220

250

12

321,4

380

190

95

2,6

1

800

800

160

200

15,3

400

200

100

12

12,7

400

200

150

15

73957 ščetka za VM. – Elok
363
79523 zobnik 61 TR 8019091
STK
86438 obloga zavorna – Elok
541 –
84808 silent blok – vezni drog
EMG

3.2.3 Volumni predmetov dela
Po zbranih vseh podatkih o dolţini, širini in višini predmetov dela je sledil izračun neto
volumna posameznih kosov po enačbi V = a × b × c. Volumen smo nato pomnoţili z
izračunano povprečno zalogo predmetov dela. Tako smo pridobili neto volumen
povprečne zaloge posameznega predmeta dela, ki se nahaja v skladišču. V Tabeli 5 je
prikazan izsek razpredelnice, ki ima 494 vrstic in 14 stolpcev in prikazuje podatke o
izračunu volumna posameznega kosa in neto volumna povprečne zaloge posameznega
predmeta dela.
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Tabela 5: Volumni predmetov dela
PD

Naziv

Povprečna

Volumen

Volumen

zaloga

kos (liter)

povprečne

(kos)

zaloge (liter)

79839

drsalka 3KV

45,3

0,31

14,043

82208

leţaj 584101A FAG

59,1

5,78

341,5

70963

garnitura za razporednik

5

86,40

432

68076

vzmet TR 6022831

5

22

110

79523

zobnik 61 TR 8019091 STK

1

102,4

102,4

86438

obloga zavorna – Elok 541 –

15,3

8

122,4

84808

silent blok – vezni drog EMG

12,7

12

152,4

3.2.4 Volumski razredi
Na podlagi izračuna volumnov smo vse predmete dela zaradi boljše preglednosti
razvrstili v volumske razrede, ki smo jih določili na podlagi ponudbe skladiščnih
zabojev, ki so na trgu, saj smatramo, da bi pri prenovi skladišča vse predmete dela
(večino tistih, pri katerih bi dimenzije to omogočale) skladiščili v (plastičnih) zabojih. V
nekaterih primerih to prakso uporabljajo ţe sedaj. Kot osnova za to klasifikacijo so nam
sluţili standardni zaboji podjetja Schäfer Shop GmbH.
Zaradi boljše realne slike smo tako analizo volumna predmetov dela nadaljevali na
osnovi porabe skladiščnih zabojev za skladiščenje posameznih predmetov dela.
Izračunani volumen tako pomeni prostornino porabljenih zabojev in hkrati omogoča
takojšen vpogled v potrebne kapacitete pri načrtovanju novega skladišča. V Tabeli 6 so
podane karakteristike posameznih zabojev, ki bi bili primerni za tovrstno skladiščenje.
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Tabela 6: Značilnosti zabojev
Dolţina

Širina

Višina

(mm)

(mm)

(mm)

EF 4040

400

300

LF vel 3

300

EF 4170

Zaboj

Volumen (l)

Razred

40

3,5

A

200

170

10, 7

B

400

300

170

15,5

C

EF 4220

400

300

220

26

D

FB 601

585

375

200

30

E

LF 533

500

300

300

38

F

EF 6270

600

400

270

52

G

EF 6320

600

400

320

62

H

LTB 6420

600

400

420

100

I

LTB 8320

800

600

320

153

J

LTB 8420

800

600

420

201

K

Na osnovi volumna, ki ga ponujajo posamezne izvedbe zabojev, smo določili razrede. V
te razrede smo nato razvrstili predmete dela na podlagi primerjave volumna povprečne
zaloge predmeta dela in volumna, ki ga lahko sprejme zaboj. S tem smo pridobili na
boljši preglednosti samih volumnov. Taka klasifikacija predmetov dela nam je nadalje
sluţila za določitev volumskih potreb. V Tabeli 7 je prikazan primer razvrstitve
posameznih predmetov dela v volumske razrede (zaboje). Tabela prikazuje izsek
razpredelnice s 494 vrsticami in 14 stolpci.
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Tabela 7: Razvrstitev PD v volumske razrede
PD

Naziv

Povprečna Volumen

Volumen

Zaboj
(razred)

zaloga

kos

povprečne

(kos)

(liter)

zaloge (liter)

0,6

0,80

0,46

A

80056 ventil KŠ 640 510

10,50

0,42

0,42

A

79839 drsalka 3 KV

45,30

0,31

14,14

B

72149 obroč 322 TR 6027537

1,0

7,72

7,72

B

77641 leţaj K R 1 KR6016

11,0

1,12

12,37

B

81259 merilnik obratov motorja

Iz te klasifikacije smo pridobili podatke o tem, koliko posameznih predmetov dela pade
v posamezen volumski razred. Tako smo dobili podlago za izračun volumskih potreb za
načrtovanje novega skladišča.

Pridobili smo podatke za 433 kosov, kar predstavlja 87,7 % predmetov dela iz skupine
A. Te predmete dela smo na osnovi volumna njihove povprečne zaloge razvrstili v
pripadajoče razrede. V Tabeli 8 je prikazano število predmetov dela v posameznih
razredih (zabojih).
Tabela 8: Število PD v posameznih razredih
Razred

Število PD

Volumen razreda (l)

Skupni volumen (l)

A

133

3,5

465,5

B

77

10, 7

823,2

C

29

15,5

449,5

D

35

26

910
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E

7

30

210

F

12

38

456

G

19

52

988

H

13

62

806

I

29

100

2.900

J

18

153

2.754

K

19

201

3.819

V posamezne volumske razrede spada 391 predmetov dela, kar pomeni, da ima od 433
analiziranih predmetov dela 391 kosov takšne dimenzije, ki sodijo v posamezne razrede.
Skupen volumen predmetov dela, ki jih razvrstimo v volumske razrede, je 14.581,2 l
oziroma 14,5812 m3.
42 predmetov dela zaradi večjih dimenzij oziroma velike povprečne zaloge
posameznega artikla nismo uvrstili v razrede, saj je njihov volumen večji, kot znaša
največji razred. Volumen, ki ga zasedajo ti predmeti dela, je 119.074,4 l oziroma
119,0744 m3.

Skupen (neto) volumen na osnovi volumskih razredov, v katere uvrstimo 433
predmetov dela skupine A, je 133,6556 m3.

3.2.5 Bruto volumen skupine A

V okviru volumske analize predmetov dela iz skupine A smo pripravili tudi podatek o
bruto prostornini, potrebni za načrtovanje novega skladišča. Osnovo za izračun bruto
volumna nam predstavljajo volumski razredi oziroma prostornina, ki smo jo pridobili z
upoštevanjem razvrstitve predmetov dela v posamezne v volumske razrede.
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Pri seštevku skupnega volumna po volumskih razredih dobimo rezultat 133,6556 m3.
Bruto prostor na ta volumen naj bi bil dvakrat večji, saj v tem primeru upoštevamo
prostor za dostopanje do predmetov dela, manipulativni prostor ter dimenzije samih
regalov, in bi po teoretičnem izračunu znašal 133,6556 m3 × 2 = 267,3112 m3. Ta bruto
prostor na koncu pomnoţimo še s faktorjem 1,3, ki pomeni upoštevanje praznega
prostora v samem zaboju in praznega prostora ob ter nad zaboji in paletami. Tako
dobimo skupen bruto volumen predmetov dela skupine A po klasifikaciji ABC. Bruto
volumen znaša 347,5 m3.

Predmete dela, ki smo jih po vrednosti predhodno razvrstili v skupino A, smo opredelili
podrobno, z merjenji in analizo. Za predmete dela B (80 % od A) in C (120 % od A)
smo podali volumsko vrednost na podlagi ocene.

Skupni potreben bruto volumen za:
 predmete dela iz skupine A: 347,5 m3;
 predmete dela iz skupine B: 278,1 m3;
 predmete dela iz skupine C: 417,2 m3.

3.3

Analiza odloženih predmetov dela ob proizvodnih obratih

Prav tako smo za potrebe načrtovanja novega skladišča popisali, izmerili, vrisali v
tlorise in nato izračunali površino in prostornino, ki jo porabljajo predmeti dela, ki se
nahajajo v proizvodnih prostorih in po nepotrebnem zavzemajo prostor ter oteţujejo
delo zaposlenim (pomanjkanje prostora). Primeri izračunov porabljene površine in
prostornine so prikazani v Tabeli 9 in Tabeli 10. Iz dimenzij posameznega predmeta
dela smo izračunali površino in prostornino in ju nato pomnoţili s številom predmetov
dela, ki so v proizvodnji, ter tako dobili skupno površino in prostornino, ki jo zasedajo.
Primer Tabele 9 je izsek iz razpredelnice s 74 vrsticami in 18 stolpci.
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Tabela 9: Izračun površin odloţenih PD v proizvodnji
Število Površina

Višina

Širina Dolţina

Masa

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(kos)

(m2)

sedeţ 713 glava

300

1.000

1.500

10

46

69

odjemnik toka kpl brez c.

300

1.460

2.350

150

15

51,46

voziček 713

820

3.000

3.700

7.000

4

44,40

bokola 342/362

550

600

800

70

92

44,16

vlečni motor 363

1.400

1.400

1.800

7.000

17

42,84

streha 363 – večja

700

2.850

7.000

600

2

39,90

Opis predmeta dela

Primer Tabele 10 je izsek iz razpredelnice s 74 vrsticami in 18 stolpci. V njej so
predstavljeni volumni posameznih predmetov dela, ki so odloţeni ob proizvodnih
obratih.
Tabela 10: Izračun volumnov odloţenih PD v proizvodnji
Višina

Širina

Dolţina

Masa

Število

Volumen

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(kos)

(m3)

sedeţ 713 glava

300

1.000

1.500

10

46

20,70

odjemnik toka kpl brez c.

300

1.460

2.350

150

15

15,44

voziček 713

820

3.000

3.700

7.000

4

36,41

bokola 342/362

550

600

800

70

92

24,29

vlečni motor 363

1.400

1.400

1.800

7.000

17

59,98

streha 363 – večja

700

2.850

7.000

600

2

27,93

Opis predmeta dela
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Pridobili smo podatke za 70 različnih šifer predmetov dela. Pod vsako šifro je vodenih
več enakih predmetov dela. Tako smo naredili analizo na podlagi 934 kosov. Po
izračunih pridemo do rezultata, da predmeti dela zasedajo neto površino 723 m2 in
zavzemajo 620,3 m3 neto prostornine.
3.3.1 Površinski razredi
Kot smo za predmete dela iz skupine A naredili volumske razrede na podlagi plastičnih
skladiščnih zabojev, smo tudi v primeru materiala, ki se nahaja v proizvodnji, naredili
površinske razrede. Ves material, ki je odloţen ob proizvodnih obratih, je večjih
dimenzij, zato smo se odločili, da bomo površinske razrede naredili na osnovi
standardnih dimenzij palet. Menimo, da bi pri prenovi skladiščnega poslovanja v
podjetju večino tega materiala skladiščili na transportno skladiščnih enotah, kar bi
olajšalo in pospešilo manipulacije.
Površinske razrede smo naredili na osnovi posameznih dimenzij standardnih palet.
Odločili smo se za tri površinske razrede:
 tip A: 800 mm × 1.200 mm = 960.000 mm2 = 0,96 m2;
 tip B: 1.000 mm × 1.200 mm = 1.200.000 mm2 = 1,2 m2;
 tip C: 1.000 mm × 1.600 mm = 1.600.000 mm2 = 1,6 m2.
V Tabeli 11 so predstavljeni podatki, ki se navezujejo na število posameznih kosov v
različnih površinskih razredih.
Tabela 11: Razvrstitev PD v površinske razrede
Razred

Število različnih predmetov

Kosi

dela

Skupaj poraba

Površina m2

palet

Razred A

43

610

610

585,6

Razred B

5

40

40

48

Razred C

7

91

91

145,6
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55 posameznih šifer predmetov dela lahko uskladiščimo na palete (posamezen kos ne
presega 1,6 m2). To znese 741 kosov. Skupna neto površina, ki jo zasedejo ti predmeti
dela na osnovi površinskih razredov, je 779, 2 m2.
15 šifer predmetov dela presega velikost razredov. To predstavlja 193 kosov. Skupna
neto površina teh predmetov dela je 334,08 m2.

3.4

Volumske potrebe

V Tabeli 12 so prikazani posamezni volumni, ki smo jih pridobili z zbiranjem podatkov
in izračuni.

Tabela 12: Volumske potrebe
Naziv

Volumen
14,6 m3

skupni volumen PD po volumskih razredih
volumen PD, ki presegajo dimenzije razredov

119,0744 m3

skupaj

133,6744 m3

bruto volumen skupine A

347,5 m3

bruto volumen skupine B

278,1 m3

bruto volumen skupine C

417,2 m3

skupaj bruto volumen uskladiščenih PD

1.042,8 m3

neto volumen PD v proizvodnji
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3.5

Analiza predmetov dela po masi

3.5.1 Predmeti dela skupine A

Pri merjenju predmetov dela iz skupine A smo dobili podatke tudi za njihovo maso. V
Tabeli 13 je prikazan izsek razpredelnice s 494 vrsticami in 12 stolpci, v kateri smo za
vsak predmet dela določili tudi njegovo maso in na podlagi podane povprečne zaloge
izbranega predmeta dela izračunali tudi maso povprečne zaloge.

Tabela 13: Mase posameznih predmetov dela skupine A
Povprečna

Masa kos

Masa povprečne

zaloga (kos)

(kg)

zaloge (kg)

drsalka 3KV

45,3

4,2

190,40

leţaj 548101A – FAG – red.

59,1

7

413,58

garnitura za razporednik EST

5

7

35

vzmet TR 6022831 sklopka

5

12

60

ščetka za VM. – Elok 363 –

321,4

0,026

8,35

zobnik 61 TR 8019091 STK

1

200

200

obloga zavorna – Elok – 541

15,3

12

184

silent blok – vezni drog EMG

12,7

15

190

Opis predmeta dela

Tabela 14 prikazuje skupno maso posameznih predmetov dela in skupno maso
povprečne zaloge predmetov dela.
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Tabela 14: Skupna masa posameznih PD
Skupna masa posameznih PD (en kos)

4.799,712 kg

Skupna povprečna masa vseh PD

36.476,85 kg

Za laţje primerjanje si postavimo masne razrede in nato predmete dela razvrstimo
vanje. V tem primeru smo izbrali masne razrede na osnovi mase povprečne zaloge
posameznega predmeta dela. Podatki so predstavljeni v Tabeli 15.

