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POVZETEK
Magistrska naloga v prvem delu obravnava teoretični del nabavne logistike. Skozi nalogo se
prepletajo teoretične značilnosti nabave in logistike. Obe operaciji sta v poslovnem svetu še
kako pomembni, saj je od obeh v dobri meri odvisen tudi uspeh podjetja. Drugi del obravnava
dejansko stanje v nabavni logistiki podjetja Sibo G, skozi katerega smo pripravili izpopolnjen
diagram poteka s podrobnejšo razlago. V nadaljevanju s pomočjo ankete in dveh intervjujev
ugotavljamo, v katero smer se moramo podati pri iskanju rešitev za optimizacijo organizacije
nabavno-logističnega procesa.
Ključne besede: nabava, logistika, diagram poteka, anketa, intervju, optimizacija.

SUMMARY
The master's thesis in the first part deals with the theoretical part of procurement logistics.
Theoretical characteristics of procurement and logistics are intertwined throughout the task.
Both operations are even more important in the business world, as the success of a company
depends to a large extent on both. In the second part, we focused on the actual situation in the
procurement logistics in the company Sibo G, where we prepared an improved flow chart,
which is carried out with a more detailed explanation. In the following, with the help of a survey
and two interviews, we found conclusions in any direction that need to be given when finding
a solution for optimizing the organization of the procurement-logistic process.
Keywords: procurement, logistic, flow chart, survey, interview, optimization.
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UVOD

Podjetja lahko pridobijo konkurenčno prednost, če imajo učinkovito logistiko. Prav zato je
uporaba orodij za upravljanje in nadzor nad ravnanjem z materialom in skladiščenjem
bistvenega pomena za hitro in učinkovito logistiko. Sistem za upravljanje skladišč (WMS) je
ena od razpoložljivih možnosti za avtomatizacijo logističnih operacij. Logistika je zelo
pomembna dejavnost, ki že dolgo poteka v institucijah – že v starih civilizacijah je bilo treba
prevažati in skladiščiti proizvedeno in tržno blago. Sčasoma se je logistika razvila z novimi
tehnologijami in novimi metodami in je trenutno del procesa z visoko odgovornostjo v celotni
proizvodni verigi. V industrijskem okolju se ponavljajo pritiski na izboljšave. To pomeni, da si
podjetja vse bolj prizadevajo izboljšati svoje storitve, da bi zadovoljile svoje stranke. Zato
vstopajo v ostrejšo konkurenco z drugimi podjetji v panogi, ki lahko v krajšem časovnem
obdobju ponudi boljše storitve. V podjetjih trdijo, da je bil razvoj poslovne logistike v zadnjih
letih eksponenten, saj je bistveni dejavnik za konkurenčnost podjetij.
Visoke cene transporta, višji stroški vzdrževanja zalog, krajši življenjski cikli proizvodov,
zahteve sinhronizirane nabave in večanje pričakovanj kupcev glede dostopa do proizvodov in
storitev so le delček spreminjajočih se okoliščin, v katerih delujejo sodobna podjetja. Globalni
tokovi oseb, blaga, storitev in idej postavljajo pred podjetja nove izzive, ki se ne nanašajo le na
fizično distribucijo, temveč vključujejo še nabavo, gospodarjenje z materiali, premišljeno
kadrovanje in razporejanje finančnih zmogljivosti. Logistika tako postaja povezovalni dejavnik
v podjetju, podjetja pa poskušajo z najugodnejšo kombinacijo elementov logistike znižati
logistične stroške in racionalizirati transportne poti, transportna sredstva, sisteme skladiščenja,
pakiranja itd. (Straus 2012, 55).

