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ABSTRACT
Because of growing keen competition on the world market Merkur d.d. was forced to find
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1 UVOD
Prehod slovenskega gospodarstva iz planskega v tržno obliko poslovanja, proces privatizacije
in druge spremembe v slovenski družbi, vse to je za sabo potegnilo tudi spremembe v
trgovskih podjetjih. Važno je ponuditi izdelek,ki bo zadovoljiv kupca tako s funkcionalnostjo,
kakovostjo in primerno ceno, ter hkrati podjetju prinesel tudi primeren dobiček.
Sedanji čas je prinesel znatne spremembe tržnih območij, na katerih prodajajo svoje
izdelke slovenska podjetja. Potem ko je praktično odpadla možnost prodaje na področju bivše
Jugoslavije, so se morala slovenska podjetja preusmeriti na druga tržišča, predvsem pa na
področja Evropske unije. To pa je zahtevalo tudi sprejetje pravil in pogojev, ki vladajo na tem
trgu, kjer velika konkurenca in zahteve glede kakovosti izdelkov porajajo tudi nujne
spremembe na vseh področjih prodaje. Eno izmed podjetij, ki se ukvarja z prodajo blaga, je
tudi Merkur, d.d. Kranj.
Zaradi vedno večje konkurence na slovenskem trgu, morajo naša podjetja iskati vedno
nove poti za pridobivanje prednosti pred konkurenco. Ena izmed takih poti je tudi povečanje
poudarka lastnostim, kot so poštenost, celovitost popolnost in pristnost, ki mora biti navzoča
pri poslovnih učinkih in združbi sami. Glavne prvine so:
Eden izmet ciljev celovitega obvladovanja kakovosti je tudi zadovoljevanje potreb in
pričakovanja kupcev. Kriteriji so:
-

sposobnost upoštevanja specifikacij,

-

število hib, napak, odstopanj,

-

pravočasna dobava,

-

celovita dobava,

-

logistične informacije

-

razpoložljivost izdelkov,

-

izobraževanje o (novih) izdelkih,

-

kakovost inovacij v storitvah,

-

plačilni pogoji in financiranje.
Eden izmed največjih problemov pri trgovini je tudi problem zalog blaga, ki

predstavljajo precejšen del stroškov poslovanja. Uspešno podjetje mora namreč zaloge čim
hitreje obračati. Tu je največja težava določitev velikosti zalog, saj na zaloge pritiskata dva
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nasprotujoča dejavnika. Na eni strani so to kupci, ki so zainteresirani, da bi imela trgovina v
vsakem trenutku na zalogi blago, ki ga potrebujejo. Na drugi strani pa imamo zahteve po
zmanjšanju zalog,saj pomenijo prevelike zaloge za trgovine mrtev kapital. Zato smo v
podjetju uvedli tudi proizvodni proces, z namenom izdelave posameznih izdelkov v lastni
režiji in s tem zmanjšati zaloge, skladišča ter s tem omogočiti celovitejše zadovoljevanje
potreb in zahtev kupcev po razrezu in dodelavi proizvodov črne in barvaste metalurgije.
S procesom proizvodnje razumemo razrez črne in barvne metalurgije. Proces proizvodnje
meji s procesom prodajanja, z logističnim procesom odpremljanja in prevzemanja in s
procesom nabavljanja blaga.
Proces obvladovanja proizvodnje zajema pripravo proizvodnje, operativno proizvodnjo,
ter posebne procese, ki odstopajo od sistemskih procesov. Tehnološka in operativna priprava
proizvodnje sta zaradi značilnosti posamične naročniške proizvodnje združeni v enem
oddelku. Posameznik pa opravlja tako naloge tehnologa kot planerja proizvodnje.
To je tudi okviren obris problematike , ki jo bo obravnavala ta diplomska naloga.
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2 PRINCIPI IN SISTEM ORGANIZIRANOSTI MERKUR, d. d.
Podjetje MERKUR, d. d. je organizirano kot delniška družba in kot krovno podjetje Skupine
Merkur. Upoštevajoč principe in pomen poslovne organiziranosti za neprestani napredek
trgovinske organizacije, je postavljen strukturiran sistem upravljanja in vodenja podjetja. Leta ustreza sodobnim načelom poslovne organiziranosti, dejavnosti in trgovinskim procesom,
velikosti

podjetja,

kadrovskim

resursom,

sprejeti

politiki

podjetja

ter

poslovno-

organizacijskim ciljem, v želji izpolniti pričakovanja in potrebe naših notranjih in zunanjih
kupcev.
Postavitev organizacije strukture podjetja temelji na naslednjih principih: na nabavni
strani v odnosu do dobaviteljev zasledujemo produktno orientiranost, na prodajni strani v
odnosu do kupcev zasledujemo orientiranost glede na kupce (po vrsti kupcev, po tržnih
območjih,…), procesi v podjetju pa so podprti s hierarhično in procesno organiziranostjo.
Hierarhična organiziranost podpira delovanje strokovnih funkcij in skupnih standardov
poslovanja podjetja, procesna organiziranost pa povezuje komercialni poslovni proces od
nabave, preko logistike, do prodaje in druge procese, ki niso hierarhično obvladovani (npr.
programski direktorji so zadolženi za določen asortiment od nabave do prodaje). Povezovati
morajo posamezne strokovne funkcije v učinkovit poslovni proces.
Za uresničevanje enkratnih, zahtevnejših in obsežnejših projektnih nalog, ki zahtevajo
vključitev strokovnjakov z znanjem in izkušnjami iz različnih delov podjetja, lahko
imenujemo eno ali več projektnih skupin. Le-te delujejo skladno s principi projektne
organiziranosti. [2]

2.1 ORGANI V SESTAVI MERKUR, D.D.
Skupščina delničarjev, Nadzorni svet in Uprava
Najvišji organ delniške družbe Merkur, d. d. je skupščina delničarjev, ki jo sestavljajo
imetniki delnic. Skupščina delničarjev voli nadzorni svet, ki zastopa interese lastnikov delnic,
nadzoruje poslovanje podjetja in imenuje upravo. Nadzorni svet je sestavljen iz predstavnikov
delničarjev in predstavnikov zaposlenih. Takšna sestava je zahtevana v zakonu o sodelovanju
delavcev pri upravljanju. Predstavnike delničarjev voli skupščina, predstavnike delavcev pa
svet delavcev. Predsednik sveta delavcev je v nadzornem svetu po funkciji.
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Upravo imenuje nadzorni svet. Uprava vodi podjetje, zastopa in predstavlja podjetje ter
poroča nadzornemu svetu.

2.2 ORGANIZIRANOST MERKUR, D. D.

Slika 1: Organizacijska shema Merkur, d. d.
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Deli podjetja in področja
Posamezni člani uprave in predsednik uprave so zadolženi za vodenje delov podjetja ali
področij.
V poslovodstvu komerciale so poleg direktorja komerciale še nekatere pomembnejše
funkcije kot so obvladovanje produktov in komercialne analize.
Matrična organiziranost komerciale. Proces poslovanja komerciale teče od oblikovanja
asortimenta, nabavljanja blaga preko logistike do malo in vele prodaje ter izvoza. Izvaja se
skozi različne organizacijske enote, katerih procese je potrebno med seboj povezati. Potreba
po procesni povezanosti je še večja, ker je Merkur d. d. na nabavni strani organiziran glede na
produkt in dobavitelje, medtem ko je na prodajni strani glede na vrsto kupcev.
Programski direktorji so zadolženi za svoj del asortimana od nabave do prodaje, poleg
tega pa tudi za partnerske odnose tako s kupci kot dobavitelji. Zadolženi so torej za proces od
nabave do prodaje, za določen asortiment. Imamo programske direktorje za naslednje
programe: gradbenega, elektro in strojne inštalacije, široka potrošnja, črna metalurgija,
tehnični proizvodi ter kemija in papir.
Glavne povezave med nabavo in prodajo:
produktne skupine v nabavi ter prodajne skupine v veleprodaji in produktne skupine v
nabavi ter prodajno skupino izvoz v prodaji na tuje trge in produktnimi skupinami v nabavi ter
prodaji potrošnikom in prodaji podjetjem v maloprodaji produktnimi skupinami v nabavi in
območnimi prodajami v področju trženje in produktnimi skupinami v nabavi ter skladiščnimi
in storitvenimi dejavnostmi v logistiki so prikazane na sliki.
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Slika 3: Organizacijska shema Nabave

Slika 4: Organizacijska shema Logistike
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Slika 5: Organizacijska shema Maloprodaje
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Slika 6: Organizacijska shema Veleprodaje
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Slika 7: Organizacijska shema področja Trženje

Slika 8: Organizacijska shema Prodaje na tuje trge

11

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Diplomsko delo

Slika 9: Organizacijska shema Marketinga

Slika 10: Organizacijska shema Finančnega področja
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Slika 11: Organizacijska shema Računovodstvo

Slika 12: Organizacijska shema Kadrovsko pravnega področja
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Slika 13: Organizacijska shema Področja investitorski inženiring

Slika 14: Organizacijska shema Področja informatika

Slika 15: Organizacijska shema Področja za poslovno organiziranost
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Pojem/Kratica

Razlaga
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Komerciala

N

Nabava

L

Logistika

VP

Veleprodaja

MP

Maloprodaja

PT

Področje Trženje
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Prodaja na tuje trge

OI

Organizacija in informatika

M

Marketing

FP

Finančno področje

PRAČ

Področje računovodstvo

KPP

Kadrovsko pravno področje

PINV

Področje investitorski inženiring

PINF

Področje informatika

PPO

Področje za poslovno organiziranost

PDD

Poslovodstvo Merkur, d. d.

SE

Stroškovna enota
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3 POSLOVANJE LOGISTIKE V MERKUR d.d.
3.1

NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Opis logistične dejavnosti kot povezovalne funkcije v pretoku materiala in informacij od
dobavitelja do kupca z vmesno fazo shranjevanja blaga in dodelave blaga, opredelitev
odgovornosti in pristojnosti s ciljem obvladovanja procesa in stroškov. Področje uporabe:
Skupina Merkur, v nadaljevanju SM. [6]

3.2 SPLOŠNO
Premagovanje prostora in časa spada med osnovne potrebe vsakega podjetja, za kar je
potrebna dejavnost premikanja blaga in informacij v prostoru in času od mesta njihovega
nastanka do mesta njihove uporabe. Logistika so vse aktivnosti, ki služijo premikanju blaga
od dobaviteljev, znotraj podjetja do kupcev. Skozi informacijski tok, ki spremlja premik blaga
se logistika prepleta s klasičnimi poslovnimi funkcijami (nabavo, proizvodnjo, prodajo), zato
je cilje logističnega sistema kot celote in posameznih faz potrebno uskladiti s cilji nabave in
prodaje.
Poleg osnovnih logističnih procesov (prevzem, hramba, odprema, transport blaga) in
ostalih procesov servisiranja komercialne dejavnosti SM, v področje Logistike uvrščamo tudi
proces

dodelavnih

storitev,

skozi

katerega

kupcem

zadovoljujemo

potrebo

po

konfekcioniranih metalurških proizvodih in s tem ustvarjamo dodano vrednost.
Za obvladovanje blagovnega toka logistika potrebuje ustrezno tehnološko opremo, ki je
prilagojena posebnostim blagovnih skupin. Del logistične dejavnosti je zato namenjen
preventivnemu in urgentnemu vzdrževanju te opreme.
Področje logistike je ena izmed funkcij komerciale, katere osnovna naloga je
vzpostavitev enotnega logističnega sistema v skupini Merkur skozi:
-

uvedbo modela organizacije logistike v SM, ki omogoča matrično vodenje logistike v
MHP,

-

vzpostavitev matričnega vodenja logistike v MHP, shemo komercialnih procesov,
lastnikov in koordinatorjev procesov,
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-

model distribucijskega sistema, ki zagotavlja optimalne blagovne tokove, vzpostavitev
logističnega informacijskega sistema, ki zagotavlja kvalitetne informacije za upravljanje
področja logistike in planiranje, izvajanje in nadzor operativnega dela,

-

zagotavljanje uravnoteženega logističnega servisa z logističnimi stroški.

Vizija in Standardi vedenja zaposlenih v Logistiki:
Vizija: Smo del celote in s svojim odnosom/ravnanjem prispevamo k uspešnosti podjetja.
Za potrebe uresničevanja vizije in učinkovito izvajanje poslovnih procesov veljajo
naslednji standardi vedenja: [5]
-

Skrbeti za varna in urejena delovna mesta ter delovno okolje - materialni stroški

-

Gospodarno ravnati z delovnimi sredstvi, napravami in tehnološko opremo – ravnati kot
dober gospodar – stroški vzdrževanja

-

Skrbno ravnati z blagom - reklamacije

-

Dosledno izvajati predpisane tehnologije dela, opredeljene logistične standarde in
normative - produktivnost, odlagalna mesta, zanesljivost dostave,

-

Skrbeti za urejeno poslovno dokumentacijo - odškodninski zahtevki, upravne kazni carina

-

Skrbeti za lasten razvoj in izboljševanje kvalitete dela – usposabljanje, reklamacije

-

Prihajati pravočasno na delovno mesto - evidentiranje

-

Negovati dobre medsebojne odnose

-

Skrbeti za prenos informacij

-

Vljudno vedenje in komuniciranje

Organiziranost Logistike
V Merkur, d. d. je področje logistike organizirano skozi tri sektorje in sicer
-

Skladiščno transportno dejavnost,

-

Tehnološko tehnični sektor in

-

Procesno-upravljavski sektor.
Organiziranost L je hierarhična, ker se je skozi razvoj področja logistike v podjetju ta

oblika izkazala kot najbolj primerna za zagotavljanje usklajenega delovanja vseh logističnih
dejavnosti predvsem pa za razvoj logistike kot stroke.
S širitvijo podjetja na trge izven Slovenije uvajamo izvajanje logističnih procesov po
enotnih standardih. Ker hierarhična organiziranost L, glede na stopnjo razvoja logistične
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dejavnosti v posameznem MHP, kot tudi glede na hierarhično organiziranost posameznega
MHP ni smiselna, se centralno upravljanje logistične dejavnosti v SM zagotavlja skozi
matrično vodenje odgovornih oseb za L in vodij OE, ki izvajajo skladiščno transportno
dejavnost v MHP. [5]
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*Investicije v TTS niso organizacijska enota, pač pa je to dejavnost, ki jo izvaja TTS za
celotno področje Logistike v SM.
*Razvoj je stalen proces, ki se izvaja za celotno področje Logistike v SM.
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4 SKLADIŠČNO TRANSPORTNA DEJAVNOST

Slika 17: Sedež Merkur, d. d.

4.1 LOKACIJE IN NASLOVI SKLADIŠČ
V sklopu Merkur d.d. so trenutno aktivna naslednja skladišča:
V sklopu lokacije Naklo so operativna naslednja skladišča:
516 Skladišče tehničnega blaga Naklo
519 Storitvena dejavnost Naklo
527 Skladišče metalurgije Naklo
315 Javna skladišča Kranj

V sklopu lokacije Celje so operativna naslednja skladišča:
522 Skladišče Celje
525 Skladišče Kemije Celje
526 Storitvena dejavnost Celje
595 Skladišče Interevropa
597 Skladišče SCT Črnuče

Lokacija Ljubljana
598 Skladišče Ljubljana
21
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Dislocirana skladišča, pretekališča, trošarinska skladišča:
593 Skladišče Pančevo
594 Skladišče Koper
596 Skladišče Luka Rijeka
529 Skladišče Alpos
604 preteklano skl. Teol
609 pretekalno skl. Kemira
608 pretekalno skl. Tki
607 pretekalno skl. Color
606 pretekalno skl. Simbra
610 trošarinsko skl. Celje

4.2 DELOVNI ČASI SKLADIŠČ
Osnovni delovni čas skladišč je na vseh lokacijah vsak delovni dan (ponedeljek- petek) od
7.00 do 15.00 ure. Posamezna skladišča so glede na obsege del organizirana v dvo ali tri
izmenskih delovnikih, glede na specifiko dela pa so skladišča interno organizirana tudi tako,
da so delovni časi podaljšani oziroma skladišče začne delati pred pričetkom osnovnega
delovnika.
Zaposleni imajo gibljiv delovni čas na podlagi interne organizacije znotraj posameznega
skladišča v skladu z predpisano zakonsko regulativo.
Natančno pa je delovni čas opredeljen v sistemskemu dokumentu.