Tabela 15: Razvrstitev PD v masne razrede
Razred

Razpon mase

Sredina

Število PD

Okvirna skupna
povprečna masa*

razreda (kg)

(kg)
1

do 30 kg

15

322

4.830

2

od 31 do 60 kg

45

31

1.395

3

od 61 do 100 kg

80

19

1.520

4

od 101 do 150 kg

125

15

1.875

5

od 151 do 200 kg

175

11

1.925

6

od 201 do 300 kg

250

10

2.500

7

od 301 do 400 kg

350

5

1.750

8

od 401 do 500 kg

450

5

2.250

9

nad 501 kg

1000

11

11.000

*okvirne skupne povprečne mase so računane s sredino teţe razreda
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Slika 19: Graf števila PD v posameznem razredu

Število PD v posameznem razredu
350
300
250
200
150

Število PD

100
50
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Razred

Iz Tabele 15 in Slike 19 lahko razberemo, da največ predmetov dela pade v razred 1, kar
pomeni, da tehtajo do 30 kg. Število v drugih razredih je drastično manjše, vendar pa
moramo upoštevati, da se masa z vsakim razredom veča.
Na Sliki 20 lahko vidimo graf deleţa predmetov dela v posameznem razredu. Opazimo
lahko, da razred 1 (do 30 kg) predstavlja tri četrtine (natančno 75 %) vseh merjenih PD
iz skupine A. S temi PD lahko manipuliramo ročno. Ostalih 25 % predstavlja večje
mase, s katerimi posameznik, po predpisih, naj ne bi ročno manipuliral.
Slika 20: Graf deleţa PD v posameznem razredu

Delež PD v posameznem razredu
8 9
7
6
3%
1%
5
1%
4 3% 2%
4%
3
4%
2
7%

1
75%

Uroš Rober: Raziskava skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju s predlogom izboljšav

63

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

3.5.2 Predmeti dela, odloženi v proizvodnji
Pri merjenju predmetov dela, ki so uskladiščeni ob proizvodnih obratih, smo ocenili tudi
njihovo maso.

V Tabeli 16 je prikazan izsek razpredelnice, ki ima 74 vrstic in 18 stolpcev in v kateri
smo za vsak PD določili tudi njegovo maso in na podlagi trenutnega števila PD
izračunali tudi skupno maso vseh posameznih predmetov dela.
Tabela 16: Masa posameznih predmetov dela, odloţenih v proizvodnji
Opis predmeta dela

Masa (kg)

Število

Skupna masa (kg)

(kos)
sedeţ 713 glava

10

46

460

odjemnik toka kpl brez c.

150

15

2.250

7.000

4

28.000

bokola 342/362

70

92

6.440

vlečni motor 363

7.000

17

119.000

streha 363 – večja

600

2

1.200

1.200

20

24.000

voziček 713

pokrov vlečnega motorja 363

Tabela 17 prikazuje skupno maso posameznih predmetov dela in skupno maso
povprečne zaloge predmetov dela
Tabela 17: Skupna masa PD, odloţenih v proizvodnji
Skupna masa posameznih PD (en kos)

55.727 kg

Skupna masa posameznih PD (vsi kosi)

472.343 kg
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Za laţje primerjanje si postavimo masne razrede in nato PD razvrstimo vanje. Masne
razrede izberemo na podlagi mase enega kosa in nato uvrstimo število posameznih
artiklov v določeni razred. Podatki so predstavljeni v Tabeli 18.
Tabela 18: Razvrstitev PD, odloţenih v proizvodnji, v masne razrede
Razred

Razpon masa

Sredina

Število

Okvirna skupna

razreda (kg)

PD

povprečna masa*
(kg)

1

do 10 kg

5

157

785

2

od 11 do 25 kg

18

74

1.332

3

od 26 do 70 kg

48

161

7.728

4

od 71 do 150 kg

110,5

195

21.547,5

5

od 151 do 500 kg

325,5

107

34.828,5

6

od 501 do 2.000 kg

749,5

90

67.455

7

od 2.001 do 5.000 kg

1.499,5

29

43.485,5

8

od 5.001 do 10.000 kg

7.500,5

21

157.510,5

* okvirne skupne povprečne mase so računane s sredino teţe razreda
Iz Tabele 18 in grafa na Sliki 21 lahko razberemo, da največje število predmetov dela
spada v razred 4, in sicer največ predmetov dela tehta od 70 do 150 kg. Razredi so
postavljeni tako, da je do vključno 2. razreda moţna ročna manipulacija PD, za vse
ostale razrede pa bi za manipuliranje potrebovali viličar ali posebna dvigala.

Uroš Rober: Raziskava skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju s predlogom izboljšav

65

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Slika 21: Graf števila PD v posameznem razredu

Število PD v posameznem razredu
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Na osnovi Slike 22, ki kaţe graf deleţa predmetov dela v posameznem razredu, lahko
vidimo, da bi z 28 % vseh predmetov dela lahko manipulirali ročno, za ostalih 72 % pa
bi potrebovali ustrezne viličarje oziroma dvigala.
Slika 22: Graf deleţa PD v posameznem razredu

Procenti posameznega PD v razredu
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Analiza dostave predmetov dela na delovna mesta

3.6.1 Analiza zunanjih poti za dostavo predmetov dela do odložišč
Oskrbovanje proizvodnih obratov s predmeti dela iz oddaljenega skladišča in skladišča
v Zalogu poteka na naslednji način: voznik, ki je zadolţen za oskrbo delovnih mest s
potrebnim materialom, vsak dan ob 8. in 11. uri dopoldan prevzame naročilnice, iz
katerih je razvidno, katere predmete dela mora pripeljati in v katerih skladiščih se
nahajajo. Naročilnice in druge potrebne papirje prevzame v pisarni, ki se nahaja v
obratu II.
Voznik se s kombijem odpelje v 467 m oddaljeno skladišče, kjer odda eno izmed
naročilnic. Po oddaji naročilnice nadaljuje pot v centralno skladišče v Zalogu, ki je od
tega mesta oddaljeno 5,5 kilometrov. V centralnem skladišču Zalog voznik naloţi ţe
vnaprej naročen in pripravljen material ter pot nadaljuje do delovišča Zalog. Na tem
mestu odda naročilnice in prevzame naročeni material. Ob vračanju v podjetje se
ponovno ustavi v oddaljenem skladišču, kjer prevzame predhodno naročeni material.
Voznik se z vozilom pripelje v podjetje in začne z distribucijo predmetov dela po
posameznih odloţiščih. Voznik najprej razloţi material za obrat III a, ki se nahaja takoj
ob vstopu v podjetje. 80 metrov naprej se nahaja drugo odloţišče za obrat III b. Zaradi
velikosti tega obrata poskusi voznik dostaviti naročeni material čim bliţje delavcem in
jim s tem skrajša pot, ki jo morajo prehoditi. Voznik nadaljuje 20 metrov naprej, kjer je
odloţišče za obrat II, in nato prevozi še 25 metrov ter odloţi blago pri odloţišču za
obrat I. DML.
Skupna pot, ki jo voznik opravi pri enkratnem obhodu, je dolga pribliţno 11 kilometrov.
Da opravi celotno pot in vse potrebne zadolţitve, potrebuje 49 minut. Ta čas je lahko
tudi daljši, odvisno od tega, koliko materiala mora naloţiti oziroma razloţiti. V
povprečju porabi od 60 minut do 90 minut. Voznik na dan takšno pot opravi dvakrat.

V Tabeli 19 je prikazan proces poteka prevzema in distribucije predmetov dela pri
enkratnem obhodu voznika.
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Tabela 19: Potek zbiranja in distribucije PD
Dolţina

Opravilo

Čas

poti
1

voţnja iz obrata I. DML do oddaljenega skladišča

2

voznik odda naročilo

3

voţnja od oddaljenega skladišča do skladišča v Zalogu

4

prevzem naročenih predmetov dela

5

voţnja od skladišča Zalog do delovišča Zalog

6

prevzem pošte

7

voţnja od delovišča Zalog do oddaljenega skladišča SŢ CD

8

prevzem naročenih predmetov dela

9

voţnja od oddaljenega skladišča SŢ CD do odloţišča obrata III

500 m

2 min

/

3 min

5.000 m

10 min

/

4 min

1.500 m

3 min

/

3 min

3.500 m

7 min

/

4 min

330 m

1,5 min

/

2 min

80 m

1 min

/

3 min

30 m

0,5 min

/

2 min

35 m

0,5 min

/

2 min

11.000 m

49 min

a
10

voznik raztovori naročene predmete dela

11

voţnja od odloţišča obrata III a do odloţišča obrata III b

12

voznik raztovori naročene predmete dela

13

voţnja od odloţišča obrata III b do odloţišča obrata II

14

natovarjanje predmetov dela, ki jih je potrebno prepeljati v
oddaljeno skladišče

15

voţnja od odloţišča obrata II do odloţišča obrata I. DML

16

voznik raztovori naročene predmete dela
skupaj
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Na Sliki 23 je z zeleno barvo prikazana pot, ki jo opravi voznik, da pobere dokumente
in gre po predmete dela v oddaljeno skladišče in skladišče v Zalogu. Z rdečo barvo pa je
prikazana pot, ki jo opravi, ko dostavlja naročene predmete dela na odloţišča pri
posameznih proizvodnih obratih.

Slika 23: Zunanje transportne poti

3.6.2 Dostava predmetov dela z odložišč na delovna mesta
Vsak obrat proizvodnje ima svoje transportne poti. Označene so z belo črto in
omogočajo varno gibanje delavcev ter nemoteno manipuliranje z raznimi predmeti dela,
ki jih je potrebno prenašati z ene strani proizvodnje na drugo. Širina transportnih poti v
proizvodnji je 2.200 mm.
V vsakem obratu je odloţišče, kamor gre delavec po material, ki ga je naročil.
Predhodno je material na to odloţišče dostavil voznik. V samem obratu, ki ga pokriva
eno odloţišče, so različna delovna mesta, ki so prav tako različno oddaljena od
odloţišča. Delavci se peš odpravijo s svojega delovnega mesta iskat naročeni material.
Ugotovili smo, da pri pobiranju naročenih predmetov dela delavec opravi naslednje
poti (pot do odloţišča in nazaj):
 obrat III a: v povprečju prehodi 50 metrov in pri tem porabi minuto in pol;
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 obrat II: v povprečju prehodi 190 metrov in pri tem porabi 6 minut;
 obrat III b: v povprečju prehodi 70 metrov in pri tem porabi 2 minuti;
 obrat I. DML: v povprečju prehodi 35 metrov in pri tem porabi 1 minuto;
 obrat I. DMV: v povprečju prehodi 130 metrov in pri tem porabi 4 minute.
Slika 24 prikazuje dolţine poti, ki jih morajo prehoditi delavci, da pridejo s svojih
delovnih mest do odloţišč, kjer poberejo naročene predmete dela in se vrnejo nazaj.
Odloţišča so na sliki prikazana z rumenimi kvadratki in označena z zaporednimi
številkami od 1 do 5. Ob poteh so zapisani tudi časi, ki jih delavci porabijo, da opravijo
takšno pot.
Slika 24: Dolţine notranjih poti za potrebe dostave PD na delovna mesta

V Tabeli 20 so podani povprečni časi poti, ki jih delavci v eni izmeni opravijo za
dostavo ţelenega predmeta dela s posameznih odloţišč na delovna mesta.
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Tabela 20: Povprečni časi poti
Povprečen čas poti z delovnega mesta do odloţišča in nazaj
Pot se opravi (v povprečju)

87 s
2 × dnevno

Skupen čas poti z 11 delovnih mest

1.914 s

Skupen čas poti z 22 delovnih mest

3.854,4 s

3.6.3 Dostava predmetov dela iz notranjega skladišča na delovna mesta
Skladišče se nahaja v obratu III, namenjeno pa je predvsem za skladiščenje drobnega
materiala. Po potrebne predmete dela hodijo v to skladišče zaposleni sami. Posamezni
delavec sam opravi pot od svojega delovnega mesta do skladišča, kjer prevzame
naročeni predmet dela in ga nato odnese nazaj na svoje delovno mesto. Delavci in vodje
delovnih mest si v tem skladišču sami poiščejo ţelene predmete dela, kar pripelje do
velike izgube časa.
Na Sliki 25 lahko vidimo vrisane poti z dolţinami in časi, ki jih opravijo zaposleni, da
pridejo s svojega delovnega mesta do notranjega skladišča, prevzamejo predmete dela
ter se odpravijo nazaj.
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Slika 25: Dolţine notranjih poti za potrebe dostave PD na delovna mesta

Tabela 21 prikazuje povprečne čase in dolţine poti, ki jih posamezni delavec prehodi,
da pride z delovnega mesta do notranjega skladišča in nazaj.
Tabela 21: Dolţine in časi opravljenih poti
Povprečna pot (v obe

Povprečen čas (v obe

smeri)

smeri)

obrat III a

210 m

320 s

obrat II

260 m

380 s

40 m

100 s

obrat I. DML

220 m

380 s

obrat I. DMV

430 m

530 s

Obrat

obrat III b

Destinacija

notranje
skladišče
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V Tabeli 22 so podani povprečni časi poti, ki jih opravijo delavci v eni izmeni za
dostavo ţelenega predmeta dela iz notranjega skladišča.
Tabela 22: Povprečni časi poti v eni izmeni
Povprečen čas poti z delovnega mesta do notranjega skladišča in nazaj
Pot se opravi (v povprečju)

342 s
1 × dnevno

Skupen čas poti z 11 delovnih mest

3.762 s

Skupen čas poti z 22 delovnih mest

7.524 s

3.6.4 Dostava predmetov dela iz zunanjih skladišč na delovna mesta
Proizvodni obrati se z določenim materialom in predmeti dela oskrbujejo še iz ostalih
zunanjih skladišč. Ta skladišča so: skladišče barv in lakov, skladišče olj in maziv ter
zunanja skladiščna površina (deponija).
Tudi do teh skladišč opravljajo poti delavci sami. Na Sliki 26 so prikazane te poti s
pripadajočimi časi in dolţinami. Tabela 23 prikazuje povprečne čase in dolţine poti, ki
jih posamezni delavec prehodi, da pride z delovnega mesta do ţelenega zunanjega
skladišča in nazaj.

Uroš Rober: Raziskava skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju s predlogom izboljšav

73

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Slika 26: Notranje poti in časi do zunanje skladiščne površine

Tabela 23: Dolţine in časi opravljenih poti
Obrat

Destinacija

obrat III a
obrat II

skladišče barv in

Povprečna pot (v obe

Povprečen čas (v obe

smeri)

smeri)

270 m

360 s

355 m

420 s

95 m

120 s

300 m

400 s

510 m

580 s

lakov, olj in
obrat III b

maziv ter zunanja
skladiščna

obrat I. DML
obrat I. DMV

površina
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V Tabeli 24 so podani povprečni časi poti, ki jih opravijo delavci v eni izmeni za
dostavo ţelenega predmeta dela iz zunanjih skladišč.
Tabela 24: Povprečni časi poti v eni izmeni
Povprečen čas poti z delovnega mesta do zunanjih skladišč in nazaj
Pot se opravi (v povprečju)

376 s
1 × dnevno

Skupen čas poti z 11 delovnih mest

4.136 s

Skupen čas poti z 22 delovnih mest

8.272 s
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4 PRIPRAVA PREDLOGA IZBOLJŠAV SKLADIŠČNEGA
POSLOVANJA
Po raziskavi trenutnega stanja skladiščnega poslovanja v podjetju in opravljenih vseh
analizah smo se odločili, da predloge izboljšav prikaţemo v štirih sklopih. V prvem delu
so predstavljeni predlogi treh različnih moţnih lokacij postavitve novega skladiščnega
objekta. Drugi del zajema opis predlagane notranje opreme, ki preide v uporabo po
prenovi skladiščnega poslovanja. V tretjem delu je predstavljen predlog notranje
ureditve novega skladišča z izrisom tlorisov v merilu in z opisom posameznih funkcij,
četrti del pa je namenjen predstavitvi predloga novega koncepta oskrbe delovnih mest s
predmeti dela.

