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POVZETEK 

 

Skladiščno poslovanje predstavlja velik del logističnih stroškov in je zato ključno, da je   

učinkovito. Ravno zaradi tega je glede na predhodno analizo stroškov in koristi naš glavni cilj 

optimizirati skladiščno poslovanje z novimi predlogi in rešitvami. Podane so rešitve, ki so 

realne za takojšnje in nadaljnje delo za optimizacijo skladiščnega poslovanja v izbranem 

podjetju. Ugotovili smo, da že z majhnimi spremembami pridemo do prihrankov. Ključna 

ugotovitev pa je, da moramo biti zelo ažurni pri skladiščnem poslovanju.  

 

Ključne besede: skladišče, skladiščno poslovanje, optimizacija skladiščnega poslovanja, 

analiza stroškov in koristi, zaloge.  

 

SUMMARY 

 

Warehousing operations account for a large part of the logistics costs and it is therefore crucial 

that they are effective. For this reason, our main goal is to optimize our warehousing business 

with new proposals and solutions, based on a preliminary cost-benefit analysis. We have 

provided solutions that are realistic for immediate and further business to the warehouse 

optimization in a selected company. We have found that with small changes, we get savings. 

The key finding, however, is that we need to be very up-to-date in the warehousing business. 

 

Key words: warehouse, warehouse managing, warehouse optimization, cost benefit analysis, 

inventories. 
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1 UVOD 

 

V uvodu opredeljujemo problem in teoretična izhodišča, nadaljujemo z namenom in ciljem 

raziskave, postavili smo raziskovalna vprašanja in predvideli metodologijo za doseganje ciljev 

naloge. V zaključku uvoda navajamo še možne omejitve pri obravnavanem problemu.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

 

Skladiščenje igra pomembno vlogo v sodobnih dobavnih verigah (Baker 2007, 64) in je 

pomemben vidik gospodarske dejavnosti (Ashayeri in Gelders 1985, 285). Je bistveni sestavni 

del logistične in dobavne verige in vpliva na učinkovitost celotne verige, ki ji ta pripada 

(Ballestín idr. 2013, 696). Ker obstaja kar nekaj definicij skladiščenja, so avtorji Razik, Radi in 

Okar (2016, 4) opredelili skladiščenje nekoliko širše, in sicer gre za proces, ki združuje vse 

dejavnosti, ki omogočajo načrtovanje skladiščenja, opredelitev potrebnih virov za delovanje, 

opredelitev različnih dejavnosti znotraj tega in njegovo upravljanje. 

 

Glavna naloga skladiščnih sistemov je prejemanje izdelkov in skladiščenje materiala (Accorsi, 

Manzini in Maranesi 2014, 175). S skladiščenjem je tako vzpostavljena nemotena povezava 

med proizvodnjo in nabavo. Prav tako skladiščenje zagotavlja stalnost preskrbe delovnih mest 

in enakomerni tok proizvodnje. Osnovna funkcija skladiščenja je torej varovalna funkcija 

(Kaltnekar 1993, 248). Goetschalckx (2012, 31) pravi, da ima ne glede na vrsto materiala, 

geografsko lokacijo in velikost skladišča to tri glavne naloge: odlaganje, varovanje in nalaganje. 

Težava skladiščenja je optimalna odločitev o nakupu, proizvodnji, skladiščenju in prodajni 

količini, s fiksno skladiščno zmogljivostjo in dano začetno zalogo (Wolsey in Yaman 2018). V 

zadnjih letih so skladišča dobila ključno vlogo v dobavni verigi, zahteve za skladiščno 

poslovanje pa so se bistveno povečale. To pomeni, da so se potrebe kupcev v smislu 

natančnosti, pogostosti, količine in velikosti naročil ter odzivni čas z globalnim gospodarstvom 

in novimi trendi povpraševanja dramatično spremenili (Accorsi, Manzini in Maranesi 2014, 

175). Skladiščenje je torej dejavnost v dobavni verigi, ki oskrbuje proizvodne procese z 

materiali in s polizdelki ter skrajša odzivni čas (Gong in De Koster 2008). Po drugi strani pa 

skladiščenje zagotavlja prostor za varnostne zaloge, ki ščitijo proizvajalce pred nezanesljivim 

povpraševanjem ali zvišanjem cen (Bartholdi in Hackman 2014, 6). Tudi Kaltnekar (1993, 245) 

ugotavlja podobno, torej po eni strani skladišče zagotavlja nemoteno oskrbo ob planiranem 

času, na drugi strani pa je skladiščenje dejavnost, ki z vzdrževanjem zalog povzroča tudi 

občutne stroške. Učinkovito usklajevanje poslovanja skladišča je torej ključnega pomena pri 

upravljanju dobavne verige vseh dejavnosti (Dharmapriya in Kulatunga 2011, 513).  
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Goetschalckx (2012, 31–32) ugotavlja, da je uspešnost skladišča odvisna od zasnove, ki določa 

njegovo strukturo in politiko upravljanja. Sistem skladiščenja je odvisen od štirih notranjih 

značilnosti: zmogljivosti skladiščenja, enostavnosti dostopa do lokacij shranjevanja, 

zapletenosti notranje strukture in ravni informacijske tehnologije. Je pa odvisen tudi od 

zunanjih značilnosti, kot so število in vrsta izdelkov, skupni inventar za shranjevanje ter vrsta 

in ravnotežje vhodnih in izhodnih tokov izdelkov. Večjo učinkovitost dosežemo z odstranitvijo 

nepotrebnih dejavnosti, avtomatizacijo določenih opravil itd. (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005, 

41). Kaltnekar (1993, 249–253) pravi, da je eden od osnovnih ciljev skladiščenja ekonomično 

poslovanje. To pomeni znižanje stroškov, ki je odvisno od obsega potreb po skladiščenju. Torej 

je za uspešnost skladiščenja treba zmanjšati stroške, predvsem stremeti k čim manjši zalogi in 

povečati obračanje zalog. Predvsem pa ugotoviti, ali je koristnost skladiščenja res večja od 

stroškov. Zato vse skupaj lahko združimo v en cilj, to je skrb za optimizacijo zalog.  

 

Raziskovalni problem smo zaznali pri prejemanju vhodnega materiala, ki volumensko zasede 

veliko prostora. S tem materialom gospodarimo bolj ali manj po občutku, torej gre za 

skladiščenje po trenutno prostem prostoru. Ta težava za seboj potegne izgubo časa pri iskanju 

materiala (pripravo za v proizvodnjo), saj se kljub označenim paletnim mestom material 

skladišči vsepovsod. Ker kapacitete ne zadoščajo za ves vhodni material, imajo skladiščniki 

nad materialom zelo slabo preglednost. Naslednja težava je zagotavljanje FIFO (first in first 

out) sistema, ki je zaradi prevelikega prekladanja oteženo in kdaj tako zamudno, da se           

FIFO-sistem opusti. Ker se težave pojavljajo že s skladiščenjem vhodnega materiala, to za seboj 

potegne tudi problem skladiščenja izdelkov za odpremo, ki je trenutno tam, kjer je prostor, med 

vhodnim materialom ali v sami proizvodnji, kjer čaka na prevoznika. Proces skladiščenja ni 

podprt z informacijskim sistemom, za katerega menimo, da je v današnjem času že nuja, če 

želimo ostati konkurenčni na trgu.  

1.2 Namen in cilj raziskave 

 

Namen magistrske naloge je preučiti trenutno stanje skladiščnega poslovanja (AS-IS) in 

narediti predlog (TO-BE) optimizacije skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju.  

 

Cilji naloge so: 

1. pregledati dosegljivo domačo in tujo literaturo s področja skladiščnega poslovanja, 

opredeliti pomen in vrsto skladišč ter težave, s katerimi se srečujemo pri skladiščenju; 

2. zbrati in analizirati podatke o trenutnem stanju v skladišču glede vhodnega materiala po 

zalogah in obračanju zalog v izbranem podjetju; 

3. ugotoviti, ali bomo s predlogom optimizacije skladiščnega poslovanja uspešni pri 

upravljanju skladiščnega procesa, ter uvesti predlog optimizacije. 
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1.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Pri pregledu literature, opredelitvi problema in namena smo si zastavili naslednji raziskovalni 

vprašanji: 

‒ Kako zagotoviti sledljivost materialov po FIFO-sistemu? 

‒ Kako bo optimizacija skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju pripomogla k večji 

uspešnosti in ekonomičnosti podjetja? 

1.4 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

 

V magistrski nalogi smo pri obravnavi raziskovalnega problema uporabili kvalitativno 

metodologijo.  

 

Za izpolnitev prvega cilja smo uporabili metodo deskriptivne analize (Ivanko 2007, 14), ki 

vsebuje poglobljen pregled dostopne literature, študije primerov, raziskav in virov za izvedbo 

raziskave.  

 

Za izpolnitev drugega cilja je predstavljena metoda analize trenutnega stanja (AS-IS) v samem 

skladišču. S pomočjo metode modeliranja poslovnih procesov (BPMN – Business Process 

Modeling Notation) smo prikazali obstoječi proces skladiščenja v izbranem podjetju in 

predlagano rešitev skladiščnega poslovanja.  

Izvedli smo tudi polstrukturirani intervju s 4 intervjuvanci (direktor, prokurist, vodja 

razreza/skladiščnik, vodja nabave). Polstrukturirani intervju je obsegal 6 do 8 vprašanj, ki so 

jim sledila tudi podvprašanja. Izbrani so bili točno določeni ljudje, ki so aktivno vključeni v 

proces skladiščenja (namenski vzorec). Ti so nam najbolje znali povedati, kje in kakšne so 

težave, s katerimi se srečujejo, ter podali njihove predloge za izboljšave.  

Za pridobivanje podatkov in opravljenih intervjujev smo pridobili dovoljenje vodstva. 

Intervjujev nismo snemali. Na podlagi intervjujev smo izdelali podrobne zapise. Ker smo del 

podjetja, imamo intervjuvance vedno na voljo za dodatna vprašanja. Odgovore, ki smo jih 

pridobili iz intervjujev, smo analizirali z metodo analize vsebine (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2005), iz katere smo potegnili ključne ugotovitve skladiščnega poslovanja.  

 

Kot odgovor na tretji cilj smo najprej predstavili načrtovane spremembe s procesnim modelom 

»kot naj bo« (TO-BE). Nato smo ovrednotili načrtovane spremembe s pomočjo analize stroškov 

in koristi. Torej smo uspešnost optimizacije skladiščnega poslovanja ugotavljali glede na 

stroškovni in časovni vidik s primerjalno metodo (Ivanko 2007, 15). 

Primerjali smo število zasedenih paletnih mest po mesecih v letu 2017 in letu 2018 glede na 

dnevno porabo v proizvodnji. Za izračun smo vzeli strošek mesečnega najema za paletno mesto. 

Druga primerjava je bila glede na porabo časa, potrebnega za manipulacijo, in notranji transport 
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vhodnega materiala od skladišča do proizvodnje. Primerjava je narejena glede na trenutni potek 

dela in na podlagi podane rešitve.  

Izdelali smo analizo stroškov in koristi izdelanega predloga optimizacije, ki je izhajal iz 

raziskave. Iz analize smo razbrali, ali koristi pretehtajo stroške oziroma ali je izdelan predlog 

optimizacije sprejemljiv. S tem smo si želeli prepričati o upravičenosti predlagane rešitve.  

Vse dobljene rezultate in našo predlagano rešitev smo predstavili vodstvu podjetja, ki se bodo 

na podlagi dobljenih rezultatov odločili o realizaciji. 

1.5 Predvidene omejitve pri obravnavanju problema 

 

Prva omejitev so naše ugotovitve v teoretičnem in empiričnem delu raziskave, ker so preverjene 

le v enem izbranem podjetju, to pa pomeni, da ne moremo posploševati na ostala podjetja v 

panogi. Prav tako je bil polstrukturirani intervju izpeljan le s 4 intervjuvanci, ker gre za majhno 

podjetje, ki zaposluje 26 ljudi. Odzivnost zaposlenih je bila velika, zato s tem ni bilo težav. 

 

Naslednja omejitev pri empiričnem delu je pridobitev podatkov za analizo, saj se skladiščno 

poslovanje do zdaj ni urejalo, tako da smo za pretekle podatke morali poskrbeti sami, kar nam 

je vzelo nekoliko več časa. Ker so podatki pomanjkljivi, smo primerjali podatke za dve leti (leti 

2017 in 2018). 
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2 SKLADIŠČNO POSLOVANJE 

 

V tem poglavju podrobno opredeljujemo skladiščno poslovanje. Najprej predstavljamo 

osnovno opredelitev skladišč, vrste in notranjo ureditev ter razporeditev v skladiščih. V 

nadaljevanju pa podrobneje predstavljamo naloge skladišč, ki so zelo pomembne za 

nadaljevanje naloge in na koncu tega poglavja predstavimo še informacijske sisteme v 

skladiščih.  

2.1 Opredelitev skladišč 

 

Skladiščenje je pomemben del vsakega logističnega sistema (Štor, Mušinovič in Urbancl 2011, 

114). Mourtzis idr. (2018, 574) pravijo, da so skladišča ključna v sodobnih dobavnih verigah 

in igrajo pomembno vlogo pri uspehu in neuspehu podjetja danes. Gre za prostor, kjer 

shranjujemo različne vrste blaga. V ožjem smislu definicije pa je to prostor z vsemi napravami, 

ki omogočajo sprejemanje, varovanje in izdajanje blaga (Dolinar idr. 1982, 17). Andolšek 

(1975, 10) se strinja, da gre za prostor, v katerem hranimo razne materiale, ki so namenjeni 

proizvodnji, distribuciji ali potrošnji. Poleg navedenih nalog v skladiščih poteka tudi urejanje 

dokumentacije v zvezi s sprejetim in izdanim blagom, namestitev blaga v skladišču in pakiranje, 

če je potrebno (Logožar 2005, 79). 

 

S pomočjo skladiščenja omogočamo osnovni tok materiala in blažimo motnje materialnega 

toka, pravi Vukovič (2005, 131). Osnovno shemo toka materiala (slika 1) so predstavili Dolinar 

idr. (1982, 35), ki pravijo, da so ne glede na avtomatizacijo in sredstva, ki jih uporabljamo pri 

vodenju skladišč, osnovni koncepti tehnologije dela v skladišču enaki ali podobni.  

 

Slika 1: Osnovna shema toka materiala v skladišču 

Vir: Dolinar idr. 1982, 35. 
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Proces skladiščenja je torej skupek tehnološko zaokroženih opravil v procesu skladiščenja 

blaga. Tok materiala sestavljajo pri procesu skladiščenja naslednji postopki: prevzem, 

uskladiščenje, komisioniranje in odprema blaga (Dolinar idr. 1982, 37). Material mora biti   

uskladiščen pregledno in dosegljivo, tok materiala od prevzema do izdaje mora biti jasen in 

nedvoumen. »Ves sistem je treba postaviti tako, da ga lahko nadziramo,« pravi Dolinar idr. 

(1982, 16). Poleg tega pa mora biti material lociran v neposredni bližini proizvodnje (Štor, 

Mušinovič in Urbancl 2011, 29). Sistem skladiščenja je edinstven za vsako podjetje posebej, 

ne da se ga posnemati od drugega podjetja, zato je potrebno zelo natančno proučiti poslovanje 

skladiščenja v izbranem podjetju.  

 

Vrsta skladišča in njegova notranja ureditev morata zagotoviti, da je v skladišču čim manj 

manipulacij, da so transportne poti čim krajše, da je čim manj premeščanj, da ni zastojev v 

transportu, torej transportiranje s čim manj dela (Dolinar idr. 1982, 16). Podjetja tako iščejo 

rešitve za povečanje odzivnosti, prilagodljivost in stroškovne učinkovitosti skladiščnega 

poslovanja v ustrezni organiziranosti, vodenju, informacijski podpori, pa tudi v avtomatizaciji 

procesov v skladišču (Perme 2009, 100). Mourtzis idr. (2018, 574) pravijo, da sta upravljanje 

in nadzor zalog ključ za optimizacijo skladišča. Da bi dosegli optimizacijo, je treba imeti 

urejene tri stvari: storitev za kupce mora biti vzdrževana na visoki ravni, stroške zalog in 

obratovalne stroške pa moramo zmanjšati na minimum. Da bi vse omenjeno potekalo, kot je 

potrebno, morajo skladiščniki delati uspešno. Kaltnekar (1993, 92) pravi, da morajo podjetja 

organizirati posebne tečaje, na katerih strokovnjaki iz lastnega podjetja ali od zunaj pomagajo 

delavcem, da pridejo do potrebnega znanja, saj nimamo posebne šole za take profile delavcev. 

Gre za zelo zahtevno delovno mesto, saj delo ni ustaljeno. Skladiščniki morajo imeti sposobnost 

za opazovanje, dober pregled nad dogajanjem, sposobnost za hitro odločanje in dosti 

samostojnosti, da lahko hitro reagirajo v različnih situacijah (Kaltnekar 1993, 93). 

 

Vrste in predvsem notranja ureditev skladišča je zelo pomembna za našo nalogo, zato bomo v 

nadaljevanju naloge bolj podrobno obravnavali ti dve temi.   

2.1.1 Vrste skladišč 

 

Za vrsto in notranjo ureditev skladišča pravi Dolinar idr. (1982, 17), da so pomembne naslednje 

stvari: 

- vrsta blaga, ki ga uskladiščujemo, z vsemi njegovimi lastnostmi; 

- količine uskladiščenega blaga; 

- pogostost prevzemanja in izdajanja ter 

- organizacija prevzema, shranjevanja in izdaje.  

 

Različni avtorji so skladišča razdelili po zelo različnih merilih. Na primer glede na 

funkcionalnost, glede na vrsto blaga, ki ga skladiščimo, glede na način gradnje in podobno.  
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Vukovič (2005, 132) je razdelil skladišča na tri skupine glede na vrsto skladiščnega materiala: 

- skladišča surovin, materiala, sestavnih delov itd.; 

- skladišča polizdelkov med posameznimi proizvodnimi fazami; 

- skladišča končnih izdelkov oziroma polizdelkov in sestavnih delov, ki so namenjena 

prodaji. 

 

Dolinar idr. (1982, 17–20) ter Kaltnekar (1993, 255-257) so razdelili vrste skladišč na sedem 

skupin. Prva skupina skladišč je glede na način gradnje skladišča, ali gre za odprta (manj vreden 

material, ki ni občutljiv), pokrita (manj vreden material, zavarovan pred padavinami), zaprta 

(vrednejši material, material, ki je občutljiv na atmosferske vplive) ali specialna skladišča (zelo 

vreden material, ki ga je potrebno posebej zaščititi ali mu dati stalno enake pogoje). Druga vrsta 

skladišč je glede na velikost in težo materiala, ki ga skladiščimo. To skupino so razdelili na 

skladišča za težko in volumensko blago, ter skladišče drobnega materiala. Naslednja vrsta je 

glede na obliko materiala, gre za sipki ali kosovni material. Po funkcionalnosti ločimo skladišča 

materiala, medfazna, pripravljalna skladišča, skladišča gotovih izdelkov in posebna skladišča. 

Po stopnji centralizacije delimo skladišča na glavna ali pomožna. Šesta skupina vrste skladišč 

je po načinu evidentiranja prevzema, izdaje in zajemanje stroškov (zaprta in odprta skladišča).   

Zadnja delitev je glede na sistem izdajanja materiala. FIFO-sistem (first in - first out) pomeni, 

da moramo zagotoviti, da tisto blago, ki ga prej uskladiščimo, tudi prej izdamo. LIFO-sistem 

(first in - last out) pa pomeni, da najprej uporabimo material, ki je prišel zadnji v skladišče. 

 

Poleg zgoraj naštetih vrst skladišč je Andolšek (1975, 10) dodal še vrste skladišč glede na 

dejavnost organizacije (industrijska, kmetijska ipd.), glede na izvor blaga (skladišča za domače 

in tuje blago), glede na čas skladiščenja (stalna, začasna, potujoča in skladišča za državne 

rezerve) in glede na obliko mehanizacije (skladišče v nivojih in skladišče v več etažah). Na 

koncu je ugotovil, da je bistvo, da imajo skladišča funkcionalnost, praktičnost, preglednost, 

preprosto manipuliranje, tehnično dovršenost in ekonomičnost (Andolšek 1975, 17). 