4.3

OSNOVNI
PROCESI
DEJAVNOSTI

V

SKLADIŠČNO

TRANSPORTNI

Postopki za vse vrste dela v skladišču so opredeljeni po procesih. V osnovi poznamo pet
procesov, kateri so opredeljeni skozi blagovni tok in

pokrivajo vse pristojnosti, katere

skladiščno transportna dejavnost izvaja.
Procesi so razčlenjeni na podprocese in razgrajeni do nivoja aktivnosti. Prav tako je na
nivoju procesa predvidena uvedba standardov in normativov kateri so osnova za planiranje.
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PREVZEMNI PROCESI
Operativno planiranje prevzema v DC
Identifikacija blaga na prevzemu
Vhodne kontrole in priprava blaga za uskladiščenje
Deklariranje blaga
Uskladiščenje blaga
Evidentiranje in obdelava podatkov vhoda blaga

HRAMBNI PROCESI
Upravljanje strukture skladišč in skladiščnih sistemov
Strukturiranje zalog in upravljanje podatkov o zalogah
Upravljanje zmogljivosti in sistemov
Preskladiščevanje
Nadzor kakovosti zalog

ODPREMNI PROCESI
Planiranje in terminiranje odpreme
Planiranje komisioniranja
Komisioniranje
Odprema pošiljk
Odprema izrednih pošiljk

PROCESI UPRAVLJANJA TRANSPORTA
Disponiranje transporta
Upravljanje transportnih zmogljivosti
Izvajanje transportnih storitev

POSEBNI PROCESI
Vračila blaga kupcev
Medskladiščni premiki (redna in najeta skladišča)
Postopki reklamacij
Poslovanje z neskladnimi zalogami, odpisi in uničenja blaga
Inventure
Predelave ali dodelave blaga
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Postopki s potrošnim in pomožnim materialom v logistiki
Postopek poslovanja z vračljivo embalažo
Postopki uvozne in izvozne logistike

Natančno so postopki procesov definirani in opisani v sistemskih dokumentnih, kateri
so tudi osnova za pridobitev ISO standardov. Sistemski dokumenti so za vse zaposlene
zavezujoči. [9]

Spisek sistemskih dokumentov vezani na procese v STD:
-

Poslovanje Logistike v Skupini Merkur

-

Skladiščno poslovanje

-

Označevanje izdelkov črne in barvaste metalurgije

-

Redni letni popis trgovskega blaga v Nabavi in Logistiki

-

Opomnik za zapiranje dokumentacije ob zaključku leta

-

Kakovostni prevzem blaga črne in barvaste metalurgije

-

Kakovostni prevzem Tehničnih proizvodov (NS TP)

-

Kakovostni prevzem blaga energetike in instalacije, gradbenega materiala in lesa, široke
potrošnje in kemije ter betonskega jekla

-

Vmesna kontrola in reševanje neskladnosti v procesu skladiščenja in pretoka blaga

-

Pripravljanje in odpremljanje blaga

-

Izdajanje evidenčne dobavnice

-

Poslovanje z embalažo

-

Komisioniranje s prenosnimi terminali

-

Poslovanje z blagom za prodajne akcije

-

Prevzemanje blaga v skladiščih Logistike

-

Pakiranje in dodelava blaga

-

Priročnik Logistike

-

Skladiščenje nevarnih kemikalij

-

Ocenjevanje in rangiranje dobaviteljev po logističnih kriterijih

-

Ocenjevanje in rangiranje prevoznikov-

Vsi sistemski dokumenti logistike se nahajajo na lastnih spletnih straneh. [8]
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Osnovni dokumenti v STD so:
Prejemnica: Na podlagi nabavnega naročila in najave blaga se na podlagi dobaviteljevih
dokumentov kreira prejemnica, katera je osnova za fini prevzem blaga in v končni fazi
uporabimo ta dokument za skladiščenje blaga.
Komisionirni list: Na podlagi prodajnega naročila se kreira komisionirni list, kar je tudi
osnovni dokument za komisioniranje (pripravljanje blaga, pakiranje) in odpremo blaga iz
skladišča. Dokument gre do kupca kot dobavnica.
Prevozni list: Osnovni dokument pri dostavi blaga kupcu, kjer Merkur organizira
prevoz. Dokument se kreira v transportu pri kreiranju prevozov. Dokument gre do kupca, kjer
kupec s podpisom potrdi prejem blaga.

Slika 18: Prejemnica:
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Slika 19: Komisionirni list:
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Slika 20: Prevozni list:

4.4 OPREMA IN SKLADIŠČNA MEHANIZACIJA
Zadolžen za nabavo in sistemsko upravljanje osnovnih sredstev je Tehnološki tehnični sektor
(TTS), kar je tudi natančno opredeljeno v sistemskemu dokumentu:
Vrste osnovnih sredstev v logistiki Merkur d.d.,Naklo:
-

mostni žerjavi

-

viličarji elektro

-

viličarji diesel

-

ročni viličarji
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-

visokoregalni viličarji

-

žage tračne

-

škarje za razrez pločevine

-

plamenski rezalniki

-

skladiščni sistemi

-

linija za vzdolžni razrez HVT

-

linija za prečni razrez HVT

-

kompresorska postaja

-

obdelovalni stroji; rezkalni center, stružnica, vrtalni stebelni, brusilni…

-

regali in ostala skladiščna oprema.
Skladiščno transportna dejavnost je zadolžena za odgovorno ravnanje in upravljanje s

temi sredstvi, prav tako pa je dolžna izvajati sprotno evidentiranje dnevnih, tedenskih in
mesečnih pregledov. Vsak delavec je dolžan z osnovnim sredstvom upravljati v
dobrega gospodarja. Vsako sredstvo ima odgovornega

duhu

uporabnika, ki ga je dolžan redno

pregledovati in vzdrževati ter sprotno obveščati pristojne v primeru okvar oziroma kakršne
koli nepravilnosti.

V primeru odsotnosti odgovorne osebe

je za sredstvo odgovoren

namestnik, ki je prav tako opredeljen v spisku osnovnih sredstev. Spisek se nahaja v prilogi.

4.5

NAČRTOVANJE IN RAZPOREJANJE BLAGA V SKLADIŠČA

Skladišča delimo na:
-

matična skladišča – definirana je vrsta blaga katera se skladišči v teh skladiščih

-

pomožna skladišča – uporabljajo se predvsem iz vzrokov prezasedenosti matičnih
skladišč in optimizacije transportnih poti

-

pretakalna skladišča – namenjena predvsem za pretakanja tekočin in imajo poseben status

-

trošarinsko skladišče- namenjeno je blagu, kateri spada v skupino trošarinskega blaga in
ima posebne zahteve

Načrtovanje in razporejanje blaga v skladišču poteka na podlagi posnetka trenutnega stanja in
napovedi gibanja zalog v prihodnosti. Izbira pravilne lokacije pa je praviloma vezana na:
-

prostorske zmogljivosti

-

primernost opreme (tako fiksne kot premikajoče)
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ekonomičnost
Odločitve o razporeditvi blaga pa so vezane tudi na izhodišča iz osnovnega

projektiranja, kajti skladišča so bila izgrajena za točno določeno vrsto blaga. [1]

Struktura skladišč in struktura blaga:
Struktura skladišč in struktura blago sta zgrajena hierarhično. Osnovne – najmanjše enote se
združujejo v višje. Tako imamo v skladišču naslednjo strukturo:
-

skladišče

-

sektor

-

makrolokacija

-

mikrolokacija (odlagalno mesto)

Na blagu (artiklih), pa imamo naslednjo strukturo:
-

nabavna enota

-

asortiman

-

vrsta blaga

-

skupina blaga

-

šifra blaga

-

šifra artikla
Spisek o razvrščanju blaga v skladišču ni obvezujoč, temveč lahko ob predhodnem

dogovoru vseh sodelujočih spremenimo v naročilu številko skladišča in s tem lokacijo skladi

Preglednica 1: Spisek vrst blaga in razporeditev v matična skladišča:
Šifra
VB

Naziv vrsta blaga
PLOČEVINA

Kraj

Šifra

Kraj

Šifra

skladišča

VB

Naziv vrsta blaga

Šifra

skladišča

IN

1

TRAKOVI

527

Naklo

40

OKOVJE

516

Naklo

2

NOSILCI IN PROFILI

527

Naklo

41

VIJAKI

516

Naklo

VARILNOTEHNIČNI
3

MATERIALI

PRITRDILNA
516

Naklo

42

TEHNIKA

516

Naklo

BET.JEKLO,
4

ARMATUR.MREŽE

597

Ljubljana

45

ZAŠČITA

598

Ljubljana

5

PALIČNA JEKLA

527

Naklo

46

LEŽAJI

516

Naklo

598

Ljubljana

KMETIJSKO6

CEVI

527

Naklo

47

29

GOZDAR. PROGR.*
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Kraj

Šifra

skladišča

VB

Kraj
Naziv vrsta blaga

Šifra

skladišča

522

Celje

522

Celje

522

Celje

522

Celje

522

Celje

598

Ljubljana

522

Celje

522

Celje

522

Celje

522

Celje

522

Celje

522

Celje

522

Celje

AVTOMOBILSKI
7

ORODJARSKI POOL
KOVANA

8

527

JEKLA

Naklo

48

IN

LITINE

PROGRAM
EKOLOŠKA

527

Naklo

49

TEHNOLOGIJA
SUHOMONTAŽNI

9

NERJAVNI PROGRAM

527

Naklo

51

BARVASTA
11

12

GRADBENI ODRI IN

METALURGIJA
HV

GRADB. ELEM.

527

PLOČEVINA

Naklo

52

IN

TRAKOVI

OPAŽI
GRADBENO

527

Naklo

53

ORODJE IN NAPR.
LES,

14

STREŠNA KRITINA

522

Celje

54

LESNI

IZDELKI
FINA VODOVODNA

16

CEMENT IN APNO

522

Celje

60

INŠTALAC.
GROBA
VODOVODNA

17

IZOLACIJE
OPEKA, IZDELKI

18

Ljubljana

61

ZA

GRADNJO
OSTALI

19

598

OPREMA
522

Celje

62

GRADB.MAT.

IN DELA

INŠTALAC.
ZA

KOPALNICE
OBLOŽNE

522

Celje

63

PLOŠČICE
SANITARNA

20

ELEKTROINŠTALACIJE 522

Celje

64

KERAMIKA
WELLNESS

21

RAZSVETLJAVA

522

Celje

65

PROGRAM
CENTRALNO

22

TELEKOMUNIKACIJE
RAČUNALNIŠKA

595

Interevropa 66

IN

OGREVANJE
PREZRAČEVANJE

23

BIROOPR.

595

Interevropa 67

IN KLIMAT.

522

Celje

24

VODNIKI IN KABLI

522

Celje

KUHINJE

522

Celje

595

Interevropa

69

AKUSTIKA
25

STIKALNA TEHNIKA

522

Celje

70

VIDEOTEHNIKA

IN

MALI
GOSPODINJSKI

ENERGETSKA
26

OPREMA

522

Celje

71

APARATI

595

Interevropa

598

Ljubljana

72

BELA TEHNIKA

595

Interevropa

EMBALAŽNI
28

MATERIAL
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Šifra
VB

Naziv vrsta blaga
PAPIR

29

IN

Šifra

Diplomsko delo

Kraj

Šifra

skladišča

VB

GRAFIČNI

MATER.*

Kraj
Naziv vrsta blaga

Šifra

skladišča

595

Interevropa

522

Celje

516

Naklo

OGREVALNA,
598

Ljubljana

73

HLADIL. TELESA
GOSPODINJSKI

30

STROJNO ORODJE

516

Naklo

74

PRIPOMOČKI
VRTNO

31

VPENJALNO ORODJE

516

Naklo

77

ORODJE,

ZALIV.SIST.
POLETNI

32

MERILNO ORODJE

516

Naklo

79

PROGRAM

522

Celje

33

BRUSNI MATERIAL

516

Naklo

82

VRTNARSTVO

516

Naklo

NENAMENSKO ROČNO
34

ORODJE
NAMENSKO

35

VRTNI STROJI IN
516

Naklo

83

OGRAJE

516

Naklo

516

Naklo

88

DEKORATIVA

522

Celje

522

Celje

ROČNO

ORODJE

PRAZNIČNO
36

LOGISTIČNA OPREMA

516

Naklo

89

BLAGO
KEMIJA ZA ŠIROKO

37

STROJI

516

Naklo

90

POTROŠNJ

525

Celje

598

Ljubljana

91

FASADE IN OMETI

522

Celje

598

Ljubljana

* TEHNIČNI PRIBOR IN
38

DELI

INDUSTRIJSKA
92

KEMIJA
PLASTIČNI

Matična skladišča:
516 Skladišče tehničnega blaga Naklo
527 Skladišče metalurgije Naklo
522 Skladišče Celje
525 Skladišče Kemije Celje
595 Skladišče Interevropa – skladišče v najemu
597 Skladišče SCT Črnuče
598 Skladišče Ljubljana
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GRANULATI

522

Celje

98

EMBALAŽA

522

Celje

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Diplomsko delo

Skladišče 516 Naklo:
Sektorjev: 9
Makrolokacij: 84
Skladiščeno blago nabavne enote: 510, 513,514
Število viličarjev, vozičkov, dvigal: 71
Število zaposlenih: 87
Vrste skladišča: regalno paletno skladišče, regalno polično skladišče, talna odlagalna mesta,
talna odlagalna mesta – nadstrešek, talna odlagalna mesta – šotor.
Posebnosti skladišča: blagovni tok je urejen enosmerno, prevzem je na eni strani, blago se
giblje skozi skladišče na odpremno stran.V sektorju 1 poteka komisioniranje s prenosnimi
terminali, delo je normirano v naprej (planiranje)

Skladišče 527 Naklo:
Sektorjev: 17
Makrolokacij: 50
Skladiščeno blago nabavne enote 510
Število viličarjev, vozičkov, dvigal: 43
Število zaposlenih: 98
Vrste skladišča:regalno polično skladišče, regalno igličasto skladišče, kasetno avtomatsko
skladišče (Kasto), talno zunanje skladišče, talno notranje skladišče, talno igličasto skladišče
Posebnost skladišča: skladišče namenjeno izključno metalurgiji in proizvodni dejavnostikasetno avtomatsko skladišče je podprto s lastno informacijsko podporo, katera je povezana v
KIS

Skladišče 522 Celje:
Sektorjev: 15
Makrolokacij: 52
Skladiščeno blago nabavne enote: 512,514, 520, 531
Število viličarjev, vozičkov, dvigal: 95
Število zaposlenih: 108
Vrste skladišča: regalno polično skladišče, regalno paletno skladišče, talna odlagalna mestapokrita, talna odlagalna mesta - zunaj, talna odlagalna mesta - šotor
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Skladišče 525 Celje:
Sektor: 7
Makrolokacija: 7
Skladiščeno blago nabavne enote: 531
Število viličarjev, vozičkov, dvigal: 7
Število zaposlenih: 24
Vrste skladišča: regalno polično skladišče, regalno paletno skladišče, talna odlagalna mesta
Posebnost skladišča: skladišče namenjeno vrsti blaga kemije za široko potrošnjo in je
prilagojeno tej vrsti blaga (ogrevanje, rok uporabnosti)

Skladišče 595 Intereuropa Celje:
Sektorjev: 3
Makrolokacija: 7
Skladiščeno blago nabavne enote: 514,510
Število viličarjev, vozičkov, dvigal:
Število zaposlenih:
Vrste skladišča: regalno polično skladišče, regalno paletno skladišče, talna odlagalna mesta
Posebnost skladišča: skladišče je v najemu (Interevropa)