4.1

Predstavitev in analiza osnovnih rešitev spremembe lokacije
skladišča

V prvi vrsti smo morali rešiti problem spremembe lokacije oddaljenega skladišča, saj je
podjetje odprodalo del zemljišča, na katerem je postavljen objekt, ki se uporablja kot
skladišče. Na osnovi posnetkov stanja in pridobljenih podatkov smo v prvi fazi
pripravili tri osnovne predloge spremembe lokacije skladišča.

4.1.1 Varianta A
Pri tej varianti gre za zamenjavo območja struţnic s skladiščno cono. V tem primeru bi
območje proizvodnje v obratu III b, kjer so postavljene struţnice, preuredili v skladišče.
Površina območja struţnic zajema 24 m × 12 m = 288 m2. Ta cona je v neposredni
bliţini notranjega skladišča 12 m × 12 m, tako da povezava novega dela z obstoječim
skladiščem ne bi bila problematična. Skladišče na lokaciji sedanjih struţnic bi preuredili
tako, da bi vanj lahko uskladiščili kompleten asortiment predmetov dela iz oddaljenega
skladišča, zato bi bilo na tej površini potrebno urediti skladiščenje v več nivojih
(nadstropjih).
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Varianta A ponuja tudi končno rešitev v modernizirani obliki, saj je moţno skladiščno
območje podaljšati za vsaj še eno cono 12 m × 12 m, kar bi bilo potrebno za vpeljavo
modernejših pristopov skladiščenja in manipulacije v skladišču.

Na Sliki 27 je prikazana lokacija variante A. Predlog lokacije je obarvan z modro barvo.
Ta predlog ponuja tudi razširitev oziroma povečanje površine, ki je na sliki prikazana
kot šrafirani del.

Slika 27: Lokacija variante A
8
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4.1.2 Varianta B
V okviru variante B predlagamo postavitev montaţnega objekta (ali šotora) na delu
območja sedanjega zunanjega skladišča. Sama zunanja lokacija ima površino 40 m × 36
m = 1440 m2. Na tej površini se postavi montaţni objekt (oziroma šotor) z dimenzijami
37 m × 16 m in minimalno višino skladiščenja 7 m. Preostalo površino preuredimo v
odlagalna mesta za skladiščenje dimenzijsko večjih predmetov dela, ki so odporni na
vremenske vplive. Pri tej varianti vključimo tudi sedanje notranje 12 m × 12 m
skladišče, ki se ga uporabi kot komisionirno območje za sprejem in izdajo predmetov
dela. Na Sliki 28 je prikazana lokacija variante B. Predlog lokacije je obarvan z modro
barvo.

Slika 28: Lokacija variante B
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4.1.3 Varianta C
Pri tretji varianti pa predlagamo preselitev oddaljenega skladišča in notranjega skladišča
12 m × 12 m na lokacijo centralnega skladišča Slovenskih ţeleznic d. d. v Zalog, ki je
od sedeţa podjetja SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. oddaljeno 6 km.

Varianta zahteva dodatno transportno prometno opremo (tovornjak, kombi, dostavno
vozilo itd.) za povezavo SŢ – Centralnih delavnic Ljubljana d. o. o. s skladiščem v
Zalogu. Varianta prav tako zahteva zdruţitev komisionirnih poti iz skladišč z območja
SŢ – Centralnih delavnic d. o. o. z dobavami iz skladišča v Zalogu, za kar je moţno
uporabiti sedanje notranje skladišče.

4.2

Prednosti in slabosti predlogov lokacij

V tem poglavju so predstavljene prednosti in slabosti posameznih variant lokacij novega
skladišča. V tem delu smo ţe upoštevali morebitne grobe investicije pri načrtovanju in
izgradnji skladišča na posamezni lokaciji. Pri variantah A in B gre predvsem za
investicije v regalni sistem ter skladiščenje v več nadstropjih, pri varianti C pa gre za
investicijo v transportna sredstva.

4.2.1 Prednosti in slabosti variante A

Prednosti
 Bliţina delovnih mest;
 kratek zunanji komisionirni cikel (samo občasno bi se komisioniralo iz zunanjih
skladišč in skladišča v Zalogu);
 ni bistvene potrebe po spremembi zunanje skladiščne površine;
 sprejemna točka dobav na enem mestu (tudi za Zalog);
 omogočen je moderen informacijski in WMS pristop;
 moţnost postopne selitve oddaljenega skladišča v notranje območje.
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Slabosti
 Premestitev obrata struţnic;
 premestitev dela pomoţnih delavnic;
 investicija v strukturo nadstropnega dela;
 investicija v strukturo regalnega dela in dvigalo;
 investicija v logistično vozlišče (prevzem, oddaja, informatizacija, garderobe itd.).

4.2.2 Prednosti in slabosti variante B

Prednosti
 Bliţina delovnih mest;
 kratek zunanji komisionirni cikel (samo občasno bi se komisioniralo iz zunanjih
skladišč in skladišča v Zalogu);
 ni bistvene potrebe po spremembi notranjega skladišča in območja struţnic;
 sprejemna točka dobav na enem mestu (tudi za Zalog);
 omogočen je moderen informacijski in WMS pristop;
 moţnost postopne selitve oddaljenega skladišča v montaţni objekt.

Slabosti
 Premestitev in reorganizacija zunanje skladiščne površine;
 izgradnja podlage za montaţni objekt 16 m × 37 m;
 izgradnja montaţnega objekta 16 m × 37 m, višina minimalno 7 metrov;
 investicija v strukturo nadstropnega in regalnega dela;
 investicija v logistično vozlišče (prevzem, oddaja, informatizacija itd.).

4.2.3 Prednosti in slabosti variante C

Prednosti
 Ni potrebe po spremembi zunanje skladiščne površine in območja struţnic;
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 sprejemna točka dobav na enem mestu;
 omogočen je moderen informacijski in WMS pristop;
 moţnost postopne selitve oddaljenega skladišča v centralno skladišče v Zalog;
 zgrajen objekt z določeno skladiščno opremo.

Slabosti
 Velika oddaljenost od SŢ CD zahteva dodatna transportna sredstva, dodatno osebje
itd.;
 premestitev trenutnih uporabnikov centralnega skladišča v Zalogu;
 podvajanje dela zalog;
 investicija v strukturo nadstropnega in regalnega dela;
 dodatna investicija v povezovalni informacijski sistem SŢ CD – Zalog;
 daljši odzivni čas oskrbe delovnih mest s predmeti dela.

4.3

Izbira najprimernejše lokacije novega skladišča

Po predstavitvi treh moţnih lokacij novega skladiščnega objekta smo po določeni
metodi izbrali najprimernejše mesto, kjer bi načrtovali novo skladišče. Na izbiro smo
imeli dve metodi; izbira lokacije skladišča po metodi razvrščanja po faktorjih in pa
minisum lokacijski model. Po preučitvi obeh metod smo se odločili, da v našem
konkretnem primeru izberemo metodo razvrščanja po faktorjih. V našem primeru
ocenimo metodo razvrščanja po faktorjih za primernejšo kot minisum lokacijski model.
Metoda minisum lokacijski model (glej Potrč & Lerher, 2007, str. 7–8) se nam zdi
primernejša za razvrščanje naprav in strojev po določeni dimenzijsko omejeni
proizvodnji, kjer ni velikih razdalj med posameznimi deli (conami) in je kompleten
model bolj pregleden. V našem primeru imamo veliko odstopanje v smislu velike
razdalje do tretjega predloga lokacije – Zalog. Zaradi večje preglednosti in enostavnosti
modela izberemo metodo razvrščanja po faktorjih.
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Metoda razvrščanja po faktorjih poteka po naslednjem zaporedju (Potrč & Lerher, 2007,
str. 6–7):
 izdelava seznama najpomembnejših faktorjev Xi;
 vsakemu faktorju se doda uteţ, s katero se nakaţe njegova pomembnost (vsota uteţi
mora biti enaka 100 %);
 za vsak faktor se uporabi ovrednotenje Yi (primer: vrednosti 1–5, vrednost 5 je
najpomembnejša);
 ovrednotenje – izračun vrednosti po enačbi: 𝐹𝑖 =

𝑋𝑖 ∙ 𝑌𝑖 za vsako posamezno

bodočo lokacijo skladišča;
 seštevek rezultatov za vsako posamezno lokacijo in izbor lokacije skladišča z
največjim številom točk.
Na razpolago imamo tri predloge lokacij novega skladiščnega objekta. Najprej smo
izbrali faktorje predvsem na osnovi posnetka trenutnega stanja in določenih teoretičnih
postavk. Določili smo naslednje faktorje:
 oddaljenost od proizvodnje;
 povprečni čas oskrbe delovnih mest;
 stroški zemljišča in izgradnje skladišča;
 moţnost nadgradnje objekta;
 povezava skladišča s proizvodnjo.
V naslednjih treh razpredelnicah (Tabele 25–27) so prikazani produkti in uteţeni
rezultati za vsako lokacijo posebej. Po zgoraj opisanem postopku smo podali uteţi za
vsak faktor posebej in nato uteţ pomnoţili z našo lastno ocenitvijo pomembnosti
posameznega faktorja. Rezultate smo sešteli in dobili končne vrednosti.
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Lokacija A

Tabela 25: Metoda izbiranja po faktorjih (lokacija A)
Zap. št.

Faktor

Uteţ Ocenitev Rezultat

1

oddaljenost od proizvodnje

25

5

125

2

povezava skladišča s proizvodnjo

25

4

100

3

povprečni čas oskrbe delovnih mest

20

5

100

4

moţnost nadgradnje objekta

15

2

30

5

stroški zemljišča in izgradnje skladišča

15

4

60

skupaj

100

415

Lokacija B

Tabela 26: Metoda izbiranja po faktorjih (lokacija B)
Zap. št.

Faktor

Uteţ Ocenitev Rezultat

1

oddaljenost od proizvodnje

25

4

100

2

povezava skladišča s proizvodnjo

25

4

100

3

povprečni čas oskrbe delovnih mest

20

4

80

4

moţnost nadgradnje objekta

15

4

60

5

stroški zemljišča in izgradnje skladišča

15

4

60

skupaj

100
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Lokacija C

Tabela 27: Metoda izbiranja po faktorjih (lokacija C)
Zap. št.

Faktor

Uteţ Ocenitev Rezultat

1

oddaljenost od proizvodnje

25

2

50

2

povezava skladišča s proizvodnjo

25

2

50

3

povprečni čas oskrbe delovnih mest

20

2

40

4

moţnost nadgradnje objekta

15

4

60

5

stroški zemljišča in izgradnje skladišča

15

4

60

skupaj

100

260

Diskusija
Z metodo razvrščanja po faktorjih dobimo rezultat, ki prikazuje, da je najboljše mesto
za novo skladišče predlog lokacije A. Predlog lokacije B zasede drugo mesto z majhnim
zaostankom, tretje mesto, kot najmanj primeren predlog lokacije, pa zavzame predlog
C.
Sama lokacija A se nahaja v notranjosti proizvodnih prostorov, kar ţe samo po sebi
kaţe, da je zelo primerna za lociranje novega objekta. Seveda bi v tem primeru šlo za
nadgradnjo obstoječega skladišča tako, da bi se le-to razširilo še na območje obrata
struţnic, ki je v neposredni bliţini.
Ţe po samem modelu izbiranja lokacije je razvidno, da je v našem primeru
najpomembnejši faktor oddaljenost skladišča od proizvodnih obratov. Lokacija A je
seveda logična izbira, saj se nahaja v sklopu proizvodnih obratov. Bliţina skladišča in
proizvodnih obratov pomeni krajši čas oskrbe delovnih mest, manj je skladiščno
transportnih manipulacij in dolţine poti, ki so potrebne za operacije naročil, izdaje in
distribucije predmetov dela, se skrajšajo.
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Skladiščna oprema, primerna za preoblikovan sistem
skladiščnega poslovanja

Ob prenovi skladiščnega poslovanja v podjetju se v tem delu usmerimo na notranjo
opremo skladišča. V tej fazi dopolnimo in uvedemo notranjo opremo, ki je primerna za
izboljšano skladiščno poslovanje. Z uporabo izpopolnjene skladiščne opreme se
omogočijo modernejši pristopi skladiščenja in manipulacij. Na osnovi posnetka stanja
se osredotočimo predvsem na vsesplošno uporabo transportno skladiščnih enot (zaboji,
palete) in poličnih, paletnih ter konzolnih skladiščnih regalov.
Pri preoblikovanju skladiščnega poslovanja teţimo k temu, da vse predmete dela (od
najlaţjih do najteţjih, od tistih z minimalnim volumnom do tistih z maksimalnim
volumnom) uskladiščimo v (na) transportno skladiščnih enotah.
Osnovno transportno skladiščno enoto predstavljajo (plastični) skladiščni zaboji
različnih dimenzij, v katere uskladiščimo predmete dela do volumna 30 litrov. Ti
predmeti dela predstavljajo tudi glavnino vseh uskladiščenih predmetov dela. Za
dimenzijsko večje in teţje predmete dela pa uporabimo vzdrţljive palete. Iz analiz je
razvidno, da ima večina predmetov dela, ki so dimenzijsko največji in tudi najteţji,
majhen obrat zaloge. Te predmete dela postavimo na palete, ki so dovolj vzdrţljive, da
zdrţijo maksimalne statične obremenitve, saj bi na posamezno paleto uskladiščili
predmet dela, ki bi bil nato uskladiščen tudi kakšno leto ali več.
4.4.1 Zaboji za skladišča
Plastični (lahko tudi kovinski) zaboji za skladišča se uporabljajo za skladiščenje
drobnega in srednje teţkega materiala. Zaboje lahko postavimo na polične (»minirack«)
regale ali pa na posebne regale, ki se namensko uporabljajo za uskladiščenje materiala v
zabojih. Takšni zaboji v skladišču omogočajo red in optimalno izrabo prostora.
Robustni zaboji so odporni na udarce, spremembe temperature, kisline, luge itd.
Dobavljivi so v različnih barvah in tako omogočajo dobro preglednost nad
uskladiščenim blagom. Zaboje lahko opremimo z etiketami in tako omogočimo, da
ustrezajo vsem zahtevam pri ročnem, delno avtomatiziranem in popolnoma
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avtomatiziranem skladiščenju. Na Sliki 29 so prikazani primeri različnih izvedb zabojev
za skladišča (»Škatlice/zaboji« [Schäfer shop industrie], 2011).
Slika 29: Plastični skladiščni zaboji

EF 4040

EF 4170

EF 4220

FB 601

LF 533

Vir: ˝Škatlice/zaboji˝[Schäfer shop industrie], 2011

V našem primeru predlagamo uporabo skladiščnih zabojev do prostornine 30 litrov. Na
osnovi ponudbe podjetja Schäfer shop industrie GmbH smo izbrali plastične zaboje,
katerih dimenzije so prikazane v Tabeli 28.
Tabela 28: Značilnosti plastičnih skladiščnih zabojev
Zaboj

Dolţina

Širina

Višina

Volumen (l)