2.1.2 Notranja ureditev in razporeditev v skladiščih 

 

Notranja ureditev skladišča pomeni notranji razpored prostorov, določanje prometnic v 

skladišču, namestitev skladiščnega materiala in označevanje posameznih delov skladišča. 

Notranja ureditev je odvisna od značilnost skladiščnega materiala in količine posameznih vrst 

materiala (Vukovič 2005, 135). »Skladišča naj bodo oblikovana tako, da omogočajo čim krajše 

transportne poti, čim manj premeščanja in drugih manipulacij v skladišču ter preprečujejo 

zastoje. Skladišče naj bo pregledno in zahtevani materiali hitro dosegljivi, hkrati pa morajo biti 

izpolnjeni tudi varnostni ukrepi, da ne pride v skladiščih do kraje in poškodbe« (Logožar 2005, 

80). Preglednost zagotovimo na ta način, da material v skladišču uredimo po skupinah, 

podskupinah in posameznih artiklih in za vsako vrsto materiala točno določimo njegovo mesto 

(Dolinar idr. 1982, 20). S tem se poveča ekspeditivnost in zmanjšajo stroški dela v skladišču 
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(Kaltnekar 1993, 266). Da bi izpolnili zgoraj opisano, je pogoj za uspešno poslovanje skladišč 

njihova dobra opremljenost (Dolinar idr. 1974, 35). Gre za opremo, ki mora služiti svojemu 

namenu. Recepta, katera oprema je dobra za neko podjetje, ni, ampak se je potrebno odločiti na 

podlagi temeljitega študija (Dolinar idr. 1974, 36). Z napisanim se strinja tudi Andolšek (1975, 

18), ki pravi, da pa vseeno lahko upoštevamo nekaj splošnoveljavnih načel za boljšo ureditev 

skladišč. Andolšek (1975, 19-21) našteje nekaj splošnoveljavnih načel, ki so: 

- maksimalno ohraniti kakovost in količino blaga ob sorazmerno nizkih skladiščnih stroških; 

- izkoristiti celotni prostor. Skladiščna oprema nam daje možnost uporabiti ves prostor, tudi 

višino. V višje etaže priskrbimo prostor, ampak so manipulacije težje, prav tako je 

preglednost manjša; 

- optimalna velikost skladišča. Pri projektiranju določamo velikost skladišča poljubno. 

Vodijo nas potrebe po količini skladiščnih polj, po namenu in po tem, kakšne vrste blaga 

bomo skladiščili ter kakšni bodo skladiščni procesi; 

- funkcionalna razdelitev skladiščnih prostorov. Notranja razporeditev prostorov je odvisna 

od vrste blaga, od načina skladiščenja, od frekvenc vhodov in izhodov, od ceste skladiščnih 

prostorov in tako dalje, razporeditev skušamo uskladiti tako, da bi preprečili neizkoriščene 

skladiščne zmogljivosti; 

- vsako polje v regalih določajo tri koordinate. V širino regale označimo 01, 02 do 24, višine 

simboliziramo s črkami A (prva etaža), B (druga) do N, polja v dolžino pa 01, 02 do 40.  

Tako imamo na primer polje 05 – E – 17 alfanumerično nedvoumno označeno. Tako je 

označeno le eno polje. Tako označevanje je primerno za avtomatsko obdelavo podatkov 

(predvsem za velika skladišča); 

- nujno je treba uvesti šifriranje materialov. Če skladiščimo blago, ki ima pester sortiment, 

lahko pride do zamenjave. Možnost zamenjav zmanjšamo na minimum. Skladiščne 

materiale šifriramo po nekem stalnem sistemu (kodah). Šifra naj bo na vseh spremnih 

listinah in tudi na blagu; 

- higiensko tehnične naprave. Namen teh naprav je zaščita blaga pred kvarnimi vplivi. Prav 

tako zagotovitev normalnih pogojev za delo brez nevarnosti za zdravje skladiščnih 

delavcev (zračenje, sušenje, naprave za varstvo pri delu, razsvetljava in podobno); 

- človeški element v skladišču. Skladiščnemu delavcu morajo biti dobro znane vse vrste 

blaga, s katerim manipulira, prav tako skladiščni procesi v okviru delovnih načrtov 

celotnega podjetja;  

- skladiščni proces je treba nenehno izboljševati. S skladiščnimi procesi teče tudi nenehni 

proces racionalizacije teh. Nepogrešljivi rekviziti v skladišču so zlasti palete in viličarji. 

- Palete omogočajo, da je delo hitrejše, preprostejše. 

- Viličar naj bo električen (primerna nosilnost, gibljivost, prirejena pot za gibanje). 

Dobro je, da se viličar giblje naprej, nazaj, levo, desno in manipulira čelno in bočno. 

Med regali in na začetku mora biti dovolj prostora za premikanje viličarja, to pa poveča 

odstotek »mrtvega prostora«. Pri taki ureditvi pridobimo čas in preglednost.  
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Ker se zgodi kar nekaj nesreč z viličarjem, je treba poskrbeti tudi za varnost 

udeležencev in zmanjševanju nesreč. 

Pri Svet kapitala (2007) so v nekaj stavkih opisali novo rešitev za zmanjševanje nesreč: 

Signalizacijski varnostni sistem, imenovan SpotMe, je namenjen večji varnosti 

udeležencev in zmanjšuje možnost nesreč. Sistem prispeva k znatnemu zmanjšanju 

škode na vozilih in infrastrukturi ter poškodb udeležencev v logističnih procesih. 

Sestavljata ga infrardeči senzor (IR) in semafor z utripajočimi lučmi (enota SpotMe). 

Senzor pravočasno zazna gibanje in viličarje ali pešce v križišču oziroma na 

nepreglednem mestu in aktivira enoto SpotMe, ta pa opozori voznika na bližajočega se 

pešca ali viličarja in s tem prepreči morebitno nesreč. 

 

Tudi Dolinar idr. (1982, 21) imajo osnovno pravilo, ki se ga je dobro v vsakem podjetju držati. 

To so čim krajše transportne poti na tistih relacijah, kjer je intenzivnost transporta največja. 

Torej uskladiščiti čim bliže vhodu tiste vrste materialov, katerih transportna intenzivnost je 

največja, druge pa po padajočih intenzivnosti vse dalj od vhoda in glavnega prehoda. V samih 

kotih pa material, ki ga redko uporabljamo.  

 

To je osnovno pravilo v izbranem podjetju, a ni nujno, da ga bo moč povsem upoštevati zaradi 

neenakomernih naročenih količin, zaradi volumenskega materiala in podobno.  

 

Kako pa ugotoviti intenzivnost transporta oziroma katere lastnosti materiala pri tem upoštevati,   

opiše Kaltnekar (1993, 266). In sicer gre za težo materiala, prostornino materiala, koeficient 

obračanja zalog in pogostost izdajanja materiala. Vse te značilnosti je treba upoštevati pri 

računanju razporeda materiala v skladišču, predvsem pri različnem materialu. Pogosto pa za 

izračun intenzivnosti upoštevamo le težo ali prostornino materiala, ki jo največkrat množimo s 

pogostostjo izdajanja. Različne formule in grafični načini nam omogočajo smotrn razpored 

materiala v skladišču ob upoštevanju več ali manj pogojev. Ker si pogosto posamezne zahteve 

nasprotujejo in se spreminjajo situacije v proizvodnji in na tržišču, je treba razporeditev 

materiala postaviti elastično. Odločiti se moramo med dvema možnostma; ali postaviti togo 

razporeditev in s tem zagotoviti preglednost ali pa elastično in s tem omogočiti prilagajanje 

dejanskim razmeram in boljši izkoristek skladiščnega prostora. Ob danih pogojih je odvisno, 

za kakšen razpored se bomo odločili. Različni pogoji vplivajo na našo odločitev. V preglednici 

1 so prikazani pogoji, kako delujejo in kakšne so posledice togega ali elastičnega razporeda v 

skladišču (Kaltnekar 1993, 266–267). 
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Preglednica 1:  Pogoji in posledice togega ali elastičnega razporeda materiala v skladišču 

 
Vir: Kaltnekar 1993, 267. 

 

Kaltnekar (1993, 267-268) pravi, da so znani različni sistemi razporejanja materiala v skladišču. 

Prvi je abecedni in številčni razpored skladiščenja. To je tipičen predstavnik togega razporeda. 

Vsaka posamezna vrsta materiala dobi svojo točno oznako in tudi svoje točno določeno mesto 

v skladišču. Deluje pa tako, da gre isti material na isto mesto. To zahteva veliko skladiščnega 

prostora (prostor za maksimalno zalogo). Dobra stran je preglednost materialov. Drugi sistem 

je skladiščenje po trenutno prostem prostoru. Vsak material, ki na novo pride v skladišče, 

razporedimo na mesto, kjer je trenutno razpoložljivi prostor. Gre za zelo slabo preglednost in 

dobro izkoriščen prostor. Ta sistem v celotni meri izkorišča prednost in vse pomanjkljivosti 

elastičnega razporeda. Tretji sistem je kombinacija prejšnjih dveh sistemov, gre za skladiščenje 

po trenutno prostem prostoru z uporabo načrta lokacije in kartoteke. Celotno skladišče s 

posebnim načrtom lokacije razdelimo na posamezne sekcije in to označimo. Vsako vrsto 

materiala uskladiščimo na tisto mesto, kjer je trenutno razpoložljiv prostor. Na kartoteki 

materiala označimo, kje smo ta material postavili. Na ta način zagotovimo preglednost in dobro 

izkoriščanje prostora. Računalniška obdelava podatkov lahko močno olajša delo. Vsak od teh 

sistemov zahteva neki način označevanja prostora in uskladiščenega materiala. Načini 

označevanja so zelo različni, pri togem razporedu materiala lahko z isto oznako zaznamujemo 

prostor in material. Na primer iz črke abecede označimo osnovno vrsto materiala, razne 

kombinacije številk pa njegove različice v posameznih karakteristikah, dimenziji ali sortimentu. 

Pri elastičnem razporedu materiala v skladišču bomo seveda morali različno označiti prostor in 

material. Največkrat bo pomembna le oznaka. S to oznako moramo včasih označiti celo vsako 

polico. Označujemo lahko po dekadnem sistemu, kjer bo prvo številčno mesto označilo 

skladišče, drugo glavni prehod, tretje stranski prehod, četrto vrsto polic in peto polico. Potem 

pa je pomembno, da to res uvedemo in ravnamo po tem sistemu.  

 

Notranja ureditev je bistvena za skladiščno poslovanje. Tudi na podlagi študije primera sta 

Dharmapriya in Kulatunga (2011, 513) to ugotovila. Dharmapriya in Kulatunga (2011, 513) sta 

ugotovila, da če v skladišču izboljšamo postavitev blaga glede na razdaljo postavitve materiala 
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od skladišča do proizvodnje in pogostost uporabe materiala, se zmanjšajo stroški notranjih 

prevozov za 30 %, saj se zmanjšajo nepotrebna gibanja. 

2.2 Naloge skladišč 

 

Naloge skladiščenja so različne v vsakem podjetju tako po svoji vsebini kot po svojem obsegu. 

Vsako podjetje dela v popolnoma različnih razmerah zaradi zagotovitve potrebnih surovin, 

različnih proizvodnih procesov, ki zahtevajo skladiščenje materiala, prav tako je različna 

intenzivnost glede porabe materiala. Vsi ti dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje zalog v 

skladiščih, so odvisni od samega podjetja ali zunanjih pogojev trga. Vse to povzroča različne 

skladiščne naloge (Kaltnekar 1993, 257). Te naloge se nanašajo na prevzem, skladiščenje in 

izdajo materiala. Temeljna naloga skladiščenja je ohranitev vrednosti materiala pri minimalnih 

stroških skladiščenja, ki obsegajo stroške lokacije skladišča, njegove organizacije in notranje 

ureditve ter stroške izvajanja skladiščnih funkcij (Vukovič 2005, 131).   

 

Glede osnovnih nalog skladiščne službe imajo avtorji podobne ali celo enake poglede. Torej 

Vukovič (2005, 132) in Dolinar idr. (1982, 23) pravita, da so osnovne naloge skladišč prevzem 

materiala, skladiščenje materiala, varovanje materiala, izdajanje materiala in vodenje evidenc 

o skladiščnem poslovanju (stanje zalog). Zato bomo v nadaljevanju naloge, vsako nalogo 

skladišč bolj podrobno opisali, saj so ključne za dobro poslovanje skladišč. Ne moremo pa reči, 

zdaj smo postavili najmodernejše skladišče in najboljšo organizacijo dela v njem in mora 

poslovanje nemoteno teči v nedogled, trdi Kaltnekar (1993, 258). Številni dejavniki, ki vplivajo 

na skladiščne zaloge in delovanje skladišč, se stalno spreminjajo. Zato je treba stalno tudi 

preučevati njihov vpliv na delo skladišča in se prilagajati nastalim spremembam.  

2.2.1 Prevzem materiala 

 

Samo razkladanje mora skladiščnik opraviti skrbno, da blaga ob tem ne poškoduje. Vsekakor 

je treba pogledati, ali so na embalaži kakšni opozorilni znaki, kako je treba ravnati z blagom 

med transportom in v skladišču. Blago nato skladiščnik razloži na prostoru za prevzem 

(Andolšek 1975, 77). 

 

Obstaja več vrst prevzemov, pravijo avtorji Vukovič (2005, 142), Dolinar (1982, 23), Kaltnekar 

(1993, 259). Prevzemi so lahko naslednji:  

- prevzem pri dobavi od zunanjega dobavitelja; 

- nedokončana proizvodnja oziroma polizdelki in gotovi izdelki (lastne proizvodnje); 

- vračanje materiala iz proizvodnje v skladišče; 

- material iz drugih skladišč (medskladiščno poslovanje); 

- pri ugotavljanju inventurnih viškov; 
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- material po dodelavi pri kooperantih; 

- in tuji material za dodelavo. 

 

V osnovi je vsako prevzemanje materiala poslovni akt med dvema različnima partnerjema 

(Kaltnekar 1993, 259). Zato ga je potrebno tudi dokumentirati (Dolinar idr. 1982, 23) na podlagi 

dokumentov, kot so prevzemnice, povratnice, interne dobavnice ali komisijski zapisnik 

(Vukovič 2005, 142). 

 

Poleg evidentiranja mora skladiščnik ugotoviti identiteto, količino materiala, uporabnost in 

njegovo kakovost (Dolinar idr. 1982, 42). 

 

Količinski prevzem se naredi s štetjem, z merjenjem, s tehtanjem ali z vzorčenjem, iz česar je 

mogoče izračunati celotno dostavljeno količino. V primeru, da se količina materiala ne ujema 

s prejetimi dokumenti dobavitelja, izda skladiščnik komisijski zapisnik, ki je podlaga za 

zahtevek do dobavitelja (Vukovič 2005, 142). 

 

Kakovostni prevzem lahko skladiščnik naredi le za standardne materiale (Vukovič 2005, 142) 

oziroma temelji le na ogledu materiala (Dolinar idr. 1982, 25). Dejansko kakovost prejetega 

materiala ugotavljajo v oddelku vhodne kontrole ali pri pooblaščeni instituciji (Vukovič 2005, 

142).  

Komisijski prevzem določi nabavni oddelek, če se ugotovi napaka s kakovostjo ali količino 

materiala, tako da imenuje komisijo za prevzem materiala. Komisija je lahko občasna ali stalna. 

Naloga komisije pa je ugotoviti dejansko stanje in vzroke napak pri dobavi. Komisija sestavi 

reklamacijski zapisnik (Vukovič 2005, 142).  

 

Na koncu se za prevzeti material določi skladiščno mesto ali njegove koordinate (Vukovič 

2005, 143). 

 

Če pride do napake že takoj pri prevzemu materiala, to naprej lahko privede do napačnega 

načrtovanja proizvodnje, do napačnih informacij za naročilo in podobno. Zato je potrebno pri 

prevzemu biti kar se da natančen.  

2.2.2 Skladiščenje materiala 

 

Da je skladiščenje materiala druga najpomembnejša funkcija skladiščnega poslovanja, se 

strinjajo tako Dolinar idr. (1982, 25) kot Vukovič (2005, 143), saj je način skladiščenja 

materiala odvisen od številnih dejavnikov.  

 

Kot prvo mora skladiščni delavec obvladati osnovno znanje o pretoku materiala, njegovo 

vključevanje v proizvodni proces in skladiščne naprave, s katerimi dela (Andolšek 1975, 80), 
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da bi lahko začel delo v skladišču. Naslednji dejavnik, ki je pomemben, je vrsta materiala, ki 

lahko vpliva na njegovo namestitev, lokacijo skladišča, gradnjo in njegovo organiziranost, saj 

nekatere vrste materialov zahtevajo posebne vrste skladišč (Vukovič 2005, 143). Poleg vrste 

materiala je tu še tehnološka značilnost materiala, ki vpliva na razporeditev materiala v 

skladišču (pokvarljivost, občutljivost na vlago, toploto in podobno). Tu je še tretji dejavnik, ki 

je tudi zelo pomemben, to je prostorska zmogljivost skladišča, ki je opredeljena s tehnološkimi 

značilnostmi materiala in tehničnimi rešitvami skladiščenja. Gre za manipulacijo dolžine 

notranjih prevoznih poti, vzdrževanje in čiščenje skladišča. Na te zmogljivosti vplivajo tudi 

zahteve proizvodnje in ritem oziroma hitrost proizvodnje. Dobra tehnika skladiščenja 

zagotavlja hitro in učinkovito poslovanje skladišča. Ta je odvisna od uporabe sodobne 

mehanizacije (viličarji, palete in podobno) (Vukovič 2005, 144). 

 

Material lahko v skladišču razporedimo na več načinov. Skopo jih je opisal že Kaltnekar 

(omenjeno v poglavju o notranji ureditvi in razporeditvi v skladišču), podrobneje pa opiše 

Dolinar v nadaljevanju. Prvi način je fiksni ali stalni sistem skladiščenja. Vsaka vrsta materiala 

dobi svojo točno oznako in točno določeno mesto v skladišču (Dolinar idr. 1982, 42). Prednost 

tega sistema je preglednost, preprosta kontrola, preprosta manipulacija in priprava za izdajo. 

Pomanjkljivost sistema pa je, da je potrebno veliko prostora, saj ostaja prostor rezerviran za 

točno določen material (Vukovič 2005, 144). V praksi se je pokazalo, da je pri takem sistemu 

izkoristek prostora največ 53-odstoten, zato tak sistem uporabimo pri skladiščenju manjšega 

števila artiklov (Dolinar idr. 1982, 42). Nasprotje fiksnemu pa je fleksibilni sistem oziroma 

sistem po trenutno prostem mestu. Material, ki na novo pride v skladišče, razporedimo na tisto 

mesto, kjer je trenutno razpoložljivi prostor. To pomeni, da isto vrsto materiala razporedimo na 

več različnih mest. Prostor je dobro izkoriščen, preglednost je slabša (Dolinar idr. 1982, 42). 

Poleg slabše preglednosti se odpovemo tudi FIFO-sistemu in to je temeljna pomanjkljivost. 

Prednost pa je, da so zaradi večje zapolnitve prostora manjši stroški (Vukovič 2005, 144). 

Izkoristek prostora se približa 100 %, zato je tak sistem priporočljiv pri velikem številu artiklov 

(nad 3.000) ter z velikim koeficientom obračanja. Zelo zaželena je tudi elektronska obdelava 

podatkov (Dolinar idr. 1982, 43). Lahko pa tudi združimo oba predstavljena sistema in dobimo 

kombinirani sistem. To je skladiščenje po trenutno prostem prostoru z uporabo načrta lokacije 

in kartoteke. Celotno skladišče označimo s posebnim načrtom lokacije, ki ga razdelimo na 

posamezne sekcije in to označimo. Vsako vrsto materiala uskladiščimo na tisto mesto, kjer je 

trenutno razpoložljivi prostor. Na kartoteko materiala pa označimo, kje smo ta material odložili. 