Skladišče 598 Ljubljana:
Sektorjev: 4
Makrolokacij: 29
Skladiščeno blago nabavne enote: 510, 512, 513, 514, 520, 531
Število viličarjev, vozičkov, dvigal: (skupaj skladišče 522)
Število zaposlenih: 43
Vrste skladišča: regalno polično skladišče, regalno paletno skladišče, talna odlagalna mesta,
avtomatizirano regalno skladišče s posebno informacijsko podporo.
Posebnost skladišča: avtomatizirano regalno skladišče s posebno informacijsko podporo- ni
vezana na KIS

597 Skladišče SCT Črnuče:
Sektorjev: 1
Makrolokacij: 3
Skladiščeno blago nabavne enote: 510
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Število zaposlenih: 4
Vrste skladišča: talna odlagalna mesta – zunaj
Posebnost skladišča: skladišče je namenjeno skladiščenju betonskega železa

4.6 OSNOVNI PARAMETRI MERJENJA USPEŠNOSTI
Osnovi parametri uspešnosti skladiščnega poslovanja so:
odprema 24/48 ur
število reklamacij
prevzem 48 ur
viški manjki
Odprema 24/48 ur:
Za vse kupce iz območja Slovenije velja naslednji standard: čas od naročila blaga do dostave
je 24 ur v primeru, da prejemnik oddaljen od skladišča manj kot 60 km čas od naročila blaga
do dostave je 48 ur v primeru, da je prejemnik oddaljen od skladišča več kot 60 km
Obvladovanje tega standarda mora biti zagotovljeno v 98%.
Število reklamacij:
Reklamacije so ene izmed zelo pomembnih pokazateljev dela v skladišču in so sistemsko
spremljane. Osnovni standard je seveda uspešno in pravočasno rešena reklamacija. Velja pa
usmeritev, da je na delu metalurgije do 0.065% reklamacij oziroma na ostalem tehničnem
blagu do 0.14% glede na potrjene pozicije. Cilji so primerljivi z ostalimi sorodnimi
trgovinskimi organizacijami v Evropi.
Prevzem blaga 3 dni:
Osnovni standard je zagotavljanje prevzema

vsega blaga, ki je primerno najavljeno,

opremljeno in ni potrebna dodelava, v roku 3 dni. Zagotavljanje tega standarda mora biti v 97
%.
Viški- manjki:
Zelo pomemben podatek o poslovanju skladišča je manjko oziroma višek blaga. Manjko
pomeni, da blaga, ki je bilo prevzeto, ni več na zalogi (zamenjava, osip, kalo, odtujitev,
razlika pri tehtanju) oziroma višek, kar pa pomeni, da se blago nahaja v skladišču in procesi
niso bili pravilni (reklamacije, razlika pri tehtanju…). Vsota razlik se redno spremlja in mora
biti primerljiva z preteklimi meseci oziroma z istimi meseci iz preteklih let.
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5 NAČIN DELA NA TERMINALIH V PROIZVODNJI
5.1 VSEBINA
Operativna proizvodnja na podlagi razpisane proizvodne dokumentacije izvaja storitve
razreza. Prenos delovnega naloge od priprave dela na stroj poteka v elektronski obliki. Na
terminalu v proizvodnji se rezalec prijavi ob začetku rezanja in v primeru upravljanja več
strojev naenkrat lahko te izbira na enem terminalu. Vrstni red rezanja mu določa vrstni red
delovnih nalogov, ki so terminsko razporejeni. Delovni nalog na vrhu seznama na terminalu je
predviden kot prvi za razrez. Rezalec s pritiskom na gumb START in GOTOVO definira
začetek in konec rezanja, prav tako označi eventualne zastoje. S tem je omogočeno
brezpapirno spremljanje izvrševanja terminskega plana in količino in vrsto zastojev. [8]

Vrstni red operacij
PRIJAVA
-

prijavimo se v računalnik in program s svojim imenom ( slika 21)

REZANJE
-

izberemo svoje ime ( slika 23 )

-

izberemo delovno mesto- stroj ( slika 24 )

-

primerjamo podatke na delovni dokumentaciji s terminalom. V primeru neskladnosti
obvestimo mojstra ali tehnologa. Z rezanjem čakamo dokler dokumentacija ni usklajena.

-

izberemo delovni nalog ( slika 25 )

-

ob začetku priprave / dela pritisnemo tipko start v primeru zastoja pritisnemo STOP (
slika 26 ) in potem ZASTOJ za opis zastoja. Ko zastoj odpravimo zopet pritisnemo STOP
in nato START za začetek rezanja

-

ko so vse aktivnosti(tehtanje, pakiranje, označevanje,…) na delovnem nalogu končane
pritisnemo GOTOVO ( slika 27 ). Pojavi se okno kamor vpišemo količino izdelka. V
primeru delno razrezane količine pritisnemo gumb DELNO in vpišemo količino
razrezanega izdelka (slika 28). Vrsto vzroka izberemo iz seznama
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ODJAVA
po končanem delu se odjavimo z delovnega naloga (pritisnemo STOP) in iz programa ter
sistema, da preprečimo zlorabe pod svojim imenom in omogočimo nadaljnjo delo. Če smo
zadnja izmena v dnevu potem ugasnemo računalnik pritiskom na STARD v spodnjem desnem
kotu.

Slika 21: Prijava na računalnik

Slika 22: Start programa
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Slika 23: Izbor imena

Slika 24: Izbira delovno mesto - stroj
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Slika 25: Izbira delovnega naloga

Slika 26: Začetek rezanja
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Slika 27: Konec postopkov

Slika 28: Delno razrezana količina
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Slika 29: Razlaga gumbov

Slika 30: Razlaga polj
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Slika 31: Razlaga polj

SPREMLJANJE PROIZVODNJE – PRVA PRIJAVA
Pred prvo prijavo v program spremljanje v živo je potrebno vzpostaviti ODBC povezavo.
Povezavo je potrebno vzpostaviti ob prvi prijavi vsakega delavca na vsaki delovni postaji
(DP).
Postopek vzpostavitve povezave:
1. korak: prijava v računalnik (vsak rezalec ima svoje uporabniško ime in geslo)
2. korak: aktiviraj Spremljanje v ŽIVO
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Slika 32: Program spremljanje v živo
V primeru, da se odpre Spremljanje v ŽIVO potem se delo lahko nadaljuje in ni potrebno
nadalje postopati.
V PRIMERU, DA SE POJAVI OBVESTILO NI ODBC POVEZAVE, JE POSTOPEK
NASLEDNJI:
Na namizju se aktivira ikono bližnjica do vpz ali vpz (odvisno od računalnika)

Slika 33: VPZ ikona
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2. Pojavi se spodnje okno – pritisni MOŽNOSTI

Slika 34: Možnosti

3. Pritisni UVELJAVI

Slika 35: Uveljavi

4. Pojavi se obvestilo – POVEZAVA USPELA! – pritisni V REDU

Slika 36: Potrditev

5. Pojavi se naslednje okno – PRITISNI PREKLIČI!

Slika 37: Prekliči
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6. Pojavi se naslednje okno – PRITISNI PREKLIČI

Slika 38: Prekliči

7. Ponovno se prikaže namizje – ekranska slika, ki jo vidite ob prijavi v windows – aktiviraj
SPREMLJANJE V ŽIVO.

5.2 POJMI IN KRATICE
Pojem/Kratica

Razlaga

TDM

Tehnološko delovno mesto

DL

Delovni list

TERMINAL

Osebni računalnik z programom

5.3 MERILA USPEŠNOSTI
Merila uspešnosti so elementi po katerih spremljamo (merimo) učinkovitost obravnavanega
procesa.
Merila uspešnosti so:
Realizacija planiranega plana na dan.
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6 OBVLADOVANJE PREMIKA BLAGA V PROIZVODNJI
Namen dokumenta je opredeliti premik blaga v proizvodnjo ter prevzem blaga iz proizvodnje.
[8]
Področje uporabe: LOGISTIKA

6.1 VSEBINA
Dokument opredeljuje premik blaga v / iz proizvodnje ter obvladovanje dokumentov, na
podlagi katerih se le-ta izvaja. Premik zajema izpis dokumentacije v KIS-u, komisioniranje in
dostavo blaga v proizvodnjo, razrez blaga, prevzem blaga iz proizvodnje ter odpiranje novih
identov ali ažuriranje že odprtih identov.

6.2 IZDAJA BLAGA V PROIZVODNJO
Izpis KL-premik in prejemnice
-

Identifikator v STD je odgovoren za izpis KL- premik.

-

Identifikator v STD je odgovoren za izpis prejemnic

-

Tehnolog sodeluje v primeru nepravilnih ali manjkajočih najav proizvodov ali redne
zaloge.
Na osnovi naročil iz TTS identifikator v STD izpiše KL- premik.
Identifikator v STD identificira, izpiše in združi KL premik in prejemnico po številki in

poziciji delovnega naloga. V primeru, ko ugotovi, da ni vseh najav, identifikator o tem obvesti
tehnologa. Tehnolog vse naknadne spremembe najav proizvodov ali redne zaloge sporoči
identifikatorju v STD.
Identifikator najde naročilo za proizvod in koristni ostanek na osnovi katerih izpiše
prejemnice v naslednjem meniju Nbv / Naročilo / Staro naročilo OE: 510, Veza: vpiše se
delovni nalog npr. 7xxxxx); vrsta zaloge 3 = izdelek; vrsta zaloge 1 = redna zaloga blaga).
Identifikator dokumentacijo pošlje na ustrezen sektor manipulantu na komisioniranje.
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Komisioniranje blaga
Manipulant je odgovoren za izvedbo komisioniranja blaga v skladu z navodili, ki so
opredeljena v tem sistemskem dokumentu. V primeru nepravilne dostave materiala (na to
opozori rezalec) je manipulant dolžan takoj preveriti in dostaviti ustrezen material.
Manipulant je odgovoren za pravočasno potrjevanje komisonirnih listov.
-

Manipulant v skladišču na podlagi KL premik blaga dostavi blago najkasneje 8 ur pred
začetkom razreza blaga na posebno predviden prostor ali na agregat. V izjemnih primerih
je lahko čas med izpisom premika in začetkom rezanja manjši od 8 ur, vendar se morajo
tehnolog, identifikator in koordinator na odpremi o tem predhodno dogovoriti.

-

Manipulant mora blago ob komisioniranju tehtati ter v komisionirni list vpisati dejanske
teže komisioniranega blaga.

-

Manipulant na komisionirni list pod rubriko kontr.štev. obvezno vpiše saržo artikla.

-

Manipulant dostavljeno blago označi s številko delovnega naloga (na sektorju »orodna
jekla« kjer označevanje materiala s št.delovnega naloga ni možna manipulant na
dostavljene kose odloži dokumentacijo, kosi pa morajo biti označeni z vsemi podatki o
materialu (kvaliteta, dimenzija, sarža) ali pa blago dostavi na sam agregat.

-

Manipulant po končanem komisioniranju takoj potrditi komisionirni list v status 4 ter
nato v status 5.

-

Manipulant potrjen KL-premik z vso pripadajočo dokumentacijo (Prejemnica izdelka in
ostanka) dostavi rezalcu na točno določen agregat.

Obvladovanje neskladnega blaga
-

Rezalec je odgovoren za kontrolo nad dostavljenim blagom ter obveščanjem tehnologa in
prevzemnika oz.skladiščnika oz.manipulanta o odstopanjih.

-

Manipulant je odgovoren za vnos reklamacijskega zapisnika v IS.

-

Tehnolog je odgovoren za kreiranje novih naročil in najavo novih ID-jev.

-

Manipulant ob komisioniranju očno preverja blago in dostavlja v proizvodnjo izključno
mehansko nepoškodovano blago (vsebine v originalni embalaži dobavitelja ne preverja)

-

V primeru neustrezne oziroma nepravilne dostave materiala je manipulant dolžan takoj
preveriti material in dostaviti ustrezen material

-

Manipulant je odgovoren za vnos reklamacijskega zapisnika v IS in obveščanje
komercialista v nabavi

-

Tehnolog je v primerih, ko materiala ni mogoče nadomestiti po obstoječi dokumentaciji
odgovoren za kreiranje novih naročil in obveščanju komerciale o morebitnih stornacijah
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Prevzem blaga iz proizvodnje
-

Manipulant je odgovoren za prevzem in odlaganje proizvodov in ostankov.

-

Rezalec je odgovoren za pravilno označevanje in tehtanje proizvodov in ostankov.

-

Preden rezalec preda dokumentacijo manipulantu, je dolžan preveriti količinsko ujemanje
med izdanim in vrnjenim materialom po postavki delovnega naloga.

-

Identifikator v L je odgovoren za potrjevanje prejemnic in vnos identov.

-

Odlagalno mesto za izdelek in ostanek določi in vpiše manipulant.

-

Manipulant očno preverja kakovost prevzetega blaga, ter o odstopanjih obvesti vodjo
razreza.

-

Manipulant za kakršna koli odstopanja kreira reklamacijski zapisnik v IS.

-

Manipulant se podpiše v rubriko »Prevzel«.

-

Kl-premik in obe prejemnici se posredujeta v zabojnik na sektorju ali v prevzemno
pisarno po zračni pošti na potrjevanje , odvisno od sektorja.

-

Identifikator v STD v IS potrdi prejemnice in vnese idente, neuporabljene idente pa
izbriše iz informacijskega sistema.

-

KL-premik se arhivira v osrednji prevzemni pisarni ali v kontejnerju v skladišču odvisno
od sektorja in se prilaga Prejemnici izdelka in Prejemnici ostanka. [4]

Vpis novega identa ali ažuriranje že odprtega ostanka
Identifikator v STD je odgovoren za odpiranje in ažuriranje podatkov na ostankih (identih).
Vpis novega identa:
-

Identifikator vpiše nov ident na naslednjem meniju: Zaloga / Pregled zalog / Razrez kos /
Insert (če kreiramo popolnoma nov ident, ki predhodno še ni bil odprt).

-

Vpišemo šifro artikla oz. ostanka, v Zaloga ID izberemo material iz keterega je nastal
ostanek in ima enako kontrolno številko, vpišemo potrebne dimenzije, število kosov
ostanka, teža kosa, odlagalno mesto.

-

Po vnosu potrdimo vpisan ostanek v status 2 z »Do« oz. »Scroll Lock«; Računalnik nam
dodeli številko identa, katerega skladiščnik vpiše na ostanek.

Ažuriranje že odprtega ostanka - identa:
-

Postopek poteka podobno kot odpirane novega identa.

-

Na meniju Razrez kos vpišemo šifro ostanka, status ostanka 1 / Page Down (izpišejo se
vsi odprti ostanki, ki jih moramo ažurirati).
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-

Izberemo ustrezen ident / Insert / popravimo podatke in s tem uskladimo računalniško in
fizično stanje ostankov.

-

Potrdimo ažuriran ostanek v status 2 z »Do« oz. »Scroll Lock«.

-

Odprte idente, ki se na prejemnici ne porabijo, je potrebno brisati iz IS.

6.3 VHODI IN IZHODI PROCESA TER POVEZAVE Z DRUGIMI
PROCESI
•Blago skomisionirano
in dostavljeno v
razrez

Obvladovanje
razreza

Skladišče

•Naročilo za
razrez
posredovano

•Naročilo za premik blaga
•Naročilo za prevzem izdelka in blaga
•Izdelek (proizvod)
•Identi (koristni ostanki)

Komercialist
v VP, PTT, MP

Slika 39: Shema

6.4 POJMI IN KRATICE
Pojem/Kratica

Razlaga

Manipulant

Opredeljuje

delavca,

komisioniranja,
(Skladiščni

ki

opravlja

skladiščenja

Prevzemnik,

in

dela

in

naloge

prevzemanja

Blagovni

Prevzemnik

blaga
oz.