1.1

Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč

Optimizacija logističnih procesov pomeni odgovor podjetju na pritiske okolja. Za doseganje
optimalnih rezultatov v podjetju morajo biti logistične dejavnosti organizirane v skladu s
poslovno politiko podjetja. Organizacija celotne logistične funkcije bo ustrezna le, če podjetje
ohranja svoj značaj do temeljnih ekonomsko-poslovnih funkcij v prisotnosti logistike.
Reorganizacija podjetja ne predstavlja le procesa zmanjševanja stroškov, ampak v celoti
kompleksne rešitve, ki omogočajo obstoj v mednarodni konkurenci. Podjetniška logistika v svoj
poslovni sistem reševanje problemov vključuje tokove, ki se nanašajo na materiale, energetiko,
proizvode in informacijsko sposobnost izmenjave. Hitro odzivanje in prilagodljivost na zahteve
po skrajševanju časovnih preprek od dobaviteljev do končnih potrošnikov umešča podjetje v
sam vrh visoko tehnoloških in naprednih podjetij. Celotno načrtno in sistematsko poslovanje
prek integracije in preoblikovanje uvoznih surovin v končne izdelke je pogojeno v skladu z
zahtevami in cilji, medtem ko podjetniška logistika omogoča nemoten proces in daje
ekonomsko vrednost na trgu. V nalogi predstavljamo sedanje stanje v podjetju Sibo G. Z anketo
in intervjujem smo pridobili informacije, na katerih delih organizacije nabavno-logističnih
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procesov je potrebno opraviti optimizacijo.

1.2

Namen in cilji

Namen magistrskega dela je bil proučiti obstoječe in želeno stanje informatizacije logističnega
procesa na področju nabave v izbranem podjetju. Prav tako smo preverili tudi stanje na področju
prostora in opreme v skladiščnem delu.
Cilji magistrskega dela:


pregledati dosegljivo domačo in tujo strokovno literaturo s področja nabave, logistike,
logističnega menedžmenta in informatizacije logističnih procesov na področju nabave;



izdelati model (diagram poteka) informatizacije logističnih procesov na področju nabave v
izbranem podjetju – sedanje/dejansko stanje;



proučiti obstoječe in želeno stanje na področju informatizacije logističnih procesov nabave
z vidika zaposlenih, ki so posredno in neposredno udeleženi v tem procesu, in s tem
ugotoviti atribute obvladovanja teh procesov, ki jih je mogoče izboljšati;



na osnovi ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega dela pripraviti predloge za nov
konceptualni model informatizacije logističnih procesov nabave v izbranem podjetju.

Zastavili smo si naslednji hipotezi. Pri H1 smo preverjali ali se pričakovana ocena
informatizacije logističnih procesov na področju nabave, ki jih zaposleni, ki so posredno in
neposredno udeleženi v teh procesih, pričakujejo v izbranem podjetju značilno razlikujejo od
sedanje ocene informatizacije logističnih procesov na področju nabave v tem podjetju.
Hipotezo H1 smo preverili z Wilcoxon rank testom. Wilcoxonov test je neparametrični
statistični test, ki primerja dve seznanjeni skupini. Preizkusi v bistvu izračunajo razliko med
sklopi parov in analizirajo te razlike, da ugotovijo, ali se med seboj statistično bistveno
razlikujejo (Investopedia b. l.).
Pri H2 smo preverjali ali se sedanja ocena informatizacije logističnih procesov na področju
nabave značilno razlikuje glede na starost zaposlenih, ki so posredno in neposredno udeleženi
v teh procesih.
Hipotezo H2 smo preverili s Kruskal-Wallis testom. Kruskal Wallis test je alternativni test
Anovi, ki ga uporabljamo, kadar želimo primerjati razlike v povprečnih vrednostih med več kot
dvema skupinama (Dolinšek 2020, 73).