A

400

300

40

3,5

B

300

200

170

10,7

C

400

300

170

15,5

D

400

300

220

26

E

585

375

200

30

Vir: ˝Škatlice/zaboji˝[Schäfer shop industrie], 2011

4.4.2 Palete
Teţje in večje predmete dela bi pri prenovljenem skladiščnem poslovanju skladiščili na
paletah. Zaradi dejstva, da imajo teţji in dimenzijsko večji predmeti dela majhen obrat
zalog, bi izbirali med vzdrţljivimi paletami, ki bi nam omogočale dolgotrajno
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skladiščenje posameznega predmeta dela. Večino predmetov dela, ki bi se uskladiščila
na paletah, predstavljajo predmeti dela, ki so odloţeni ob proizvodnih obratih. Različne
izvedbe palet, med katerimi bi izbirali, so predstavljene v Tabeli 29.
Tabela 29: Različne izvedbe palet
Paleta

Material

Dimenzije (mm)

Masa

Nosilnost (kg)

(kg)
EURO paleta

les

800 × 1.200 × 162

31

1.500

13

6.000

1.000 × 1.200 × 162
plastična

umetna masa

800 × 1.200 × 150

paleta
kovinska

(1.800)
aluminij

800 × 1.200 × 150

13

1.000

paleta
Vir: ˝Multifunkcijska paleta˝ [Schäfer shop industrie], 2011

Lesena EURO paleta je narejena po predpisu 435-2 z vţgano oznako EURO in oznako
kvalitete EPAL. Paleta je normirana in izmenljiva s talnim okvirjem. Paleta je
štiristransko uporabna.
Paleta iz plastične mase je standardna paleta za normalno uporabo. Predstavlja dobro
rešitev za lahke in srednje obremenitve ter dobro zmogljivost tudi, ko so palete
postavljene ena na drugo. Sama paleta je sestavljena iz enega kosa, brez vijačenja oz.
varjenja ter tako zagotavlja maksimalno moč in higieno. Te palete se lahko popolnoma
reciklirajo. Palete so izjemno zmogljive tudi v ekstremnih pogojih. Njihova odlika je
izjemno dolga ţivljenjska doba. Maksimalna nosilnost palete je 6000 kg (statična
obremenitev), 1800 kg (dinamična obremenitev) in 600 kg (v visokem regalu)
(»Multifunkcionalna paleta« [Schäfer shop industrie GmbH], 2011).
Kovinske palete so najpogosteje v uporabi v farmacevtski in ţivilski industriji. Te vrste
palet se lahko 100 % reciklirajo (»Palete« [Almont d. o. o.], b. d.).
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Na Sliki 30 so prikazane različne izvedbe palet; lesena EURO paleta, paleta iz umetne
mase in kovinska paleta.
Slika 30: Različne izvedbe palet

Lesena EURO paleta

Plastična paleta

Kovinska paleta

Vir: ˝Multifunkcijska paleta˝[Schäfer shop industrie], 2011 in ˝Palete˝ [Almont d. o. o.], b. d.

4.4.3 Regali in police
Za učinkovito in sistematično skladiščenje predmetov dela, ki jih podjetje uporablja za
svoje nemoteno poslovanje, potrebujemo različne izvedbe skladiščnih regalov. Za
skladiščenje predmetov dela v skladiščnih zabojih bi uporabili bodisi namenske regale,
ki omogočajo vstavljanje vseh vrst zabojev, bodisi polične (»minirack«) regale
(podobne tistim, ki jih v večini uporabljajo sedaj). Za prosto odlaganje predmetov dela
na police pridejo v poštev polični regali. Določeni predmeti dela se uskladiščijo na
paletah in zanje uporabimo paletne regale. Za skladiščenje dolgih predmetov dela (cevi,
profili itd.) se uporabijo posebni konzolni regali.
Regali za shranjevanje skladiščnih zabojev
Regali omogočajo varno skladiščenje vseh tipov zabojev z najrazličnejšimi velikostmi
in so tako univerzalno uporabni. Na Sliki 31 so prikazane različne izvedbe takšnih
regalov. Odvisno od izvedbe regali ponujajo različne moţnosti shranjevanja zabojev. Te
moţnosti omogočajo različne karakteristike posameznih regalov, ki so predstavljene v
Tabeli 30. Regali imajo različne nosilnosti, razlikujejo se po višini skladiščenja, različna
je globina regalov, število polic se lahko prilagaja. Določeni regali prav tako ponujajo
moţnost nagiba polic oziroma drţal za zaboje.
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Slika 31: Različne izvedbe skladiščnih regalov za zaboje

Primer 1

Primer 2

Primer 3

Primer 4

Vir: ˝Regali˝ [Schäfer shop industrie], 2011

V spodnji Tabeli 30 lahko vidimo nekatere skupne značilnosti posameznih regalov za
skladiščenje zabojev.
Tabela 30: Skupne značilnosti regalnih sistemov za zaboje
Značilnost

Vrednost

maksimalna obremenitev regala

od 2.000 kg do 2.500 kg

police, nastavljive po višini

do 53 cm

skupna višina regala

od 1.530 mm do 2.200 mm

maksimalen nagib polic

do 18°

globina okna

od 400 mm do 800 mm
Vir: ˝Regali˝ [Schäfer shop industrie], 2011

Ostali regalni sistemi
Kot smo ţe pojasnili, bi se določeni del predmetov dela zaradi svojih lastnosti skladiščil
po drugih sistemih shranjevanja blaga. Zaradi tega bi v skladišču morali uporabiti tudi
polične regale (»minirack«), paletne regale in konzolne regale. Na Sliki 32 je prikazan
primer poličnega, paletnega in konzolnega skladiščnega regala. Tabela 31 prikazuje
uporabo regalov, ki smo jih uvrstili v kategorijo ostalih regalnih sistemov.
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Slika 32: Polični, paletni in konzolni regal

Polični regal

Paletni regal

Konzolni regal

Vir: ˝Regali˝ [Schäfer shop industrie], 2011

Tabela 31: Uporaba poličnih, paletnih in konzolnih regalov
Regal
polični regal

Uporaba
 za shranjevanje lahkih in srednje teţkih predmetov dela
neposredno na polico brez uporabe transportno skladiščnih
enot;
 za uskladiščenje skladiščnih zabojev;

paletni regal

 za shranjevanje teţjih in dimenzijsko večjih predmetov
dela z uporabo transportno skladiščne enote (paleta);

konzolni regal

 za shranjevanje dimenzijsko daljših predmetov dela (cevi,
profili itd).
Vir: ˝Regali˝ [Schäfer shop industrie], 2011
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5 ZASNOVA NOVEGA SKLADIŠČNEGA PROSTORA
Po opravljenem posnetku stanja skladiščnega poslovanja v podjetju in po izvedenih
analizah smo pripravili predlog spremembe lokacije skladiščnega prostora ter predlog
notranje ureditve novih objektov. Pri izdelavi predloga smo upoštevali določene
omejitve in smernice, ki so bile podane s strani podjetja.
Pri podanem predlogu notranje ureditve skladiščnih prostorov je prišlo do spremembe
najprimernejše lokacije. Zaradi posredovanih omejitev s strani podjetja smo lahko
notranje skladišče 12 m × 12 m razširili le za 4 m v notranjost obrata struţnic. V tem
obratu se namreč nahajajo teţki in dimenzijsko veliki stroji ter naprave, ki bi jih le s
teţavo prestavili na kakšno drugo delovno mesto. Prav tako je velika ovira mostni
ţerjav, ki je namenjen prenašanju izjemno teţkih tovorov (deli lokomotiv, motorji,
podstavni vozički s kolesi itd.).
Naš predlog najprimernejše lokacije smo zato razširili še na drugo območje. Po metodi
razvrščanja po faktorjih je druga najprimernejša lokacija na mestu zunanje skladiščne
površine (varianta B). Zato smo pri načrtovanju novega skladišča zdruţili lokacijo A, ki
obsega notranje skladišče 12 m × 12 m in 4 m × 12 m prostora v notranjost obrata
struţnic, ter lokacijo B, katere površina meri 40 m × 36 m.
V tem delu je potrebno dodati, da skladišče barv in lakov ter olj in maziv zaradi strogih
predpisov o varovanju okolja in zdravja ljudi ostane na trenutni lokaciji, saj le-ta ustreza
vsem standardom o skladiščenju nevarnih snovi.

Predlog notranje ureditve obeh lokacij tako predstavlja:
 montaţni objekt in odlagalna mesta na območju zunanjega skladiščenja;
 notranje skladišče 12 m × 12 m;
 4 m × 12 m površine, kjer se trenutno nahaja obrat struţnic.
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Montažni objekt in odlagalna mesta na površini zunanjega
skladiščenja

Območje zunanjega skladiščenja s površino 40 m × 36 m = 1.440 m2 se razdeli na dva
dela; v skrajni juţni legi postavimo montaţni objekt s površino 37 m × 16 m = 592 m 2,
severni del območja s površino 37 m × 17 m = 629 m2 pa namenimo odlagalnim
mestom, na katerih oblikujemo blok skladišča. Okrog obeh delov vodi 4 m široka
servisna pot. Montaţni objekt oblikujemo tako, da omogoča skladiščenje v višino 7 m.
Prostornina objekta je 37 m × 16 m x 7 m = 4.444 m3. V objekt se dostopa skozi
vhodno-izhodna vrata širine 3,5 m in višine 4 m, ki se nahajajo nasproti proizvodnih
obratov, od katerih je montaţni objekt ločen z asfaltno cesto širine 10 m. Odlagalna
mesta namenimo za odlaganje dimenzijsko večjih in teţjih predmetov dela.
5.1.1 Montažni objekt
Notranja ureditev montaţnega objekta omogoča skladiščenje paletiziranega blaga v
skladiščnih regalih. Prav tako objekt nudi skladiščenje dolgih predmetov dela na
konzolnih regalih in skladiščenje tehničnih plinov v boks paletah na notranjih odloţilnih
mestih. V objektu prav tako načrtujemo določen del poličnih regalov.

Regalni sistem
Gledano iz smeri vhodno-izhodnih vrat je regalni sistem postavljen prečno po dolţini
objekta. Pravokotno na juţno steno objekta je v dolţini 37 m postavljen sistem 13
regalov. Dolţina posamezne ţelezne konstrukcije regala znaša 13 m. V tem primeru
uporabimo paletne regale z moţnostjo nastavitve širine regalnega okna, saj se v regalni
sistem odlagajo palete različnih dimenzij (800 mm × 1.200 mm in 1.000 mm × 1.600
mm).
Oblikovanje regalnega okna (za paleto 800 mm × 1.200 mm)
Del regalnega sistema oblikujemo na osnovi standardne dimenzije palete 800 mm ×
1.200 mm. V eno regalno okno lahko postavimo največ 2 transportno skladiščni enoti.
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Dolţina
w = 800 mm – širina palete
n = 2 – število transportno skladiščnih enot v regalnem oknu
b1 = 100 mm – varnostni dodatek za širino
b4 = 140 mm – širina stebra
LRO = w · n + (n + 1) · b1 + b4 = 800 · 2 + (2 +1) · 100 + 140 = 2.040 mm
Višina
h = 1.000 mm – višina transportno skladiščne enote
b2 = 300 mm – varnostni dodatek za višino
b6 = 100 mm – višina veznika
HRO = h + b2 + b6 = 1.000 + 300 + 100 = 1.400 mm
Globina
g = 1.200 – dolţina transportno skladiščne enote
GRO = g = 1.200 mm
Oblikovanje skladiščnega regala (za paleto 800 mm × 1.200 mm)
Dolţina
Na voljo imamo 13 m prostora za celotno dolţino skladiščnega regala. V tako dolţino
lahko oblikujemo 6 regalnih oken (Nx).
b5 = 140 – širina stebra
LSR = LRO · Nx + b5 = 2.040 · 6 + 140 = 12.380 mm
Višina
Ker smo omejeni z višino objekta (7 m), na tej osnovi določimo število regalnih oken
po višini.

Ny =

7.000 𝑚𝑚
1.400 𝑚𝑚

= 5 regalnih oken po višini.
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Regali po dolţini sprejmejo 12 in po višini 5 transportno skladiščnih enot dimenzij 800
mm × 1.200 mm × 1.000 mm. Za takšne dimenzije transportno skladiščne enote
uporabimo 5 regalov. Kapaciteta enega regala je po izračunu 12 × 5 = 60 paletnih mest.

Oblikovanje regalnega okna (za paleto 1.000 mm x 1.600 mm)
Določeni del predmetov dela se skladišči na paletah dimenzije 1.000 mm × 1.600 mm.
Na tej osnovi oblikujemo drugi del regalnega sistema. Dolţino kovinske konstrukcije
regala dimenzioniramo do največ 13 m. Zaradi spremenjene dimenzije regalnega okna
dimenzioniramo regalno okno, kamor lahko shranimo eno transportno skladiščno enoto
Dolţina
w = 1.000 mm – širina palete
n = 1 – število transportno skladiščnih enot v regalnem oknu
b1 = 70 mm – varnostni dodatek za širino
b4 = 140 mm – širina stebra
LRO = w · n + (n + 1) · b1 + b4 = 1.000 · 1 + (1 +1) · 70 + 140 = 1.280 mm
Višina
h = 1.200 mm – višina transportno skladiščne enote
b2 = 300 mm – varnostni dodatek za višino
b6 = 100 mm – višina veznika
HRO = h + b2 + b6 = 1.200 + 300 + 100 = 1.600 mm
Globina
G = 1.600 – dolţina transportno skladiščne enote
GRO = g = 1.600 mm
Oblikovanje skladiščnega regala (za paleto 1.000 mm × 1.600 mm)
Dolţina
Na voljo imamo 13 m prostora za celotno dolţino skladiščnega regala. V tako dolţino
lahko oblikujemo 10 regalnih oken (Nx).
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b5 = 140 – širina stebra
LSR = LRO · Nx + b5 = 1.280 · 10 + 140 = 12.940 mm
Višina
Ker smo omejeni z višino objekta (7 m), na tej osnovi določimo število regalnih oken
po višini.
Ny =

7.000 𝑚𝑚
1.600 𝑚𝑚

= 4, 375. Oblikujemo 4 regalna okna po višini.

Skupna višina skladiščnega regala znaša 6.400 mm, kar pomeni, da lahko po višini
uskladiščimo 4 transportno skladiščne enote do višine 1.200 mm. Zaradi ostanka višine
spodnje pritlično regalno okno po višini povečamo za 400 mm. Tako se v pritlični del
regala lahko uskladiščijo natovorjene palete do višine 2.000 mm. Končna skupna višina
regalnega sistema tako znaša 6.800 mm. Ta regal sprejme po dolţini 10 in po višini 4
transportno skladiščne enote. Kapaciteta regala je 10 × 4 = 40 paletnih mest. Regale
načrtujemo tako, da jih po potrebi lahko uporabimo za palete dimenzije 1.000 mm ×
1.200 mm.
V skladišču oblikujemo še polični regal dolţine 13 m, globine 60 cm in višine 7 m.
Dostop do vseh višin regala omogočajo stopnice in regalni hodnik v treh etaţah. Višina
pritličja in prve etaţe je 2,5 m. Zadnja etaţa v višino meri 2 m. Število polic po višini v
posamezni etaţi je štiri. V skladišču tako pridobimo 13 m × 12 polic = 156 tekočih
metrov polic globine 60 cm.