Skladiščniki dr.)
Rezalec

Opredeljuje delavca, ki opravlja dela in naloge povezane z
dodelavo blaga.

STD

Skladiščna transportna dejavnost

ID

Ident – koristni ostanek

IS

Informacijski sistem

Tehnolog

Planer
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6.5 MERILA USPEŠNOSTI
Merila uspešnosti so elementi po katerih spremljamo (merimo) učinkovitost obravnavanega
procesa.
Merila uspešnosti so:
-

Kvalitetno opravljena storitev-ni reklamacij

-

Dnevna in mesečna realizacija plana po posameznih agregatih.
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7 OBVLADOVANJE PROIZVODNJE
Celovitejše zadovoljevanje potreb in zahtev kupcev po razrezu in dodelavi proizvodov črne in
barvaste metalurgije.

7.1 VSEBINA OBVLADOVANJA PROIZVODNJE
S procesom proizvodnje razumemo razrez črne in barvne metalurgije. Proces proizvodnje
meji s procesom prodajanja, z logističnim procesom odpremljanja in prevzemanja in s
procesom nabavljanja blaga.
Proces prodajanja se meji s proizvodnjo s procesom kreiranja naročila razreza, ki je
osnova za izvedbo procesa razreza. Prodajni proces se prepleta tudi z logističnim procesom v
točki potrjevanja postavk razreza za odpremo. [5]
Pri povpraševanjih prodajni proces meji s proizvodnjo z aktivnostjo kreiranja
povpraševanja v proizvodnjo ter po odločitvi o izvedbi rezanja tudi z oddajo naročila.
Logistični in proizvodnji proces sta močno povezana. Logistika razpolaga z zalogami
blaga, zato daje informacije o stanju zalog, dostavlja blago v proizvodnjo ter prevzema
izdelke in koristne ostanke iz proizvodnje. Po prevzemu izdelka na zalogo logistika zagotavlja
odpremo tega izdelka do kupca. Nabavni proces skrbi za zalogo blaga.
Proces obvladovanja proizvodnje zajema pripravo proizvodnje, operativno proizvodnjo,
ter posebne procese, ki odstopajo od sistemskih procesov. Tehnološka in operativna priprava
proizvodnje sta zaradi značilnosti posamične naročniške proizvodnje združeni v enem
oddelku. Posameznik pa opravlja tako naloge tehnologa kot planerja proizvodnje. [7]

Vrste TDM na katerih se izvaja razrez:
Dejavnost obvladovanja proizvodnje obsega razrez orodnih jekel, paličnih jekel, cevi, barvnih
kovin in profilov oz. nosilcev, trakov in pločevine na naslednjih napravah:
-

tračna žaga Behringer HPB 430 x 440,

-

tračna žaga Behringer HPB 650 x 660,

-

tračna žaga Behringer HPB 650 x 850,

-

tračna žaga Behringer HPB 800 x 1000,

-

tračna žaga Vernet Behringer CNC 815,
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-

CNC rezkalni stroj RAID XL RV 2006049,

-

vertikalna tračna žaga Kasto,

-

razrez na hidravličnih giljotinskih škarjah - pločevina v ploščah debeline 0,5 - 4 mm,

-

razrez na hidravličnih giljotinskih škarjah - pločevina v ploščah debeline 4 - 12 mm,

-

razrez pločevine od 10 mm dalje na portalnem rezalniku in na sekatorju v metrske
formate - avtogeni razrez,

-

previjanje in vzdolžni razrez hladno valjanih trakov debeline 0,5 - 2 mm na krožnih
škarjah,

-

vzdolžni razrez hladno valjanih trakov debeline 0,4 - 3 mm na Camu – liniji za vzdolžni
razrez HVT,

-

oblikovni rezalnik – avtogeni in plazemski razrez.

Proces kreiranja naročila razreza v prodaji
Komercialisti v VP, PTT, v MP je odgovoren za posredovanje naročila za razrez.
Komercialist v VP, PTT in MP naročilo za razrez vnese v informacijski sistem.
Komercialist v VP, PTT, MP posreduje naročilo za razrez. Naročilo je vidno v IS. V
primeru, da je cenik za razrez definiran lahko komercialist kreira naročilo za razrez in to
naročilo se prenese v PIS. V primeru povpraševanja lahko komercialist posreduje odgovor
kupcu brez da posreduje povpraševanje v TTS.
V primeru, če cenik razreza ni definiran, mora komercialist kreirati povpraševanje, ki je
preneseno v PIS. Tehnolog kreira DN z vsemi normativi in preko PIS-a posreduje odgovor
povpraševanje. V primeru kupčevega naročila komercialist spremeni status iz povpraševanja v
naročilo in to naročilo posreduje v PIS.

Proces tehnološke priprave proizvodnje
Vodja tehnološke in operativne priprave proizvodnje je odgovoren za organizacijo dela v
oddelku operativne priprave proizvodnje. [3]
Tehnolog sodeluje (je odgovoren) za realizacijo naloge. Glavna naloga tehnološke
priprave proizvodnje (TPP) je izdelava proizvodno tehnološkega postopka (PTP) - to je
zaporedje operacij s katerimi spremenimo obliko od surovega stanja do končnega izdelka. Na
podlagi časovnega (čas potreben za izdelavo enega kosa) in materialnega normativa (material
potreben za izdelavo enega kosa) se izvede predkalkulacija katere rezultat je lastna cene
artikla in služi prodaji kot osnova za določanje prodajne cene. V Tehnološko pripravo
vstopajo povpraševanja za artikle, ki nimajo znane lastne cene (povpraševanje po
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nestandardnem artiklu ali povpraševanje po storitvi). Vsa povpraševanja se v Tehnološki
pripravi obdelajo, opredeli se jim PTP in izračuna lastno ceno.
V Tehnološki pripravi se izdelujejo in ažurirajo vsi normativi in standardi proizvodnje,
na podlagi katerih se izračunavajo izdelavni časi (Tpz-ji), potrebe po materialu in materialni
odpadki idr. V TPP izdelujejo tudi vrednostne elemente, ki so osnova za izračun strojne ure.

Izdelovanje tabel, formul, šifrantov (v bazi)
V tehnološki pripravi izdelujejo šifrante in normative. V primeru nove tehnologije ali nove
storitve je potrebno ažurirati šifrant storitev. Poleg šifranta storitev je potrebno ob
spremembah ažurirati tudi ostale šifrante. Ažurirani šifranti in opredeljena tehnologija ter
material so osnova za izračunavanje normativov (časovni in materialni normativi), na podlagi
katerih se v procesu izdelovanja proizvodne dokumentacije izračunavajo potrebe po materialu
in času za izdelavo artikla ali storitve.

Izdelovanje in ažuriranje šifrantov:
V tehnološki pripravi izdelujejo in ažurirajo posamezne šifrante: šifrant stroškovnih mest,
šifrant tehnoloških delovnih mest (TDM), šifrant orodij, tehnoloških delovnih mest,
normativov rezanja, šifrant oblike obdelovanca, tipa naročil, šifrant storitve, šifrant kvalitete,
šifrant delovnih pogojev. Potrebo po ažuriranju sproži nova tehnologija, nov material, nova
storitev...

Izdelovanje vrednostnih elementov
Ključni pomen podprocesa Izdelovanja vrednostnih elementov je v opredeljevanju
kalkulativnih stroškovnih elementov, na podlagi katerih se lahko določi cena strojne ure za
posamezni TDM.

Postavljanje stroškovnih elementov:
Na podlagi opredeljenih delovnih sredstev in tehnologije ter potreb po spremembi vrednostnih
elementov iz kontrolinga, se opredelijo naslednji vrednostni elementi:
-

stroškovni elementi za električno energijo

-

stroškovne elemente za materialno režijo

-

stroškovne elemente za amortizacijo stroja

-

stroškovne elemente za delo
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Postavljanje cene strojne ure: Izračunani stroškovni elementi so osnova za izračun strojne ure.
Strojna ura posameznega TDM je poleg cene vhodnega materiala osnova za izračun lastne
cene artikla.

Povpraševanje
Podproces Povpraševanje izvajamo v primerih povpraševanja po nestandardnih artiklih in
storitvah, za katere ni definiranih cenikov razreza. Namen podprocesa je izdelava PTP,
kosovnice za artikel ali dodatno storitev in izračun lastne cene, katera je osnova komerciali za
nadaljnje komuniciranje s kupcem.
V fazi kreiranja DN za povpraševanje ne izvajamo združevanj naročil z istovrstnimi
materiali.
Za povpraševanje se najprej kreira DN izbere material iz razpoložljive zaloge, izdela
kosovnica in proizvodno tehnološki postopek (PTP). Delovni listi se generirajo v primeru
rezerviranja kapacitet TDM. Izdelana predkalkulacija se posreduje v prodajo.
V kosovnici se opredeli odpadek, koristni ostanek , splošni kalo. V proizvodno
tehnološkem postopku se opredeli operacije, tehnološko delovno mesto, čas priprave, čas
stroja, delovno mesto idr.
Za izračun lastne cene moramo imeti opredeljen PTP ter materialne in časovne
normative. Izračunana lastna (stroškovna) cena je osnova prodaji za izdelovanje ponudbe ter
proizvodnji za spremljanje in obračunavanje proizvodnje.
Naročilo, ki izhaja iz povpraševanja, lahko združimo z ostalimi rednimi naročili na en
delovni nalog.

Izdelovanje kosovnice na poziciji
Kosovnica se lahko izdela iz DN ali se kopira ter ažurira iz določene šifre izdelka. Za izbrano
naročilo (ali več naročil v primeru združevanja naročil) tehnolog izbere najoptimalnejši
material in kreira kosovnico. V nadaljevanju izračuna normative porabe materiala (maso
izdelkov, odpadkov in ostankov).

Izdelovanje PTP na poziciji
Proizvodno tehnološki postopek (PTP) se lahko izdela iz DN ali se kopira ter ažurira iz
določene šifre izdelka. V PTP se izbere standardne operacije rezanja. To so podatki o
stroškovnih mestih, tehnoloških delovnih mestih, normativih, času priprave, rezalcih, tipih
operacij. Standardne operacije tehnolog ustrezno ažurira ter določi faze rezanja. Sledi sprotni
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izračun časovnih normativov za izvedbo vsake od operacij PTP-ja. V opis DN tehnolog vpiše
posebne zahteve kupca in navodila za delavca in skladiščnega manipulanta.

Izdelovanje predkalkulacije
Predkalkulacija je izdelan predračun rezanja. Opredeljena cena v predkalkulaciji je stroškovna
oziroma lastna cena. To pomeni, da navedena cena zajema vse stroške rezanja. Končno
prodajno ceno opredeli komercialist.

Naročilo
Podproces naročilo izvajamo v primerih prodajnega naročila artiklov in storitev, za katere so
definirani ceniki razreza ali v primeru ko je bilo predhodno izdelano povpraševanje in je
naročilo nastalo na osnovi povpraševanja. Prav tako kot za povpraševanje je potrebno izdelati
kosovnico in PTP z vsemi normativi. V fazi kreiranja naročil združujemo naročila za katera
lahko uporabimo iste materiale. Tako tudi naročilo, ki je nastalo na osnovi povpraševanja
obravnavamo enako kot vsa druga naročila in ga lahko združimo na DN s preostalimi naročili.
Na ta način dosežemo boljši izkoristek materiala. V primeru, da na naročilo, ki je nastalo na
podlagi povpraševanja ne moremo doseči boljšega izkoristka materiala kot je bilo na
povpraševanju za takšno naročilo prekopiramo kosovnico in PTP z DN-ja, ki je bil kreiran za
namen izračuna LC za povpraševanje.

Proces operativne priprave proizvodnje
Vodja tehnološke in operativne priprave proizvodnje je odgovoren za organizacijo dela v
oddelku priprava proizvodnje. [3]
Naloga operativne priprave proizvodnje je, da z optimalnim planiranjem lastne
proizvodnje in kooperacije zagotovi optimalno izkoriščenost strojev in realizacijo DN v
okviru želenih terminov postavljenih s strani komerciale. Skrbeti mora za nemoten potek
proizvodnje, spremljati odmike od plana ter ob njihovih nastankih ustrezno ukrepati.
Operativna priprava proizvodnje kreira DN-je za povpraševanja in naročila s strani
komerciale. Izdela najavo in zahtevnico za material, najavo koristnega ostanka, najavo izdelka
v KIS.

Proizvodno naročilo
Obdelovanje naročil razreza zajema fazo priprave naročil za razrez, terminiranje ter izdelave
dokumentacije razreza.
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Planer prejeta naročila razvrsti ter jih združi na delovne naloge. Sledi izdelava
kosovnice in proizvodno tehnoloških postopkov v oddelku priprave proizvodnje. Na osnovi
teh dokumentov sledi terminiranja delovnih listov (vključitev posameznega naloga v
terminski plan). Časovni plan je razpored proizvodnih nalogov po posameznih strojih in
izmenah z določeno uro začetka ter zaključka dela.
Po zaključku planiranja planer izdela proizvodno dokumentacijo, najavo zahtevnice za
material, najavo koristnega ostanka ter najavo izdelka.

Spremljanje lastne proizvodnje in kooperacije
Operativna priprava proizvodnje skrbi za nemoten potek realizacije glede na terminski planu.
Če se pojavijo odstopanja od plana, mora z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da bo delovni nalog
zaključen in pripravljen do datuma odpreme. Za vsa odstopanja je potrebno ugotoviti vzroke
in odpraviti neskladnosti. Vse odmike se poskuša odpraviti najprej na način, da se ne
spreminjajo planirani roki (najave v logistiki, datum odpreme). Če so odstopanja večja, se po
potrebi lahko v sodelovanju s prodajo spremenijo tudi roki izdelave. V tem primeru je
potrebno obvestiti vse ostale udeležence v procesu – prodajo, logistiko in operativno
proizvodnjo.
Plan proizvodnje je osnova za spremljanje odmikov dejanskih stroškov od planiranih ter
osnova za uvajanje izboljšav v proizvodnji ter odločanje za širitev kapacitet.

Planiranje kooperacije
Proces Planiranja kooperacije se izvaja v primerih, ko naročilo oz. posamezno delovno
operacijo izvaja kooperant. Kooperant izvaja naročila v primeru preseženih kapacitet
proizvodnje v Merkurju, ali v primerih, ko je potrebno izdelek/polizdelek izdelati s
tehnologijo, ki je nimamo na voljo. Sam proces planiranja kooperacije je identičen planiranju
lastne proizvodnje, saj kooperant predstavlja le eno izmed tehnoloških delovnih mest.
Planiranje materialnih potreb za kooperacijo: Vsa naročila, ki so zaradi tehnoloških
zahtev dodeljena kooperantu in vsa naknadno dodeljena naročila vstopajo v proces planiranja
materialnih potreb za kooperacijo. Postopek planiranja materialnih potreb poteka na enak
način kot pri planiranju materialnih potreb za lastno proizvodnjo. Vsa naročila, ki vstopajo v
proces, imajo znan želen rok izvedbe. V procesu planiranja materialnih potreb za kooperacijo
se naročila v naslednjem koraku združujejo glede na vrsto in kvaliteto materiala. Ko so vsa
naročila

po materialih združena se preveri zalogo. Če je na zalogi dovolj zahtevanega

materiala, se v naslednjem koraku izbere točno določen material in izdela plan rezanja.
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Plan rezanja za kooperanta se oblikujejo glede na tehnološke standarde in razpoložljive
kapacitete kooperanta. Izhod iz procesa so načrti rezanja za kooperanta, kalkulacija pa nam da
lastno ceno izdelka v katero je vključen tudi strošek kooperanta.
Usklajevanje in izbiranje kooperanta: V primerih, ko so naročila posredovana
kooperantu zaradi tehnoloških omejitev lastne proizvodnje, se v PTP opredeli, kateri
kooperant storitev izvede. Kooperanta se izbira glede na možnost realizacije posameznih
naročil v skladu z vsemi zahtevami kupca in dodatnimi zahtevami Merkurja. Strošek storitve
kooperanta mora biti znan pred lansiranjem DN-ja. V primeru, da gre za nestandardno
storitev, ki ni dogovorjena v ceniku storitev, mora kooperant posredovati ponudbo za izvedbo
vsake posamezne storitve.
Ko so naročila s kooperantom usklajena, se naročila potrdijo, razpiše se vso potrebno
proizvodno dokumentacijo za kooperanta (naročilnica, načrt rezanja, dodatne zahteve,
materialni dokumenti...).