1.3

Predvidene metode za doseganje ciljev

V teoretičnem delu smo proučili strokovno in znanstveno literaturo s področja nabave,
logistike, logističnega menedžmenta in informatizacije logističnega procesa na področju
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nabave. Pri tem smo uporabili deskriptivni pristop, kjer smo uporabili metodo deskripcije, s
katero smo opisali teorijo ter pojme in procese s področja nabave, logistike, logističnega
menedžmenta in informatizacije logističnega procesa na področju nabave. Z metodo
kompilacije smo povzemali, citirali in prevzemali teoretična stališča domačih in tujih avtorjev
na tem področju. Sledila je metoda sinteze, s katero smo razčlenili ugotovitve iz prakse in teorije
s področja nabave, logistike, logističnega menedžmenta in informatizacije logističnega procesa
na področju nabave (Zelenika 2000).
V empiričnem delu, sestavljenem iz dveh delov, smo uporabili kvantitativno metodologijo
raziskovanja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007). V prvem delu smo s pomočjo diagrama
poteka (angl. flowchart) izdelali model obstoječega logističnega procesa na področju nabave v
izbranem podjetju (orisan je posnetek sedanjega stanja na tem področju). Nato smo z anketnim
vprašalnikom proučili obstoječe in želeno stanje informatizacije logističnega procesa na
področju nabave v izbranem podjetju. Na ta način smo ugotovili atribute obvladovanja tega
procesa, ki jih je mogoče izboljšati. Na koncu smo pripravili predloge za nov konceptualni
model logističnega procesa nabave v izbranem podjetju. Za raziskavo v podjetju smo pridobili
dovoljenje za izvedbo.
Anketni vprašalnik smo izdelali v e-obliki. Dostop do ankete z dopisom o namenu in
anonimnosti raziskave je oseba iz kadrovske službe izbranega podjetja posredovala vsem v
vzorec vključenim osebam. Anketni vprašalnik smo oblikovali na podlagi pregleda strokovne
in znanstvene literature in je sestavljen iz dveh delov:


prvi del: vprašanja in trditve s področja informatizacije logističnega procesa na področju
nabave v izbranem podjetju – sedanje/obstoječe in želeno stanje;



drugi del: demografski podatki anketiranih.

Vprašanja v prvem delu vprašalnika so oblikovana po Likertovi lestvici od 1 (nikakor ne drži)
do 5 (popolnoma drži).
V izbrani organizaciji je bilo na dan 31. 1. 2020 zaposlenih 340 oseb. V neverjetnostni vzorec
smo vključili zaposlene v izbranem podjetju, ki so posredno in neposredno udeleženi v
logističnem procesu na področju nabave. Na dan 31. 1. 2020 je bilo po podatkih kadrovske
službe izbranega podjetja v logističnem procesu udeleženih 80 zaposlenih.
Veljavnost vprašalnika smo preverili s Cronbach koeficientom alfa. Sledila je izvedba
statistične analize. Poleg osnovne statistične analize smo izvedli tudi Wilcoxon rank test, s
katerim smo preverili statistično pomembne razlike med oceno sedanje/dejanske in želene
informatizacije logističnega procesa na področju nabave v izbranem podjetju. Prav tako smo
izvedli Kruskal Wallis test, s katerim smo preverili statistično pomembne razlike med oceno
sedanje/dejanske informatizacije logističnega procesa na področju nabave v izbranem podjetju
glede na starost zaposlenih, ki so posredno in neposredno udeleženi v tem procesu.
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Izvedli smo tudi intervju z namestnico vodje nabave in anketo z vodjo logistike.

1.4

Predpostavke in omejitve

V zvezi z vsebino magistrske naloge smo upoštevali naslednje predpostavke:


predpostavljali smo, da imajo vsi zaposleni, ki so posredno in neposredno udeleženi v
logističnem procesu na področju nabave v izbranem podjetju, tudi spletni naslov (e-mail);



predpostavljali smo, da so izbrane raziskovalne metode ustrezne za doseganje namena in
ciljev raziskave.