Tako zagotovimo preglednost in dobro izkoriščen prostor. Zahteva pa tak način urejeno 

poslovanje in ažurnost vseh evidenc (Dolinar idr. 1982, 43). 

2.2.3 Varovanje materiala 

 

Skladiščna služba ima nalogo varovanja materiala pred količinskimi in kakovostnimi izgubami 

(Dolinar idr. 1982, 26). Material je lahko takšne narave, da zahteva poseben postopek, tudi ko 
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je v skladišču. Zato mora skladiščnik vedeti, kakšen material pride, kako ravnati z njim, ga 

kontrolirati in urejati vso okolico. Opozorila na materialih morajo biti na vidnem mestu na 

materialu (Andolšek 1975, 80). Negativne učinke med skladiščenjem povzroča predvsem vlaga 

in za nekatere materiale tudi svetloba. Problematično je tudi čuvanje eksplozivnih in vnetljivih 

snovi. Zato je v skladiščih treba imeti tudi varnostne ukrepe za preprečevanje večje škode, kot 

so gasilni aparati, javljanje požarov in podobno. Poleg vsega naštetega, pravi Vukovič (2005, 

144), je potrebno uvesti tudi nadzor zaradi kraj, ki so v skladiščih pogost pojav. Tu so 

pomembni predvsem predukrepi, da bi bilo teh izgub čim manj.   

 

Vukovič (2005, 145) je ločil dve vrsti izgub in jih pojasnil. Ene so normalne izgube, ki nastanejo 

zaradi razlogov, na katere skladišče ne more vplivati. Tem izgubam pravimo kalo. Gre za 

temperature razlike in vlago. Druge izgube so prevozni kalo, ki nastane pri prevozu materiala 

od dobavitelja do kupca ali pri internem prevozu. Slika 2 nam prikazuje izgube pri skladiščenju 

brez primernega skladiščenja in s primernim skladiščenjem. Če želimo zmanjšati izgube na 

minimum, moramo analizirati izgube. Treba je postaviti dober sistem kontrole v skladiščih 

(sistem kontrole zaloge), predvsem naključno preverjanje, saj slednje sili zaposlene k 

natančnemu delu.  

 

 

Slika 2: Kalo in kvar pri skladiščenju 

Vir: Vukovič 2005, 145. 

2.2.4 Izdajanje materiala 

 

Izdajanje materiala je tehnično zelo podobno prevzemu, le da je postopek obrnjen. Vsako izdajo 

materiala sproži dokument, ki ga skladišču pošlje naročnik materiala (Dolinar idr. 1982, 26). 

Pri literaturi o izdaji materiala so avtorji prav tako enotni. Material se izda za potrebe 

proizvodnje, za potrebe drugih skladišč, pri prodaji materiala, pri pošiljanju materiala 
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kooperantom za predelavo ali pa le knjižno zaradi inventurnih mankov (Dolinar idr. 1982, 26). 

Material se lahko izda le na podlagi dokumentacije, kot so izdajnica, medskladiščnica, 

dobavnica. Skladišče izda material na podlagi priprave dela oziroma proizvodnega obrata 

(Vukovič 2005, 146) in se je potrebno držati načela, da je potrebno izdati najprej tisti material, 

ki je bil prej sprejet v skladišče in šele za tem kasneje sprejeti material (metoda FIFO).  Slika 3 

prikazuje prevzem in izdajo materiala po FIFO-sistemu. Prvi material, ki pride v skladišče, se 

tudi prvi izdani. Na sliki 3 je s puščicami ponazorjen prevzem in izdaja materiala. Prva puščica 

pri prevzemu je prva puščica pri izdaji.  

 

 

Slika 3: FIFO metoda prevzema in izdajanja materiala 

Vir: Vukovič 2005, 146. 

2.2.5 Skladiščna dokumentacija 

 

Vse spremembe v skladišču morajo biti evidentirane in dokumentirane (Vukovič 2005, 147) z 

ustrezno listino (Andolšek 1975, 138). Obrazci so lahko prirejeni za interno uporabo, ali pa so 

poenoteni in jih sporazumno uporabljajo vse stroke. Zaradi poenostavljenega poslovanja in 

znižanja stroškov izdelave obrazcev se v večji meri uporabljajo že tiskane verzije, ki jih dobimo 

v knjigarnah (Dolinar idr. 1982, 201).  

 

Vedno bolj je v uporabi e-poslovanje, ki pa mora biti skladno z zakonodajo. V Sloveniji to ureja 

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP (Uradni list RS št. 57/00, 

25/04, 98/04, 46/14).  

 

Pri Epos – Center za e-Poslovanje Slovenije (b. l.a) so zapisali, da učinkovito e-poslovanje ni 

možno brez uporabe standardnih elektronskih dokumentov. Pri projektu e-SLOG, ki ga vodi 

Gospodarska zbornica Slovenije, so pripravili tri e-dokumente, ki so uveljavljeni pri izmenjavi 
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poslovnih dokumentov v Sloveniji. To so e-naročilnica, e-dobavnica in e-račun (Epos - Center 

za e-Poslovanje Slovenije b. l.b). 

 

Prevzemnica ali prejemnica materiala – z njo skladišče potrjuje prevzem materiala (Vukovič 

2005, 147). Gre za dejanski prevzem materiala, ki se tudi lahko razlikuje glede na spremne 

dokumente. K prevzemnici je treba priložiti vse spremne dokumente in narediti prevzemnico 

tudi v primeru, če za blago ni prejetega dobaviteljevega dokumenta (Dolinar idr. 1982, 202–

203). Slika 4 prikazuje prevzemnico materiala.  

 

 

 

Slika 4: Prevzemnica 

Vir: Alea Portal b. l.a. 
 

Kot lahko vidimo na sliki 4 prevzemnica vsebuje podatke o prejetih izdelkih (naziv, vrsta) ter 

njihovi količini, ki so bili pripeljani v skladišče. Poleg teh dveh podatkov je potrebno še vpisati 

dobavitelja, datum prevzema, številko prevzemnice in podpis skladiščnika.    
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Komisijski zapisnik – treba ga je sestaviti, ko je pri prevzemu materiala ugotovljeno, da so 

razlike po vrstah, dimenzijah, kakovosti in količini med dobaviteljevo dobavnico in stvarnim 

prevzemom. Ta zapisnik mora evidentirati skladiščni delavec, ki je material dejansko prevzel. 

O razliki mora sestaviti komisijski zapisnik – evidentirati pa ga morajo trije člani komisije 

(Dolinar idr. 1982, 204). Sestavi ga v primeru primanjkljaja in tudi presežka (Štor, Mušinovič 

in Urbancl 2011, 115). Slika 5 prikazuje komisijski zapisnik o pregledu prejetega blaga. 

 

 

 

Slika 5: Komisijski zapisnik o pregledu prejetega blaga 

Vir: Alea Portal b. l.b. 
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Dobavnica je dokument, ki se uporablja pri prodaji končnih izdelkov (Vukovič 2005, 147), 

prikazana je na sliki 6. To listino navadno izda prodajna služba (Andolšek 1975, 147), lahko pa 

jo tudi skladiščnik, za katero mora dobiti naročilnico. Dobavnico nato izstavi v več izvodih 

(Dolinar idr. 1982, 210). 

 

 

 

Slika 6: Dobavnica 

Vir: Alea Portal b. l.c. 
 

V primeru elektronske dobavnice dobavitelj pripravi blago za odpremo in naredi elektronsko 

dobavnico, ki jo pošlje kupcu. Dobavnica prispe do kupca, še preden dobi blago. Kupec je tako 

sezanjen s prevzemom blaga in lahko vnaprej organizira notranjo logistiko v svojem podjetju. 

Ko kupec prejeme blago, potrdi dobavnico in jo pošlje dobavitelju (Panteon Group b. l.). 
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Medskladiščnica je dokument, ki se uporablja za premike materiala med skladišči proizvodne 

enote (Vukovič 2005, 147). Ker gre le za prenos oziroma premik med skladišči se količina 

materiala na zalogi ne spremeni, saj se eno skladišče razbremeni, drugo pa obremeni (Potočnik 

1998, 88). 

 

Izdajnica ali oddajnica materiala je dokument, ki se uporablja za izdajo materiala iz skladišča 

proizvodne enote (Vukovič 2005, 147). Slika 7 prikazuje oddajnico materiala. Kot lahko vidimo 

na sliki, mora skladiščnik na oddajnico vpisati podatke o nazivu in vrsti izdelka, količino, 

številko oddajnice, datum oddajnice in podpis skladiščnika.  

 

 

 

Slika 7: Oddajnica materiala 

Vir: Alea Portal b. l.č. 

 

Potočnik (2002, 261) pravi, da se poleg izdaje materiala, izdajnica lahko uporablja tudi za 

izdajo polizdelkov, pomožnega materiala in embalaže.  
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Povratnica blaga se uporablja pri vračilu materiala iz proizvodnje (Vukovič 2005, 147), če je 

izdano preveč materiala ali spremenjen proizvodni program in podobno. Slika 8 prikazuje   

povratnico blaga. 

 

 

 

Slika 8: Povratnica blaga 

Vir: Alea Portal b. l.d. 
 

Na sliki 8 lahko razberemo katere podatke morajo v proizvodnji izpolniti. Predvsem so 

pomembni podatki: zaporedna številka povratnice, datum, šifra izdelka, naziv izdelka, količina 

in podpis.  
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Skladiščna kartoteka je dokument, iz katerega so razvidna gibanja materiala in zalog (slika 9), 

ki prikazuje dokument. Temeljnica za knjiženje je prevzemnica ali povratnica blaga. Izknjiženje 

pa opravimo na podlagi izdajnice materiala ali dobavnice (Dolinar idr. 1982, 205).  

 

 

 

Slika 9: Skladiščna kartoteka 

Vir: Alea Portal b. l.e. 

 

Na sliki 9 je razvidno katere podatke je potrebno vpisati na skladiščno kartoteko. Izpolnjen 

mora biti naziv blaga in oznaka. V stolpcih pa prav vsi podatki: datum, številka dobavnice, 

prejem, oddaja in zaloga. Čisto vsi podaki so zelo pomembni za vpisa, saj le tako lahko imamo 

ažurne podatke.   
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2.3 Skladiščno informacijski sistem 

 

Obstajati mora tesna povezava med elementi logistike: zunanjim, notranjim transportom, 

skladiščenjem z zalogami in manipulacijo blaga. Brez primernega informacijskega sistema ta 

povezava sploh ni mogoča, pravi Požar (1985, 247), saj nimamo sledljivosti materiala. Tako 

pri računalniškem vodenju skladiščnega poslovanja vnašamo podatke o prevzemanju in 

izdajanju v računalnik. Ta vodi evidenco, ki jo lahko pogledamo, kadarkoli želimo (Štor, 

Mušinovič in Urbancl 2011, 116). 

 

Specializiran informacijski sistem za skladišče je WMS (Warehouse Management System). Gre 

za skladiščni sistem za upravljanje (WMS), to je računalniški sistem, ki temelji na podatkovni 

bazi za izboljšanje učinkovitosti skladišča. Sistem usmerja in optimizira zalogo na podlagi 

pridobljenih informacij v nekem realnem času (Ramaa, Subramanya in Rangaswamy 2012, 14-

15). Perme (2009, 102) navaja, da kar 39 odstotkov najboljših podjetij načrtuje izboljšanje 

poslovanja z nadgradnjo in razširitvijo programske podpore za vodenje skladišča (WMS). 

WMS pogosto uporablja tehnologijo samodejnega zajemanja podatkov ID (AIDC), kot so 

čitalniki črtnih kod, prenosni računalniki, brezžični LAN (lokalno omrežje) in radiofrekvenčna 

identifikacija (RFID) za učinkovito spremljanje pretoka izdelkov v skladišču. Na podlagi 

sistema za nadzor skladišč so v literaturi (Ramaa, Subramanya in Rangaswamy 2012, 14-15) 

razčlenjene tri vrste sistemov za upravljanje skladišč. To so: 

- Osnovni WMS – gre za sistem, ki je primer le za nadzor nad zalogo in lokacijo. Uporablja 

se predvsem za vpis podatkov v sistem. 

- Napredni WMS – je nadgradnja osnovnega in ima še sposobnost načrtovanja virov in 

aktivnosti za pretok blaga v skladišču. Ta sistem se osredotoča na analizo pretoka 

materiala, zalog in zmogljivost skladišč. 

- Kompleksni WMS – s tem sistemom optimiziramo skladišče. Informacije o vsakem 

izdelku so na voljo glede na to, kje je (sledljivost), kakšen je njegov namen in zakaj se 

uporablja. S kompleksnim WMS-jem lahko načrtuješ, izvajaš in nadziraš. Poleg 

omenjenega ponuja še dodatne funkcionalnosti, kot sta transport, načrtovanje logistike z 

dodano vrednostjo, ki pomagajo optimizirati celotno skladiščno poslovanje.  

 

Sistemi za upravljanje skladišč so lahko samostojni sistemi ali moduli sistema ERP (Enterprise 

Resource Planning). Glavni namen WMS je nadzor gibanja materiala in shranjevanja 

materialov v skladišču (Ramaa, Subramanya in Rangaswamy 2012, 14-15). 

 

Približno 65 odstotkov najboljših podjetij uporablja ročne računalnike oziroma prenosne 

terminale za vodenje dela v skladišču. Poleg tega tudi čitalnike in tiskalnike črnih kod, vse 

pogosteje pa se je začela uporabljati tudi RFID-tehnologija in govorno vodenje (Perme 2009, 

102).  
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Podjetja poskušajo sprejeti zelo prilagodljivo in fleksibilno zasnovo skladišč, ki lahko podpira 

vključevanje novih tehnologij, kot je razširjena resničnost (AR – Augmented Reality) (Mourtzis 

idr. 2018, 574–579). »Razširjena resničnost je resničnost, kjer uporabnik opazuje in uporablja 

resnično okolje, ki je razširjeno (nadgrajeno) z (računalniško ustvarjenimi) navideznimi 

predmeti« (Pucer 2011, 578). Sistem AR podpira učinkovito upravljanje operacij v skladišču z 

zagotavljanjem pomembnih informacij. Pri razširjeni resničnosti gre za tehniko vizualizacije. 

Aplikacija omogoča uporabniku stalno povezavo z bazo podatkov o razpoložljivih zalogah, 

beleženje vnosov izdelkov ali izhodov, prav tako pa dostop do navodil za navigacijo znotraj 

skladišča. Za vizualizacijo trenutnih zalog se uporablja upodobitev skladišča od zgoraj navzdol. 

Uporabnik aplikacije lahko izbere en oddelek za shranjevanje in pogleda, kaj je tam shranjeno. 

Poleg tega aplikacija omogoča dostop do seznama zaloge. Vsi izdelki se v aplikacijo vnesejo s 

pomočjo QR-kod. QR-kode se postavijo tako na police za shranjevanje (paletno mesto) kot na 

vsako paleto izdelkov. Tako lahko uporabnik enostavno skenira QR-kode za vhod in izhod 

izdelkov, materiala s polic. Aplikacija torej usmerja uporabnika do izdelka. Mourtzis idr. (2018, 

574–579) pravijo, da je cilj aplikacije olajšati upravljanje skladišč, podpirati učinkovito 

navigacijo in iskanje izdelkov, saj se zaloge nenehno spreminjajo.  

 

Veliko podjetij je še zelo oddaljenih od uvajanja novih in sodobnih tehonologij. To jim 

predstavlja velike začetne stroške, zapletenost združevanja z obstoječimi rešitvami, 

pomanjkanje znanja in izkušenj o možnih rešitvah.  
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3 PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODJETJA 

 

V poglavju smo predstavili izbrano podjetje. Najprej je naveden osnovni opis podjetja, nato 

nadaljujemo z vizijo in poslanstvom podjetja. Na koncu pa smo opisali še organizacijsko 

strukturo podjetja. 

3.1 Opis podjetja 

 

Izbrano družinsko podjetje se lahko pohvali z zgodnjimi začetki iz leta 1965 na področju 

brizganja plastike. Leta 1989 je podjetje prevzel sedanji direktor in s tem nadaljeval družinsko 

tradicijo. Naslednja pomembna letnica je 1999, ko se v podjetju razširijo še na področje razreza 

netkanih tekstilij. Leta 2013 sklenejo na tem področju pomemben posel, in sicer s podjetjem, 

ki je trenutno naš največji dobavitelj in prav tako naš zelo pomemben kupec. Leta 2015 z 

omenjenim podjetjem skupaj kupijo stroj za razrez netkanih tekstilij. Posledično je zaradi tega 

izbrano podjetje bilo prisiljeno iskati nove poslovne prostore. Poleg tega pa istega leta (leta 

2015) izbrano podjetje prevzame še eno podjetje na področju brizganja plastike. S tem nakupom 

podjetje pridobi strojno opremo in prav tako nove kupce. Tudi to je razlog za nujno selitev v 

večje poslovne, proizvodne in skladiščne prostore. Zaradi hitre rasti se je podjetje leta 2015 

preoblikovalo iz s. p. v d. o. o. (Gubanc 2018a).  

 

Na področju brizganja plastike so zanesljiv partner številnim podjetjem v avtomobilski, elektro, 

pohištveni, pogrebni in telekomunikacijski opremi (Gubanc 2019a).  

 

Razrez netkanih tekstilij je proizvodni program, ki je namenjen naročnikom gradbene, 

avtomobilske, čevljarske in pohištvene industrije (Gubanc 2019a). 

 

Proizvodne površine v podjetju obsegajo 1.200 m2 delovnih površin, poleg tega je še 1000 m2 

skladiščnih površin (Gubanc 2019a).  

3.2 Poslanstvo in vizija 

 

VIZIJA je postati prepoznaven dobavitelj v segmentu celostnih rešitev brizganja plastičnih 

izdelkov in razreza netkanih tekstilij (Gubanc 2019a).  

 

POSLANSTVO je izpolnjevati zahteve in pričakovanja naročnikov, dosegati njihovo 

zadovoljstvo in ohranjati dolgoročno partnerstvo. Uresničujemo jo s svojo celovito podporo, 

prilagodljivostjo, odgovornostjo, vlaganjem v ljudi in s skrbjo za okolje (Gubanc 2019a). 
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3.3 Organizacijska struktura podjetja 

 

Kavčič (1991, 177) pravi, da je organizacijska struktura podjetja načrt organizacije, ki omogoča njeno upravljanje. Načrt organizacije pa vsebuje 

tako strukturo organizacije kot procese (odločanje, proces moči, formalno vedenje, planiranje, kontrola), ki se odvijajo v organizaciji. 

Organizacijsko strukturo prikazujemo z organizacijsko shemo, ki je grafični prikaz sestavnih delov organizacije po različnih ravneh. Prikazuje pa 

tudi formalne povezave med posameznimi deli (Možina idr. 1994, 398).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Organizacijska struktura izbranega podjetja 

Vir: Gubanc 2018a.
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V osnovi je podjetje organizirano kot funkcijska struktura, ki je ena nabolj razširjenih oblik  

(Žnidaršič Kranjc 1995, 43-44). Kot prikazuje slika 10, je za organizacijo kot celoto odgovoren 

direktor. Direktor odloča, snuje in planira, vodi in organizira, usmerja in nadzoruje poslovanje 

podjetja. Skrbi za uvajanje novosti v podjetje, izobraževanje zaposlenih, postavljanje ciljev 

podjetja ter spremljanje doseganja ciljev podjetja. Direktor je odgovoren za organizacijo 

spremljanja in posodabljanja ocene tveganj in priložnosti skupaj z ostalimi vodji procesov ter 

za spremljanje učinkovitosti korektivnih ukrepov v podjetju (Gubanc 2018a).  

 

Finance – v finančnem oddelku je zaposlena le ena oseba. V tem delu se izstavljajo računi za 

izdano blago, sprejemajo računi za kupljeno blago, izstavljajo se potni nalogi, torej na splošno 

gre za knjigovodska dela (Gubanc 2018a). 

 

Vedno bolj pomemben oddelek je oddelek kakovosti. Na tem področju sta trenutno dva 

zaposlena. Podjetje ima uveden standard ISO 9001:2015 in stremi k temu da bi pridobili tudi 

standard ISO 14001. Zaradi vedno večjih zahtev partnerjev in rasti podjetja je potrebnega tudi 

vedno večje spremljanja kakovosti izdelkov in organizacije kot celote (Gubanc 2018a).  