Izdelovanje dokumentacije v KISu in interni premik blaga v proizvodnjo
Identifikator je odgovoren za izdelovanje dokumentacije v KISu.
Tehnolog sodeluje v primeru nepravilnih ali manjkajočih najav proizvodov ali redne
zaloge.premika. Manipulant v skladišču je odgovoren za pravilno dostavo blaga v razrez in
potrjevanje internega Rezalec je odgovoren za kontrolo dostavljenega blaga in dokumentacije.

Pripravljanje dokumentacije za razrez
Identifikator v L identificira, izpiše in združi KL premik in prejemnice po številki in poziciji
delovnega naloga. V primeru, ko s strani planerja najave niso narejene, ga identifikator o tem
obvesti. Planer vse naknadne spremembe najav proizvodov ali redne zaloge sporoči
identifikatorju v L. Identifikator dokumentacijo pošlje na ustrezen sektor.

Dostavljanje blaga v razrez
Manipulant v skladišču na podlagi KL premik blaga dostavi blago najkasneje 8 ur pred
začetkom razreza blaga na posebno predviden prostor ali na agregat. V izjemnih primerih je
lahko čas med izpisom premika in začetkom rezanja manjši od 8 ur, vendar se morajo planer,
identifikator in manipulant o tem predhodno dogovoriti.
Rezalec je odgovoren za kontrolo dostavljenega blaga in dokumentacije. V primeru
nepravilne dostave materiala na agregat, rezalec obvesti manipulanta, ki mora napako do
pričetka rezanja odpraviti.
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Po dostavi blaga na posebno predviden prostor ali na agregat, manipulant nato premik
blaga potrdi v status 5 in dokumentacijo dostavi na agregat.

Operativna proizvodnja
Vodja operativne proizvodnje je odgovoren za kvalitetno in pravočasno izdelavo izdelkov.
Rezalec je odgovoren za razrez v skladu s planom in v navodilu, ki so opredeljeni v
sistemskem dokumentu rezalca.
Rezalec na posameznem agregatu vrši razrez po planu in pred razrezom izvrši kontrolo
nad blagom (šifro, dimenzijo, kvaliteto ter saržo). Po končanem razrezu vrši kontrolo nad
rezanjem.
Vodja operativne proizvodnje občasno vrši kontrolo nad razrezom in zagotavlja, da se
vrši pravilen razrez. Podrobna navodila so navedena v tehnoloških postopkih.

Prevzemanje blaga iz proizvodnje
Manipulant je odgovoren za odlaganje proizvodov in ostankov.
Rezalec je odgovoren za pravilno označevanje in tehtanje proizvodov in ostankov. Preden
rezalec preda dokumentacijo manipulantu, je dolžan preveriti količinsko ujemanje med
izdanim in vrnjenim materialom po postavki delovnega naloga.
Identifikator v L je odgovoren za potrjevanje prejemnic in vnos identov.

Označevanje in tehtanje proizvodov in ostankov:
Rezalec vpiše na prejemnico izdelka dejansko težo izdelka.
Rezalec vpiše na prejemnico ostanka v ustrezno vrstico IDENTA dejansko težo ostanka,
dejanske dimenzije ostanka.
Če za ostanke zmanjka število identov, se rezalec obrne na manipulanta, kjer se odpre nov
ident, katerega napiše na ostanek ter na prejemnico ostanka.
Rezalec označi izdelek s šifro izdelka, dimenzijo, kvaliteto.
Rezalec označi ostanke s šifro materiala, identom, dimenzijo, saržo in kvaliteto.
Rezalec se podpiše pod rubriko »Odlagal«.
Rezalec odloži proizvod in ostanek na določeno mesto, ki ga opredelijo skupaj s skladiščem.
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Razmejitve glede tehtanja izdelkov in ostankov

OKROGLA JEKLA
Izdelke okroglih jekel tehta rezalec;
Ostanke okroglih jekel tehta manipulant v skladišču

ORODNA JEKLA
Izdelke in ostanke tehta rezalec.

NOSILCI
Izdelke in ostanke tehta manipulant

TRAKOVI
Izdelke tehta rezalec.

PLOČEVINA
Izdelke in ostanke tehta rezalec.

Odlaganje proizvodov in ostankov
Odlagalno mesto za izdelek in ostanek določi in vpiše manipulant.
Manipulant odloži proizvode in ostanke na določena odlagalna mesta.
Manipulant se podpiše v rubriko »Prevzel«.
Celotna dokumentacija se posredujeta po zračni pošti v prevzemno pisarno na potrjevanje
prevzemov.

Potrjevanje prejemnic in vpisovanje identov
Identifikator v L v IS potrdi prejemnice in vnese idente.

Obračunavanje proizvodnje
Vodja tehnološke in operativne priprave proizvodnje je odgovoren za organizacijo dela v
oddelku priprave proizvodnje. Za določitev pravilnih planskih normativov na DN-ju je
odgovoren tehnolog-planer, ki kreira DN.
Tehnolog sodeluje pri izvedbi in je odgovoren za pravilnost izvedbe postopka.
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Obračun proizvodnje se izvede z zaključitvijo zadnje tehnološke operacije za vsako pozicijo
DN-ja. Po potrditvi izvedbe zadnje operacije PTP-ja se prenesejo stroški po planskih podatkih
iz PIS-a v KIS.

Na podlagi planskih normativov na kosovnici in PTP-ju (porabljen čas in material) se na
delovnem nalogu vrši obračun proizvodnje.

Posebni procesi proizvodnje
Vodja v proizvodnji je odgovoren za posebne procese.
Vodja tehnološke in operativne priprave proizvodnje sodeluje (je odgovoren) za
pravilno izvedbo posebnih procesov.
V procesu proizvodnje je potrebno nekatere procese izpostaviti kot posebnosti ali
izjeme in jim v sistemu delovanja definirati posebne procedure, ki odstopajo od sistemskih
procesov. S posebnimi procesi se prilagajamo specifičnim zahtevam tržišča in našim kupcem.
Značilnosti posebnih procesov je, da se pojavljajo občasno in da potekajo nekoliko drugače
kot redni postopki.

Obvladovanje kataloških cen
Med Komercialo in TTS-om so usklajeni prodajni ceniki razreza oz. ostalih storitev za
večino storitev, ki jih nudi Merkur. V primeru povpraševanje kupca komercialist lahko kupcu
posreduje ceno storitve, po tem ceniku, brez da bi to povpraševanje poslal v TTS. V primeru
če cenik za posamezno storitev ni definiran, mora komercialist v vsakem primeru kreirati
naročilo v statusu povpraševanja. Po ponudbi s strani TTS-a lahko izdela ponudbo za kupca in
kreira prodajno naročilo. Povpraševanje in ponudba sta kreirana V KIS-u in PIS-u.

Material last kupca
Naročilo za storitev sprejme komercialia ali TTS. Tehnolog kreira DN, ki nima povezave z
naročilom prodaje.
Tehnolog izdela PTP v katerem je določen plan rezanja. Operativna proizvodnja izvede
razrez kot za vsak redni DN. Sektor, ki je prejel naročilo izvede tudi naročilo transporta
izdelkov do kupca.

Zapiranje odstopanj na delovnih nalogih
Vodja v skladišču je odgovoren za zapiranje količinskih razlik na delovnih nalogih.
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Vodja v skladišču tekoče spremlja vhodne in izhodne količine blaga, ki gredo v in iz proiz

7.2 VHODI IN IZHODI PROCESA TER POVEZAVE Z DRUGIMI
PROCESI

•Blago skomisionirano
in odpremljeno.
•Blago dostavljeno

Skladišče

Obvladovanje razreza
•Izdelek
•Koristni ostanki

•naročilo za razrez
posredovano

Komercialist
v VP, PTT, MP

•Material naročen

•Zahtevek za material

N
Slika 40: Shema

7.3 POJMI IN KRATICE
Pojem/Kratica

Razlaga

Komercialist

Komercialist v VP, MP, PTT

IS

Informacijski sistem

KL

Komisionirni list

VP

Veleprodaja

MP

Maloprodaja

PTT

Prodaja na tuje trge

L

Logistika

PTP

Proizvodnji tehnološki postopek

PIS

Proizvodni informacijski sistem

TPP

Tehnološka priprava proizvodnje

TDM

Tehnološko delovno mesto

Tpz

Tehnološko pripravljalni časi

TTS

Tehnološko tehnični sektor
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Pojem/Kratica

Razlaga

DN

Delovni nalog

Identifikator

Oseba, ki izpisuje in potrjuje dokumente v
skladišču

Vodja tehnološke in operativne priprave Vodja v Pripravljanju proizvodnje
proizvodnje
Vodja operativne proizvodnje

Vodja v Operativni proizvodnji

Vodja v skladišču

Vodja v skladišču črne metalurgije

7.4 MERILA USPEŠNOSTI
Merila uspešnosti so elementi po katerih spremljamo (merimo) učinkovitost obravnavanega
procesa.
Merila uspešnosti so:
-

Kvalitetno opravljena storitev-ni reklamacij

-

Dnevna in mesečna realizacija plana po posameznih TDM.
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8 TEHNOLOŠKI POSTOPEK ZA PLANIRANJE RAZREZA
TRAKU
8.1 POSTOPKI
Spremljanje naročil
Tehnolog spremlja poročila v MIT-u. Naročila vnašajo komercialisti v KIS-u, od koder se
avtomatsko prenesejo v MIT.
Ekran: E - naročila

Razvrščanje naročil in optimalna kombinacija
Tehnolog razvršča prispela naročila glede na skupne lastnosti; kvaliteta, debelina materiala,
posamezne zahteve kupcev. Iz zalog v KIS-u izbere ustrezen kolut in pri tem, če je to mogoče
upošteva želje komercialista. V excelovi tabeli poskuša iz obstoječih sorodnih naročil določiti
optimalno kombinacijo za razrez. Če pri tem pride do večjih odstopanj od naročenih količin
(več kot 20% do 5000kg in več kot 10% nad 5000kg) le te poskuša uskladiti s
komercialistom. V primeru, da ne more dobiti optimalne kombinacije poskuša glede na tabelo
preteklih naročil pridobiti dodatna naročila od komerciale. Če optimalne kombinacije ni
mogoče dobiti, rok razreza pa se približuje, se poskuša dogovoriti s komercialistom o
podaljšanju roka. Če tudi ta možnost ni izvedljiva, tehnolog planira poleg naročene količine še
koristni ostanek, ki se vrne nazaj na zalogo.
Ekran: E – naročila
Ekran: E – zaloge KIS

Priprava delovnega naloga (DN) za razrez
Tehnolog na ekranu z naročili označi naročila za katera je že prej našel kombinacijo in se je
glede morebitnih odstopanj uskladil s komercialistom ter jih prenese na DN. Pri kreiranju DN
tehnolog prepiše podatke iz zgoraj omenjene excelove tabele: količina izdelka, čas izdelave,
količina kala, količina koristnega odpadka. Določi še stroj na katerem se bo delovni nalog
izvršil. Na podlagi teh podatkov se kreira tehnološki postopek in kosovnica. DN postavi v
terminski plan, preko potrditve zahtevnice za material rezervira izbrane kolute, najavi količino
ostanka, odpadka in izdelkov v skladišče. Tehnolog vpiše podatke o naročilih in podatke o
delovnih nalogih danih v razrez v excelovo tabelo zaradi lastne evidence.
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Ekran: E - MIT
Ekran: E – KIS

Priprava plana za sestavo nožev EcoCut
Na podlagi plana rezanja (excelova tabela) tehnolog pripravi plan sestave nožev, na podlagi
katerega delavci v proizvodnji montirajo gred z rezilnim orodjem.
Vhodni dokument: D - EcoCut
Vhodni dokument: D – Plan rezanja

Priprava delovne dokumentacije za razrez
Tehnolog pripravi sledečo dokumentacijo za razrez in jo preda vodji proizvodnje. Na delovni
list se podpiše in s tem potrdi ustreznost podatkov na delovni dokumentaciji.
Plan rezanja
Delovni list
NM-277 Tehnično dobavni pogoji
EcoCut
NM-269 Kontrolna lista
Vhodni dokumenti: D – Plan rezanja, D - Delovni list, D - Tehnično dobavni pogoji, D –
EcoCut, D - Kontrolna lista

Spremljanje DN
Tehnolog spremlja terminsko izvajanje plana za DN, ki jih je kreiral. V primeru neplaniranih
dogodkov v proizvodnji ali pri oskrbi z materialom zagotovi, da bo nalog realiziran v
predvidenem terminskem obdobju. V kolikor to ni možno že pred zamudo o tem obvesti
komercialista. Prav tako spremlja DN pri kooperantih in skrbi za pravočasno dostavo
(naročanje prevozov) razrezanega materiala nazaj v matično podjetje. [3]

Arhiviranje dokumentov
Priprava dela naredi kopijo plana rezanja in montaže nožev (prvi list, kjer so vsi ključni
podatki) in jih arhivira v fasciklih glede na številko DN inTDM. Po razrezu proizvodnja vrne
izpolnjeno kontrolno listo v pripravo dela, kjer se arhivira skupaj s pripadajočo
dokumentacijo.
Vrste dokumentov, ki se arhivirajo v pripravi dela:
-

Plan rezanja (kopija)
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-

montaža nožev prvi list, kjer so vsi ključni podatki (kopija)

-

izpolnjena NM-269 Kontrolna lista

Vhodni dokumenti: D - plan rezanja, D - montaža nožev prvi list, D - izpolnjena kontrolna
lista

Mapa kupca
V glavi Tehnično dobavnih pogojev (NM-277) je vpisan tehnolog, ki je skrbnik posameznega
kupca. Njegova naloga je skrbeti za stalno posodabljanje vseh dokumentov mape kupca. V
primeru spremembe tehnično dobavnih pogojev skrbnik staro obliko nadomesti z novimi
zahtevami. Staro varianto prečrta, vpiše NEVELJAVNO, vpiše datum spremembe, podpiše in
arhivira. V primeru odsotnosti tehnologa (skrbnika), mora le ta pred odsotnostjo skrbništvo
predati drugemu tehnologu.
Vsebina mape kupca:
-

NM-277 Tehnično dobavni pogoji.

-

Posebne zahteve kupca, ki se nanašajo na eno ali več posameznih naročil

-

Evidenca kontrole testiranja vzorcev materiala (v odvisnosti, ali kupec zahteva kontrolo
vzorcev in od tega ali je bila kontrola vzorcev materiala izvedena na predlog TTS-a)

Zapisi kakovost:
-

reklamacije

-

korektivni ukrepi

-

ostala dokumentacija povezana s kakovostjo

Vhodni dokumenti: D – Tehnično dobavni pogoji

Izvedba odvzema vzorcev vhodnega materiala
Namen je ugotavljanje kemičnih in mehanskih lastnosti dobavljenega materiala v primerjavi z
zahtevami po standardu:
-

Odvzem vzorcev na podlagi tehnično dobavnih pogojev za posameznega kupca.

-

Odvzem vzorcev določi tehnolog (skrbnik) in o tem obvesti rezalce v komentarju plana
rezanja. Dokumentaciji za razrez priloži tabelo NM-296 evidenca vzorcev.

-

Odvzem vzorca z namenom testiranja mehanskih in kemičnih lastnosti se vrši na posebno
zahtevo kupca (v skladu z njegovimi zahtevani) oz. za vsakega dobavitelja letno
minimalno dva vzorca.
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-

Rezalec na začetku koluta odreže 6 epruvet (300 X 400 mm) in jih ustrezno označi.
Navodila za označevanje so v tabeli NM-296 Evidenca vzorcev. Epruvetam priloži tudi
etiketo s podatki o osnovnem kolutu.