Konzolni regal
Skupna višina konzolnega regala je 4 metre. Na tej višini je fiksiranih 6 drţal za dolge
predmete dela. Skladiščna globina regala je 1.000 mm, skupna širina regala je 1.200
mm. Število tekočih metrov tega regala je 17 m × 6 = 102 m.
Prostor v notranjem objektu razdelimo tako, da omogoča:
 skladiščenje TSE 800 mm × 1.200 mm v skladiščnih regalih;
 skladiščenje TSE 1.000 mm × 1.600 mm v skladiščnih regalih;
 skladiščenje daljših predmetov dela v konzolnem regalu;
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 skladiščenje tehničnih plinov v boks paletah 800 mm × 1.200 mm × 1.000 mm na
odloţilnih mestih;
 skladiščenje predmetov dela na poličnih regalih.

Opis notranje ureditve
Površina montaţnega objekta je 37 m × 16 m. Višina montaţnega objekta omogoča
skladiščenje predmetov dela do višine 7 m. V objekt dostopamo skozi vhodno-izhodna
vrata širine 3 m in višine 4 m. Od vhodno-izhodnih vrat po celotni dolţini poteka
hodnik širine 3 m. Regalni sistem je postavljen ob desno steno (gledano iz smeri
vhodno-izhodnih vrat v notranjost objekta) in stoji prečno na dolţino objekta. Notranja
ureditev prostora je naslednja (iz smeri vhodno-izhodnih vrat v notranjost objekta):
 4 odlagalna mesta za tehnične pline (skladiščene v boks paletah), dimenzije
posameznega mesta so 1.200 mm × 1.000 mm, površina odlaganja je 4 m × 1,2 m =
4,8 m2;
 na isti ravnini kot odlagalna mesta se nadaljuje konzolni regal v dolţini 9 m in širini
1.200 mm;
 sledi regalni hodnik širine 3 m;
 v drugi vrsti je postavljen konzolni regal dolţine 13 m in skupne širine 1.200 mm;
 sledi regalni hodnik širine 3 m;
 nato je v štirih vrstah postavljenih 6 regalov za palete 800 mm × 1.200 mm, regali so
ločeni s tremi regalnimi hodniki širine 3 m;
 sledi regalni hodnik širine 3 m;
 nato sta v eni vrsti postavljena dva regala za palete 1.000 mm × 1.200 mm;
 sledi hodnik širine 3 m, temu pa sledi oţji hodnik za potrebe poličnega regala v
širini 1 m;
 ob zadnji steni je postavljen polični regal višine 7 m, dolţine 13 m in globine 60 cm.
Dostop do vseh višin polic je moţen z razdelitvijo regalnega hodnika v tri etaţe.
Montaţni objekt je fiksen in omogoča takojšno hrambo vremensko občutljivega blaga
ter s tem hitro izpraznitev prostora, kjer se trenutno nahajajo ti predmeti dela. Prav tako
je montaţni objekt popolnoma zaprt za vse vremenske vplive in je enakovreden
zazidanemu objektu. Njegova konstrukcija je lahka, vendar trpeţna in hitro sestavljiva.
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5.1.2 Zunanja površina
Zunanjo odlagalno površino v dimenzijah 37 m × 12 m oblikujemo kot blok skladišča,
ki sluţijo hrambi teţkih in dimenzijsko večjih predmetov dela (kolesne dvojice,
podstavni vozički itd.). Dimenzije posameznih blokov so 3 m × 4 m oziroma 3 m × 2 m.
S tem je omogočeno tudi skladiščenje specialnih palet, ki ponujajo hrambo kolesnih
dvojic v več nivojih (maksimalno 3). Priporočamo, da se zunanja odlagalna površina
pokrije z nadstrešnico, da se predmeti dela, ki jih lahko skladiščimo na prostem, vsaj
delno zavarujejo pred direktnimi vremenskimi vplivi. Zunanjo površino ogradimo tudi z
minimalno 2 m visoko ograjo.
Slika 33 prikazuje tloris notranje ureditve montaţnega objekta in ureditve zunanjih
odlagalnih mest, ki so na sliki označena z oznakami od B 1 do B 20.
Slika 33: Tloris notranje ureditve montaţnega objekta in odlagalne površine
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Cone ABC
V samem montaţnem objektu razdelimo prostor na posamezne cone; A, B in C.
Razdelitev objekta po conah je prikazana na Sliki 34. Cone smo osnovali na podlagi
kombinirane analize ABC po vrednosti in po frekvenci gibanja posameznih zalog.
Predmeti dela, uskladiščeni v tem skladišču, imajo nizko frekvenco gibanja zalog. Cono
A oblikujemo bliţje vhodno-izhodnim vratom. Ta cona zajema prostor tehničnih plinov,
konzolne regale in del paletnih regalov. Na podlagi podatkov podjetja o gibanju zaloge
zaradi nizkega ali celo ničnega gibanja določenih zalog predmetov dela v preteklem letu
zdruţimo coni B in C v eno cono B. Ta cona zajema del paletnega regalnega sistema in
celoten polični regal.
Slika 34: Coni A in B v montaţnem objektu in na odlagalnih površinah
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Tabela 32 prikazuje značilnosti notranje ureditve montaţnega objekta in zunanjih blok
skladišč.
Tabela 32: Značilnosti notranje ureditve montaţnega objekta in odlagalne površine
TSE 800 × 1.200

TSE 1.000 × 1.600

globina regalnega okna

1.200 mm

1.600 mm

dolţina regalnega okna

2.940 mm

2.440 mm

višina regalnega okna

1.400 mm

1.600 mm

13 m

13 m

št. TSE po dolţini reg. okna

12 TSE

10 TSE

št. TSE po višini regala

5 TSE

4 TSE

520 mest

160 mest

Paletni regali

dolţina regala

kapaciteta reg. sistema (TSE)
Polični regal
tekoči metri polic
število lokacij
Tekoči metri konzol. reg.

156 tm
468 lokacij
102 m

Blok skladišča

3m×2m

3m×4m

število blokov

10

10

5.2

Notranje skladišče

Notranje skladišče se uredi na območju starega notranjega 12 m × 12 m skladišča s
podaljšanjem prostora za 4 m v notranjost obrata struţnic. Celotno notranje skladišče
razdelimo na dva dela:
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 komisionirna cona (s površino 6 m × 12 m);
 del s poličnimi regali (s površino 10 m × 12 m); tj. talni del in 3 nadstropja.

Komisionirna cona
Na območju polovice sedanjega notranjega skladišča na površini 6 m × 12 m uredimo
komisionirno cono. Na tej površini določimo prostor za prevzem in odpremo (3 m × 4
m) in zbirni prostor za komisione (3 m × 4,8 m). Prav tako se v tem delu uredi pisarna,
vendar jo zaradi sprostitve prostora lociramo zunaj tega dela, v njegovo neposredno
bliţino. Za pisarno uredimo področje ob notranjem skladišču, kot je prikazano na Sliki
35. Ker je polični del tega skladišča v več nadstropjih, za omogočanje varnega in
hitrega manipuliranja s predmeti dela pri uskladiščevanju in odpremi pošiljk v ta del
namestimo tudi tovorno dvigalo s površino 1,5 m × 1,5 m. Dvigalo se uporablja samo za
manipulacijo s tovori. Za osebe, ki se gibljejo po skladišču, se uporabijo stopnice. V ta
del se vstopa skozi vhodno-izhodna vrata, ki to skladišče povezujejo s proizvodnjo in z
zunanjim montaţnim objektom.
Del s poličnimi regali
V drugi polovici notranjega skladišča (6 m × 12 m) in v podaljšku tega območja v
površino obrata struţnic (4 m × 12 m) uredimo skladišče s poličnimi regali s skupno
površino 10 m × 12 m = 120 m2. Ta del je sestavljen iz pritličnega dela in treh
nadstropij. V pritličnem delu in prvem ter drugem nadstropju so postavljeni polični
regali za skladiščenje predmetov dela v zabojih ali brez njih. Regali so postavljeni po
dolţini objekta. V pritličju in v prvih dveh nadstropjih je postavitev regalov enaka. Ta
del od komisionirne cone ni ločen s pregrado (pritličje), zato lahko do njega prosto
dostopamo. Za gibanje skladiščnega osebja po vseh treh nadstropjih se uporabijo
stopnice. Da prostor izkoristimo do maksimuma, smo na vseh treh površinah postavili
polične regale, saj ţelimo v ta del shraniti celoten asortiment predmetov dela iz
oddaljenega skladišča in drobni material iz prejšnjega notranjega skladišča. Tretje
nadstropje zaenkrat pustimo brez regalov, vendar pa jih lahko po izkazanih potrebah
naknadno vgradimo.
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Regalni sistem
V pritličju in prvem ter drugem nadstropju so postavljeni polični regali za skladiščenje
laţjih in srednje teţkih predmetov dela v zabojih ali tudi brez uporabe le-teh. Polični
regali so globine 60 cm in višine 2.500 mm. Število polic po višini je štiri oziroma pet.
Regali so načrtovani tako, da se lahko število polic prilagaja potrebam. Posamezno
regalno okno ima dolţino 1.200 mm (dolţina med stebri) in vsebuje 4 pozicije, ki glede
na velikost blaga omogočajo hrambo tudi do 5 predmetov dela.
Gledano iz komisionirne cone v notranjost pritličnega regalnega dela iz desne proti levi
je ureditev naslednja:
 ob skrajni desni steni stoji polični regal globine 60 cm, dolţine 10 m in višine 2.500
mm, število polic po višini je štiri;
 temu regalu sledijo regalni hodnik širine 1.200 mm in stopnice za dostop do
nadstropij (širine 1.200 mm);
 nato v treh vrstah sledi 6 poličnih regalov dolţine 9 m, ki so ločeni z dvema
regalnima hodnikoma širine 1.200 mm;
 v skrajni levi legi objekta stojijo v dveh vrstah še trije polični regali dolţine 8 m in so
ločeni z regalnim hodnikom;
 pred temi tremi regali na skrajni levi strani stoji tovorno dvigalo in v vseh štirih
višinskih delih tega skladišča je med tremi levimi regali in tovornim dvigalom
manipulacijski prostor površine 4,2 m × 2 m = 8,4 m2.

Poudariti moramo, da so vsa nadstropja zavarovana z ograjo. Kjer se nahaja tovorno
dvigalo, je ograja prekinjena, oziroma so izvedena drsna vrata v dimenziji dvigala.
Po zgornjih točkah so urejeni pritličje ter prvi dve nadstropji. Zadnje, tretje nadstropje je
organizirano kot blok skladišče in sluţi za skladiščenje paletiziranega blaga oziroma se
lahko, odvisno od potreb, opremi s poličnimi regali.
Število poličnih regalov v pritličju in dveh nadstropjih je 30. Regali so različnih dolţin.
Po višini vsi vsebujejo 4 police. Značilnosti regalnega sistema so naslednje:
 dolţina vseh regalov v eni etaţi: 10 m + 5 × 9 m + 3 × 8 m + 6 m = 85 m;
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 dolţina vseh polic v eni etaţi: 85 m × 4 police = 340 tekočih metrov;
 število tekočih metrov polic v pritličju in dveh nadstropjih: 340 tekočih metrov × 3
nadstropja = 1020 tekočih metrov polic;
 na vsak tekoči meter upoštevamo 3 lokacije za hrambo predmetov dela; število
lokacij je: 1020 tekočih metrov polic × 3 lokacije = 3060 lokacij.
V Tabeli 33 so predstavljene značilnosti poličnega regalnega sistema v notranjem
skladišču.
Tabela 33: Značilnosti regalnega sistema
Število regalov

30

Tekoči metri polic

1020 (z nadgradnjo zgornjega nadstropja 1360)

Število lokacij

3060 (z nadgradnjo zgornjega nadstropja 4080)

Cone ABC v notranjem skladišču
Regalni del smo, kot predhodno tudi ţe montaţni objekt, razdelili na posamezne
skladiščne cone; A, B in C. Cone smo osnovali na podlagi kombinirane analize ABC po
vrednosti in po frekvenci gibanja posameznih zalog. Pri analizi frekvence dobave in
porabe smo dobili podatke o številu predmetov dela, ki spadajo v posamezno skupino.
V cono A po tej klasifikacijo spada 1030 predmetov dela. Glede na to, da imajo
predmeti dela, ki so razvrščeni v skupini B in C, zelo nizko ali celo nično frekvenco
dobave in porabe na leto, smo se odločili, da ti dve coni zdruţimo. Tako v skladišču
oblikujemo samo cono A in cono B:
 cona A: v ta razred spada 1030 predmetov dela; ta cona obsega celoten pritlični del
regalnega skladišča in minimalen del prve etaţe (10 lokacij);
 cona B: prva etaţa (brez 10 lokacij) ter celotni druga in tretja etaţa.
Na Sliki 35 je prikazan tloris pritličnega dela notranjega skladišča. Pritličje objekta je
razdeljeno na dva dela; cona za prevzem in odpremo ter prostor za komisioniranje in
cona s poličnim regalnim sistemom.
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Slika 35: Pritlični del notranjega skladišča

Slika 36 predstavlja tloris dveh nadstropnih delov notranjega skladišča. Vidimo, da smo
na celotni površini načrtovali polične regale, ki so primerni tako za skladiščenje zabojev
kot tudi za skladiščenje predmetov dela brez uporabe transportno skladiščnih enot.
Slika 36: Nadstropni del notranjega skladišča
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Kot smo načrtovali sam notranji objekt, pustimo najvišje nadstropje za zdaj prazno
oziroma uporabno za odlagalna mesta. Tudi zadnje nadstropje ima povezavo z
dvigalom. V kolikor pa se pokaţe potreba po povečanju kapacitet poličnih regalov,
lahko le-te vgradimo naknadno. Tloris zgornjega nadstropja je prikazan na Sliki 37.
Slika 37: Tloris zgornjega nadstropja notranjega skladišča
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6 NOV KONCEPT OSKRBOVANJA DELOVNIH MEST
V okviru prenove skladiščnega poslovanja v podjetju smo oblikovali tudi predlog za
nov koncept oskrbovanja delovnih mest s predmeti dela. Cilj je, da sedanji dvotirni
sistem skladiščenja in distribucije predmetov dela preoblikujemo v enotirni sistem. To
pomeni, da pri predlaganih novih rešitvah skladiščnega poslovanja izpustimo odloţišča,
ki sedaj sluţijo za odlaganje predmetov dela, ki jih tja nato pridejo iskat zaposleni sami,
ter uporabimo sistem, ki bi predmete dela dostavljal neposredno ob proizvodne obrate v
pravih količinah in ob pravem času. Za uveljavitev takšnega sistema sta nam v pomoč
koncepta kanban in »milk run«.