 

Z rastjo podjetja je prišla nuja za nov oddelek, oddelek razvoj in projektno vodenje. Tu je 

trenutno le en zaposleni, vodja trženja. Novozaposleni išče nove posle, dela na prodaji in novih 

projektih. Od začetka do konca vodi projekt za nove izdelke. Namen projekta je izpolnitev vseh 

prepoznanih zahtev za izdelke in storitve kupcev ter pogojev za nemoten potek procesa 

proizvodnje. Proces opisuje vse faze od trženja, razvoja procesa proizvodnje in prodaje (Gubanc 

2018a).  

 

Vodja trženja izvaja trženjske aktivnosti pri kupcih izdelkov in storitev iz plastike in netkanih 

tekstilij ter jim prestavlja konkurenčne prednosti podjetja. Ugotavlja potrebe kupcev in jim 

ponuja rešitve, ki jih lahko izvedemo v okviru kompetenc podjetja. Vodja trženja je vezni člen 

med podjetjem in njegovimi kupci. Vodja oddelka trženja v razvoju procesa s kupci definira 

vse prodajne pogoje, jih vnese v informacijski sistem, nakar operativno delo s kupci prevzame 

služba logistike. Če pride do nepredvidenih situacij s kupci, situacijo rešuje vodja trženja skupaj 

s sodelavci iz logistike, ki imajo potrebne kompetence. Uspešnost procesa prodaje zagotavlja 

uspešnost vseh ostalih procesov in je ključna za uspešnost poslovanja podjetja (Gubanc 2018a). 

 

Logistika predstavlja izjemno pomembno funkcijo podjetja. Naloga logistike je preskrba 

podjetja s potrebno količino blaga in storitev, ki morajo biti ustrezne kakovosti, pravočasno na 

voljo, kupljene po konkurenčni ceni ter dobavljene od pravega vira. Pravi vir oziroma dobavitelj 

igra pri tem ključno vlogo. Sposobni in zanesljivi dobavitelji predstavljajo pomembno 

konkurenčno prednost podjetja, saj je predvsem od njih odvisno, kakšna bosta cena in kakovost 

oskrbe podjetja. Da bi bilo možno med množico ponudnikov na trgu izbrati res najboljše 
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dobavitelje, je treba uporabiti ustrezen postopek iskanja in izbiranja. S samo izbiro pa ni možno 

ugotoviti, ali bo izbrani dobavitelj sposoben izpolnjevati zahteve podjetja tudi na dolgi rok, zato 

je treba obstoječe dobavitelje redno ocenjevati (Gubanc 2018a). 

 

Nemotena proizvodnja je najpomembnejši proces v proizvodnem podjetju. V našem interesu 

je, da kupcem ponudimo kvalitetne izdelke in storitve in jih pravočasno dobavimo na želeno 

lokacijo. S tem procesom urejamo postopek proizvodnje z namenom dobrega servisa kupca. 

Vodja proizvodnje je odgovoren in pristojen za organizacijo proizvodnje, planiranje 

proizvodnje skupaj z oddelkom logistike ter izvajanje aktivnosti preventivnega in korektivnega 

vzdrževanja, reševanje tehničnih in tehnoloških motenj in zastojev v proizvodnji, sodelovanje 

pri razvoju procesa proizvodnje skupaj z vodjem prodaje. Ker smo manjše podjetje in več 

zaposlenih opravlja različne funkcije, za tehnologijo skrbita prav tako vodji proizvodnje 

(Gubanc 2018a).  

 

Zunanji procesi (outsourcing) so trenutno računovodstvo, varstvo in zdravje pri delu ter 

informacijska tehnologija (obkroženo na sliki 10). Računovodstvo skrbi za plače zaposlenih in 

bilanco. Varstvo in zdravje pri delu izvaja zunanje podjetje, ki skrbi ne le za varstvo zaposlenih, 

ampak tudi za varnost strojne opreme. Glede informacijske tehnologije pa imamo trenutno dva 

programa, ki ju uporabljamo (GoSoft in Vasco). Poleg teh dveh programov se preko našega 

kupca, ki je hkrati tudi dobavitelj, uporablja še en program, to je Navision. Za vse te programe 

skrbijo zunanji izvajalci (Gubanc 2018a).  

 

Kar je ključno in razvidno s slike 10, je, da nimamo oddelka skladiščenje. To pa zato, ker gre 

za majhno podjetje in do zdaj to ni bilo potrebno. Vedno večja težnja je po tem, da bi bil v 

skladišču en skladiščnik, ki bi urejal celoten prostor (celotnih 8 ur). Skladiščenje je trenutno v 

funkciji oddelka proizvodnje. Trenutno poteka delo v skladišču tako, da delavec, ki je določen 

dan v skladišču, poleg dela v skladišču opravlja še delo v proizvodnji na povijalnem stroju. 

Velikokrat mu zaradi tega zmanjka časa in ostane delov v skladišču ne dokončano. Problem pa 

je, ker se to ponavlja vsak dan. 
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4 OBSTOJEČE STANJE SKLADIŠČA 

 

V izbranem podjetju imamo eno skladišče velikosti 39 x 20 x 9,8 m, ki je prikazano na sliki 11. 

Skupna pokrita površina skladišča je 780 m2. V njem je zaradi prečnih povezav (konstrukcije) 

možno nalagati do višine 6,9 m. Poleg je še dodatna ponjava na obstoječem objektu velikosti 

7,6 x 3,5 m (Gubanc 2005). Pomembno je tudi upoštevati, da je le en vhod in izhod v skladišče. 

To pomeni, da je razkladanje in nakladanje na isti strani.  

 

 

 

Slika 11: Skica skladišča izbranega podjetja 

Vir: Gubanc 2005. 

 

Po pregledu skladiščnega prostora smo ugotovili, da gre za prostor, kjer so shranjene različne 

vrste materialov, pomožnih materialov, polizdelkov in končnih izdelkov. Zaradi hitre rasti 

podjetja in posledično povečanja skladiščenja, predvsem volumenskega materiala, smo se 

začeli srečevati s težavami pri manipulaciji in preglednosti materiala. Zato smo se v nalogi 

osredotočili predvsem na del skladišča, ki je težaven in zavzema največ prostora.  

4.1 Vrsta skladišča 

 

Pri izbranem podjetju imamo pokrito skladišče (zavarovano pred padavinami), glej sliko 11. Po 

merjenju skladišča in pregledu le tega smo prišli do naslednjih podatkov. V večinskem delu 

pokritega skladišča (77,6 %) se skladišči težko volumensko blago za oddelek razrez netkanega 

poliestra. V delu skladišča (22,4 %), kjer so postavljeni regali (dva regala, en enojni in en 

dvojni), se skladiščijo materiali za oddelek brizganja plastike. 
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V skladišču je pomemben sistem izdajanja materiala po FIFO-sistemu. To pomeni, da je 

pomembno, da blago, ki ga prej uskladiščimo, tudi prej izdamo. To od nas zahtevajo kupci, saj 

kar nekaj izdelkov izdelujemo za avtomobilsko industrijo (Gubanc 2015a). Zaradi tega je v 

skladišču zelo veliko prekladanja.  

4.2 Ureditev prostora in razporeditev v skladišču 

 

Po meritvi skladišča smo pripravili načrt. Celoten prostor je razdeljen, kot je prikazano na sliki 

12. Na začetku skladišča je postavljen prvi regal, tu so shranjeni razni pomožni materiali, ki jih 

ne uporabljamo tako pogosto. Nato je do naslednjega regala prostor brez regalov (28,7 m), kjer 

je uskladiščeno volumensko blago. Na koncu skladišča sta postavljena dva regala, ki sta 

namenjena skladiščenju materiala in končnih izdelkov za oddelek plastike. Leva stran skladišča, 

ki je nižja, je namenjena shranjevanju palet in pokrovov, ki zasedejo kar nekaj prostora. Nad 

delom, kjer so palete, je postavljena polica oziroma jeklena konstrukcija, ki je nameščena med 

nosilne loke po eni bočni strani šotora. Konstrukcija ima nosilnost 600 kg v enem segmentu 

(1,2 x 3,0 m) (Gubanc 2005). Polica je namenjena skladiščenju cevk oziroma pomožnemu 

materialu. 

 

 

 

Slika 12: Načrt skladišča 
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Za manipulacijo materialov se trenutno uporablja le en viličar. Gre za plinski viličar STILL RC 

40-18T, ki lahko dvigne 1800 kg (Gubanc 2013). Med regali in v samem skladišču mora biti 

dovolj manevrskega prostora za gibanje viličarja.  

 

Glede razporeditve v skladišču smo zaznali težave le pri volumenskem materialu, za katerega 

bomo tudi iskali rešitev. Razporeditev volumenskega materiala v skladišču ni narejena. Torej 

se skladišči po trenutno prostem mestu. Ker nimamo točno določenih mest in informacijsko 

podprtega skladišča, se izgublja čas pri iskanju in manipulaciji materiala, prav tako se opušča 

sistem FIFO. Velikokrat se zgodi, da proizvodnja stoji, ker čakajo skladiščnika, da najde pravi 

material. Ker ni točno določenega mesta za točno določene materiale, ga ni tudi za končne 

izdelke. Ti se skladiščijo v skladišču kar med vhodnim materialom. Zaradi tega se je velikokrat 

zgodilo, da vse palete niso bile naložene na tovornjak.  

 

Težavo vidimo tudi pri dveh regalih, ki sta »neizkoriščena«. Če pogledamo sliko 12 (regala, 

označena s svetlo sivo barvo), gre za prvi regal pri vhodu in dvojni regal z leve strani (tam kjer 

ni prehoda), ta dva regala se vedno založita z volumenskim materialom, tako kot je prikazano 

s kvadratki, kar ponazarja paletno mesto. Zaradi tega viličar ne more priti do regala in ostanejo 

regali prazni ali pa založeni z materialom, ki ga je treba odmikati, da pridemo do blaga, ki ga 

potrebujemo. To vzame kar nekaj časa. Slika 13 prikazuje obstoječe stanje v izbranem podjetju. 

 

 

 

Slika 13: Skladišče v izbranem podjetju 

 

Na sliki 13 je skladišče v izbranem podjetju, kjer se takoj lahko opazi, da ni določenih paletnih 

mest za material, saj so po celotnem skladišču pomešani materiali (obkroženo z zeleno), 

pomožni materiali (obkroženo z rumeno) in gotovi izdelki (obkroženo z rdečo). Kot smo prej 

omenili, so regali založeni in je prostor v regalih neizkoriščen. Kjer pa je regal zapolnjen, je 

potrebno potem več časa, da se umaknejo materiali, preden pridemo do želenega materiala. 
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4.3 Notranji transport 

 

Notranji transport bi lahko primerjali z ožiljem, ki omogoča življenje celotnemu organizmu 

(Kaltnekar 1993, 335). Ta mora neposredno in tekoče dovajati »hrano« posameznim delom 

organizma (Kaltnekar 1993, 335). Torej je osnovna naloga notranjega transporta opravljanje 

vseh premikov materiala znotraj podjetja.  

 

Po opazovanju v izbranem podjetju smo potek notranjega transporta opisali na naslednji način. 

Najprej razkladanje materiala s tovornjaka, sledi količinski prevzem materiala (po dobavnici) 

in nato gre material na uskladiščenje. Ko potrebujemo material v proizvodnji, se prej pripravi 

v skladišču. Kateri material in koliko pripraviti za v proizvodnjo, sporoči oddelek logistike 

(načrt dela). Nalog, ki je pripravljen za v proizvodnjo, vsebuje tudi te podatke, ki jih potrebuje 

skladiščnik. Pomembno je, da bi šel material v proizvodnjo po FIFO-sistemu. Ampak se 

velikokrat to opusti, saj je preveč prekladanja in vzame veliko časa. Torej po dobljenih 

dokumentih skladiščnik poišče material in po vrstnem redu volumenski material (bale) prevrne 

iz pokončnega v ležeč položaj in ga v takem stanju pripelje v proizvodnjo. Ta material se lahko 

tudi poškoduje, saj v skladišču ni prave strojne opreme (prekucnika ali klešč) za prevračanje. 

Iz proizvodnje gredo končni izdelki nazaj v skladišče na uskladiščenje v obratni smeri in na 

koncu sledi nakladanje na tovornjak. Pri nakladanju so dokumenti pripravljeni vnaprej in se 

tudi vnaprej določi, kaj se naklada. Slika 14 prikazuje pretok blaga oziroma notranji transport 

v izbranem podjetju.  
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Slika 14: Pretok blaga oziroma notranji transport v izbranem podjetju 

 

 

 

 

 

vhod 
materiala

• razklad materiala;

• prevzem materiala (od kupcev ali dobaviteljev).

uskladiščenje 
materiala

• uskladiščenje na lokacijo, kjer je prosto mesto. 

priprava za v 
proizvodnjo

• prevračanje materiala v skladišču zaradi varnosti;

• priprava materiala in pomožnega materiala za eno izmeno vnaprej.

proizvodnja

• izdelava končnega izdelka ali polizdelka.

uskladiščenje 
končnega 
izdelka

• uskladiščenje na lokacijo, kjer je prosto mesto (tudi vmes med vhodni 
material);

• izdaja materiala porabljenega za izdelavo izdelka.

naklad 
končnega 
izdelka

• naklad končega izdelka / odprema. 
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4.4 Označevanje blaga 

 

Vhodni material, ki prispe v izbrano podjetje, se označi z zelenimi etiketami v primeru statusa 

materiala OK (slika 15). Status OK pomeni, da je material količinsko, kakovostno in po 

dobavnici pregledan in je z njim vse v redu. Ta etiketa se tiska iz informacijskega programa 

GoSoft pri vnosu prejema materiala. V primeru, da je z materialom kaj narobe, se ta označi z 

rdečimi etiketami in material dobi status NOK (slika 17). Status NOK pomeni, da smo lahko 

prejeli napačen material in se bo vrnil dobavitelju. Lahko pomeni, da je material izven 

dovoljene kakovosti, to pomeni premalo tekočih metrov. Material je prav tako lahko 

poškodovan. Če pa material odstopa le v kakšnem parametru in še ne vemo, ali bo to potrjeno 

s strani kupca, potem na material nalepimo rumeno etiketo (slika 16), kar za nas pomeni, da 

čakamo. Rumena in rdeča etiketa se izpolnjujeta ročno. Obvezno je treba izpolniti vsa polja na 

etiketah (Gubanc 2018b). 

 

 

Slika 15: Zelena etiketa za vhodni material s statusom OK 

Vir: Gubanc 2018b. 

Pri zeleni etiketi je vpisana številka prejema in datum prejema materiala. Prav tako se izpolnijo 

vsi ostali podatki: naziv artikla, artikel (je številka artikla) in oznaka (je kupčeva številka 

artikla). V opis se izpiše kratek opis materiala. V izbranem podjetju imajo ta sistem, da se v 

opisu izpišejo imena kupcev, ki naročajo izdelke, ki se izdelujejo iz tega materiala. Izpišejo se 

tudi podatki o količini (m2 in tm) ter serijska številka materiala. V opombe se vpisujejo napake, 

ki so na materialu (na primer: napaka na 603 tm). Dobavitelj materiala in lastništvo se vpišeta   

avtomatsko, saj imamo vpisane podatke na posameznih materialih (Gubanc 2018b). 

 



 

34 

 

 

Slika 16: Rumena etiketa za vhodni material, brez določenega statusa 

Vir: Gubanc 2018b. 

 

Rumena etiketa se izpisuje ročno. Vpisati moramo številko in datum prejema, naziv in številko 

artikla, kupčevo številko artikla, dodaten opis, če je potreben, količina in serija ter dobavitelj in 

lastništvo. Kar je pri tej etiketi najpomembneje, je, da se ne pozabi vpisati vzrok, zakaj ta 

material nima statusa OK (Gubanc 2018b). 

 

 

Slika 17: Rdeča etiketa za vhodni material s statusom NOK 

Vir: Gubanc 2018b. 

 

Pri rdeči etiketi je treba izpolniti vse podatke tako, kot je napisano pri rumeni etiketi. Tu gre le 

za to, da se material ne da uporabiti in se bo vrnil dobavitelju (Gubanc 2018b). 
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Enako kot vhodni material se označujejo tudi končni izdelki. Končne izdelke označimo z 

identifikacijsko nalepko (belo). V primerih, ko ugotovimo, da izdelek ni OK, dobi rdečo etiketo 

in gre v zaporno skladišče (ZAPRTO) (Gubanc 2018b). Zaporno skladišče je v enem delu v 

proizvodnji. Ker je velikokrat prazno, imamo za to namenjen čisto majhen prostor, ločen od 

drugih prostorov. Zato ta ni v skladišču. V primeru, ko čakamo na potrditev, ali je izdelek OK 

ali NOK, in je potrebno narediti še kakšno dodatno operacijo, dobi rumeno etiketo. To pomeni, 

da izdelek ni OK za odpremo ter se bo z njim še nekaj dogajalo. Enak način označevanja je pri 

polizdelkih (Gubanc 2018b). 

4.5 Sledljivost materiala 

 

Opazili smo, da izdelki ki jih prejmemo od zunanjih ponudnikov, so prav tako ustrezno 

označeni, identificirani in imajo šaržne številke (primer šaržne številke: 900000314538). Vsi 

vhodni materiali, polizdelki in končni izdelki so ustrezno označeni in s tem prepoznavni. 

Končni izdelki so prav tako identificirani z etiketami. Ko so končni izdelki zloženi na paleti in 

je za odpremo določena pakirna enota paleta, se nanjo doda dodatna identifikacijska etiketa 

(Gubanc 2018b). 

4.6 Izdaja materiala  

 

Izdajo materiala v izbranem podjetju izvaja vodja logistike. Potek izdaje materiala smo 

spremljali, saj ni zapisov o tem kako poteka. Izdaja materiala se naredi ob zaključevanju 

delovnega naloga. V primeru, da se delovni nalog vmes prekine, se prav tako naredi delna izdaja 

materiala. Tako imamo tudi v informacijskem sistemu evidentirano točno zalogo materiala. 

Izdaja materiala v podjetju poteka z ročnim odpisovanjem v informacijskem sistemu.
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5 MODEL TRENUTNEGA STANJA (AS-IS) 

 

V poglavju smo se lotili najprej ponazoritve obstoječega stanja s pomočjo BPMN-metode. Nato 

smo analizirali zasedenost skladišča po zalogah. Sledi še ena analiza, to je analiza obračanja 

zalog in na koncu še analiza vsebine opravljenih intervjujev v izbranem podjetju.  

5.1 Ponazoritev obstoječega stanja s pomočjo BPMN-metode 

 

S pomočjo programa MS Visio smo naredili BPMN-model (ang. Business Process Modeling 

Notation) trenutnega stanja skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju. Trenutno stanje 

skladiščnega poslovanja s pomočjo BPMN-modela je prikazan na sliki 18.  

 

Pri BPMN (2011, 1) so zapisali, da je prvotni cilj BPMN-modela zagotoviti zapis, ki je 

razumljiv vsem poslovnim uporabnikom. Torej omogoča razumevanje njihovih notranjih 

poslovnih postopkov v grafičnem zapisu, s tem pa podjetjem omogoča, da te postopke 

sporočajo na standardni način (BPMN 2011, 21). 

 

Osnovni elementi BPMN-modela so prikazani v preglednici 2.  
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Preglednica 2: Osnovni elementi BPMN-modela 

Dogodek je nekaj, kar se zgodi med 

procesom. Imamo začetne, vmesne in 

končne dogodke. Ti vplivajo na pretok 

modela in so lahko kot sprožilci ali pa neki 

rezultat. 

 

Dejavnost je splošen izraz za delo, ki ga 

podjetje izvaja. 
 

Prehodi – gre za združevanje ali spajanje poti 

dejavnosti. 

 

Tok zaporedja se uporablja za prikaz 

vrstnega reda izvajanja dejavnosti v 

postopku.  
 

Tok sporočil je prikaz pretoka sporočil med 

dvema udeležencema.    

Tok asociacij – gre za povezavo informacij z 

grafičnimi elementi BPMN.  