-

Tri epruvete se pošljejo na analizo in rezultate meritev skupaj z izpolnjeno tabelo NM296 Evidenca vzorcev shrani tehnolog (skrbnik) v mapi kupca.

-

Tri epruvete skupaj s podatki osnovnega koluta ovite v papir shrani tehnolog (skrbnik) v
za to namenjeno odlagalno mesto.

-

V primeru odstopanja rezultatov meritev od vrednosti po standardu se o rezultatih meritev
obvesti produktnega vodja, ki reklamira neustrezno blago.

8.2 MERILA USPEŠNOSTI
Merila uspešnosti so elementi po katerih spremljamo (merimo) učinkovitost obravnavanega
procesa.
Merila uspešnosti so:
-

upoštevanje rokov razreza

-

čimbolj optimalni izkoristek materiala

-

čimmanj reklamacij zaradi napak tehnologov

9 PROCES RAZREZA HTV NA TDM 1210
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Slika 41: Linija (tloris)
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Slika 42: Linija (naris)
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Sestavni deli stroja:
-

B2 Gnana sinhronizirana navijalna/odvijalna naprava za papir

-

B3 Hidravlični nakladalni voziček za trakove

-

B4 Vlagalna teleskopska miza za trak

-

B5 Podajalni valji za trak

-

B6 Prečni nož

-

B7 Agregat za nanos plastičnega filma

-

B8 Agregat za vodenje traku v škarje

-

B9 Umirjevalni valji

-

B10 Dvojne krožne škarje za vzdolžni razrez trakaste pločevine

-

B10a Fiksno podnožje

-

B10b Prve krožne škarje

-

B10c Druge krožne škarje

-

B10d Transportni voziček za avtomatsko menjavo krožnih škarij

-

B11 Naprava za navijanje odpadka od obreza

-

B12 Horizontalna miza za prekoračitev kompenzacijske jame

-

B13 Mobilni agregat za regulacijo natega

-

B13a Kompenzacijska jama

-

B13b Dva dodatna valja za separatorje

-

B13c Miza za hitro menjavo separacijskih diskov

-

B13d Konzolni žerjav, za prenos separacijskih diskov

-

B13e Naprava za nateg traku

-

B13f Pogonski valji

-

B13g Prečni nož za odrez traku

-

B13h Valji deflektorji

-

B13i Miza

-

B14 Hidravlična navijalna naprava

-

B14a Izmetalna plošča

-

B14b Separator za trakove

-

B15 Gnana sinhronizirana navijalna/odvijalna naprava za papir

-

B16 Hidravlični razkladalni voziček za trakove
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-

B17 Transportni voz za vzdolžni prenos razkladalnega vozička

-

B18 Zalogovnik s 4 rokami

Komandni pulti:
-

KP1 - Glavni komandni pult linije za razrez, z računalnikom in nadzornim programom

-

KP2 - Komandni pult za nameščanje kolutov na vhodu linije

-

KP3 - Ročna premična komanda za nameščanje kolutov

-

KP4 - Komandni pult agregata za regulacijo natega in navijalca trakov

-

KP5 – Komandna omarica za menjavo krožnih škarij

-

KP6 – Komandna omarica za navijalec odpadka

9.1 POSTOPKI
Operater stroja na začetku svojega dela pregleda stroj. Biti mora očiščen drugače z delom ne
smeš nadaljevati dokler ga ne očistiš.

Zaščitna sredstva
Pri delu na liniji Camu je obvezna uporaba:
-

zaščitnih rokavic,

-

delovne obleke,

-

čevljev.

-

Čelada je obvezna samo pri upravljanju granika.

-

Pregledovanje stroja (odgovoren: operater)

-

Pred začetkom razreza je potrebno preveriti delovanje fotocelic za centriranje koluta in
kontrolo povesa.

Pregled delovne dokumentacije (Odgovoren: operater)
Pregled dokumentacije se izvrši po postopku opisanem v dokumentu. Obvladovanje
proizvodnje, v točki Operativna proizvodnja

Prevzemanje materiala (Odgovoren: operater)
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Pregled dokumentacije se izvrši po postopku opisanem v dokumentu Obvladovanje
proizvodnje. Izdelovanje dokumentacije v KISu in interni premik blaga v proizvodnjo. Kolut
prestavi na transportno mizo z granikom.

Pripravljanje rezilnega orodja na voziček (odgovoren: rezalec)
Na osnovi EcoCut dokumenta rezalec zlaga nože, ki imajo modro črto nad utorom in
distančnike ter gume od zadnje proti prvi strani EcoCut dokumenta na voziček. naberi nože in
jih na os razvrsti po obratnem vrstnem red
Sestavljanje rezilnega orodja na ogrodje (odgovoren: rezalec)
-

vzemi voz in na zgornje osi voza iz omare z noži in distančniki ter gumami po EcoCut
dokumentu naberi nože in jih na os razvrsti po obratnem vrstnem redu kot je prikazano na
EcoCut dokumentu. Vsak nož mora imeti nad utorom modro črto, kar pomeni, da je
preverjen in oster. Ne glede nato vsak nož ročno ponovno preverimo, če ni poškodb robu.
Glej sliko 43 in 44

Slika 43: Noži

Slika 44: Ogled nožov

Slika45:Namestitevmatice

-

pred montažo nožev na ogrodje na ovoje namesti matico za zaščito navojev – glej sliko
45

-

iz osi vozička prestavi nože, distančnike in gume na ogrodje po dokumentu EcoCut – glej
sliko 45

-

po končani sestavi rezalno ogrodje namesti na linijo TDM1210.

Sestavljanje separatorjev (odgovoren: rezalec)
-

Separatorje sestavi po dokumentu EcoCut. Po končani sestavi ga namesti na linijo na treh
mestih. En komplet separatorjev nad navijalni trn, druge dva kompleta pa na voziček za
jamo.
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Slika 46: Namestitev

Slika 47: Navijalni trn

-

Prenašanje in nameščanje osnovnega koluta na odvijalnik (odgovoren: operater)

-

Odstrani embalažo. Z mostnim žerjavom osnovni kolut prestavi na transportni voziček
linije.

Slika 48: Žerjav

Slika 49: Transport

-

PULT 1 »nakladalni voziček za kolute« z joystickom kolut premaknemo do vretena

-

Dvignemo dvigalo na višino vretena odvijalca in z nakladalno mizo kolut pomaknemo na
navijalni trn.

Slika 50: Trn
-

Slika 51: Opora vretena

Dvignemo oporo vretena »dvig opore vretena« da podpremo ovijalni trn – glej sliko 51
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PULT 2 v program vpišeš podatke o izmerjenim zunanjem in notranjem premeru ter
izmerjeni širini osnovnega traku in klikneš ter držiš gumb »ročno prednast.premer« - glej
sliko 52

Slika 52: Ekran

Slika 53: Ekran

-

Klikneš na »avtomatska pozicija« za fotocelico odvijalca in enako za vodilo pločevine –
glej sliko 53

-

Najprej izmerimo širino koluta s tračnim metrom in nato kolut pozicioniramo na sredino
odvijalnega trna s pomočjo rdeče pike senzorja, kar izvedemo z nakladalnim vozičkom.

Slika 54: Merjenje

Slika 55: Samocentriranje

-

PULT 1 »samocentriranje vretena«

-

»vreteno odvijalca razširi« da čeljusti zagrabijo kolut na odvijalnem trnu

-

Odmaknemo nakladalni voziček s pripadajočim joystickom

-

»pritiskač koluta dol« - glej sliko 56

Slika 56: Pritiskač
-

Slika 57: Prerez traku

»jog odvijalca naprej« kolut obrnemo tako, da je začetek koluta pred pritiskačem in
prerežemo povezovalni trak – glej sliko 57
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»teleskopska miza gor« pomaknemo teleskopsko mizo naprej in gor, da zajamemo trak,
ki bo drsel po mizi naprej v stroj – glej sliko 58

Slika 58: Teleskopska miza

Slika 59: Škarje

-

»pritiskač koluta naprej« trak pomaknemo do fotocelice odvijalca in naprej do škarij za
čelni rez ( po potrebi pozicijo traku korigiramo z gumbom »centriranje vretena« - glej
sliko 59

-

»čelni rez« odrežemo poškodovane prve ovoje

-

»prehitevalna miza spust« spustimo mizo, da zajamemo trak. Miza mora biti nižja od
čelnega noža – glej sliko 60

Slika 60: Miza

Slika 61: Vodila

-

»voz. vodila ploč naprej« vodila pomaknemo proti traku, da ta ne pade v luknjo – glej
sliko 61

-

Testni odrez izdelkov in sproščanje procesa (odgovoren: operater)

-

»pritiskač koluta naprej« pomaknemo trak skozi nože vsaj 0,5m

-

»pritiskač koluta nazaj« pomaknemo trak do čelnega noža. Pred nožem mora ostati vsaj
0,8m traku – glej sliko 62.
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Slika 62: Čelni rez

Slika 63: Spust mize

-

»čelni rez« odrežemo trak, ki bo služil za meritve. Posamezne trakove označi s številkami
gledano od leve proti desni v nasprotni smeri rezanja in jih odnese na merilno mizo kjer
se opravijo meritve (debeline in širine), ki jih vpiši na NM-269-1kontrolna lista.

-

Ko končamo z meritvami jih operater stroja pregleda in če so v skladu z zahtevami kupca
in planom obvladovanja odobri razrez s podpisom na kontrolno listo. Z gumbom
»pritiskač koluta dvig« dvignemo pritiskač koluta in s tem sprostimo kolut na odvijalnem
trnu. Z gumbom »teleskopska miza spust« teleskopsko mizo spustimo nižje, da trak ne
drsa po njej – glej sliko 63

-

Razrez (odgovoren: operater)

-

PULT 2 »vklop natega odvijalca«

-

»jog krožnih škarij naprej« pomaknemo trak do vozička

-

Istočasno nato pomikamo voziček z gumbom »voz za nateg« in trak«jog krožnih škarij
naprej«, da se trak uleže v separatorje. Po potrebi pomagamo trakove razvrstiti v
separatorje s pomočjo namenske palice - glej sliko 64.

Slika 64: Palica

Slika 65: Valj

-

PULT 3«zg. valj nad separatorji« spustiš zgornji valj do separatorjev, da trak fiksiraš da
ne zdrsne nazaj v jamo – glej sliko 65

-

»vlečni valj« + »stiskalnica s filcem«

-

PULT 2 miza + trak naprej dokler miza ne pride do konca (trakovi do navijalca)
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-

»mizo nad jamo« spustimo mizo, da dobimo poves ( po potrebi poravnamo trakove na
separatorjih)

-

»pr. Valji nad sp. Separatorji« spustimo

-

»vstopna miza dvig« dvignemo vstopno mizo da trakove dobimo v odvijalec

-

»vl. Valji voz. Nateg« trakove pomaknemo v režo navijalca – glej sliko 66

Slika 66: Navijalec

Slika 67: Navijalec

-

»jog navijalca naprej« da trakove dvigneš in jih tako lažje spraviš med separatorje – glej
sliko 67

-

»ločevalec trakov spust« spustiš separatorje do navijalnega vretena in s tem ločiš trakove

-

»vreteno navijalca« stisneš trakove na navijalcu – glej sliko 68

Slika 68: Vreteno navijalca

Slika 69: Ločevalnik trakov

-

»ločevalec trakov« + »jog navijalca naprej« ukleščimo trakove in jih polepiš 10cm z
obojestranskim trakom, da se kasneje notranji ovoj ne štrli stran – glej sliko 69.

-

»vl. Valji voz nateg« + »jog. Navijalca« oboje naprej, da dosežemo ohlapni prvi ovoj –
glej sliko 70
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Slika 70: Valj

Slika 71: Valj - nateg

-

»vlečni valj za nateg« dvignemo

-

»vklop zraka«

-

Spustimo mizo pred navijalcem »vstopna miza«

-

»valj detektorja pust - spust« na vrednost 120 + »jog navijalca - naprej«

-

»jog krožnih škarij naprej« s počasno hitrostjo stroja naredimo nekaj ovojev

-

PULT 2 »vklop natega odvijalca«

-

»jog krožnih škarij naprej« da dobimo ustrezen poves trakov v jami

-

»premostitev varnostnega stikala« na 1

-

»počasni start linije« naredimo nekaj ovojev – glej sliko 71

-

»hitri start linije« + »hitrost linije«. Povečuj hitrost do obratovalne hitrosti (150m/min) z
gumbom »Hitrost linije«. Pospeševanje kontroliraj glede na nihanje traku v jami, ki ne
sme biti višje rdeče črte na steni jame – glej sliko 72

Slika 72: Jama

Slika 73: Blokiranje traku

-

Ko je na odvijalcu manj kot 10cm ovojev zmanjšamo hitrost z gumbom »hitrost linije« na
20m/min. Zaustavljanje hitrosti kontroliraj glede na nihanje traku v jami, ki ne sme biti
višje od prve prečke na lestvi.

-

»premostitev varnostnega stikala« na 0

-

»jog celotna linija naprej« do nožev, da se dotakne miza nad jamo separatorjev. 5cm
trakov mora ostati pod noži, da trak ne pade v jamo
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-

»blokator trakov« da stisnemo trakove pred jamo – glej sliko 73

-

PULT 3 dvigneš »pr. Valji nad sp. Separatorji«

-

»voziček nateg nazaj« da pomakneš voziček vsaj 1,5m od navijalca

-

»razkladlani voziček« noter + »jog navijalca naprej, tako, da trakovi pridejo iz jame

-

PULT 2 »jog škarij naprej« da trakove dobiš iz nožev

-

»miza nad jamo dvig« da podpreš trakove

-

»jog navijalca naprej« trakove pošlješ do prvih separatorjev

-

PULT 3 »vlečni valj raz za nateg – dol«

-

»rez izhodnega noža« odrežemo odvečne trakove, ki gledajo izven prvih separatorjev.

Slika 74: Izhodni nož
-

» jog navijalca – naprej« navija trakove do separatojev in trakove povežeš s
povezovalnim trakom. Pod sponko za jekleni trak 19mm, šifra 195440 položi zaščitno
plastiko.

-

Pakiranje (odgovoren: rezalec)

-

»vreteno navijalca razširi« kleše navijalnega trna izpustijo začetni del trakov – slika 75

-

»ločevalec trakov dvig« dvignemo separatorje v zgornji položaj, da je omogočena
manipulacija s trakovi

-

»potiskač kolutov« z njim porinemo vse kolute skupaj, da gredo lepo na transportni voz
in med njimi ni razmika

Slika 75: Navijalec

Slika 76: Voziček
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-

»razkladalni voziček« z joystickom premaknemo transportni voz pod navijalno vreteno in
ročno dvignemo oporo za kolute, da preprečimo padanje kolutov s začetka transportnega
voza

-

»razkladalni voz dvig« dvignemo mizo, da trakove nosi voz in ne več navijalni trn – glej
sliko 76.

-

»razkladalni voziček« z joystickom premaknemo transportni voz do križa

-

PULT 3.1 »vrtenje zalog križa« križ vrtimo toliko časa, da pride prazen krak križa do
transportnega vozička.

-

»razkladalni voz dol« in »razkladalni voz naprej« pomaknemo transportni voz pod križ in
odstranimo stranska varovala – glej sliko 77

-

»vrtenje zalog križa« križ vrtimo toliko časa, da pride krak s trakovi, katere želimo
zapakirati, gleda v isto smer kot pakirna linija

-

PULT 4 na ekranu pritisnemo »F4«, izberemo krak križa na katerem imamo kolute, ki jih
nameravamo zapakirati. V modro polje vnesemo skupno število trakov na križu, začnemo
pa z 0. (0,1,2,3 = 4 trakovi)

-

Slika 78: Ekran

Slika 79: Ekran

-

kliknemo na gumb »POD. ½« in za vsak trak vnesemo širino traku in številko paletnega
mesta, kamor želimo, da nam da sistem odloži.