Trenutni sistem oskrbovanja delovnih mest je naravnan tako, da se vsi predmeti dela od
drobnega materiala pa do večjih rezervnih delov ročno dobavljajo iz posameznih
skladišč in z odlagalnih mest. Predmete dela si na delovna mesta prinašajo delavci ali
vodje delovnih mest sami, kar predstavlja motnje v proizvodnem procesu ter izgubo
časa. Pri prenovi oskrbovanja delovnih mest s predmeti dela bi radi dosegli naslednje
cilje:
 delavci in vodje delovnih mest ne zapuščajo delovnega mesta zaradi iskanja
ţelenega predmeta dela;
 delavci in vodje delovnih mest ne iščejo posameznih predmetov dela po skladiščih;
 predmeti dela so dostavljeni na delovna mesta ob pravem času in v pravih količinah;
 za predlagani sistem uporabimo logistična orodja, ki bi na primeru proizvodnje, kot
jo ima podjetje, omogočala najučinkovitejše oskrbovanje delovnih mest.

Da bi dosegli zastavljene cilje v zvezi z novim sistemom oskrbovanja delovnih mest, pri
prenovi uvedemo določene spremembe.

6.1

Vozički za material

Ob delovna mesta se postavijo vozički za material, ki so različnih oblik in izvedb,
vendar vsi sluţijo enakemu namenu; to je vzdrţevanje zaloge materiala tik ob delovnem
mestu. Na trgu ponujajo različne tipe takšnih vozičkov. Odločimo se za vozičke z
modulnim načinom gradnje, ki jih lahko prilagodimo specifičnim zahtevam in ţeljam.
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Vozički sprejmejo skladiščne plastične zaboje, v katerih bi bila zaloga predmetov dela t.
i. drobnega materiala, ki se dnevno in v velikih količinah uporablja v proizvodnji. Na
teh vozičkih bi torej vzdrţevali zalogo:
 vijačnega materiala;
 lepil;
 silikonov;
 sponk;
 in ostalega drobnega materiala.
Vozičke postavimo v neposredno bliţino delovnega mesta, da s tem zmanjšamo čas, ki
je potreben za iskanje posameznega drobnega materiala. Vozički dopuščajo moţnost
enostavnega premikanja in tako si jih zaposleni lahko sami premaknejo na primerno
mesto ter si na tak način olajšajo delo in skrajšajo čas oskrbe z drobnim materialom. Na
Sliki 38 je predstavljen primer takšnega vozička.
Slika 38: Voziček za material

Vir: Hrašar, 2011, str. 33

Vozičke uporabimo tudi za shranjevanje predmetov dela, ki

jih iz skladišča

dostavljamo do posameznih delovnih mest. Do porabe bi bili predmeti dela uskladiščeni
na teh vozičkih, v kolikor bi dimenzije in mase predmetov dela to omogočali.
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Dostava želenih predmetov dela na delovno mesto

Po konceptu »milk run« lahko predlog novega sistema oskrbe delovnih mest iz skladišč
opredelimo kot dostavo predmetov dela v pravih količinah in ob pravem času na
določeno delovno mesto. Skladiščnik (komisionar) pripravi komisione glede na
naročila, dostavljavec pa jih nato po naprej začrtani poti dostavlja do posameznih
delovnih mest. Oskrbovanje se začne na prvem delovnem mestu in se vrši v
enakomernih intervalih. S tem pravočasno zadovoljimo potrebe vseh delovnih mest.
Spotoma se pobira prazno embalaţo in se vrne na mesto, kjer se ponovno naloţi ter
začne z novim krogom oskrbe linije.

Proizvodni procesi se med podjetji razlikujejo. Ne glede na to, da na prvi pogled
izgleda, da sta dva sorodna proizvodna procesa podobna ali celo enaka, se lahko
razlikujeta v majhnih podrobnostih, ki pa so ključnega pomena predvsem pri projektih
optimizacije poslovnih procesov. Ravno zaradi specifičnosti proizvodnih procesov v
podjetju SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. smo sistem dostave predmetov dela
na posamezna delovna mesta po konceptu »milk run« nekoliko prilagodili. Iz
teoretičnih osnov in pravil koncepta »milk run« smo uporabili tiste prednosti in ideje, ki
se pri optimizaciji skladiščnega poslovanja v našem konkretnem primeru pokaţejo kot
uspešne in primerne za implementacijo pri prenovi skladiščnega poslovanja podjetja.
Sistem »milk run« torej deluje na osnovi delovnih nalogov in tako posledično na osnovi
naročenih predmetov dela, ki jih za določene proizvodne aktivnosti delovna mesta
potrebujejo. Tako bi uvedli t. i. »pull« sistem (sistem »vlečenja«), pri katerem bi vodje
delovnih mest na osnovi dnevnih delovnih nalogov naročali ţelene predmete dela iz
skladišč toliko časa prej, kolikor bi bilo potrebno, da se nato ti predmeti dela ob pravem
času in v pravi količini dostavijo na delovno mesto.
Da bi tak sistem dostave učinkovito deloval, je potrebno definirati tudi čas, ki
predstavlja moţnost naročila predmeta dela pred dejansko uporabo le-tega. Pridobili
smo podatke, koliko časa pred začetkom posameznega popravila ali obnove se lahko
izvede naročilo ţelenih predmetov dela:
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 70 % materiala se lahko naroči en dan prej na osnovi plana vstopa vozil (standardni
materiali);
 20 % materiala se lahko naroči ob vstopu lokomotive v proizvodnjo, tj. do 8. ure
zjutraj posameznega dne;
 10 % materiala se naroči direktno, ko se vidi okvara posameznega dela.

Na podlagi teh dejstev moramo pri pripravi komisionov za posamezni dan ustrezno
organizirati tudi skladiščno sluţbo. Za to je potrebna dobra komunikacija skladiščne
sluţbe z delovnimi mesti in pa pri 10 % materialov tudi hitra odzivnost skladišča in
dostavljavca predmetov dela.

6.2.1 Koncept dostave
Sama pot dostavljavca predmetov dela je odvisna od posameznih naročil in se tako
dnevno prilagaja in spreminja. Sistem dostave temelji na dveh osnovnih zaključenih
krogih; v prvem krogu dostavljavec zbira ves naročeni material po vseh skladiščnih
lokacijah (notranje skladišče, zunanji montaţni objekt, skladišče barv in lakov ter olj in
maziv, skladišče v Zalogu), v drugem krogu pa nato po začrtani poti dostavlja predmete
dela na izbrana delovna mesta. Med izvedbo dostave naročenih predmetov dela
dostavljavec v sklopu drugega kroga tudi pobira prazne transportno skladiščne enote in
jih odvaţa nazaj v skladišča.
Kot vidimo na Sliki 39, imamo v okviru dveh osnovnih »milk run« krogov več
podkrogov (podpoti). V sklopu prvega kroga, kjer se pobira pripravljeno blago, se
osnovni krog ena razdeli v podkroge »A«, »B« in »C«. Vsaka pot v podkrogu je odvisna
od naročila in se ne izvaja konstantno. Na Sliki 39 so prikazane vse moţne poti za
pobiranje predmetov dela iz vseh skladišč. V drugem krogu, pri dostavi predmetov dela,
pa se osnovni krog lahko poljubno razdeli na več podkrogov. Na Sliki 39 so prikazane
tri variante. Posamezne poti so odvisne od naročil delovnih mest. Kolikor naročil bi
dobili za posamezen obhod, takšen krog »milk run« bi uporabili.
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Slika 39: Prikaz kroţnih poti pobiranja in dostave predmetov dela

ZNOTRAJ SKLADIŠČ

lokacija
skladiščenja
montažni objekt
barve
in laki

olja
in maziva

»milk run«
krog 1 C

lokacija
skladiščenja
Zalog

»milk run«
krog 1 B

»milk run«
krog 1 A

komisionirna
cona

Delovno mesto

ZNOTRAJ PROIZVODNJE

»milk run«
krog 2 A

»milk run«
krog 2

»milk run«
krog 2 B
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Pri aktivnostih dostave materiala na delovna mesta se kot osnovne transportno
skladiščne enote v večini primerov uporabljajo skladiščni zaboji. Ti omogočajo hitro
manipulacijo, preglednost nad uskladiščenimi in transportiranimi predmeti dela ter
zaščito transportiranega blaga. V manjši meri (predvsem v tistih primerih, kjer
karakteristike predmetov dela ne dopuščajo uporabe skladiščnih zabojev (dimenzije,
teţa itd.)) se predmete dela dostavlja z uporabo palet ali v določenih primerih tudi brez
uporabe transportno skladiščnih enot.
Da bi še pospešili manipulacije drobnega materiala na samih delovnih mestih,
predlagamo tudi naslednjo rešitev; dostavljavec pri manipulaciji skladiščnih zabojev na
posameznem delovnem mestu zaboj z drobnim materialom nadomesti z napolnjenim
zabojem, četudi prvi še ni povsem prazen. To pomeni, da dostavljavec ne prestavlja
drobnega materiala v obstoječi zaboj, ampak obstoječi zaboj preprosto zamenja z
novim, napolnjenim. Zaboj, v katerem je ostanek drobnega materiala, nato odpelje v
skladišče, kjer ga identificirajo, stehtajo in iz njega pripravijo novo pošiljko.

6.3

Sredstva internega transporta

Za dostavo materiala na delovna mesta se v različnih proizvodnjah uporabljajo različna
transportna sredstva (vlakci, viličar, električna transportna vozila, ročni paletni vozički
itd.). V našem primeru bi na osnovi posnetka stanja skladiščnega poslovanja in ogleda
vseh obratov proizvodnje predlagali uporabo električnega vozila, ki bi s svojo robustno
konstrukcijo nemoteno delovalo v konkretnem proizvodnem okolju. Takšno vozilo
omogoča tudi priključitev dodatnih vozičkov, vendar bi uporabo le-teh morali preveriti.
Problem bi se lahko pojavil predvsem pri ostrih zavojih na notranjih transportnih poteh.
6.3.1 Električno vozilo
Za stanje, kakršno je v proizvodnji, bi za dostavo predmetov dela priporočali električni
voziček s tovorno platformo in z moţnostjo priključitve več vagonov. Osnovna tovorna
platforma se lahko nadgradi v več nadstropij. Električni voziček je dovolj majhen in
okreten, da bi lahko manevriral po transportnih poteh in ostrih (pravokotnih) zavojih.
Električni transportni voziček bi se v preteţni meri uporabljal za dostavo predmetov
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dela, ki so skladiščeni v plastičnih zabojih, prav tako pa bi omogočal dostavo predmetov
dela, ki se skladiščijo in transportirajo brez uporabe transportno skladiščnih enot. Za
teţje in dimenzijsko večje predmete dela bi uporabili električni čelni viličar.
Na osnovi ponudbe, ki je na trgu, smo izbrali dva modela električnih transportnih
vozičkov, ki bi zaradi svojih karakteristik dobro delovala v proizvodnem okolju in
omogočala hitro ter uspešno dostavo predmetov dela na ţeleno delovno mesto. Obe
predlagani vozili, predstavljeni na Sliki 40, sta izvedbi podjetja PEFRA AG iz Nemčije,
modela njihovih električnih vozil, ki bi ju uporabili v proizvodnji, pa sta model
»509/1350« in model »610«. Razlikujeta se v številu koles, dimenzijah in nosilnosti, v
Tabeli 34 pa so prikazane določene tehnične značilnosti obeh predlaganih vozil. Obe
vozili imata moţnost priključitve dodatnih vagonov in omogočata nadgradnjo tovorne
platforme po naročnikovih ţeljah.
Slika 40: Primer električnih transportnih vozičkov

PEFRA, model 509/1350

PEFRA, model 610

Vir: ˝Transport˝ [Molson elektro d. o. o.], b. d.

Tabela 34: Tehnične specifikacije predlaganih električnih transportnih vozičkov
Tehnične značilnosti
število koles
skupna dolţina
skupna širina

Model 509/1350

Model 610

3

4

2.363 mm

3.100 mm

850 mm

1.070 mm
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teţa praznega vozila

495 kg

1.180 kg

1.360 mm

1.865 mm

širina tovorne platforme

850 mm

1.000 mm

nosilnost vozila

500 kg

1.000 kg

hitrost praznega vozila

9 km/h

17 km/h

hitrost natovorjenega vozila

7 km/h

16 km/h

električni

električni

pnevmatike

pnevmatike

dolţina tovorne platforme

vrsta motorja
kolesa

Vir: PEFRA AG, 2005a

Glede na dimenzije osnovne platforme posameznega modela električnega transportnega
vozila lahko predvidimo tudi, kolikšno maksimalno število posameznih tipov
skladiščnih zabojev lahko natovorimo. Podatki so prikazani v Tabeli 35 in so podani za
osnovne izvedbe modelov, torej brez nadgradnje tovorne platforme. Z nadgradnjo se
število vsaj podvoji.
Tabela 35: Število transportiranih zabojev
Model vozila

509/1350

610

A

9

15

B

19

31

C

9

15

D

9

15

E

5

8

Tip zaboja
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Pot »milk run«

Kot smo ţe omenili, se »milk run« poti od dostave do dostave razlikujejo in sicer na
podlagi naročil s posameznih delovnih mest. To pomeni, da dostavljavec ne opravlja
poti vedno skozi vsa delovna mesta, ampak le skozi tista, ki bi v danem trenutku
potrebovala naročeni material. Dolţine poti in časi posameznih voţenj se zato
razlikujejo. Zaradi razpršenosti delovnih mest po proizvodnji omejimo »milk run« pot
le na označene transportne poti. Če opravimo pot po vsej dolţini transportnih poti,
zajamemo vsa delovna mesta.
Poudariti moramo, da se večina delovnih mest nahaja tik ob označeni transportni poti in
lahko v njihovo neposredno bliţino dostopamo z električnim vozičkom, nekatera pa so
od transportne poti oddaljena nekoliko in v njihovo neposredno bliţino z električnim
vozičkom ne moremo dostopati.
Za določitev potrebnega časa dostave predmetov dela smo izmerili dolţino vseh
notranjih transportnih poti in tako dobili skupno razdaljo, ki jo mora dostavljavec
opraviti v primeru dostave predmetov dela na vsa delovna mesta v proizvodnji. V
našem primeru smo analizirali primer najdaljše in najkrajše poti. Analizo časa smo
naredili na osnovi hitrosti obeh modelov električnih transportnih vozičkov.
V Tabeli 36 sta prikazani dolţini najdaljše in najkrajše poti za dostavo predmetov dela
na posamezna delovna mesta. Zraven smo za boljšo predstavo dodali še izmerjene čase
hoje po teh poteh. V četrtem in petem stolpcu tabele sta prikazana teoretična časa, ki bi
ju za začrtani poti porabil posamezni model predlaganega električnega transportnega
vozička. V tem primeru smo upoštevali samo pot brez ustavljanja.
 Hitrost natovorjenega modela 509/1350 je 1,946 m/s.
 Hitrost natovorjenega modela 610 je 4,448 m/s.
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Tabela 36: Dolţina »milk run« poti in pripadajoči časi
Pot »milk run«

Dolţina

Čas hoje

Model 509/1350

Model 610

najkrajša

cca. 260 m

cca. 285 s

133,6 s

59 s

najdaljša

cca. 765 m

cca. 915 s

393 s

172 s

Na Sliki 41 lahko vidimo pot enega obhoda z električnim transportnim vozičkom.
Zeleno obarvane puščice prikazujejo pot, ki zajema celotno proizvodnjo in se dotika
vseh delovnih mest, modre puščice pa predstavljajo najkrajšo pot, ki zajame skladiščem
najbliţja delovna mesta. Na sliki sta prikazani poti z začetkom v notranjem skladišču
(komisionirna cona) in z nadaljevanjem po proizvodnji (drugi krog).
Pri tej poti dostave predmetov dela pa je seveda potrebno upoštevati tudi čase postankov
in manipulacije s transportno skladiščnimi enotami. Opravili smo simulacijo dostave
naročenega predmeta dela na določeno delovno mesto (ustavitev električnega
transportnega vozička ob delovnem mestu, manipulacija s skladiščnimi zaboji in odvoz
z delovnega mesta). Simulacijo smo naredili na različnih delovnih mestih v proizvodnji
in dobili naslednje rezultate: 27 s, 29 s, 32 s, 30 s, 31 s.
Za poenostavitev izračuna vzamemo za vsako delovno mesto povprečen čas postanka in
manipulacije; to je 30 sekund. V Tabeli 37 so prikazani skupni časi postankov pri
najkrajši in najdaljši poti »milk run«. Skupen čas celotne poti je odvisen od števila
delovnih mest na poti. V Tabeli 37 so tako predstavljeni podatki in skupni časi dostave
predmetov dela za oba primera »milk run« poti.