Bazeni so grafični prikaz udeležencev v 

procesu.  

 

 

Steze so posamezni del znotraj bazena, ki se 

uporablja za kategorizacijo dejavnosti.  

 

Podatkovni objekt ponuja informacije o tem, 

katere dejavnosti je treba izvesti. 
 

Sporočilo se uporablja kot prikaz vsebine 

komunikacije med dvema udeležencema.    

Skupina gre za skupino grafičnih elementov, 

ki so v isti kategoriji. So eden od načinov 

prikaza kategorij predmetov na diagramu.  
 

Opombe – zagotovitev dodatne besedilne 

informacije za bralca BPMN-diagrama.  
 

 

Vir: BPMN 2011, 29–30. 
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Slika 18: Proces obstoječega stanja skladiščnega poslovanja 

Vir: Gubanc 2019b. 
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Potek skladiščnega poslovanja v izbranem podjetju se začne z razkladanjem materiala v 

skladišču. Ko skladiščnik razloži material, prinese dobavnico v pisarno. Zaposleni v logistiki 

nato v skladišču s pomočjo dobavnice naredi fizični prevzem materiala. To pomeni, da preveri 

prejeti material in ga primerja z dobavnico. V primeru, da dobavnice ni, moramo narediti 

prevzemnico. Če je vse v redu, naredimo v pisarni še informacijski prevzem materiala. Ko je 

prevzem narejen, se nato še preveri kakovost materiala. V primeru, da je kakovost materiala 

neustrezna, se v programu označi material kot NOK (ni v redu), kar pomeni, da se material vrne   

k dobavitelju, z dokumentom vračilo dobavitelju. Material se še prej označi z rdečo etiketo. V 

primeru ustreznega materiala pa se v programu določi status materiala kot OK in se iz programa 

natisnejo zelene etikete. Material se polepi z etiketami. Etiketiranje prevzetega materiala 

naredijo zaposleni iz logistike. Ko je vse etiketirano, polepljeno z etiketami, gre material na 

uskladiščenje (Gubanc 2019b).  

 

Material se pripravi za proizvodnjo glede na plan dela. Skladiščnik mora ažurno spremljati plan 

dela saj se velikokrat spreminja. Skladiščnik dobi v pisarni (oddelek logistike) ročno napisan 

list, kjer je napisan naziv in opis materiala, šarža bal in tekoči metri teh bal ter pomožen material 

(cevke, palete). Glede na ta list se poišče in pripravi material. Material gre nato v proizvodnjo 

na razrez (Gubanc 2019b). 

  

Ko je material razrezan, se ti končni izdelki tudi etiketirajo. Končnemu izdelku rečemo kolut. 

Na vsak ta kolut se nalepi etiketa (Gubanc 2018b). Etikete se tiskajo samo v pisarni (oddelek 

logistike). Med samim razrezom vodja v pisarno prinaša dokumente, na podlagi katerih se 

naredijo etikete. Ti koluti se pakirajo na palete ali v škatle, kar pomeni, da dobi tudi vsaka škatla 

ali paleta svojo etiketo (Gubanc 2018b). Tudi te etikete se natisnejo v pisarni in tudi te nalepijo 

zaposleni iz oddelka logistike. Ko je vse pripravljeno, gredo ti izdelki na uskladiščenje v 

skladišče. Naklad gotovih izdelkov je takrat, ko sporočijo iz logistike. Načeloma gre vse kar 

sproti, takoj ko se izdelki naredijo, jih  že isti ali naslednji dan naložijo na tovornjak. Skladiščnik 

glede na dobavnico ve, kaj mora prevozniku naložiti. Ker se tako hitro obrača, se izdaja 

materiala naredi pozno, šele ko gredo gotovi izdelki iz podjetja h kupcu (Gubanc 2019b).    
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5.2 Analiza zasedenosti skladišča po zalogah 

 

V izbranem podjetju ni podatka o zasedenosti skladišča in prav tako ne o tem, koliko palet lahko 

uskladiščimo. Po merjenju skladišča smo prišli do podatka, da je v skladišču trenutno prostora 

za 190 paletnih mest. Materiali bi bili lahko razvrščeni v enem delu skladišča v 15 vrst po deset 

palet. Gre za del, kjer je razvrščen vhodni material, torej 150 paletnih mest. V drugem delu pa 

bi lahko bil prostor namenjen odpremi, torej končnim izdelkom, in sicer pet vrst po osem palet 

(40 paletnih mest). Trenutna razvrstitev materialov po skladišču je raztresena, zato je veliko 

prekladanja materialov.  Ponazoritev, koliko paletnih mest in kako bi lahko imeli v skladišču 

razporejene, je prikazana na sliki 12. 

 

Izmerili smo eno paleto in je dimenzije 1,2 x 1,2 x 2,3 m. Na eni paleti je ena bala oziroma 

material (glej sliko 19). V nadaljevanju bomo uporabljali besedo paleta za material, saj pomeni 

1 paleta = 1 bala. 

 

 

Slika 19: Material za razrez oziroma ena bala 

Vir: Gubanc 2015b. 

 

Ko smo dobili podatek, koliko bal (palet) lahko uskladiščimo v skladišču, smo se lotili izračuna 

mesečne porabe materiala, stanje zalog za zadnji dan v mesecu ter zasedenost skladišča 

vhodnega materiala. Za vsak material posebej smo v programu GoSoft preverili podatek o 

porabi in stanju zalog na zadnji dan v mesecu. Nato smo te podatke združili, da smo lahko dobili 

rezultate v preglednici 3 in 4. Na koncu smo iz dobljenih podatkov izračunali še zasedenost 

skladišča vhodnega materiala. Za boljšo predstavo smo nato izdelali še oba grafa (sliki 20 in 

21).  
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Preglednica 3: Mesečna poraba materiala, stanje zalog na zadnji dan v mesecu in  

zasedenost skladišča vhodnega materiala v letu 2017 

Mesec Poraba materiala 
Stanje zalog materiala 

na zadnji dan v mesecu 

Zasedenost skladišča 

vhodnega materiala 

Januar 113 94 62,7 % 

Februar 115 104 69,3 % 

Marec 135 94 62,7 % 

April 126 98 65,3 % 

Maj 114 97 64,7 % 

Junij 92 139 92,7 % 

Julij 123 124 82,7 % 

Avgust 134 158 105,3 % 

September 158 155 103,3 % 

Oktober 118 139 92,7 % 

November 151 164 109,3 % 

December 155 132 88,0 % 

 

 

 

Slika 20: Zasedenost skladišča v letu 2017 

 

S slike 20 in preglednice 3 lahko razberemo, da je bila v začetku leta 2017 zasedenost 

skladiščnega prostora obvladljiva v povprečju 65 %. Nato pa se je proti koncu leta začela večati 

poraba materiala, s tem pa tudi zasedenost skladiščnega prostora. Dobavitelji so brez nadzora 

vozili material. To pomeni tudi material, za katerega v ozadju ni bilo naročila. 
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Tako stanje se je nadaljevalo tudi v letu 2018, kar lahko vidimo po preglednici 4 in sliki 21 iz 

leta 2018. 

 

Poraba materialov je pospešeno rastla do sredine leta in prevozi so postali neobvladljivi. 

Prevozom v podjetje ni nihče posvečal pozornosti, dokler ni bila zasedenost skladiščnega 

prostora tako velika, da v izbranem podjetju ni bilo več mogoče skladiščiti. V mesecu maju 

smo začeli zavračati dobave materialov, za katere nismo imeli naročil. Ker je to evidenčni 

material, lahko predvidevamo, da je dobavitelj in hkrati kupec pri nas imel »zastonj« 

skladiščenje. Prav tako smo začeli z dogovori o prevozih, kaj in koliko naj pripeljejo. V juniju 

lahko vidimo, da se je zasedenost skladišča zmanjšala za 66 % glede na pretekli mesec. Prevozi 

se usklajujejo dnevno za naslednji dan.  

 

Preglednica 4: Mesečna poraba materiala, stanje zalog na zadnji dan v mesecu in 

zasedenost skladišča vhodnega materiala v letu 2018 

Mesec Poraba materiala 
Stanje zalog materiala 

na zadnji dan v mesecu 

Zasedenost skladišča 

vhodnega materiala 

Januar 170 158 105,3 % 

Februar 153 158 105,3 % 

Marec 225 153 102,0 % 

April 190 165 110,0 % 

Maj 228 244 162,7 % 

Junij 233 145 96,7 % 

Julij 211 171 114,0 % 

Avgust 178 179 119,3 % 

September 158 169 112,7 % 

Oktober 121 150 100,0 % 

November 170 124 82,7 % 

December 139 112 74,7 % 
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Slika 21: Zasedenost skladišča v letu 2018 

 

Preglednica 5: Povprečna mesečna poraba, stanje zalog in zasedenost skladišča vhodnega 

materiala 

Leto 
Povprečna mesečna 

poraba materiala 

Stanje zalog materiala 

na zadnji dan 31.12 

Zasedenost skladišča 

vhodnega materiala 

2017 128 132 88 % 

2018 181 112 74,7 % 

 

Iz preglednice 5 lahko razberemo, da je bila povprečna poraba palet v letu 2017 v povprečju 

128 palet na mesec. Stanje zalog materialov na dan 31. 12. 2017 je bilo 132 palet. Torej je bila 

zasedenost skladišča na dan 31. 12. 2017 kar 88-odstotna. 

 

Leto kasneje (2018) je bila povprečna poraba 181 palet na mesec, stanje zalog palet oziroma 

materiala na dan 31. 12. 2018 pa je bilo 112 palet. Torej je bila zasedenost 74,7-odstotna.  

5.3 Analiza obračanja zalog 

 

Pri kazalniku koeficienta obračanja zalog materiala je pomembno, da je zadrževanje zalog v 

skladišču čim krajše in hitrejše obračanje le-teh, saj znižujeta obseg zalog in vplivata tudi na 

velikost stroškov (Kaltnekar 1993, 273). 

 

Izračuna se na podlagi enačbe 1. 
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Enačba 1: Koeficient obračanja zalog 

koeficient obračanja zalog =
letna prodaja

povprečna vrednost zalog
. 

 

Še več pa nam pove enačba 2, dnevi vezave materiala v zalogi. To pomeni, v kolikšnem času 

se zaloga proda. Izračuna se na naslednji način: 

 

Enačba 2: Dnevi vezave 

dnevi vezave =
365

koeficient obračanja zalog
. 

 

Preglednica 6: Koeficient obračanja zalog materiala v izbranem podjetju in dnevi vezave 

Leto 
Koeficient obračanja zalog materiala 

celotnega podjetja / dnevi vezave 

Koeficient obračanja zalog materiala 

za razrez / dnevi vezave 

2017 7,32/50 dni 11,64/31 dni 

2018 5,04/72 dni 19,39/19 dni 

 

Iz preglednice 6 je razvidno, da je koeficient obračanja zalog materiala v letu 2017 bil boljši v 

primerjavi z letom kasneje. Nižji je koeficient, večja je težava glede zalog v podjetju. V letu 

2017 je koeficient znašal 7,32, kar pomeni, da se je zaloga celotnega podjetja obrnila v 50 dneh. 

Medtem ko leto 2018, ko je koeficient nižji 5,04, pomeni, da se je zaloga obrnila v 72 dneh. 

Leta 2018 so se zaloge počasneje obračale kot leta 2017 oziroma je celoten cikel od časa dobave 

do prodaje predolg.  

 

Ker pa je problem z volumenskim materialom, nas zanima predvsem desni del preglednice 

(material za razrez). Leta 2017 je bil koeficient obračanja zalog materiala za razrez 11,64, kar 

pomeni, da se je zaloga obrnila v 31 dneh, torej v enem mesecu. Glede na zasedenost skladišča 

lahko vidimo, da smo imeli skladišče skoraj vedno polno. Leta 2018 se je koeficient povečal na 

19,39 in pomeni, da se je zaloga obrnila v 19 dneh. To je že zelo dober rezultat. Tudi sama 

zaloga se je znižala in zasedenost skladišča je bila toliko nižja.  

 

Ker smo čez vse leto 2018 imeli preveliko zasedenost skladišča, smo se v podjetju že v sredini 

leta odločili, da je treba nekaj narediti.  
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5.4 Analiza vsebine intervjujev 

 

Da bi bolje spoznali mnenja in težave pri skladiščnem poslovanju v izbranem podjetju, ki jih 

vidijo tudi drugi, in pa predloge, smo izvedli 4 intervjuje. Intervjuvali smo vodjo logistike, 

vodjo razreza/skladišča, prokuristko in direktorja podjetja.  

 

Prvih pet vprašanj v intervjuje se nanaša na težave in pomanjkljivosti pri skladiščnem 

poslovanju, zato smo te kodirali v pet glavnih kategorij: ni zaposlenega skladiščnika, 

nepreglednost, neupoštevanje FIFO-sistema, prevračanje materiala, ni informacijske 

tehnologije (priloga 7).  

 

Na vprašanje »Kakšna je po vašem mnenju vloga informacijske tehnologije pri skladiščenju?« 

so vsi intervjuvanci odgovorili, da v podjetju ni informacijske tehnologije za skladiščno 

poslovanje. V program se vpisujejo le prejemi materiala, prejemi izdelkov in na koncu izdaja 

materiala in to je vse, kar se dela v programu. Vodja razreza pravi, da bi jim dostop do programa   

zelo koristil, saj bi tako imeli vsaj vpogled v program, kajti velikokrat potrebujejo kakšen 

podatek. Druga pomanjkljivosti trenutnega programa, pravi vodja logistike, je, da nimajo v 

programu podatka, kje se nahaja določen material. Tako kot vodja razreza tudi prokuristka 

omeni, da imajo vpogled v program le zaposleni v pisarni in bi morali urediti dostop tudi drugim 

zaposlenim.  

 

»Kako je po vašem mnenju z nadzorom nad skladiščem?« je bilo naslednje vprašanje. Pri tem 

vprašanju so bili tudi zelo enotni in poudarili težavo, da v podjetju ni zaposlenega skladiščnika. 

Vodjo razreza moti, ker se menjavajo zaposleni za delo v skladišču. Poleg tega ni vpeljanega 

enotnega sistema za delo in dela vsak po svoje. Posledično se v skladišču vedno išče material. 

Tudi vodja logistike izpostavi problem pomanjkanja skladiščnika, saj mora poleg dela v 

skladišču opravljati tudi druga dela, kot je pomoč v proizvodnji. Direktor se zaveda, da je težko 

nadzirati poslovanje v skladišču, še posebej zaradi tega, ker se dnevno menjavajo ljudje na tem 

delovnem mestu. Prokuristka težavo za nadzor nad skladiščem vidi bolj v tem, da ni 

informacijskega sistema.  

 

Ugotavljamo, da sta zgornji dve težavi povezani. Torej je največji problem informacijski 

sistem. V primeru, da bi imeli informacijski sistem, bi tudi druga oseba, ki bi prišla na to 

delovno mesto, lahko s pomočjo informacijske tehnologije ugotovila, na kateri lokaciji stoji 

kateri material. Res je, da človek, ki dela le na tem delovnem mestu, obvladuje in že »na pamet« 

ve, kje ima kaj shranjeno, in bo delo opravil hitreje, kot pa nekdo, ki pride enkrat na teden na 

to delovno mesto.  

 

Pri prvih dveh vprašanjih v intervjujih so intervjuvanci bolj ali manj izpostavljali le težave, ki 

se dogajajo pri skladiščnem poslovanju. Tretje vprašanje, ki je sledilo, pa je bilo neposredno 
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vezano na težave. Spraševali smo »Katere so po vašem mnenju težave, s katerimi se srečujemo 

v skladišču?«. Vodja razreza pravi: »Glavni problem, ki ga vidim, je nepreglednost. Kot sem 

prej omenil, mi ne vemo, kje je uskladiščen kateri material, in ga vedno iščemo. Druga težava 

je glede upoštevanja FIFO-sistema. Pri takem materialu menim, da je to zelo težko. Prestavljati 

moramo material sem in tja.« »Največja težava je iskanje materiala,« pravi vodja logistike. Ker 

ni označenih lokacij, se material po skladišču vedno išče. Niti približno ne moreš vedeti, kje je 

kateri material. Kot drugo težavo je vodja logistike prav tako izpostavila FIFO-sistem. Zaradi 

iskanja in premikov materiala gre za zelo veliko izgubo časa in prav tako denarja, za nakup 

plina (za plinski viličar). Prokuristka je se prav tako strinja z največjo težavo, to je 

nepreglednost, zaradi katere se izgublja čas za iskanje. Problem je v tem, ker ni  informacijskega 

sistema, pravi prokuristka. Direktor vidi težavo v tem, da ni vpeljanega nekega sistema, po 

katerem bi se delalo in zato se na podlagi tega skladišče velikokrat pospravlja, posledično pa 

ima podjetje dodatne stroške.  

 

Ugotavljamo, da je torej glavna težava nepreglednost. V primeru, da bi material imel določene 

lokacije, bi bila nepreglednost rešena, poleg tega pa upoštevan FIFO-sistem. V programu lahko 

vidimo datume, po katerih je prišel material v podjetje in bi na podlagi tega določili vrstni red 

materiala za proizvodnjo.  

 

Peto vprašanje »Kako poteka priprava blaga za v proizvodnjo?« je bil le uvod v vprašanje 

»Kakšne so po vašem mnenju težave pri pripravi blaga?« Prokuristka in vodja logistike sta 

izpostavili ročno napisan list, na katerem so podatki, kaj se pripravi za posamezni nalog za 

proizvodnjo. To ni v redu, saj je velikokrat že prišlo do napak, ali pa se pozabijo napisati 

določene stvari. Direktor in vodja razreza sta izpostavila poškodbe materiala pri pripravi blaga 

za proizvodnjo zaradi prevračanja materiala iz pokončnega v ležeči položaj. Bale so težke tudi 

po 500 kg, velikokrat se poškoduje rob materiala. To pomeni, da je ta del bale neuporaben. 

 

Pri prvih petih vprašanjih je bilo izpostavljenih kar nekaj težav, ki jih vidijo zaposleni v 

podjetju, od zaposlenega v proizvodnji do direktorja. Tako dobimo širšo sliko, ki zajema tako 

proizvodnjo kot pisarno.  

 

Pri šestem vprašanju »Katere nove rešitve in predloge vidite vi za skladiščno poslovanje?« in   

podvprašanje »Kakšna je za vas vizija prihodnosti (tehnološki napredek) za skladišče?« smo 

kodirali v štiri kategorije: oprema, skladiščnik, dokumenti in informacijska tehnologija.  

 

Odgovor vodje razreza je, da bi z zaposlitvijo skladiščnika pridobili že kar nekaj časa. To se 

nanaša na iskanje materiala. Predlagal je tudi rešitev za prevračanje materiala, to je nakup klešč 

za viličarja, ker bi poleg tega, da se material ne poškoduje, prihranili tudi čas. To pomeni, da 

skladiščniku ni treba sestopati iz viličarja in si mora vse pripraviti za prevračanje. Kot najboljšo 

rešitev in tehnološki napredek pa vidi v premičnih regalih. Vodja logistike je izpostavila ročno 
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popisan list, ki bi se zamenjal za izdajni nalog, natisnjen iz programa. Tako bi bila možnost 

napak občutno manjša. Tehnološki napredek pa vidi v informacijskem sistemu, saj bi bil rešen 

problem glede lokacij. Drugi predlog za tehnološki napredek so premični regali. Prokuristka 

vidi rešitev v vpeljavi informacijskega sistema, kar za seboj potegne tudi ureditev FIFO-sistema 

in ureditev lokacij. Rešitev za skladiščno poslovanje za naprej pa prav tako kot prva dva 

intervjuvanca v premičnih regalih. Direktor je za rešitev podal nakup bočnega viličarja in nakup 

novih fiksnih regalov.  

 

Vsi intervjuvanci pa so omenili, da bi nujno potrebovali informacijski sistem.   

 

Tudi rešitve in predlogi so dokaj podobni. Ugotavljamo, da se v podjetju že veliko med seboj 

pogovarjajo, kaj bi se dalo urediti in spremeniti pri skladiščnem poslovanju. Če bi lahko rešitve 

takoj vpeljali, bi glede na predloge imeli informacijski sistem in seveda označene lokacije. 