-

pritisnemo »avtomatsko delovanje linije« in obrnemo stikalo »avtomatsko delovanje
DA«. Trakovi se samodejno prenesejo na tehtnico, povežejo s povezovalnim trakom in
premaknejo na ustrezno paletno mesto – slika 80
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-

Slika 80: Tehtnica

Slika 81: Transport na paleto

-

ko linija pripelje prvi kolut na paletno mesto se samodejno tik nad paleto ustavi, da lahko
pozicije paleto popravimo točno na kolut. Ko smo paleto ustrezno namestili pritisnemo
moder gumb na pakirni liniji, s čimer sprostimo nadaljnje zlaganje. Naslednji kolut se
samodejno postavi na kolut in se ne ustavlja več – slika 81

-

Po končanem povezovanju in tehtanju kolute ustrezno označi in zapakiraj po tehnično
dobavnih pogojih Cimosa, ki so priloga delovnemu nalogu.

-

Demontaža in pospravljanje nožev ter separatorjev (odgovoren: rezalec)

-

nože snemi iz rezilnega ogrodja

-

preveri ostrino rezila vsakega noža z konico nohta. Dobre nože označi z modro
vodoodpornim pisalom in jih daj v omaro za hranjenje nožev, slabe pa označi z rdečim
vodoodpornim pisalom in jih zložimo v zaboj »Noži za brušenje«, ki ga predhodno
odklenemo in nato zaklenemo. Nože označi nad utorom.

-

iz stroja snemi tri ogrodja s separatorji in jih prenesi na sestavljalno mizo (glej sliko 46 in
47) iz osi snemi separatorje in jih pospravi v omaro

-

Čiščenje stroja (odgovoren: rezalec)

Po končanem delu na stroju počisti okolico stroja. Embalažo kolutov, poškodovane ostanke
kolutov, neuporabne povezovalne trakove vrzi v kontejner.
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9.2 POJMI IN KRATICE
Pojem/Kratica

Razlaga

TDM

Tehnološko delovno mesto

DL

Delovni list

ID

Identifikacijska številka

9.3 MERILA USPEŠNOSTI
Merila uspešnosti so elementi po katerih spremljamo (merimo) učinkovitost obravnavanega
procesa.
Merila uspešnosti so:
Realizacija planiranega plana v okviru planirane kakovosti na dan.
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10 NAVODILA ZA IZVAJANJE KONTROL IN BRUŠENJE
NOŽOV
10.1 POSTOPKI
Rezalec na začetku svojega dela pregleda stroj. Biti mora očiščen in brezhiben. V nasprotnem
primeru obvesti vodjo proizvodnje. Dela ne sme nadaljevati.
Kontrola nožev pred sestavljanjem rezalnega ogrodja rezalec zadolžen za sestavo
rezalnega ogrodja pred samo sestavo vsak nož in distančnik, ki ga vzame iz odlagalnega
mesta v omari, obriše s čisto gladko bombažno krpo, da odstrani nečistoče in morebitne tujke.
V omari so noži razvrščeni glede na zunanji premer, distančniki glede na debelino in gume
glede na barvo in zunanji premer. (Pomembno je, da rezalec izbere nože iz istega seta, kar
pomeni tudi isti zunanji premer). Z očmi in z nohtom preveri ostrino in morebitno
obrabljenost robov. Neustrezne nože rezalec odloži na mesto, kjer se zbirajo noži, namenjeni
brušenju.[8]
Vhodni dokument:
D EcoCut dokument
Ekran: E - Delovni nalog
Kontrola sestavljenega rezalnega ogrodja po končani sestavi z ročnim pomikom skozi
ogrodje razrežemo testni trak v dolžini enega metra. Upravljanje stroja za vzdolžni razrez tudi
kontrolo čistost reza posameznih nožev. Rez mora biti čist in enakomeren po celotni dolžini
testnega traku (brez kakršnih koli poškodb, trak mora biti lepo obrezan in nelomljen, igla
mora biti enakomerna). V primeru, da kakšen rez neustreza, zamenjamo sporna noža na
ogrodju in ju odložimo na mesto, predvideno za brušenje. Ob ponovni sestavi postopek
kontrole ponovimo in ko je kvaliteta rezanja ustrezna, s podpisom na kontrolni listi rezalec sestavljavec nožev odobri izdelavo serije.
Vhodni dokument:
D – Kontrolna lista
Brušenje nožev, gum in prevzem orodij po izvedbi brušenja rezalec kontrolira kdaj se
na odlagalnem mestu nabere 80 rezalnih nožev. Potem nože odloži v za to namenjen zaboj,
kjer so noži zaščiteni pred morebitnimi poškodbami transporta. Vodja proizvodnje po
obvestilu rezalca pošlje nože na brušenje. Noži se brusijo glede na poškodbo najbolj
poškodovanega noža, vedno vsi na isti zunanji premer. Ko se prvi set 80 nožev vrne iz
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brušenja, jih rezalec ob zlaganju na odlagalno mesto, kjer prej označi nov zunanji premer
nožev, skrbno pregleda in morebitni poškodovan nož izloči. O tem obvesti vodjo proizvodnje,
kateri o napaki obvesti kooperanta. Poškodovan nož je izločen in gre ponovno na brušenje ob
naslednjem brušenjem celotnega seta nožev. Takoj za tem gre v brušenje naslednji set, da
ohranimo isti zunanji premer. Vsi podatki o brušenju se prepišejo iz spremnih dokumentov v
NM-295 Evidenco brušenja nožev. V evidenci imamo vpisan tudi zunanji premer nožev.
Nože lahko brusimo do zunanjega premera 320 mm. Po treh brušenjih nožev damo pobrusiti
tudi gume, da prilagodimo njihovo velikost zunanjemu premeru nožev. Vsi podatki o brušenju
gum se vpišejo v NM-294 Evidenco brušenja gum.
Vhodni dokument:
D - Evidenca brušenja nožev (NM-295)
Vhodni dokument:
D - Evidenca brušenja gum (NM-294)

10.2 MERILA USPEŠNOSTI
Merila uspešnosti so elementi po katerih spremljamo (merimo) učinkovitost obravnavanega
procesa.
Merila uspešnosti je:
kvalitetni razrez
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11 RAVNANJE Z SEKUNDARNIMI SUROVINAMI ODPADKI
Opredeliti aktivnosti in odgovornosti ravnanja, ločevanja, zbiranja in prodaje sekundarnih
surovin - ostankov kovin pri skladiščni in proizvodnji dejavnosti (dodelavnih storitvah).
Ostanki kovin so odpadki - sekundarne surovine, ki nastajajo v procesu proizvodnje dodelave (predmet KALO) ter v drugih logističnih procesih.

11.1 VSEBINA
Ločevanje in zbiranje ostankov kovin ter naročanje odvoza
Vodja skladiščne dejavnosti metalurških proizvodov (v nadaljevanju vodja skladiščne
dejavnosti) in vodja dodelavnih storitev sta odgovorna za ločevanje in zbiranje ostankov
kovin ter naročanje odvoza.
Zadolžena oseba v logistiki, je s strani vodje skladiščne dejavnosti metalurških
proizvodov zadolžena za izvajanje aktivnosti ločevanja, zbiranja in naročanja odvoza
ostankov kovin ter nadzor.
Nabavni specialist pripravi navodila oz. seznam neuporabni ostanki, ki ga pošlje vodji
skladiščne dejavnosti metalurških proizvodov in vodji dodelavnih storitev. Varnostna služba
je obveščena o predvidenih odvozih ostankov kovin. Pogodbeni prevzemnik izvaja odvoz
ostankov kovin.
Za ločevanje in zbiranje ostankov kovin sta odgovorna vodja skladiščne dejavnosti
metalurških proizvodov in vodja dodelavnih storitev. Ostanki kovin se zbirajo in odlagajo v
kontejnerje oziroma na

mesto določeno s strani vodje skladiščne dejavnosti za oddajo

pogodbenim prevzemnikom. Za pravilno izvedbo ločevanja in odlaganja sekundarnih surovin,
zadolži vodja skladiščne dejavnosti z vodjem dodelavnih storitev osebe, ki skrbijo, da se
ostanki kovin ločujejo in zbirajo v zabojnike v skladu z navodili komerciale (seznam
Neuporabni ostanki, ki je priloga tega dokumenta), ki jih pripravi nabavni specialist.
Naročanje odvozov ostankov kovin pogodbenem prevzemniku na celotnem kompleksu
črne in barvne metalurgije v Naklem (skladišče in razrez) izvaja zadolžena oseba s strani
vodje skladiščne dejavnosti. Zadolžena oseba v L obvešča o predvidenih odvozih ostankov
kovin Varnostno službo, nabavnega specialista in vodjo projekta v L (kontroling in analize).
Odvoz ostankov kovin izvajajo pogodbeni prevzemniki, tj. družbe za predelavo
odpadkov ali podjetja, ki se ukvarjajo z recikliranjem kovinskih ostankov.
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Oblikovanje cen ostankov kovin in določitev kupca
Produktni vodja je odgovoren za določitev kupca, ter oblikovanje in potrditev cen
ostankov kovin.
Nabavni specialist predlaga cene ostankov kovin in jih posreduje produktnemu vodji v
potrditev.
Vodja projektov v logistiki (analize in kontroling) poskrbi za dopolnitev cenika
sekundarnih surovin.
Predlog spremembe cen pripravi nabavni specialist, ki predlog posreduje v potrditev
produktnemu vodji.
Potrjeni cenik ostankov kovin se posreduje vodji projektov v logistiki (analize in
kontroling), za dopolnitev cenika sekundarnih surovin, ki je opredeljen v pogodbi
prevzemnika surovin kot aneks sekundarnih surovin. Cene se spreminjajo na podlagi
primerjave sprememb cen jeklenega odpada na borzi.

Vodenje dokumentacije o ravnanju z neuporabnimi ostanki kovin
Vodja projektov v L (analize in kontroling) je odgovoren za vodenje in arhiviranje
dokumentacije.
Vodja skladiščne dejavnosti je prejemnik evidenčnega lista (kopija) potrjenega s strani
pogodbenega prevzemnika.
Pogodbeni prevzemnik potrdi prejete evidenčne liste in jih pošlje skupaj z ostalo
dokumentacijo vodji projektov v L, da pripravi in izdela račun za odpeljane odpadke.
Varnostna služba poskrbi, da se izvede tehtanje in pripravi evidenčni list. Dva izvoda
tehtalnega lista in dva izvoda evidenčnega lista preda pogodbenemu prevozniku, en izvod
obeh pa pošlje zadolženi osebi v L, ki je naročila odvoz ostankov kovin.
Vsak odvoz spremlja evidenčni list (EL) na katerem je opredeljena vrsta ostanka kovin s
klasifikacijsko šifro in dobavnica izvajalca prevoza (pogodbenega prevzemnika). Vsak odvoz
ostankov kovin je stehtan na tehtnici Merkurja in pri tem opravilu se izpiše tehtalni list (v treh
izvodih).
Pisanje EL in tehtanje ostankov kovin izvaja varnostna služba (vhod-izhod v skladiščni
kompleks) na podlagi poslane kopije naročila za odvoz kovinskih ostankov od zadolžene
osebe v logistiki.
Podrobneje so navodila za izpolnjevanje EL opredeljena v sistemskem dokumentu
3.09.040 Navodilo za vodenje in izpolnjevanje evidenčnih listov.
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Dva izvoda evidenčnega in tehtalnega lista varnostna služba odda prevozniku
pogodbenega prevzemnika, ki na osnovi prejete dokumentacije (EL in tehtalni list) naredi
prevzem ostankov kovin (prejemnica ostankov kovin) na svoji lokaciji. Pogodbeni
prevzemnik potrdi evidenčna lista in enega skupaj s tehtalnim listom in prejemnico ostankov
kovin pošlje vodji projektov v L (analize in kontroling), ki prejeto dokumentacijo pregleda in
pripravi oz. izstavi račun za oddane ostanke kovin (po ceni iz aneksa). Dokumentacija za
odpeljane sekundarne surovine (potrjen evidenčni list, tehtalni list in prejemnica ostankov
kovin) se arhivira pri vodji projektov v L.

Kontrola količin ostankov kovin
Vodja projektov v L kvartalno kontrolira dejansko (tehtano) količino ostankov kovin s
planirano količino in izdela poročilo.
Tehnolog pripravi podatke planirane količine ostankov kovin (kalo) in mesečno
poročilo posreduje vodji projektov v logistiki (kontroling in analiza).
Vodja projektov v L kvartalno kontrolira količine ostankov kovin, in sicer primerja
planirano količino kala- ostankov kovin (analiza iz MIT-a) z dejansko odpeljano količino po
potrjeni dokumentaciji pogodbenega prevzemnika. Analizo stanja posreduje v vednost
izvršnemu direktorju logistike ter produktnemu vodji.

Vhodi in izhodi procesa ter povezave z drugimi procesi

Nabava

Potrjeni predlog
cen ostankov
kovin

Ravnanje s sekundarnimi
surovinami – ostanki kovin
v skladiščni in proizvodni
dejavnosti

Naročilo za odvoz
ostankov kovin
(kopija)

Tehtalni list
Evidenčni list

Varnostna služba

Slika 82: Shema
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11.2 POJMI IN KRATICE
Pojem/Kratica

Razlaga

L

Logistika

EL

Evidenčni list je obrazec NM-170 evidenčni listi o ravnanju z
odpadki, ki je predtiskan in vezan v blok. Naroča se v
Ekonomatu. Izpolnjevanje Evidenčnega lista je opredeljeno v
sistemskem dokumentu 3.09.040 Navodilo za vodenje in
izpolnjevanje Evidenčnih listov.

MIT
Zadolžena

Program za vodenje proizvodnje
oseba

Logistiki

v Je

s

strani

vodje

skladiščne

dejavnosti

metalurških

proizvodov zadolžena za ravnanje s sekundarnimi surovinami
– ostanki kovin, v skladiščni in proizvodni dejavnosti.