Uroš Rober: Raziskava skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju s predlogom izboljšav

114

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Slika 41: Pot »milk run« po proizvodnji
8

8

OBRAT l. DML (Površina: 1405 m2)
9

OBRAT l. DMV (Površina: 4284 m2)
9

35 m (40 sek)
10

10

75 m (80 sek)

55 m (60 sek)

11

in skladišče

Priprava dela
Up

Up

12

25 m (30 sek)

14

15

16

40 m (45 sek)

45 m (50 sek)

100 m (120 sek)

13

OBRAT ll. (Površina: 5282 m2)

16

100 m (120 sek)

17a

X

2

X

4

X

X

X

3

X

X

X
X

X

3

75 m (80 sek)

X
X

Orodjarna

7

8

9

10

11

12

13

X

11

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

75 m (80 sek)

X

X

X

6

X

X
X

50 m (55 sek)

X

X

2

5

OBRAT lll. (Površina: 6974 m2)

X

1

OBRAT lll. (Površina: 3040 m2)
X

X

25 m (30 sek)

X

Skladišče

X

X

50 m (55 sek)

X

40 m (45 sek)

12

Pralnica

X

X

X

Lakirnica

4

1

X

X

Sušilnica

X

X

X

X

18a

13

X

30 m (35 sek)

X

X

X

X

X

X

60 m (65 sek)

Up

Uprava
Up

Uprava

Tabela 37: Skupni čas dveh variant »milk run« poti
Najkrajša pot

Najdaljša pot

število delovnih mest

7

22

skupni čas postankov

210 s

660 s

Skupni čas zaključene dostave
model 509/1350
model 610

343,6 s

1053 s

269 s

832 s
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Izbor modela električnega transportnega vozička
Na osnovi opravljenih analiz in pregleda tehničnih značilnosti obeh modelov električnih
transportnih vozičkov podjetju predlagamo nabavo modela 610. Za izbrani model smo
se odločili predvsem na osnovi dejstva, da bo električno transportni voziček deloval v
industrijskem okolju, v katerem se zahteva robustna konstrukcija vseh implementiranih
elementov. Izbrani model odlikujejo robustna izvedba, večja tovorna platforma, velikost
koles in večja transportna hitrost. Pomembno je tudi, da lahko na osnovni model
dodamo več priklopnikov. Predlagani model smo izbrali tudi na osnovi dejstva, da ima
večja kolesa, ki so izjemnega pomena pri voţnji skozi proizvodnjo. Tam namreč
potekajo ţelezniški tiri, preko katerih so speljane transportne poti in večja kot so kolesa,
laţji je prehod čez tire. Širina transportnih poti je 2.200 mm, širina modela 610 pa 1.070
mm, kar pomeni, da lahko električno vozilo tudi z določenim varnostnim dodatkom
(800 mm) neovirano deluje v okviru označenih transportnih poti.

Uroš Rober: Raziskava skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju s predlogom izboljšav

116

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

7 ANALIZA UČINKOVITOSTI PRENOVE
Analizo učinkovitosti prenove skladiščnega poslovanja v podjetju SŢ – Centralne
delavnice Ljubljana d. o. o. smo izvedli na osnovi dveh ključnih točk prenove;
načrtovanje novega skladiščnega prostora in nov koncept dostave predmetov dela na
posamezna delovna mesta.

7.1

Nov skladiščni prostor

Nov skladiščni prostor smo osnovali na dveh lokacijah; notranje skladišče in zunanja
površina, na kateri so montaţni objekt in (pokrita) odlagalna mesta za dimenzijsko večje
in teţje predmete dela.
Volumske potrebe in načrtovane vrednosti
Selitev oddaljenega skladišča se je pokazala kot prvi problem, ki smo ga morali rešiti in
pripraviti predloge novih lokacij skladiščnih prostorov ter zagotoviti potrebne volumske
kapacitete. V Tabeli 38 so predstavljene volumske potrebe uskladiščenih predmetov
dela in dejanske načrtovane volumske kapacitete novih objektov.
Tabela 38: Volumske potrebe in načrtovane vrednosti
Značilnost

Volumska potreba

Dejanska načrtovana
vrednost

novo notranje skladišče
paletna mesta
površina za odlaganje

1.042,8 m3 (bruto)

1.200 m3 (bruto)

741

680

334 m2

629 m2
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Skrajšanje poti za dostavo predmetov dela do proizvodnje
S spremembo lokacije skladiščnih prostorov se nam izjemno skrajšajo poti za dostavo
predmetov dela do proizvodnje. Odpadeta pot do oddaljenega skladišča in pot do
skladišča v Zalogu, ki se opravljata dvakrat dnevno. V Tabeli 39 so prikazane razlike v
dolţinah poti za dostavo predmetov dela do proizvodnje.

Tabela 39: Zunanje transportne poti pred in po prenovi
Značilnost

Prejšnje stanje

Prenovljeno
stanje

dolţina zunanjih poti za dnevno dostavo

26.000 m/dan

/

povprečni porabljeni čas za zunanje poti

98 min/dan

/

20 €

/

strošek goriva na teden (5 dni)

Zmanjšanje števila zaposlenih v skladiščni funkciji
Zaradi ukinitve oddaljenega skladišča in zunanjih dostavnih poti se število zaposlenih v
skladiščni funkciji zmanjša. Zaposleni se prekvalificirajo na druga delovna mesta, tako
da ne pride do nepotrebnih odpuščanj. Podatki o zaposlenih so prikazani v Tabeli 40.
Tabela 40: Število zaposlenih pred in po prenovi
Značilnost
število zaposlenih v skladiščni funkciji

Prejšnje stanje

Prenovljeno stanje

7

3
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Razbremenitev proizvodnega prostora zaradi odstranitve odloţenih predmetov dela
Vse predmete dela, ki so trenutno odloţeni (skladiščeni) ob proizvodnih obratih,
odstranimo in jih uskladiščimo na zanje predvidena mesta v zunanjem skladišču. Pri
odstranitvi teh predmetov dela se sprosti 723 m2 proizvodnega prostora.
Izkoristek skladiščenja v višino
Pri načrtovanju novega notranjega skladiščnega objekta smo izkoristili višino
proizvodnih prostorov, ki je 10 metrov. Tako smo pridobili potreben skladiščni
volumen, ne da bi pri tem pretirano obremenjevali druge obrate v proizvodnji. V Tabeli
41 je prikazana razlika izkoristka po višini.
Tabela 41: Izkoristek skladiščenja v višino v notranjem skladišču
Značilnost
efektivna višina skladiščenja

Prejšnje stanje

Prenovljeno stanje

5m

10 m

Zmanjšanje števila skladišč
Število skladišč, iz katerih se oskrbuje proizvodnja podjetja, se po prenovi zmanjša.
Podatki so prikazani v Tabeli 42.
Tabela 42: Zmanjšanje števila skladišč
Značilnost
število skladišč

7.2

Prejšnje stanje

Prenovljeno stanje

6

4

Nov koncept dostave predmetov dela na delovna mesta

Pri vpeljavi novega koncepta dostave predmetov dela direktno na posamezna delovna
mesta uporabimo prilagojeni sistem »milk run«. Pri tako zasnovanem konceptu
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odpadejo posamezna odloţišča, saj se predmeti dela dostavljajo neposredno iz skladišč
do delovnih mest.
Prenovo dostave oblikujemo tako, da se predmeti dela dovaţajo z električnim
transportnim vozičkom direktno na delovno mesto. Tako vodjem delovnih mest in
delavcem ni potrebno zapuščati delovnih mest zaradi iskanja potrebnih predmetov dela
v odloţiščih ali v posameznih skladiščih. S tem se prihrani čas, ki se uporabi za
neprekinjeno proizvodnjo.

Da razbremenimo delavce in dostavljavca, postavimo ob posamezna delovna mesta
vozičke za material. Na vozičkih se priročno skladišči drobni material (vijačni material,
lepila, silikoni, sponke itd.), kar zmanjša število naročil drobnega materiala in
posledično zmanjša tudi število manipulacij in dostavnih poti.
V Tabeli 43 je prikazan povprečni čas enega obhoda »milk run« poti pri dostavi
predmetov dela na delovna mesta. V isti tabeli pa je prikazan tudi čas, ki ga za iskanje
in dostavo predmetov dela v povprečju porabi en delavec na izmeno. V tej tabeli je v
zadnji vrstici podan tudi čas, ki se v okviru časa, namenjenega proizvodnji, porabi za
iskanje predmetov dela.
Tabela 43: Povprečni časi dostave predmetov dela
Značilnost
povprečni čas enega obhoda dostave
porabljeni čas za hojo – 1 delavec
v celotnem proizvodnem procesu se za hojo povprečno porabi

7.3

Čas
minimalno 550 s
892 s / dan
9.812 s / dan

Zahteve za informatiko

V magistrskem delu smo se osredotočili na posnetke trenutnega stanja, analize in na
predstavitev predloga prenovljenega skladiščnega poslovanja. V delu ni poudarka na
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informatizaciji skladiščnega poslovanja, saj menimo, da bi ta del ţe presegal okvire
zastavljenih nalog v magistrskem delu.
Smo pa v tem poglavju podali določene zahteve, ki bi jih morala pokrivati
informatizacija poslovanja, da bi kompletna prenova delovala tako, kot smo si zamislili.
Zahteve lahko podamo v točkah:
 vpeljava črtne kode;
 prijava – odjava za kanban (posledično za dostavo materiala na delovno mesto);
 naročanje materiala z delovnih mest;
 določanje lokacije posameznega uskladiščenega predmeta dela;
 določanje lokacij posameznih oskrbovanih delovnih mest;
 označitev posameznih delovnih mest (numerična, črkovna …).
Za učinkovito delovanje predlaganega sistema skladiščenja in dostave predmetov dela
na proizvodne celice potrebujemo zanesljivo informacijsko podporo. Informacijski
sistem mora v prvi fazi omogočati podroben pregled nad uskladiščeno zalogo.
Uporabnik sistema mora imeti ves čas moţnost vpogleda:
 kolikšna je zaloga posameznega predmeta dela;
 kje v skladišču se zaloga nahaja;
 kaj je prišlo v skladišče;
 kaj in v kolikšnih količinah se je odpremilo;
 na katero delovno mesto je bil odpremljen predmet dela.

Zelo pomembne so tudi dobre povezave med posameznimi funkcijami v podjetju. Vse
skupaj se začne v proizvodnji, kjer mora informacijska podpora omogočati naročilo
predmetov dela direktno z delovnih mest v skladišče. Ta povezava mora biti hitra, jasna
in brez posrednikov. Sistem v skladišču mora naročilo sprejeti in ga prikazati
uporabniku. Skladiščnik na osnovi naročil pripravi komisione, ki se nato dostavijo do
posameznih delovnih mest. Informacijski sistem mora dostavljavca voditi po
proizvodnji do posameznih proizvodnih mest. Na samem delovnem mestu sistem
prikaţe, kateri predmet dela se mora dostaviti na to mesto. V sistemu morajo ostati
podatki, saj se mora vedeti, kdaj se je predmet dela dostavil in na katero delovno mesto.
Tako zagotovimo sledljivost in laţjo odpravo napak. Prav tako se v ta sistem vključi
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funkcija nabave, ki ves čas spremlja gibanje zaloge določenega predmeta dela in ga po
določenih kriterijih tudi naroči.

7.4

Diskusija

S predlogom prenove skladiščnega poslovanja smo podali celovito rešitev problematike
skladiščnega poslovanja v podjetju SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. Kot
prioritetno nalogo je bilo potrebno rešiti problem selitve oddaljenega skladišča v nove
prostore, saj je podjetje odprodalo zemljišče, na katerem stoji objekt, ki se uporablja kot
oddaljeno skladišče. Po opravljenih analizah in posnetkih dejanskega stanja smo ob
problematiki selitve zaznali tudi druge probleme v zvezi z notranjo logistiko. Zato smo
se odločili, da osnovno rešitev selitve skladišča nadgradimo tako, da bo omogočala
razvoj in optimizacijo logistične funkcije v podjetju.
Ţe ob sami izbiri lokacije novega skladišča smo teţili k temu, da načrtujemo objekt v
neposredni bliţini proizvodnje. Po vseh kriterijih in omejitvah smo izbrali
najprimernejšo lokacijo. Potrebno je upoštevati, da prostora, na katerem bi postavili
skladiščni prostor, ni na pretek, zato je bilo nujno dobro preučiti volumske potrebe in
analizirati prostorsko ureditev proizvodnje in okolice. S podanim predlogom lokacije
novega skladiščnega objekta smo obenem optimizirali velik del zunanjih transportnih
poti, ki so sluţile namenu dostave predmetov dela iz oddaljenega skladišča in skladišča
v Zalogu. Trenutna lokacija skladiščnih objektov omogoča ukinitev poti do oddaljenega
skladišča in tudi poti do skladišča v Zalogu. Potrebno pa je poudariti, da se zunanje
transportne poti do skladišča v Zalogu ne bodo ukinile takoj, ampak postopoma. Namen
rešitve je, da se vsi predmeti dela, uskladiščeni v Zalogu, prestavijo v nove skladiščne
objekte v podjetju. Selitev bo potekala postopoma, zato se bo za določen čas še vršil
promet med lokacijo podjetja in Zalogom. Gledano naprej pa je predlog rešitve
nastavljen tako, da se v prihodnosti vsi predmeti dela iz skladišča v Zalogu prestavijo v
novo skladišče in s tem se za potrebe dostave predmetov dela dokončno ukinejo poti do
Zaloga in nazaj.
Pri samem načrtovanju notranje ureditve novih skladiščnih prostorov smo morali
upoštevati predvsem volumske potrebe, ki so se pokazale ob podrobni analizi

Uroš Rober: Raziskava skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju s predlogom izboljšav