Potrebno je kar veliko dela, preden se vse to uredi.  

 

Nekaj nujnih rešitev in predlogov za začetek vpeljave optimizacije v izbranem podjetju 

podajamo v naslednjem poglavju o optimizaciji skladiščnega poslovanja, kar je podprto z 

izračuni. 
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6 OPTIMIZACIJA SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA 

 

Po predhodni analizi obstoječa stanja v obravnavnem podjetju smo v 6 poglavju naredili najprej 

model načrtovanega stanja. Nato pa smo še ovrednotili načrtovano stanje z analizo stroškov in 

koristi.  

6.1 Model načrtovanega stanja (TO-BE) 

 

V tem poglavju najprej prestavljamo predlagane spremembe glede na proces skladiščnega 

poslovanje s pomočjo BPMN modela. Gre za spremembe, kjer bi zaposlenim že takoj olajšali 

delo in bi prihajalo do manj napak. 

 

S pomočjo programa MS Visio smo naredili model načrtovanega stanja v izbranem podjetju za 

skladiščno poslovanje, ki je prikazano na sliki 22.  

  



 

 

 

4
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Slika 22: Proces načrtovanega stanja skladiščnega poslovanja 
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Proces načrtovanega stanja bi potekal na naslednji način. Najprej razkladanje materiala v 

skladišču tako kot do zdaj. Nato pa bo fizični prevzem materiala opravil skladiščnik. Razlika je 

v tem, da je do zdaj to delal oddelek logistike. S tem bomo zmanjšali dvojno delo. Poleg 

logistike je do zdaj tudi skladiščnik pregledal material, da ga je potem znal uskladiščiti. Prav 

tako bi informacijski prevzem opravil skladiščnik. Glede na to, da je ves material označen s 

črtnimi kodami, bo s pomočjo čitalnika sprejel vhodni material. Ko bo narejen prevzem 

materiala, bodo v pisarni dobili e-mail, da je narejen prejem materiala in je potrebno opraviti 

kontrolo kakovosti materiala. To bo še vedno delal oddelek logistike. Če bo material ustrezen 

(status OK), se bodo natisnile zelene etikete, ki jih bo skladiščnik opremil z etiketami. V 

primeru neustreznega materiala gre material nazaj k dobavitelju z rdečo etiketo. Material gre 

nato na uskladiščenje. Pred pripravo materiala za proizvodnjo bo dobil skladiščnik nalog, na 

katerem bo napisano, za kateri dan je načrtovana proizvodnja ter kaj vse je potrebno pripraviti 

za določen nalog. Kot lahko vidimo, ni več aktivnosti »iskanje materiala«. Z uvedbo označitev 

lokacij se bomo izognili iskanju. Prav tako bo priprava hitrejša, saj je ena od rešitev nakup klešč 

za viličarja (za prevračanje bal). Več o tem v nadaljevanju naloge. Naredili bomo nov dokument 

(medskladiščnico) iz programa za pripravo blaga za proizvodnjo, kjer bo manjša verjetnost 

napak. Nato gre material v razrez. Ko se bodo naredili izdelki, se bodo etikete delale že sproti 

v proizvodnji in ne šele na koncu naloga. Tako bo manjša možnost napak. Gotove izdelke nato 

skladiščnik tako kot do zdaj uskladišči nazaj v skladišče. Sledi naklad izdelkov in na koncu 

izdaja materiala.  

 

Vse spremembe pri procesu načrtovanega stanja skladiščnega poslovanja so na sliki 22 

obkrožene. Če primerjamo z obstoječim stanjem, lahko vidimo, da smo zelo razbremenili 

oddelek logistike. Preglednica 7 prikazuje primerjavo stanja procesa skladiščnega poslovanja 

prej in potem.  

 

Preglednica 7: Primerjava stanja proces skladiščnega poslovanja prej in potem  

Proces obstoječega stanja skladiščnega 

poslovanja – PREJ  

Proces načrtovanega stanja skladiščnega 

poslovanja – POTEM  

Fizični prevzem dela oddelek logistike. Fizični prevzem naredi skladiščnik.  

Informacijski prevzem dela oddelek 

logistike ročno. 

Informacijski prevzem s pomočjo črtnih kod 

in čitalnika naredi skladiščnik.  

Etiketiranje vhodnega materiala dela 

oddelek logistike. 

Etiketiranje vhodnega materiala opravi 

skladiščnik. 

Iskanje materiala za proizvodnjo 

(skladiščnik). 

Ni več iskanja materiala zaradi označitve 

lokacij. 

Etiketiranje izdelkov dela oddelek logistike. Etikete za končne izdelke naredijo v 

proizvodnji. 
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Izdaja materiala lahko ostane na koncu, saj bo zaradi novega dokumenta medskladiščnice 

določen material rezerviran za določen nalog in v primeru novega naročila tega materiala ne bo 

na skladišču »vhodnega materiala«, ampak bo na skladišču »proizvodnja«. Material do zdaj ni 

bil rezerviran, kar pomeni, da če materiala ne izdajamo sproti, nam program kaže, da je na 

zalogi. Tako novega materiala sploh ne bi naročili, dejansko pa bi ga bilo treba naročiti. S tem 

bi rešili še eno težavo, s katero se soočamo zdaj.    

 

Glede na to, da bo informacijski prevzem delal zdaj skladiščnik, bomo šli v nakup čitalnika 

črtnih kod, ki stane 1.500 evrov. Gre za eno izmed tehnologij pri vpeljavi informacijskega 

sistema (WMS), pravijo Ramaa, Subramanya in Rangaswamy (2012, 14). Povezavo z 

informacijskim programom bodo naredili v partnerskem podjetju, saj uporabljamo tudi njihov 

program Navison, in glede na dogovor bodo oni financirali to povezavo (Navision in naš 

program GoSoft). Medskladiščnica v programu GoSoft pa je že narejena.  

 

Naslednja rešitev v skladišču bi bila označitev lokacij in prestavitev regalov ter nakup bočnega 

viličarja. Logožar (2005, 80) pravi, da naj bo razporeditev tako narejena, da bo čim manj 

premeščanj materiala in transportnih poti. Za volumenski material je to zelo pomembno, zato 

bomo lokacije postavili tako, da bodo bliže proizvodnji tisti material, ki se uporablja največkrat. 

To so omenili tudi avtorji Dolinar idr. Lokacije bi lahko označili tako, da bi nad vsako vrsto 

obesili tablo s črtno kodo (označitev lokacije). Tabla bi morala biti tako velika, da lahko 

skladiščnik iz viličarja poskenira črtno kodo. Poleg tega bi morala biti označena vsaka bala 

oziroma paleta z dodatno črtno kodo, ki bi vsebovala podatek o lokaciji, kjer smo jo uskladiščili. 

Da pa si ne delamo dodatnih stroškov z dodatnimi etiketami, obstaja možnost predelave 

obstoječe nalepke. S tem bi se izognili naši največji težavi, to je iskanju materiala. Če 

prestavimo prvi regali (slika 12), ki je pri vhodu, lahko pridobimo dva regala, ki ne bosta več 

neizkoriščena. Slika 23 prikazuje skladišče po spremembi. 

 

Poleg prestavitve regala predlagamo nakup bočnega viličarja, saj s tem lahko regale zožimo 

(manjši prehod) in dobimo več prostora za paletna mesta. Prehod se zmanjša iz trenutnih 4,8 m 

na 2,5 m. 

 

Torej z novo razporeditvijo pridobimo 10 paletnih mest in pridobimo dva uporabna regala, kjer 

je prostor za ves pomožni material in bale manjših višin. Naložba v prestavitev regalov je zelo 

majhna, saj smo jih do zdaj postavljali kar sami. Naložba v nakup bočnega viličarja pa bo 

približno 22.000 evrov.  
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Slika 23: Načrt skladišča po spremembi 

 

Poleg zgornjega bi istočasno morali iti še korak naprej, to je k uvajanju informacijskega sistema. 

Glavni namen, da vpeljemo WMS-sistem, pravijo Ramaa, Subramanya in Rangaswamy (2012, 

14–15), je nadzor nad gibanjem materiala in njegovo shranjevanje v skladišču. Da lahko s tem 

začnemo, potrebujemo wi-fi povezavo v skladišču in proizvodnem prostoru, da bomo lahko 

uporabljali skenerje. Informacijski sistem je ključen za delo naprej, če želimo dosegati 

konkurenčno prednost. To nam bo omogočilo večjo produktivnost, zmanjšanje izgube materiala 

in predvsem boljšo organizacijo. Vložki v informacijski sistem so zagotovo minimalni v 

primerjavi z izgubami.  

 

Pridobitev oziroma prednost, ki jo pridobimo z informacijskim sistemom, je zmanjšanje 

odvisnosti procesov v skladišču od zaposlenih v skladišču, pridobili bi virtualno skladiščno 

poslovanje, zmanjšali bi strošek logistike, povečali bi učinkovitost skladiščnega poslovanja, 

uvedli red v skladišču in kar je najpomembneje, vedeli bi, kje se fizično nahaja material. 

Preglednica 8 prikazuje prednosti v logistiki in skladiščenju po uvedbi WMS-sistema.  

Ker nimamo strokovne podpore pri uvedbi skladiščnega poslovanja z obstoječim programom, 

bi šli v investicijo nakupa novega informacijskega sistema, ki podpira skladiščna poslovanja in 

je za to tudi specializiran. 
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Začetna naložba v informacijski sistem (WMS) je približno 10.400 evrov, nato pa se še vsak 

mesec plačuje najem programa, ki znaša 96 evrov. Poleg tega je potreben še nakup terminala 

oziroma čitalca črnih kod (na wi-fi), kar znaša približno 2.700 evrov. Tiskalnik za etikete črnih 

kod pa že imamo (približno 1.100 evrov).  

 

Preglednica 8: Prednosti v logistiki in skladiščenju po uvedbi WMS-sistema 

Pred uvedbo WMS Po uvedbi WMS 

Pregled zalog je le količinski in še ta 

nezanesljiv. Zaradi navedenega je bilo treba 

ob vsakem večjem neskladju izvajati fizični 

pregled zaloge ter usklajevanje v sistemu. 

Omogočen je hiter in točen pregled zaloge. 

Količinsko, po šaržah, serijskih številkah in 

ostalih sledljivostih ter po lokacijah 

skladišča (polica natančno). 

Inventura na vseh skladiščih: ročni popis, 

potrebovali smo več dni za inventuro vseh 

skladišč. 

Neprimerno lažja, hitrejša in učinkovita 

izvedba inventure; predvidena dvodnevna 

inventura (vključno z usklajevanjem). 

Dobava kupcem po šaržah, delovnih 

nalogih, serijskih številkah, ki jih je potrebno 

ročno vnesti na dobavnice, zato se to v večini 

primerov ne izvaja. 

Dobava se bo opravila s skeniranjem, kjer se 

bodo postavke samodejno prenesle na 

dobavnico. Zaradi uporabe črtnih kod ni 

skoraj nič več napak pri odpremah. 

Prevzem vhodnega materiala je ročen. 

Pretipkavanje iz dobaviteljeve dobavnice v 

program, za kar se porabi kar precej časa. 

Prevzem se bo opravil s skeniranjem. 

Predhodno se bomo dogovorili z dobavitelji 

o pošiljanju dokumentov v elektronski 

obliki, ki bo bran tudi čitalniku.  

 

Zgornje rešitve so nujne za izboljšavo skladiščnega poslovanja. Predvsem zato, da rešimo 

ključni problem iskanje materiala oziroma nepreglednost. 

 

V primeru še večje rasti podjetja imamo možnost tudi povečanja skladišča za 300 m2.  S tem bi 

rešili problem za nekaj časa. Naložba v povečanje skladiščnega prostora bi bila približno   

22.200 evrov. 

 

Zelo pomemben nadaljnji razvoj v izbranem podjetju bi bil razvoj skladiščenja s premakljivimi 

policami. S tem bi pridobili prostor, zmanjšali bi prehode s premakljivimi policami in hkrati 

pridobili prostor v višino. Andolšek (1975, 20) pravi, da če priskrbimo prostor v višino, so 

manipulacije težje, prav tako je manjša preglednost. S to rešitvijo se ni strinjalo vodstvo, saj gre 

za preveliko naložbo.  

 

Vse cene smo pridobili pri podjetjih, s katerimi smo že sodelovali in s katerimi nameravamo 

sodelovati v prihodnje. So pa cene naložb informativne narave in se lahko tudi spremenijo.  
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6.2 Vrednotenje načrtovanega stanja (analiza stroškov in koristi) 

 

Prva analiza je analiza zasedenosti skladiščnega prostora. Na dan se porabi približno devet bal 

oziroma palet. To smo dobili iz povprečja porabe za en mesec (181 palet) in smo jih delili z 20 

delovnimi dnevi. S povečanjem obsega dela bi z enakim načinom dela potrebovali dodatno 

skladišče. Z optimizacijo naročanja in skladiščenja to ne bo še potrebno, ampak bi še zmanjšali 

obseg skladiščenja. V preglednici 9 so prikazani prihranki in naložba. S koeficientom obračanja 

zalog lahko vidimo, da imamo v skladišču zaloge za vedno manj dni. Zaloge bi še lahko 

zmanjšali na dva tedna, torej bi se strošek skladiščenja še zmanjšal glede na leti prej.  

 

Prihranek bi bil za 52 paletnih mest ob enaki mesečni porabi materiala. Za izračun smo vzeli 

strošek mesečnega najema za paletno mesto v zunanjem skladišču, ki znaša 12 evrov/mesec. 

 

Torej bi bil prihranek na letni ravni 52 paletnih mest x 12 evrov x 12 mesecev = 7.488 evrov. 

 

Preglednica 9: Zmanjšanje zasedenosti skladiščnega prostora  

Prikaz in opis metode 

izračuna. 

Z optimizacijo naročanja prevozov in skladiščenja bi lahko 

zmanjšali obseg skladiščenja. Torej prizadevanje za večje 

obračanje zalog. Zmanjšanje dneve vezave na 10 delovnih dni. 

Prihranek Vrednostno: 52 paletnih mest x 12 evrov x 12 mesecev = 7.488 

evrov. 

Glede na trenutni obseg dela, ampak z izboljšanjem in 

vodenjem prevozov vhodnega materiala. Gre le za boljše 

sodelovanje z dobavitelji. 

Investicija Tu naložbe ni. Le ažurnost in sodelovanje sta tista, ki sta 

najpomembnejša. 

 

Druga analiza je analiza glede na porabo časa, potrebnega za manipulacijo, in notranji 

transport vhodnega materiala od skladišča do proizvodnje. 

 

Trenutno skladiščnik prevrača bale v skladišču ročno s pomočjo viličarja. Pri tem se velikokrat 

material poškoduje. Poleg tega to vzame veliko časa. Balo je treba s palete s pomočjo viličarja 

prevrniti na tla ter okrog bale porezati povezovalni trak in folijo, da ločimo material od palete. 

Nato mora drugi delavec nastaviti in pridržati paleto, da skladiščnik lahko z viličarjem balo 

prevrne nazaj na paleto in lahko pelje v proizvodnjo (torej iz navpičnega položaja v vodoravni 

položaj). Čas za manipulacijo bal vzame približno dve uri za skladiščnika in še enega delavca, 

ki mu priskoči na pomoč približno (pol ure). Izračuni so prikazani v preglednici 10.  
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Slika 24: Obračanje bal  

 

Preglednica 10: Čas, potreben za obračanje bal materialov za razrez   

Začetno stanje na dan        

31. 12. 2018 

1 delavec 2 uri/dan in pomoč drugega delavca 0,5 ure/dan 

Vrednost ure = 10 evrov 

(2 h + 0,5 h) x 10 evrov = 25 evrov/dan 

2,5 ur/dan, 600 ur/leto 

Prikaz in opis metode 

izračuna  

Za pripravo bal za proizvodnjo, obračanje bal materialov za 

razrez je bil potreben en delavec 2 uri in pomoč drugega 

delavca 0,5 ure na dan. Z uporabo novih prijemal in sistema 

obračanja to lahko naredil skladiščnik sam, za kar porabi 1,5 

ure/dan. 

Končno stanje na dan        

31. 12. 2019 

1 delavec 1,5 ur/dan, 360 ur/leto 

1,5 h x 10 evrov = 15 evrov/dan 

Prihranek Vrednostno: 200 evrov/mesec, 2.400 evrov/leto  

(proizvodnja 9 bal/dan, torej glede na trenutno delo). 

Časovno: 1 ura/dan, 20 ur/mesec, 240 ur/leto. 

Investicija Klešče za viličarja – približno 2.000 evrov  

(odvisno od tehničnih zahtev). 

 

Investicija bi se povrnila v manj kot enem letu, če gledamo prihranek časa in stroškovni prikaz. 

In v primeru, da se noben material ne poškoduje. Torej, glede na majhen vložek in velike 

prihranke je ta rešitev zelo dobra. 
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Preglednica 11: Čas, potreben za manipulacijo in iskanje bal materialov za razrez pred 

uvedbo označitve lokacij in po tem 

Začetno stanje na dan                              

31. 12. 2018 

1 delavec 4 ure/dan, 960 ur/leto  

Vrednost ure = 10 evrov 

4 h x 10 evrov = 40 evrov/dan 

Prikaz in opis metode 

izračuna. 

Za pripravo bal za proizvodnjo manipulacija oziroma iskanje 

bal vzame v povprečju delavcu 4 ure. Z uvedbo označitve 

lokacij bi delavec porabil 3 ure/dan. 1 uro manj kot prej. 

Vseeno je kar nekaj prekladanja zaradi FIFO-sistema, ampak 

se pri iskanju kljub vsemu skrajša čas. 

Končno stanje na dan          

31. 12. 2019 

1 delavec 3 ur/dan, 720 ur/leto 

3 h x 10 evrov = 30 evrov/dan 

Prihranek Vrednostno: 200 evrov/mesec, 2.400 evrov/leto  

(proizvodnja 9 bal/dan, torej glede na trenutno delo). 

Časovno: 1 ura/dan, 20 ur/mesec, 240 ur/letno. 

Investicija Uvedba označitve lokacij: 

- tabla 10 evrov/kos (20 vrst je 20 tabel x 10 evrov = 200 

evrov); 

- predelava obstoječih etiket 51 evrov/uro (3 ure x 51 evrov 

= 150 evrov). 

 

Investicija v predelavo obstoječih etiket in z novimi tablami za označitev lokacije bi bila 350 

evrov. Prihranek je tu tako velik, da se investicija obrne v manj kot dveh mesecih (glej 

preglednico 11). 

 

Podane tri rešitve, ki so najbolj nujne in ki bi nam prihranile skoraj 500 ur na leto časa so 

predhodno že opisane.  

 

Prva taka je, da je potrebno čimprej začeti s sodelovanjem in ažuriranjem optimizacije prevozov 

z dobavitelji glede vhodnega materiala. Tu je največji prihranek. Poleg že napisanega 

preračuna, kjer smo upoštevali le vrednostni prihranek, je potrebno omeniti, da bo bistveno 

boljša preglednost. To pa zato, ker bo manj zaloge in bomo hitreje našli material. Tudi lažji 

nadzor bo nad samim materialom, predvsem pa upoštevanje FIFO-sistema. Poleg opisanega je 

potrebno spremljati materiale, ki pridejo občasno (za vzorce), da se ti vračajo nazaj k 

dobavitelju, če se ne porabijo v celoti. Potrebno je ažurno voditi evidenco materialov, ki niso 

redno naročeni, saj se čez nekaj časa nabere kar veliko paletnih mest, ki so lahko več kot 1 leto 

pri nas na skladiščenju.  

 



 

57 

 

Druga pomembna rešitev in dokaj nujna je nakup klešč za viličarja. Tu se bo prihranil čas pri 

prevračanju materiala in material ne bo poškodovan. Velikokrat se naredi, da težji materiali 

pomečkajo cevko in zato materiala ni možno vpeti na stroj. Tak material se mora vrniti nazaj k 

dobavitelju v previjanje (dodani strošek je dodatno previjanje in strošek prevoza). Torej je 

prihranek dejansko še večji, kot smo ga izračunali v preglednici 10. 