Pogodbeni prevzemnik

Družba za predelavo odpadkov ali podjetje, ki se ukvarja z
recikliranjem kovinskih ostankov, s katero ima Merkur, d. d.
sklenjeno pogodbo za odvoz in prevzem ostankov kovin.
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12 REZULTATI IN PREDLOGI ZA POSTAVITEV RAZREZA
PLOČEVINE V TRAKOVE
Namen nakupa linije za razrez hladno valjanih trakov ( HVT) je povečanje obsega in razvoja
storitev razreza proizvodov HVT v Merkur d.d. in s tem

preko večje usmerjenosti na

končnega kupca zagotovi nadaljnjo rast in uspešen razvoj te dejavnosti v prihodnjem obdobju.
V skladu z namenom nabave linije za razrez HVT želimo doseči naslednje cilje:
-

omogočiti nadaljno rast prodaje izdelkov

-

povečati usmerjenost poslovanja k zahtevam in pričakovanjem kupcev

-

razvijati model tržno usmerjene prodaje izdelkov

-

zagotoviti celovito oskrbo in celovito odgovornost za kupca

-

zagotoviti usklajeno cenovno politiko pri prodaji osnovnih in konfekcioniranih
proizvodov

-

strateško opredeliti kaj rezati in kaj kupiti glede na obseg in stroške razreza ter tehnično
tehnološke možnosti

-

nakazati predvidene smeri nadaljnega razvoja in potrebna vlaganja

12.1 STROKOVNE PODLAGE IN ANALIZE RAZVOJNIH MOŽNOSTI
Z nakupom pričakujemo zmanjšanje količine obstoječih zalog, povečanje obsega prodaje in
zmanjšanje števila dobaviteljev. Uporabljeni so podatki od leta 1999 do 2004.
Iz podatkov prodaje (količine) od leta 99 do 04 je razvidno, da prodaja tako pločevine
kot trakov narašča. Prodaja pločevine iz mehkih jekel je narasla od l. 99 do l. 04 za cca. 8 000
t, s tem smo povečali tudi zaloge. Prodaja HV trakov pa je v istem obdobju narasla za 20 000
t. Rast prodaje je razvidna iz tabel 1. in 2. ter pripadajočih grafov (graf 1 in 2).
Naslednja analiza kaže razmerje prodaje pločevin. (tabeli 3 in 4 ter pripadajoča grafa)
Največ prodamo pločevine iz mehkega jekla, vendar jo v zadnjem času nadomeščajo
pločevine, ki so površinsko zaščitene (predvsem pocinkana in aluminizirana pločevina).
Uporaba tovrstnih pločevin prinaša proizvajalcu polizdelkov in izdelkov

predvsem

zmanjšanje števila operacij, saj odpadeta razmaščevanje in barvanje. Analiza nam jasno kaže,
da imamo največ zalog HV pločevine in trakov in smiselno je te zaloge poenotiti, kar pa
lahko dosežemo s strojem za razrez pločevine.
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Zahteve kupcev
V prodaji se soočamo z vedno večjimi zahtevami po različnih formatih pločevine, ki bi
jih lahko zagotavljali le z domačim razrezom. Zaradi neenakomernega gibanja prodaje je
težko zagotavljati optimalno zalogo. Dobavni termini dobaviteljev so zaradi oddaljenosti
dolgi, količine naročanja pa relativno velike. Take probleme rešujemo z urgentnimi dobavami
priložnostnih dobaviteljev, nekaj pločevine pa režemo že tudi pri naših kooperantih.
Preglednica 2: Prodaja pločevine v letih 1999- 2004
Kol. prodaje (T) 1999
pločevina
z
mehkega jekla
3372,5
pločevina
za
poboljšanje
115,8
pločevina, vroče
cinkana
1308,6

2000

2001

2002

2003

2004

7008,2

8666,3

9520,1

10657,8

11061,9

114,2

239,5

226,21

173,9

172,5

2626,9

2607,4

2512,8

3174,2

5074,9

Prodaja pločevine (99-04)
12000
Prodaja (T)

10000

PLOČEVINA IZ
MEHKEGA
JEKLA

8000
6000

PLOČEVINA ZA
POBOLJŠANJE

4000
2000

PLOČEVINA,
VROČE CINKANA

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Leto

Slika 83: Prodaja pločevine v letih 1999-2004
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Preglednica 3: Prodaja traku v letih 1999- 2004
Kol. Prodaje (T)
trak iz mehkega
jekla

1999

2000

5005,5

6771,6

trak za poboljšanje
trak vroč. cink.

137,5
356,1

208,8
659,8

2001

2002

2003

2004

8194,2

13340,7

14022,3

25965,1

243,9
770,3

229,7
853,6

266,2
1147,1

369,6
5803,1

Prodaja traku (99-04)
30000
TRAK IZ MEHKEGA
JEKLA

Prodaja (T)

25000
20000
15000

TRAK ZA
POBOLJŠANJE

10000
5000

TRAK VROČ. CINK.

0
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Leto

Slika 84: Prodaja traku v letih 1999-2004

12.2 PREDNOSTI NAKUPA LINIJE ZA RAZREZ TRAKOV
-

Povečanje prodaje zaradi dodatne ponudbe

-

Dodaten zaslužek zaradi dodane vrednosti pri predelavi iz traku v formatno pločevino

-

Večja odzivnost (bistveno skrajšanje roka dobave) pri oskrbi s pločevino

-

Povečanje izkoristka razreza

-

Poleg tega bi lahko naročali kolute večjih dimenzij kar bi še znižalo ceno trakov.

-

Povečali bi tudi količinsko fleksibilnost pri dobavi tako trakov kot pločevine , saj bi lahko
večje kolute brez problemov previjali (če npr. ostane 3 tone težak kolut se ga z lahkoto
sformatira).
Cena formatne pločevine je cca 20 -30 € (ceniki dobaviteljev) višja kot cena

trakov; če bo cena predelave pri nas nižja nam razlika pomeni dodaten dobiček, s tem da
se poveča tudi obseg Merkurja (dodatne zaposlitve, sama investicija, …)
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Že pri sedanji količini prodaje se zdi nabava upravičena, saj prodamo samo pločevine iz
mehkih jekl cca. 50 t dnevno (upoštevane debeline 0-3 mm).
Poleg omenjenih razlogov je pomembno tudi da bi povečali konkurenčno prednost
predvsem v primerjavi z slovenskimi podjetji in s tem zadržali tržni delež, v prihodnje pa ga
tudi povečali.

12.3 FINANČNO EKONOMSKA ANALIZA INVESTICIJE
Prihodki in odhodki so planirani na podlagi posredovanih podatkov, in sicer:
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9. Finančna analiza investicije

Naklo, 16.11.2005

Predračunska vrednost investicije
Linija za prečni razrez HVT
Osnovna nabavna vrednost
Skupaj

1EUR = 240.- SIT
Znesek (EUR) Znesek (SIT)
1.100.000 264.000.000
1.100.000 264.000.000

Viri financiranja
Postavka
Investicijski stroški
Finančni vir:
bančni kredit

Znesek (EUR) Znesek (SIT)
1.100.000 264.000.000
1.100.000 264.000.000

Prikaz planiranih prihodkov naložbe za obdobje 2006 -2015

2006
19379
4,8
93.019

2007
21878
4,8
105.014

2008
24377
4,8
117.010

2009
26876
4,8
129.005

2010
29375
4,8
141.000

2011
29375
4,8
141.000

2012
29375
4,8
141.000

2013
29375
4,8
141.000

2014
29375
4,8
141.000

v 000 SIT
2015
29375
4,8
141.000

Količina (t) pločevine za poboljšanje
Kosmati dobiček
Prihodki

261
4,8
1.253

280
4,8
1.344

298
4,8
1.430

316
4,8
1.517

335
4,8
1.608

335
4,8
1.608

335
4,8
1.608

335
4,8
1.608

335
4,8
1.608

335
4,8
1.608

Količina (t) pločevina, vroče cinkana
Kosmati dobiček
Prihodki
SKUPAJ PRIHODKI

9.045
4,8
43.416
137.688

10.270
4,8
49.296
155.654

11.494
4,8
55.171
173.611

12.718
4,8
61.046
191.568

13.942
4,8
66.922
209.530

13.942
4,8
66.922
209.530

13.942
4,8
66.922
209.530

13.942
4,8
66.922
209.530

13.942
4,8
66.922
209.530

13.942
4,8
66.922
209.530

Količina (t)pločevine iz mehkega jekla
Kosmati dobiček
Prihodki

Struktura odhodkov, ki so posledica naložbe, za obdobje 2006 -2015
v 000 SIT
Struktura odhodkov

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Poslovni odhodki
Strošek energije
Stroški tek. In letnega vzdrž.
Strošek amort. objekta
Strošek dela
Ostali stroški
Amortizacija

66.812
2.926
10.600
516
29.930
1.377
17.600

67.567
2.926
10.600
516
30.428
1.557
17.600

68.333
2.926
10.600
516
30.936
1.736
17.600

69.110
2.926
10.600
516
31.453
1.916
17.600

69.900
2.926
10.600
516
31.981
2.095
17.600

70.522
2.926
10.600
516
32.520
2.095
17.600

71.157
2.926
10.600
516
33.070
2.095
17.600

71.805
2.926
10.600
516
33.630
2.095
17.600

72.465
2.926
10.600
516
34.202
2.095
17.600

73.138
2.926
10.600
516
34.785
2.095
17.600

2. Odhodki od financiranja

15.840

14.638

13.364

12.014

10.583

9.066

7.457

5.753

3.946

2.030

SKUPAJ

78.789

78.264

77.678

77.025

76.301

75.323

74.264

73.120

71.884

70.552

Prihodki in odhodki so planirani na podlagi posredovanih podatkov s strani logistike (g. Tavčar) in sicer:
* predvideni prihodki izračunani samo na predpostavki prihranka 20 EUR/t
* dodatna poraba el. en. 192000 kWh/leto
* 8 dodatno zaposlenih (R 27)

ekonomika projekta temelji na razliki v ceni v povprečju 20 EUR / t, čeprav se le ta glede na materiale giblje med 20 in 40 EUR.
Torej v povprečju 4,8%.Izračun je na ta način upoštevan tudi za vnaprej.

Slika 85: Analiza investicije

91

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Diplomsko delo

10. Finančno - ekonomska ocena

Naklo, 16.11.2005

Denarni tok naložbe za obdobje 2006 - 2015 v 000 SIT

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

137.688

155.654

173.611

191.568

209.530

209.530

209.530

209.530

209.530

137.688

155.654

173.611

191.568

209.530

209.530

209.530

209.530

209.530

II. ODTOKI
3. Stroški financiranja investicije
4.POSLOVNI ODHODKI brez amort.
4.1. Stroški materiala
4.2. Stroški storitev
4.3. Stroški dela
4.4. Splošni stroški

80.702
35.869
44.833
3.526
10.000
29.930
1.377

81.380
35.869
45.511
3.526
10.000
30.428
1.557

82.067
35.869
46.198
3.526
10.000
30.936
1.736

82.764
35.869
46.895
3.526
10.000
31.453
1.916

83.472
35.869
47.603
3.526
10.000
31.981
2.095

84.011
35.869
48.141
3.526
10.000
32.520
2.095

84.560
35.869
48.691
3.526
10.000
33.070
2.095

85.120
35.869
49.251
3.526
10.000
33.630
2.095

85.692
35.869
49.823
3.526
10.000
34.202
2.095

III. NETO PRITOKI (I. - II.)

56.986

74.275

91.544

108.804

126.058

125.519

124.970

124.409

123.837

I. PRITOKI
1. POSLOVNI PRIHODKI
1.1. Čisti prihodki od prodaje

-264.000
12%

Doba vračanja investicije

Leto
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Letni donosi Kumulativa letnih donosov
Diskontni faktor
Diskontirana vr.
Kumul. disk.
oz. (neto prilivi)
neto pril.
vredn.
-264.000
-264.000
1
-264.000
-264.000
56.986
-207.014
0,8929
50.882
-213.118
74.275
-132.740
0,7972
59.212
-153.906
91.544
-41.195
0,7118
65.161
-88.745
108.804
67.608
0,6355
69.145
-19.600
126.058
193.666
0,5674
71.525
51.925
125.519
319.185
0,5066
63.588
115.513
124.970
444.154
0,4523
56.524
172.037
124.409
568.564
0,4039
50.249
222.286
123.837
692.401
0,3606
44.656
266.942
123.254
815.655
0,3220
39.688
306.629

Doba vračanja je 3,4 let. To pomeni, da se naložba pokrije v 3 letih in 5 mesecih.
Diskontirana doba vračanja je 4 leta in 3 mesece.

Interna stopnja donosa
Neto sedanja vrednost

32% IRR>r
306.636 NSV>0

(r=12%)
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11. Analiza občutljivosti

Naklo, 16.11.2005

1. Varianta
Denarni tok naložbe za obdobje 2006 - 2015 v 000 SIT
v 000 SIT

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

105.917

119.731

133.541

147.360

161.174

161.174

161.174

161.174

161.174

161.174

105.917

119.731

133.541

147.360

161.174

161.174

161.174

161.174

161.174

161.174

II. ODTOKI
3. Stroški financiranja investicije
4.POSLOVNI ODHODKI brez amort.
4.1. Stroški materiala
4.2. Stroški storitev
4.3. Stroški dela
4.4. Splošni stroški

80.385
35.869
44.516
3.526
10.000
29.930
1.059

81.021
35.869
45.151
3.526
10.000
30.428
1.197

81.666
35.869
45.797
3.526
10.000
30.936
1.335

82.322
35.869
46.453
3.526
10.000
31.453
1.474

82.988
35.869
47.119
3.526
10.000
31.981
1.612

83.527
35.869
47.658
3.526
10.000
32.520
1.612

84.077
35.869
48.207
3.526
10.000
33.070
1.612

84.637
35.869
48.768
3.526
10.000
33.630
1.612

85.209
35.869
49.339
3.526
10.000
34.202
1.612

85.792
35.869
49.923
3.526
10.000
34.785
1.612

III. NETO PRITOKI (I. - II.)

25.532

38.711

51.875

65.038

78.186

77.647

77.098

76.537

75.966

75.383

I. PRITOKI
1. POSLOVNI PRIHODKI
1.1. Čisti prihodki od prodaje

-264.000

Doba vračanja investicije

Leto
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Letni donosi Kumulativa letnih donosov
Diskontni faktor
Diskontirana vr.
Kumul. Disk.
oz. (neto prilivi)
neto pril.
vredn.
-264.000
-264.000
1
-264.000
-264.000
25.532
-238.468
0,8929
22.798
-241.202
38.711
-199.757
0,7972
30.860
-210.342
51.875
-147.883
0,7118
36.924
-173.418
65.038
-82.845
0,6355
41.332
-132.086
78.186
-4.659
0,5674
44.363
-87.724
77.647
72.989
0,5066
39.336
-48.387
77.098
150.086
0,4523
34.871
-13.516
76.537
226.624
0,4039
30.913
17.397
75.966
302.590
0,3606
27.393
44.791
75.383
377.972
0,3220
24.273
69.064

Doba vračanja je 5,06 let. To pomeni, da se naložba pokrije v 5 letih in 21 dneh.
Diskontirana doba vračanja je 7,44 let.To pomeni, da se naložba pokrije v 7 letih in 5 mesecih.

Interna stopnja donosa
Neto sedanja vrednost

17% IRR>r
69.068 NSV>0

(r=12%)

Za to varianto je upoštevan realni trend prodaje (iz posredovanih podatkov) in 20 EUR kosmatega dobička na tono:
2006
14907
4,8
71.554

2007
16829
4,8
80.779

2008
18751
4,8
90.005

2009
20674
4,8
99.235

2010
22596
4,8
108.461

2011
22596
4,8
108.461

2012
22596
4,8
108.461

2013
22596
4,8
108.461

2014
22596
4,8
108.461

v 000 SIT
2015
22596
4,8
108.461

Količina (t) pločevine za poboljšanje
Kosmati dobiček
Prihodki

201
4,8
965

215
4,8
1.032

229
4,8
1.099

243
4,8
1.166

258
4,8
1.238

258
4,8
1.238

258
4,8
1.238

258
4,8
1.238

258
4,8
1.238

258
4,8
1.238

Količina (t) pločevina, vroče cinkana
Kosmati dobiček

6.958
4,8

7.900
4,8

8.841
4,8

9.783
4,8

10.724
4,8

10.724
4,8

10.724
4,8

10.724
4,8

10.724
4,8

10.724
4,8

Količina (t)pločevine iz mehkega jekla
Kosmati dobiček
Prihodki
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13 ZAKLJUČEK
Zmanjšanje zalog na pločevini ob minimalnem povečanju zalog na trakovih ob
predvidevanju, da bo predelava trajala cca 1 teden in ne več 2-3 mesece pomeni, da praktično
sprotno proizvajamo potrebne formate, kar močno izboljšuje planiranje zalog. Ocena je, da se
lahko zmanjša zaloge pločevine v začetku za cca 30% , v nadaljevanju pa tudi do 50%, s tem
da bi se zaloga trakov povečala le za 10-20% katero bi lahko imeli tudi za varnostno zalogo.
V povprečju imamo skozi leto 3000 – 5000 t zalog HVP kar znese cca 1.8 mio EUR. Z
linijo za razrez pločevine v trakove, bi lahko zaloge zmanjšali za cca 30 %, kar vrednostno
znaša 1.26 mio EUR. Finančne analize kažejo, da se investicija v stroj povrne najkasneje v
petih letih.
Na osnovi analize tržnega okolja, komerciala Merkur d.d. ugotavlja, da je za učinkovito
izboljšanje konkurenčnosti prodaje HVP in s tem celovitejšo ponudbo HVP, bila nabava
linije za razrez HVP upravičena.
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