122

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

obstoječega stanja. Jasno je, da je pri vsakem načrtovanju objekta, še posebej
skladiščnega, potrebno do zadnjega centimetra izkoristiti prostor, ki nam je na voljo.
Celotno notranje skladišče, ki se nahaja na območju prvotnega notranjega skladišča in v
delu obrata struţnic, smo načrtovali tako, da se lahko vanj uskladišči celoten asortiment
predmetov dela iz oddaljenega skladišča. Zato smo kot notranjo opremo uporabili
podobne polične regale, kot so se uporabljali v oddaljenem skladišču, le da so novi
nekoliko preoblikovani – razlika se pojavi v globini polic. Takšni regali so primerni za
uskladiščevanje zabojev, ki omogočajo pregledno skladiščenje, laţje in hitrejše
manipulacije ter enostavno označitev (črtna koda). V tem delu smo izrabili tudi višino
prostora, ki nam je na voljo, in tako načrtovali skladiščenje v štirih višinskih delih
(pritličje in tri nadstropja). Skladiščenje v višino ima velike prednosti pri upravljanju s
prostorom, kar se je izkazalo tudi v našem primeru. Notranji del skladišča smo
dimenzionirali tako, da smo vanj uskladiščili potreben volumen predmetov dela, po
drugi strani pa nismo preveč obremenili površine, namenjene proizvodnji.
Po analizi obstoječega stanja smo ugotovili tudi potrebo po odstranitvi predmetov dela
iz proizvodnih obratov in s tem moţnost sprostitve dela površine v proizvodnji. Zato
smo se odločili, da uredimo še en skladiščni prostor, kamor bi shranili te predmete dela,
ki so večjih dimenzij in teţ. Na zunanji površini smo tako oblikovali dva skladiščna
dela; zaprt montaţni objekt in (pokrito) odlagalno površino. Zaradi karakteristik
predmetov dela smo se odločili, da del površine zapremo in s tem omogočimo
skladiščenje predmetov dela, ki so občutljivi na vremenske vplive. Montaţni objekt
nudi popolno zaščito (izolacijo) prostora pred zunanjimi vplivi, kar je pomembno za
takojšno uskladiščenje predmetov dela, ki ne smejo priti v stik z vlago in drugimi
vremenskimi pojavi. Posledično tako montaţni objekt omogoča takojšno odstranitev
predmetov dela iz proizvodnje in sprostitev površine proizvodnih obratov. Za predmete
dela, ki pa jim vremenski vplivi ne škodujejo, smo pripravili odlagalna mesta, ki se
lahko v nadaljevanju tudi pokrijejo. Tam smo načrtovali blok skladišča za dimenzijsko
največje predmete dela. Po izračunih kapacitet obeh skladišč volumskim potrebam
vsekakor zadostimo.
Rešitev izbire lokacije in notranje ureditve novih skladiščnih objektov je nastavljena
tako, da omogoča razvijanje logistične funkcije v podjetju. Podali smo predlog nove
dostave predmetov dela na posamezna delovna mesta. Ob posnetku dejanskega stanja
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smo ugotovili, da se ogromno proizvodnega časa izgubi za iskanje in dostavo
predmetov dela. Sedanji sistem dostave predmetov dela je organiziran tako, da si
zaposleni v proizvodnji sami dostavljajo ţelene predmete dela na delovno mesto. Zaradi
tega zapustijo svoje delovno mesto in delovni proces v tem obdobju stoji. Zato
ponujamo rešitev, ki bi omogočila proizvodnjo brez prekinitev ter hitrejšo in učinkovito
dostavo predmetov dela na izbrana delovna mesta v pravih količinah in ob pravem času.
Omenjeni koncept »milk run« se seveda prilagodi stanju v proizvodnji, tako da lahko
kar najbolje sluţi svojemu namenu. S takšnim načinom dostave razbremenimo
proizvodne delavce, ki so tako skoncentrirani le na svoje primarno delo. Seveda pa je za
takšen učinkovit sistem potrebna zelo dobra povezava vseh funkcij v podjetju, kar
omogoča dobra informacijska podpora. Informacijska tehnologija mora vsaki
proizvodni celici omogočati samostojno naročilo predmetov dela direktno iz skladišča,
le-to pa mora biti neposredno povezano z nabavno funkcijo. Potrebna je izjemna
fleksibilnost sistema in če to doseţemo, se bodo pokazali tudi rezultati.
Na koncu naj omenimo še, da se število zaposlenih v skladiščni funkciji s trenutnih 7
lahko zmanjša na vsaj 3. Kot je postavljen predlog prenove, bodo trije zaposleni v
skladiščni funkciji z lahkoto obvladovali skladiščenje in oskrbo, seveda ob veliki
pomoči informacijske tehnologije. Ker ne odobravamo direktnih odpuščanj, predlagamo
prezaposlitve na druga delovna mesta ali upokojevanje, oziroma uporabimo druge
vzvode za obojestransko uspešno rešitev nastale situacije.
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ZAKLJUČEK
Pot do popolne prenove kakršnega koli sistema ali koncepta vedno zahteva dobršno
mero poznavanja predstavljene problematike, tako s teoretičnega, kot tudi s praktičnega
vidika. V primeru tega magistrskega dela smo morali v prvi fazi temeljito preučiti
obstoječe stanje skladiščnega poslovanja v podjetju in v določeni meri tudi značilnosti
samega proizvodnega procesa. S posnetka stanja smo nato izluščili probleme, ki
omejujejo optimalno izkoriščanje tako proizvodnega procesa kot tudi samih proizvodnih
kapacitet. Po vseh analizah trenutnega stanja smo začeli oblikovati predloge izboljšav,
ki smo jih v zadnji fazi tudi dodelali, predstavili in namenili praktični uporabi. Seveda
je vsako vpeljano spremembo v utečen sistem ali koncept potrebno neprestano
nadzorovati, da se izvaja tako, kot smo predvidevali, in s tem omogoča optimalno
delovanje sistema. Pomembno je, da v začetni fazi uvajanja sprememb dobro
spremljamo, kako se uvedena izboljšava v realnem okolju obnese. Tako lahko določene
manjše napake ali odstopanja od ţelenih rezultatov hitro in učinkovito popravimo.
Ocena in vrednotenje uspešnosti rešitve problematike
V Tabeli 44 je prikazan pregled izboljšav, ki smo jih predlagali in po našem mnenju
predstavljajo optimalno rešitev za predstavljeno problematiko skladiščnega poslovanja
v podjetju.
Tabela 44: Ocene učinkov
Ocena učinka

Del prenove
Nov skladiščni objekt

 omogoča uskladiščenje predmetov dela iz
oddaljenega skladišča in skladišča v Zalogu;
 omogoča uskladiščenje predmetov dela,
odloţenih v proizvodnji;
 omogoča moderen informacijski in WMS pristop;
 ukinitev zunanjega skladišča in skladišča v
Zalogu;
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 ukinejo se zunanje dostavne transportne poti.
 pridobitev 723 m2 operativnega prostora v

Odstranitev PD iz
proizvodnje

proizvodnji.
 omogočajo priročno hrambo drobnega materiala,

Vozički za material

ki se uporablja v velikih količinah;
 zaposleni jih lahko prestavljajo po svojih
potrebah.
Električni transportni voziček

 omogočajo dostavo PD direktno na delovna
mesta;
 ukinitev odloţišč za PD v proizvodnji;
 zaposleni ne zapuščajo svojih delovnih mest z
namenom iskanja ţelenega PD;
 varen transport večje količine PD;
 zmanjšanje časa oskrbe delovnih mest.
 omogočajo uskladiščenje predmetov dela;

Skladiščni zaboji

 hitrejše manipulacije;
 večja preglednost nad uskladiščenimi PD;
 zaščita predmetov dela.

Vrednotenje učinkov
Tabela 45: Vrednotenje učinkov
Značilnost

Pridobitev

Vrednotenje

ukinitev zunanjih transportnih

ni prevoţenih 24 km/dan,

strošek goriva na leto

poti

ni izgube časa 98 min/dan

je okrog 760 €

zmanjšanje števila zaposlenih

s 7 na 3 zaposlene
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sprostitev prostora v

723 m2 pridobljenega

proizvodnji

prostora

1.084.500 €

V Tabeli 45 so predstavljeni določeni prihranki, ki bi se pojavili v primeru, da podjetje
upošteva naše predloge prenove skladiščnega poslovanja. Pri ukinitvi zunanjih
transportnih poti za dostavo predmetov dela do odloţišč smo ocenili prihranek pri
gorivu, ki se porabi za voţnjo. Izračunali smo, da voznik na mesec opravi 480 km in pri
porabi okrog 10 l/100 km (lahko dostavno vozilo) to znese okrog 50 litrov goriva na
mesec. Po sedanjih cenah pogonskih goriv pride strošek 63,4 € na mesec. Na letni ravni
to predstavlja 760,8 € prihranka.
V isti tabeli je podatek o zmanjšanju števila zaposlenih v skladiščni funkciji. Po
podatkih iz podjetja je v tej funkciji trenutno zaposlenih 7 ljudi. Ob implementaciji
predlagane rešitve v skladiščno poslovanje podjetja bi po naših ocenah potrebovali le 2
oziroma največ 3 zaposlene na tem področju. Ocenili smo prihranek, če namesto 7 ljudi
v tej funkciji zaposlimo 3. Okviren bruto dohodek na zaposlenega v skladiščni funkciji
podjetja znaša okrog 1.200 € na mesec. Na letni ravni je to okoli 14.400 €. Če ta znesek
pomnoţimo s 4, dobimo rezultat 57.600 €.

Prav tako pa smo v tej tabeli predstavili in ovrednotili pridobljen operativni prostor, ki
se pridobi z uskladiščenjem predmetov dela, ki se nahajajo ob proizvodih obratih.
Skupna pridobljena površina je 723 m2, kar predstavlja pribliţno 5 % proizvodnega
prostora. To površino smo ovrednotili s ceno kvadratnega metra zgrajenega objekta
(1.500 €) in dobili rezultat 1.084.500 €. Ta znesek seveda ne predstavlja direktnega
prihranka, ampak nakazuje trenutno veliko neizkoriščenost potencialnega razvoja
podjetja.
Zelo pomembno dejstvo ob prenovi skladiščnega poslovanja pa je tudi to, da po vpeljavi
novega koncepta oskrbovanja delovnih mest zaposleni ne zapuščajo svojih delovnih
mest zaradi iskanja potrebnega predmeta dela. Po analizah smo prišli do zaključka, da:
 posamezni delavec v povprečju porabi 892 s za iskanje PD na izmeno;
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 se v vseh obratih proizvodnje v eni izmeni porabi v povprečju 9.812 s samo za
iskanje ţelenih predmetov dela;
 se pri prenovljenem stanju za oskrbo vseh delovnih mest v povprečju porabi 550 s
na dan.
Čeprav smo to prednost izpostavili kot zadnjo, se nam zdi ta pridobitev ključnega
pomena. Izjemno pomembno je, da delavci ne zapuščajo svojih delovnih mest in s tem
ne prekinjajo svojega proizvodnega dela. Način direktne oskrbe delovnih mest ima tako
številne prednosti:
 čas, potreben za proizvodnjo ali popravilo posameznega elementa, se skrajša, saj ni
potrebe po velikih prekinitvah dela;
 delo poteka bolj umirjeno in brez odvečne izgube časa;
 delo je manj stresno, saj za dostavo poskrbi skladiščna sluţba in tako se posameznim
delavcem poleg proizvodnje ni potrebno ukvarjati še z logistiko;
 delavci so manj obremenjeni in bolj skoncentrirani na svoje primarno delo;
 dela dostave in proizvodnje so opravljena hitro, kvalitetno in učinkovito.
Pogoji za uvedbo izboljšav
Predlogi izboljšav, predstavljeni v tem magistrskem delu, so oblikovani tako, da jih
lahko podjetje postopoma vpelje v svoj sistem skladiščnega poslovanja. Seveda je bila
naša prioritetna naloga priprava predloga novih skladiščnih prostorov, saj je podjetje
odprodalo objekt oddaljenega skladišča. Pripravili smo predlog, ki zadostuje vsem
pogojem in se lahko nemudoma realizira.

V drugem delu pa smo podali tudi predlog nove oskrbe delovnih mest, kar bi pomenilo
zaključeno celoto prenove skladiščnega poslovanja v podjetju. Na osnovi dodatne
investicije, ki bi bila potrebna v električno transportno vozilo in vozičke za material, se
podjetje lahko odloči za predlagan koncept oskrbe delovnih mest.

Uroš Rober: Raziskava skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju s predlogom izboljšav

128

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Ocena investicije
Da bi prenova skladiščnega poslovanja zaţivela, je seveda potrebna določena investicija
v posamezne elemente izboljšav. Potrebno investicijo smo razdelili na tri dele;
investicija v montaţni objekt, investicija v električni transportni voziček in investicija v
vso ostalo skladiščno ter transportno opremo. Zaradi tajnosti določenih podatkov bomo
za tretji del investicije podali oceno na podlagi podobnih investicij v drugih okoliščinah.
Ocena investicije v montaţni objekt dimenzij 37 m × 16 m × 7 m (po podatkih iz
podjetja Konstrukcije Schwarzmann d. o. o.) skupaj z montaţo znaša 71.040,00 €.
Investicija v osnovno varianto električnega transportnega vozička PEFRA model 610
(2005b) znaša 17.000,00 €.
Ocena investicije v skladiščno in transportno opremo ter v njeno implementacijo zajema
stroške:


skladiščnih zabojev;



regalnega sistema (polični in paletni regalni sistem);



vseh vrst palet;



vozičkov za material;



tovornega dvigala;



priprava podlage za montaţni objekt.

Investicija v to opremo znaša po grobi oceni 84.200,00 €. Skupna ocenjena investicija v
kompletno prenovo skladiščnega poslovanja v podjetju bi bila torej 172.240,00 €.

Povrnitev investicije

Stroški investicije bi se po izračunu

172.240,00 €
58.360,00 €

povrnili čez 2,95 leti. Izračun je seveda

samo primerjalen, saj smo v njem upoštevali le prihranek pri zmanjšanju števila
zaposlenih in prihranek pri zunanjih transportnih poteh. Pri povrnitvi investicije je
seveda potrebno upoštevati tudi prostor, ki ga pridobimo v proizvodnji in ga ocenjujemo
na 1.084.500 €, ter izboljšanje proizvodnega procesa na podlagi zmanjšanja prekinitev
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samega procesa in hitrejše ter učinkovitejše oskrbe delovnih mest. Ob upoštevanju teh
dodatnih prednosti je povrnitev investicije bistveno hitrejša.
Možnost nadaljnjega razvoja
Podjetje SŢ – Centralne delavnice Ljubljana d. o. o. deluje na petih različnih lokacijah.
Kot smo opazili pri analizi proizvodnje in sistema skladiščnega poslovanja te lokacije,
imajo v podjetju še velike rezerve na področju skladiščnega poslovanja in ostale
proizvodne logistike.

Prva naloga pri nadaljnjem razvoju podjetja v smislu proizvodne logistike in
skladiščnega poslovanja je sistematična ureditev skladišč tudi na ostalih lokacijah. Prav
tako kot v Ljubljani je tudi na ostalih lokacijah potrebna učinkovita povezava skladišč s
posameznimi proizvodnjami. Pojavlja se zahteva po vzpostavitvi učinkovitega sistema
nadzora nad zalogami in tako posledično po informatizaciji skladiščnega poslovanja,
kar pripomore k večji učinkovitosti skladišč in same proizvodnje.
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