 

Označitev lokacij je ena izmed treh rešitev. Dokler podjetje ne bo še večje in bomo uporabili 

rešitev z regali, je začasna vpeljava označitve lokacij vseeno zelo potrebna, saj bomo s tem 

prihranili veliko časa pri iskanju materialov (glej preglednico 11). Ko bo skladiščnik dobil 

napisano, kaj potrebuje za pripravo, bo šel v skladišče, kjer bodo na tablah napisani materiali, 

tako bo vedel, katero vrsto mora gledati. Torej samo eno, glede na prej, ko je moral pregledati 

ves skladiščni prostor. Prav tako moramo omeniti, da bo dobil skladiščnik za pripravo material 

po FIFO-sistemu, z vsemi upoštevanimi rešitvami bo to možno delati. Ker bo manj 

manipulacije in bo iz sistema dobil izpis glede na datume, kaj mora pripraviti, bo to tudi možno 

upoštevati.  

 

Obvezna in nujna je redna spremljava podatkov o vhodnem materialu in novih naročilih ter 

organizaciji prevozov s strani priprave dela. 
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7 SKLEP 

 

Namen magistrske naloge je bil najti rešitve glede skladiščnega poslovanja. Torej optimizirati 

skladiščno poslovanje v izbranem podjetju.  

 

Prvi cilj naloge je bil pregledati literaturo, s katero smo naredili poglobljen pregled v skladiščno 

poslovanje. Ugotovitve avtorjev smo podrobno opisali v začetnem delu naloge in ugotovili, da 

se skoraj v ničemer ne razlikujejo. Je pa velik poudarek na tem, da je vsako podjetje različno in 

zato je težko določiti neka pravila, po katerih bi se moralo podjetje ravnati (glej poglavje 2). 

Ko se lotimo optimizacije, je potrebno preučiti najprej trenutno poslovanje podjetja in na 

podlagi preučenega poiskati rešitve.  

 

Preden smo se lotili izpolnjevati drugi cilj, smo še prej opisali podjetje (poglavje 3). Tako smo 

dobili grobo sliko o dejavnosti podjetja. Z opravljeno natančno analizo vhodnega materiala za 

leti 2017 in 2018 smo dobili podatke o trenutnem stanju v podjetju. Izvedeli smo, koliko 

paletnih mest skladišče lahko sprejme, in dobili rezultat, kakšna je zasedenost skladišča in 

obračanje zalog v v skladišču. Drugi cilj je bil izpolnjen s tlorisom skladišča, kjer smo prikazali 

notranjo ureditev, prav tako z metodo BPMN, s katero smo prikazali obstoječi proces 

skladiščenja v podjetju.  

 

Nadaljevali smo s polstrukturiranim intervjujem z vsako osebo posebej, saj smo želeli dobiti 

vpogled in čim več mnenj brez zadržkov do drugih o skladiščnem poslovanju. Zbrane podatke 

smo med seboj primerjali in dobili sliko o težavah in rešitvah v skladiščnem poslovanju. Na 

koncu smo podali še ključne ugotovitve in s tem izpolnili drugi cilj (poglavji 4 in 5).  

 

Glede na vse pridobljene podatke, literature, intervjuje, analize trenutnega stanja v podjetju smo 

podali nekaj predlogov in rešitev, ki so v podjetju nujne. Prva rešitev je zmanjšanje zasedenosti 

skladiščnega prostora z optimizacijo naročanja prevozov in skladiščenja. Druga rešitev se 

nanaša na zmanjšanje časa, potrebnega za obračanje bal. To bi rešili z nakupom klešč za 

viličarja. In tretja rešitev je zmanjšanje časa za iskanje materiala s pomočjo tabel za označitev 

lokacij v skladišču. S časovno in stroškovno analizo smo prišli do rezulatov, ki jih lahko 

pokažemo vodstvu podjetja, in tako izpolnili tretji cilj naloge (poglavje 6).  

 

Na osnovi opisa obstoječega stanja v izbranem podjetju in intervjujev smo prišli tudi do 

odgovora, kako glede na trenutno delo in s podanimi rešitvami zagotoviti FIFO-sistem v 

podjetju. Rešitev za prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi »Kako zagotoviti sledljivost 

materialov po FIFO-sistemu?« je zagotoviti zaposlenim dostop do obstoječega informacijskega 

sistema in označitev lokacij za materiale v skladišču. 
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Za odgovor na drugo raziskovalno vprašanje o vplivu optimizacije skladiščenga poslovanja na 

uspešnost in ekonomičnost podjetja smo podali vrednostne rešitve v poglavju 6. Na podlagi 

podanih treh rešitev bi imelo podjetje na letni ravni za približno 12.288 evrov prihrankov. 

Časovno pa bi prihranili več kot 480 ur na letni ravni. Poleg vrednosti so opisane tudi prednosti, 

ki bi jih podjetje imelo pri uvedbi rešitev.  

 

Ključna ugotovitev magistrske naloge je, da je potrebno ažurno spremljanje zasedenosti 

skladišča in spremljanje dobav volumenskega materiala. Prav tako podane tri rešitve niso 

rešitve za zmeraj. Glede na to, da se podjetje povečuje, bo potrebno nadgrajevati sistem v 

podjetju. Optimizacija skladiščnega poslovanja bo potekala skozi celotno življensko dobo 

podjetja.  

7.1 Prispevek k managerski stroki  

 

Na temo optimizacija skladiščnega poslovanja je napisane kar nekaj tako domače kot tuje 

literature. Na podlagi teoretičnega dela magistrske naloge smo prišli do zaključka, da avtorji 

zelo podobno opisujejo skladiščno poslovanje. Tako smo na enem mestu strnili podatke o 

skladiščnem poslovanju.  

 

Z ugotavljanjem trenutnega stanja v skladišču, števila paletnih mest, zasedenosti skladišča po 

zalogah in analizi obračanja zalog v letih 2017 in 2018 smo ugotovili, kakšne kapacitete ima 

skladišče v izbranem podjetju in kje moramo iskati rešitve. Tako smo lahko prišli do predlogov 

za optimizacijo skladiščnega poslovanja. Naš prispevek k magistrski stroki je: 

- Začetna investicija v optimizacijo skladiščnega poslovanja v posameznem podjetju je 

lahko najprej minimalna. Z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih, ki so ključni za 

uvedbo sprememb v podjetju lahko naredimo največ. Gre predvsem za natančnost in 

ažurnost vpisovanja podatkov v programe ter spremljanje le teh.  Saj z optimizacijo 

spremljanja zalog in prevozov, lahko zmanjšamo zasedenost skladiščnega prostora in s tem 

zagotovimo večje obračanje zalog. Menimo, da so zaposleni najboljša investicija za 

uspešno prihodnost podjetja. 

- Za vsak podan predlog ali rešitev mora v ozadju stati analiza stroškov in koristi. Tako kot 

je za vsak predlog prikazano v poglavju 6. Saj bodo tako v podjetju vedeli, ali je podan 

predlog sprejemljiv glede na stroške investicije in prihranke v prihodnosti.  

 

Vsako podjetje mora preučiti trenutno stanje v podjetju in se nato lotiti iskanja rešitev. Le ti naj 

bodo podkrepljeni z analizo stroškov in koristi. 
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7.2 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

 

Glede na dobljene rezultate in naše ugotovitve (poglavji 5 in 6) smo prišli do tega, da je bil to 

le začetek oziroma osnova za nadaljnje raziskovanje v izbranem podjetju. Poleg tega, pa lahko 

tudi druga podjetja, na podoben način začnejo optimizirati svoje skladiščno poslovanje. Pri tem 

pa morajo uporabiti podatke svojega podjetja.   

 

Pri nadaljnjem raziskovanju v izbranem podjetju bi lahko upoštevali še nekaj možnosti za 

nadaljnje raziskovanje: 

- Redno mesečno spremljanje gibanja zalog materialov. Ker je bilo porabljenega kar nekaj 

časa, z ročnim zbiranjem podatkov (za leti 2017 in 2018) bi bilo potrebno spremljanje 

gibanje zalog materialov informacijsko podpreti tako, da bi bilo to čimbolj enostavno in 

hitro. Torej nadgradnja trenutnega informacijskega sistema. Saj bi podjetje potrebovalo še 

rezultate z novimi podatki.   

- Spremljanje prevoznih stroškov z zasedenostjo kamionov. Potrebno bo tako optimizirati 

prevoze, da niso kamioni na pol prazni. Podjetje plačuje enak znesek ne glede na to, ali 

kamion pripelje 1 paleto ali 10 palet. 

- V primeru povečanja poslovanja bo podjetje slej ali prej potrebovalo nov skladiščni prostor 

ali pa bodo primorani spremeniti obstoječega. Potrebno bo izračunati in analizirati, kaj bi 

bilo za podjetje najbolje. Ali povečati skladišče za toliko kot je prostorsko to možno, ter 

ugotoviti za koliko časa glede na povečanje bo to zadostovalo. Ali pa celotno skladiščne 

spremeniti s tem, da bi postavili premične regale, ter tudi tu ugotoviti za koliko časa bo to 

zadostovalo. Kaj bi bilo torej bolj optimalno glede na stroške in koristi za podjetje.  

- Poleg koeficienta obračanja zalog in dneva vezav bi bilo potrebno izračunavati tudi naložbe 

v zaloge. Gre za razmerje med nabavno vrednostjo blaga v letu dni in koeficientom 

obračanja zalog. Do leta 2019 primera z nakupno vrednostjo ni bilo. Le ta se je prvič pojavil 

konec leta 2019. 

 

Za vse zgoraj omenjene predloge za nadaljna raziskovanja bi bilo smiselno, da bi v podjetju 

prej uvedli informacijski sistem, ki bi podpiral skladiščno poslovanje v celoti. Sicer bodo 

zaposleni porabili veliko nepotrebnega časa za zbiranje informacij.    
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Polstrukturiran intervju 

 

1. Predstavitev intervjuvanca 

Spol: _________________ 

Starost: _______________ 

Koliko časa ste zaposleni v podjetju? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Kakšna je po vašem mnenju vloga informacijske tehnologije pri skladiščenju v 

podjetju? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Kako je po vašem mnenju z nadzorom nad skladiščenjem? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Katere so po vašem mnenju težave, s katerim se srečujemo v skladišču? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kako poteka priprava blaga za v proizvodnjo? 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1. Kakšne so po vašem mnenju težave pri pripravi blaga? 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Katere nove rešitve in predloge vidite vi za skladiščno poslovanje v podjetju? 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1. Kakšna je za vas vizija prihodnosti (tehnološki napredek) za skladišče? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Ali bi vi stremeli k minimalni ali varnostni zalogi?  

___________________________________________________________________________ 

 

7.1. Kakšni so vaši razlogi, zakaj bi se odločili za eno izmed zgornjih zalog? 

___________________________________________________________________________ 
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INTERVJU Z VODJO RAZREZA/SKLADIŠČA 

 

1. Predstavitev intervjuvanca: 

 

Spol: moški 

Starost: 24 let 

Koliko časa ste zaposleni v podjetju? V podjetju sem zaposlen 5 let. 

 

2. Kakšna je po vašem mnenju vloga informacijske tehnologije pri skladiščenju v podjetju? 

 

Skladišča nimamo informacijsko podprtega. Kot mi je znano, se v program vpisuje le material, 

ki pride v podjetje in potem tudi izdelki, ki jih naredimo v proizvodnji. Zelo bi nam prav prišel 

dostop do trenutnega informacijskega sistema, saj v primeru, da delamo v popoldanski izmeni, 

nimamo vpogleda v program, velikokrat pa potrebujemo kakšen podatek. Saj v pisarni, kjer se 

to vpisuje, delajo le v dopoldanskem času. Podatke, ki jih dobimo o materialih in izdelkih, 

imamo načeloma fizično natisnjene, lahko pa se zgodi, da jih ni.  

 

3. Kako je po vašem mnenju z nadzorom nad skladiščenjem? 

 

Kot sem že prej omenil, informacijskega nadzora nad materialom ni. Pogledaš lahko le, ali je 

določen material na zalogi. Ne vemo pa fizično, kje ta material je v skladišču. Še večji problem 

je, ker se menjavajo zaposleni v skladišču, saj nimamo zaposlenega skladiščnika. Problem je 

pa to zato, ker ni vpeljanega sistema in dela vsak po svoje. V primeru, da je v skladišču naslednji 

dan druga oseba, ta ne bo vedela, kje je kateri material. Ko prevoznik pripelje material, lahko 

enak material uskladišči na drug konec skladišča, kot ga je prejšnji dan druga oseba. Enak 

materiali so tako v skladišču uskladiščeni na različnih koncih. Tako se porabi zelo veliko časa 

z iskanjem in potem še s prekladanjem materiala. 

 

4. Katere so po vašem mnenju težave, s katerimi se srečujemo v skladišču? 

  

Glavni problem, ki ga vidim, je preglednost. Kot sem prejel omenil, mi ne vemo, kje je 

uskladiščen kateri material in ga vedno iščemo. Če ga ne najde skladiščnik, mu gremo v pomoč 

tako jaz kot vodja nabave ali pa kdo drug. To je zame izguba časa. Druga težava je glede 

upoštevanja FIFO-sistema. Pri takem materialu menim, da je to zelo težko. Ko nam pripelje 

material, je po navadi tako, da je ta material tudi na zalogi od prej. Na zalogi je lahko ena bala 

ali pa več. Potem pa nam pripelje v tovornjaku 10 bal. Mi moramo kot prvo poiskati bale, nato 

bale, ki so na zalogi, umakniti, da lahko naložimo nov material, in nato material, ki je bil na 
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zalogi. To je časovno zelo neučinkovito. Če pa tega ne naredimo takoj ob dobavi, pa potem, ko 

je potrebno pripraviti material za proizvodnjo, najprej poiščemo staro zalogo. Prestavljati 

moramo material sem in tja, potem pa še najti novo zalogo. Ker ni označenih lokacij za 

posamezno vrsto materiala, mi ne vemo, ali je ta material skupaj ali je posebej in kje je. Tu 

izgubimo zelo veliko časa. Še ena težava, ki bi jo izpostavil, je, da v podjetju ni zaposlene osebe 

na delovnem mestu skladiščnik. Če bi imeli zaposlenega skladiščnika, bi ta skrbel ves čas za 

skladišče. Prav tako bi imel vpeljan neki sistem, ali pa bi ga vpeljali skupaj in bi delali naprej 

po istem načinu.  

 

5. Kako poteka priprava blaga za v proizvodnjo? 

 

Potek priprave dela poteka tako, da mi dobimo list, na katerem je ročno napisano, kaj se za 

posamezni delovni nalog pripravi. Na primer: vrsta materiala, opis materiala, količina 

materiala, pomožni material (palete in cevke). To dobi oseba, ki tisti dan dela v skladišču, da 

lahko pripravi material. Navadno je tako, da se material pripravi za en dan vnaprej, zato da 

proizvodnja ne stoji. Priprava bal poteka tako, da se najprej poiščejo po vrsti materiala in po 

šarži materiala. Vsaka bala ima svojo šaržo. Šarža je v tem primeru črtna koda. Te bale se 

morajo v skladišču zaradi varnosti prevrniti iz pokončnega v ležeči položaj. To pa zato, ker se 

bala vpenja na stroj v ležečem položaju. Poleg prevrnjenih bal se tudi pomožni material pelje v 

proizvodnjo.  

 

5.1.  Kakšne so težave pri pripravi blaga? 

 

Največji dve težavi pri pripravi blaga sta zamudnost zaradi iskanja materiala in pa poškodbe 

materiala zaradi prevračanja bal iz pokončnega v ležeči položaj. Ter seveda, kot sem prej 

omenil, zaradi upoštevanja FIFO-sistema je zelo veliko časa porabljenega za umikanje 

materiala.  

 

6. Katere nove rešitve in predloge vidite vi za skladiščno poslovanje? 

 

Prva rešitev je, da v podjetju zaposlimo osebo, ki bo opravljala le delo skladiščnika. S tem bomo 

pridobili zelo veliko časa. Druga stvar, ki bi jo kupil, so klešče za viličarja. Skladiščnik bi s 

kleščami prijel balo in jo prevrnil, ne da bi moral stopiti iz viličarja. Torej bi poleg tega, da se 

material ne poškoduje, prihranili tudi čas.  

  

6.1.  Kakšna je za vas vizija prihodnosti (tehnološki napredek) za skladišče? 

 

Za tehnološki napredek in če bi se dalo v bližnji prihodnosti s finančnega vidika, bi bil to zame 

nakup in postavitev premičnih regalov. V tem vidim prihodnost za naše skladišče, saj bi to 

pomenilo prihranek časa, prostora in vse bi bilo urejeno po lokacijah. 
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7. Ali bi vi stremeli k minimalni ali varnostni zalogi? 

 

Stremeti k minimalni zalogi. 

 

6.2.  Kakšni so razlogi, zakaj bi se odločili za eno izmed zgornjih zalog? 

 

Pri tem materialu gre za volumenski material, kar pomeni, da zasede zelo veliko prostora. 

Prostorsko nismo zmožni imeti varnostnih zalog. Palete so tako na tesno skupaj že zdaj, da bi 

bilo potem še slabše. 

 

Intervju je bil opravljen 25. 4. 2019. 
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INTERVJU Z VODJO LOGISTIKE 

 

1. Predstavitev intervjuvanca: 

 

Spol: ženska 

Starost: 28 let 

Koliko časa ste zaposleni v podjetju? V podjetju sem zaposlena 6 let.  

 

2. Kakšna je po vašem mnenju vloga informacijske tehnologije pri skladiščenju v podjetju? 

 

Skladišče ni informacijsko podprto. Zame največja pomanjkljivost je, da v programu ne morem 

pogledati, kje v skladišču ta je material. V program GoSoft vnašamo prejem materiala, vnesemo 

naslednje podatke: naziv materiala, količina, neto in bruto teža materiala, razne opombe in 

šaržo. Poleg prejema materiala se dela v programu tudi prejem gotovih izdelkov, ki gredo potem 

z dobavnico h kupcu. In še ena stvar, ki jo delamo v programu, je izdaja materiala. Ta se naredi  

šele ob končanju naloga in po večini takrat, ko gredo izdelki že na tovornjak ali pa so že celo 

pri kupcu. Vse te omenjene stvari, ki se delajo v programu, dela nabavna služba. Poleg tega se 

to dela vse z ročnim vnosom v program. Vse ostale stvari, ki bi bile v pomoč skladišču, jih v 

programu ne delamo.   

 

3. Kako je po vašem mnenju z nadzorom nad skladiščenjem? 

 

Nadzor v skladišču ni dober. Največja pomanjkljivost je, da skladišče ni informacijsko vodeno 

in da nimamo zaposlenega skladiščnika, ki bi lahko nekako nadziral skladišče. Trenutno 

določena oseba, ki razklada, naklada in uskladišči material v skladišču, poleg tega v proizvodnji 

pomaga povijati palete ter opravljati še kakšna druga dodatna dela. Zaradi tega mu velikokrat 

zmanjka časa za ureditev skladišča, in posledično je v skladišču kaos.  

 

4. Katere so po vašem mnenju težave, s katerimi se srečujemo v skladišču? 

  

Največja težava je iskanje materiala. Če bi poslala nekoga poiskat določeno balo, ta ne bi vedel 

kje začeti iskati. Torej bi morali pregledati skladišče od začetka do konca. Material se vizualno 

ne more ločiti, da bi na primer po barvi lahko vedeli vsaj približno, kje je kakšen material, saj 

je material po večini bel ali pa siv. Nekje približno pet določenih materialov lahko ločiš, vseh 

ostalih pa žal ne, jih pa je več kot 200 vrst. To iskanje materiala nam vzame največ časa. 

Velikokrat pride oseba, ki išče material v pisarno, da tega materiala ni. V pisarni se preveri, ali 

je v programu vpisan, v primeru, da je, gremo vsi, tako skladiščnik kot nabavnik, v iskanje bale. 

Torej dvojna izguba časa. Isti problem je glede iskanja materiala, kar se tudi zelo dobro vidi pri 

inventuri. Material je raztresen po celotnem skladišču. Inventura se zaradi tega prav tako dela 
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dlje časa. Druga težava je FIFO-sistem. Iz programa lahko določimo po vrsti glede na datum 

prejema, kateri material naj se najprej porabi in kateri zadnji. V praksi v skladišču pa je to malo 

težje. Zelo veliko je premikov materiala na račun FIFO-sistema. Poleg tega, da omenjam le 

izgubo časa, gre tudi za izgubo denarja za nakup plina, ki ga viličar več porabi, zaradi več  

premikov. Material v skladišču ni postavljen po FIFO-sistemu. Poleg tega je to zelo težko 

nadzorovati, saj poleg FIFO-sistema, moramo spremljati da se na primer porabijo optimalne 

bale, poleg pa se zreže se približno deset odstotkov materiala, ki ni v prvi klasi1. Sicer bi se tak 

material kar nabiral v skladišču.  

 

5. Kako poteka priprava blaga za v proizvodnjo? 

 

Sama priprava dela poteka tako, da vodja nabave, ki je tudi hkrati vodja priprave dela za razrez, 

pripravi nalog, na katerem so vsi podatki o materialih, ki se bodo za določen nalog porabili. 

Nato se ročno na listek za skladiščnika napišejo vsi materiali, ki so za pripraviti za določitev 

nalog. Kako vejo, kateri nalog vzeti? Imamo polico, na kateri so po vrsti urejeni nalogi. Tako, 

da morajo biti nalogi obvezno po vrsti. Poleg tega imajo v planu dela napisano, kaj se katero 

izmeno dela, tako da skladiščnik ve, kateri listek vzeti. Glede na to skladiščnik v skladišču 

pripravi bale, tako da jih prevrne. Pripravi palete, pokrove, cevke, kartone in vse, kar je 

potrebno za določen nalog. Navadno se to pripravi en dan vnaprej, če slučajno kakšen nalog 

naredijo prej, da potem proizvodnja ne stoji.  

 

5.1.  Kakšne so po vašem mnenju težave pri pripravi blaga? 

 

Težavo vidim že pri pripravi blaga v pisarni, z ročno popisanim listkom. Tu lahko pride do 

napake, kar pa je velikokrat tudi prišlo in se vpiše napačna bala, pozabijo se napisati pomožni 

materiali in podobno. Lahko se zgreši nalog in se ne pripravi material. Poleg težav s pripravo v 

pisarni so lahko tudi težave v skladišču. Pri prevračanju materiala pride do poškodbe materiala. 

Druga težava pa, da se tako dolgo išče material, da proizvodnja čaka.  

 

6. Katere nove rešitve in predloge vidite vi za skladiščno poslovanje? 

 

Ena od rešitev je, da bi imeli neki izdajni nalog za pripravo blaga iz programa. Torej natisne se 

dokument, kjer so vpisani vsi potrebni podatki za pripravo in na katerih bi bil okviren datum 

proizvodnje. Druga rešitev bi bila označitev lokacij. S tem bi prihranili kar nekaj časa. Lahko 

bi imeli tudi v programu tudi nekakšen evidenčni karton skladišča, kjer bi bile označene lokacije 

                                                 
1 Prva klasa – pomeni, da je material znotraj določenih parametrov. Pri tem materialu je parameter tekoči 

meter. Primer: optimalna oziroma idealna bala je dolga 915 tekočih metrov, prva klasa je od 750 do 900 

tekočih metrov, druga klasa pa je potem od 500 do 749 tekočih metrov, kar je pod 500 tekočih metrov 

je material neuporaben. 
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in vpisani materiali, kje stojijo. Ni treba takoj zakomplicirati s šaržami, za začetek bi bil dovolj 

le naziv materiala. Toliko, da se občutno zmanjša čas iskanja. 

  

6.1.  Kakšna je za vas vizija prihodnosti (tehnološki napredek) za skladišče? 

 

Tehnološki napredek za skladišče vidim v tem, da bi bil skladišče informacijsko podprt, saj bi 

s tem imeli lahko določene lokacije. Poleg tega pa premični regali. Ti bi bili lahko 

večnadstropni, saj je skladišče dovolj visoko, prostor pa je ne izkoriščen. 

 

7. Ali bi vi stremeli k minimalni ali varnostni zalogi?  

 

Stremeti k minimalni zalogi. 

 

7.1.  Kakšni so razlogi, zakaj bi se odločili za eno izmed zgornjih zalog? 

 

Material je volumenski in drugače ne gre. Preveč zasede prostora, kaj hitro bi bilo skladišče 

premajhno. Poleg tega pa že zdaj izgubimo toliko časa z iskanjem, potem bi ga potem še več. 

 

Intervju je bil opravljen 26. 4. 2019. 
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INTERVJU S PROKURISTKO 

 

1. Predstavitev intervjuvanca: 

 

Spol: ženska 

Starost: 49 let 

Koliko časa ste zaposleni v podjetju? V podjetju sem zaposlena približno 13 let.  

 

2. Kakšna je po vašem mnenju vloga informacijske tehnologije pri skladiščenju v podjetju? 

 

Žal v podjetju nimamo informacijsko podprtega skladišča. Edina stvar, ki jo delamo v 

programu, je, da ročno vnašamo prejet material in ga tudi etiketiramo. Na etiketah imamo tudi 

že pripravljene črtne kode, ampak jih še ne uporabljamo. Poleg tega lahko spremljamo zalogo 

materiala, v katerega pa imajo vpogled le zaposleni v pisarni. Ostali zaposleni dostopa do 

programa nimajo. Vpisujejo se še izdelani kosi, po izdelavi. Tako, da zalogo gotovih izdelkov 

tudi lahko vidimo v programu. Raznih premikov med skladišči ali kakšnih nalogov za pripravo 

materiala za v proizvodnjo nimamo.  

 

3. Kako je po vašem mnenju z nadzorom nad skladiščenjem? 

 

Nadzora nad skladiščem ni. En in edin nadzor je takrat, ko se dela inventura. Žal pa se to dela 

le enkrat letno. Ker pa je toliko vrst materiala, se čez nekaj dni pozabi, kje kateri material stoji. 

Težko je nadzirati toliko različnih vrst materialov brez informacijskega sistema. Določeni ljudje 

imajo še veliko »v glavi«, ampak kaj, ko bodo ti enkrat odšli, ali pa v primeru, da podjetje še 

bolj zraste, potem bo to še bolj neobvladljivo. 

 

4. Katere so po vašem mnenju težave, s katerimi se srečujemo v skladišču? 

  

Največja težava je, da ni nadzora. To za seboj potegne nepreglednost našega skladiščnega 

prostora, saj nihče ne ve, kje je kateri material. Zaradi vsega tega izgubljamo čas z iskanjem 

materiala. Na hitro lahko pogledaš, ali je bel ali temen material. Ampak s tem si ne moreš ravno 

pomagati, saj je v skladišču približno 1/3 temnega in 2/3 belega materiala. Tako belega kot 

temnega materiala pa je več vrst. Še ena težava, ki se tiče bolj vodstva, pa je, da za skladiščnika 

ne uredimo dostopa do informacijskega programa. Na tak način, kot dela zdaj, lahko dela le 

fizično z materialom, za vsako pomoč, ki jo potrebuje, se mora obrniti na sodelavce v pisarnah.  

 

 

 

 

5. Kako poteka priprava blaga za v proizvodnjo? 
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Skladiščnik mora dobro sodelovati s pripravo dela. Priprava dela pove, napiše kateri material, 

točno katero balo in po kakšnem vrstnem redu mora skladiščnik pripraviti material za v 

proizvodnjo. Skladiščnik mora bale vnaprej pripraviti v skladišču zaradi prevračanja bal, da ne 

bi prišlo do poškodb na delovnem mestu. Prevrnjene bale nato čakajo v skladišču do 

proizvodnje.  

 

5.1.  Kakšne so po vašem mnenju težave pri pripravi blaga? 

 

Težava pri pripravi je, da nimamo izdajnice materiala. To pomeni, da bi skladiščnik imel nalog 

oziroma izdajnico materiala, na kateri bi imel napisane vse materiale in pomožne materiale, ki 

jih mora pripraviti za v proizvodnjo. Trenutno se ročno napiše na list papirja, kaj je treba 

pripraviti. Zelo velikokrat kaj manjka ali je pomanjkljivo napisano. V primeru, ko se čaka 

material in ga dobimo čez nekaj časa, se pozabi potem na te liste napisati. Drugih težav glede 

priprave ne vidim. 

 

6. Katere nove rešitve in predloge vidite vi za skladiščno poslovanje? 

 

Prva najboljša rešitev menim, da bi bila, da zagotovimo najprej dostop do programa zaposlenim 

na razrezu. Tako bi lahko sami pogledali, ali kdaj lahko zamenjajo neko balo, ki je glede na 

FIFO-sistem prišla enako kot neka druga. Bale se določijo v pisarni, ampak ker je lažji dostop 

do neke druge bale in to zanj pomeni, da ne umika cele vrste materiala, bi lahko z upoštevanjem 

FIFO-sistema to zamenjali. FIFO-sistem uporabljamo kolikor se da, saj lahko vzame to veliko 

časa. Nato pa vpeljava informacijskega sistema za skladišče. Predvsem zato, da bi v skladišču 

vedeli, kje je material, da ne izgubljamo več časa z iskanjem. Seveda to pomeni določitev 

lokacij za materiale. 

  

6.1.  Kakšna je za vas vizija prihodnosti (tehnološki napredek) za skladišče? 

 

Najboljša rešitev bi bili pomični regali. Za začetek tudi fiksni, ki bi morali biti postavljeni 

optimalno, da lahko uskladiščimo čim več bal. So pa pomični regali zelo velika investicija in 

za enkrat mislim, da ne bomo šli v to smer. 

 

7. Stremeti k minimalni ali varnostni zalogi?  

 

Ker imamo problem le z volumenskim materialom, sem mnenja, da moramo stremeti k 

minimalni zalogi. 

 

7.1.  Kakšni so razlogi, zakaj bi se odločili za eno izmed zgornjih zalog? 
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Pri večini volumenskega materiala gre pri nas za evidenčni material. To pomeni, da ga mi ne 

kupujemo, ampak dobimo material v razrez. To je potem za nas storitev. Kar pa pomeni, da ima 

kupec tako rekoč pri nas zastonj skladišče. Tudi za ostali volumenski material bi stremela k 

minimalni zalogi, saj so zaloge veliko finančno breme za podjetje.  

 

Intervju je bil opravljen 16. 5. 2019. 



 

 

 

 

  



Priloga 5 

 

 

INTERVJU Z DIREKTORJEM 

 

1. Predstavitev intervjuvanca: 

 

Spol: moški 

Starost: 53 let 

Koliko časa ste zaposleni v podjetju? Podjetje vodim že od leta 1989.  

 

2. Kakšna je po vašem mnenju vloga informacijske tehnologije pri skladiščenju v podjetju? 

 

Nimamo informacijsko podprtega skladišča. Kar koli se dela, je potem treba še fizično preveriti. 

V pisarni se naredi prejem materiala, ki pride v podjetje. Poleg tega lahko v program pogledaš 

zalogo materiala in izdelkov. Ampak morajo zaposleni, ki to vpisujejo, biti zelo natančni in 

ažurni, da se lahko zanesemo na zalogo v programu. 

 

3. Kako je po vašem mnenju z nadzorom nad skladiščenjem? 

 

Sam nadzor v skladišču ni v redu, saj je pri tako velikem številu različnih materialov težko 

vedeti, kaj je na zalogi, da o lokaciji ne govorim. Težava je zaradi tega, ker nimamo 

informacijskega programa za skladišče. Prav tako je v skladišču skoraj vsakič druga oseba in 

tako vsak dela po svoje. Težko je nadzirati skladišče, če na tem delovnem mestu delaš le en dan 

v tednu. Bojim se, da lahko izgubimo še več nadzora v primeru, da podjetje še bolj zraste. V 

tem primeru nadzora definitivno ne bo, zato moramo stvari rešiti prej. 

 

4. Katere so po vašem mnenju težave, s katerimi se srečujemo v skladišču? 

  

Kot sem prej omenil, je problem, ker v podjetju ni skladiščnika, in potem nihče ne ve niti 

približno, kje stoji kakšen material. Največji problem je na naši stran. V podjetju nimamo 

vpeljanega sistema, po katerem bi se delalo v skladišču. Tako vsak dela po svoji logiki in 

uskladišči material tam, kjer se mu zdi najbolj primerno, to je čisto razumljivo. Menim, da je v 

skladišču velikokrat nered ter se skladišče zaradi tega velikokrat pospravlja. To pomeni za naše 

podjetje strošek, saj se plačujejo dodatne ure, ki pa ne bi bile potrebne.   

 

5. Kako poteka priprava blaga za v proizvodnjo? 

 

S pripravo blaga za proizvodnjo ne bi smelo biti večjih težav. Zaposleni v pisarni morajo vse 

pripraviti, tu ne sme biti napak, nato pa skladiščnik glede na to, kaj mu je priprava dela 

pripravila, poišče in pripravi material. Material se poišče in prevrne v skladišču. Že v skladišču 

se pripravi po vrstnem redu in se tako pelje v proizvodnjo.  
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5.1.  Kakšne so po vašem mnenju težave pri pripravi blaga? 

 

Problem je lahko pri prevračanju bal. Ko prevrnemo balo, se lahko poškoduje. Zunanji robovi 

se velikokrat poškodujejo, saj ena bala tehta tudi 500 kg. Tu smo že poskusili rešiti problem s 

prekucnikom, ampak je bilo to še bolj zamudno in smo to opustili. Druga težava je lahko, da 

zaposleni v pisarni pozabijo pripraviti ročno napisan listek za pripravo materiala. V primeru, 

da se to zgodi popoldne, ko ni nobenega zaposlenega v pisarni, se mora ta znajti sam z vso 

dokumentacijo, kar mu vzame veliko več časa.   

 

6. Katere nove rešitve in predloge vidite vi za skladiščno poslovanje? 

 

Prvi predlog, ki bi ga vpeljal, je nakup bočnega viličarja, kar pa za seboj potegne tudi nakup 

novih regalov. Je pa tudi vprašanje, ali se to splača. Najprej bi morali preračunati, ali sploh 

pridobiš kaj prostora. V bistvu gledam na to bolj s te strani, da bi imeli označene lokacije 

materialov. Ena možnost bi bili pomični regali, ampak je še prej treba pripraviti nova tla, kar 

pomeni še večjo investicijo. Ker pa imamo le 10-letno najemniško pogodbo za poslovne in 

skladiščne prostore, pa verjetno v to ne bomo šli.  

  

6.1.  Kakšna je za vas vizija prihodnosti (tehnološki napredek) za skladišče? 

 

Najrajši bi imel satelitsko vodeno skladišče. Ampak sem že poizvedoval in dobil informacijo, 

da gre za milijonsko investicijo, tako da to ne pride v poštev, na žalost. Definitivno pa moramo 

s časoma vpeljati informacijski sistem za skladišče.  

 

7. Ali bi vi stremeli k minimalni ali varnostni zalogi?  

 

Definitivno stremeti k minimalni zalogi. 

 

7.1.  Kakšni so razlogi, zakaj bi se odločili za eno izmed zgornjih zalog? 

 

Razlog je preprost, zato da se ne kopiči material pri nas na zalogi. Gledam predvsem s 

finančnega vidika, saj so zaloge drage.  

 

Intervju je bil opravljen 17. 5. 2019. 
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Težave pri skladiščnem poslovanju v izbranem podjetju 

Osebe 

Ni zaposlenega 

skladiščnika (a) 

Nepreglednost (b) Neupoštevanje              

FIFO-sistema (c) 

Vodja 

razreza 

Aa1: »/…/ problem je, 

ker se menjavajo 

zaposleni v skladišču, 

saj ni zaposlenega 

skladiščnika.«  

Aa2: »/…/ ni 

vpeljanega sistema in 

dela vsak po svoje.« 

Ab1: »/…/ ne vemo kje 

je uskladiščen kateri 

material, in ga vedno 

iščemo.« 

Ac1: »Pri takem 

materialu /…/ je to zelo 

težko. Prestavljati 

moramo material sem 

in tja /…/.«  

 

Ac2: »/…/zelo veliko 

časa je porabljenega za 

umikanje materiala.« 

Vodja 

logistike 

Ba1: »/…/ velikokrat 

zmanjka časa za 

ureditev skladišča in 

posledično je v 

skladišču kaos.« 

Bb1: »Če bi poslala 

nekoga poiskat 

določeno balo, ta ne bi 

vedel kje začeti iskati. 

Torej bi moral 

pregledati skladišče od 

začetka do konca.« 

Bc1: »Zelo veliko je 

premikov materiala na 

račun FIFO sistema.« 

 

Bc2: »Poleg tega, da 

omenjam le izgubo 

časa, gre tudi za izgubo 

denarja za nakup plina 

/…/« 

Prokuristka Ca1: / Cb1: »/…/ nihče ne ve, 

kje je kateri material. 

Zaradi vsega tega 

izgubljamo čas z 

iskanjem materiala.« 

Cc1: »FIFO sistem 

uporabljamo kolikor se 

da, saj lahko vzame to 

veliko časa.« 

Direktor Da1: »/…/ ker v 

podjetju ni zaposlenega 

skladiščnika, in potem 

nihče ne ve, niti 

približno kje stoji 

kakšen material.« 

Db1: »/…/ pri tako 

velikem številu 

različnih materialov je 

težko vedeti kaj je na 

zalogi, da o lokaciji ne 

govorim.« 

Dc1: / 
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Osebe Prevračanje materiala (d) Ni informacijske tehnologije (e) 

Vodja 

razreza 

Ad1: »/…/ poškodbe materiala zaradi 

prevračanja bal iz pokončnega v 

ležeč položaj.« 

Ae1: »Skladišča nimamo 

informacijsko podprtega. /…/ 

nimamo vpogleda v program.« 

Vodja 

logistike 

Bd1: »Pri prevračanju materiala pride 

do poškodbe materiala.« 

Be1: »/…/ največja pomanjkljivost je, 

da v programu ne morem pogledati, 

kje se ta material nahaja v skladišču.« 

Prokuristka Cd1: / Ce1: »Težko je nadzirati toliko 

različnih vrst materiala brez 

informacijskega sistema.« 

Direktor Dd1: »Ko prevrnemo balo, se lahko 

poškoduje. Zunanji robovi se 

velikokrat poškodujejo /…/« 

De1: »Nimamo informacijsko 

podprtega skladišča. Karkoli se dela, 

je potem potrebno še fizično 

preveriti.« 
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Predlogi za skladiščno poslovanje  

Osebe Oprema (a) Skladiščnik (b) 

Vodja 

razreza 

Aa1: »/…/ klešče za viličarja. 

Skladiščnik bi s kleščami prijel balo 

in jo prevrnil /…/« 

 

Aa2: »/…/ nakup in postavitev 

premičnih regalov.« 

Ab1: »/…/ da v podjetju zaposlimo 

osebo, ki bo opravljala le delo 

skladiščnika.« 

Vodja 

logistike 

Ba1: »/…/ premični regali /…/ saj je 

skladišče dovolj visoko, prostor pa je 

neizkoriščen.« 

Bb1: / 

Prokuristka Ca1: »Najboljša rešitev bi bili 

pomični regali.« 

 

Cd2: »Za začetek tudi fiksni, ki bi 

morali biti postavljeni optimalno 

/…/« 

Cb1: / 

Direktor Da1: »/…/ nakup bočnega viličarja, 

kar pa za seboj potegne tudi nakup 

novih regalov.« 

 

Da2: »Ena opcija bi bili pomični 

regali /…/« 

Db1: / 
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Osebe Dokumenti (c) Informacijska tehnologija (d) 

Vodja 

razreza 

Ac1: / 

 

Ad1: »Zelo bi nam prav prišel dostop 

do trenutnega informacijskega 

sistem /…/« 

 

Vodja 

logistike 

Bc1: »/…/ izdajni nalog za pripravo 

blaga iz programa.« 

 

Bd1: »/…/ označitev lokacij. S tem 

bi prihranili kar nekaj časa.« 

 

Prokuristka Cc1: / Cd1: »/…/ da zagotovimo dostop do 

programa zaposlenim na razrezu.« 

 

Cd2: »Nato pa vpeljava 

informacijskega sistema za 

skladišče.« 

Direktor Dc1: / Dd1: / 

 