Omejili smo se na logistični proces s področja nabave, drugih logističnih procesov v magistrski
nalogi ne bomo obravnavali, kar štejemo kot vsebinsko omejitev magistrskega dela.
Metodološke omejitve pri izdelavi magistrske naloge:



merjenje pojava je temeljilo na subjektivnih mnenjih anketiranih;
raziskavo smo izvedli med zaposlenimi, ki so posredno in neposredno udeleženi v
logističnem procesu na področju nabave v izbranem podjetju;



pri raziskovanju smo se omejili zgolj na mnenje zaposlenih v enem podjetju v procesu
nabave;



načrtovane raziskave nismo mogli posploševati na druga podjetja v Sloveniji, saj med njimi
obstajajo organizacijske, kadrovske, finančne in druge razlike.
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2

MENEDŽMENT LOGISTIČNIH PROCESOV NA PODROČJU NABAVNIH
STORITEV

Beseda logistika izvira iz grške besede lagos, logika (izračunano), francoske besede loger
(kratkotrajna oskrba, namestitev gosta ali vojaka v dnevni sobi). Omenjene so še nekatere grške
besede: »logos« (razum, razmišljanje) in »logistikos« (vešč, izkušen z računanjem, presojo)
(Segetlija 2006, 175).

2.1

Opredelitev logistike in njeni cilji

Logistika (Die. Logistics) je izraz, ki je bil v poslovno prakso prevzet konec leta 1950 iz vojaške
terminologije, najprej v ZDA pod imenom »Business Logistics« in v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja v Evropi. Logistika je v vojaški terminologiji pomenila oskrbo vojske s
potrebnimi sredstvi, prevoz, skladiščenje in vzdrževanje vojaškega blaga ter zavarovanje hrane
in prenočišča vojske. V poslovni praksi logistika pomeni materialno poslovanje ali oskrbo
podjetij. Temelji na sistematičnem opazovanju pretoka blaga od dobaviteljev do potrošnikov,
da se doseže uravnotežen in optimalen izkoristek zmogljivosti sredstev in zaposlenih pri
prevozu, prejemu, skladiščenju, hrambi in odpremi blaga ter s tem povezano pakiranje,
označevanje, obdelava in pretok podatkov. Logistiko lahko opredelimo kot prostorsko-časovno
preoblikovanje dobrin znotraj podjetij in med njimi ter z njimi v zvezi z informacijskimi
procesi, ki temeljijo na načrtovanju, upravljanju, izvajanju in nadzoru procesov v celoti (Ferišak
2006, 11). Obstaja veliko opredelitev logistike, ena od njih pravi, da je logistika postopek
načrtovanja, izvajanja in nadzora učinkovitega in stroškovno optimalnega pretoka in
skladiščenja surovin, polizdelkov in končnih izdelkov ter z njimi povezanih informacij od kraja
nastanka do točke porabe, da bi zadostili potrebam kupcev. Logistični sistem se konceptualno
začne s strankami in prehaja skozi faze: prodajni zastopniki, prodajno skladišče, odprema,
skladišče končnih izdelkov, proizvodnja, skladišče sestavnih delov, skladišče delovne sile,
nabava in dobavitelji. V skladu s tem poteka pretok informacij, začenši z raziskovanjem potreb
na trgu, medtem ko tok fizičnih dobrin teče v nasprotni smeri (od dobavitelja prek nabave,
proizvodnje in prodaje do kupca) (Segetlija 2006, 176).
Dejstvo je, da se je približno 150 let, ko so se razvijale znanost, tehnika, tehnologija, proizvodne
sile, proizvodni in družbeni odnosi, logistika postopoma razvijala kot znanost. Logistika kot
znanost želi najti metode za optimizacijo pretoka blaga, materialov, stvari, snovi, (polizdelkov),
surovin, živih živali, kapitala, znanja, ljudi in informacij, da bi dosegli gospodarski učinek
(dobiček) (Zelenika 2005, 22).
Med logistiko kot znanostjo in logistiko kot dejavnostjo je težko potegniti jasno mejo. Logistika
kot znanost je najpomembnejša osnova za logistiko kot dejavnost in obratno: logistika kot
dejavnost mora temeljiti na logistiki kot znanosti. Logistiko kot dejavnost lahko definiramo kot
niz načrtovanih, usklajenih, reguliranih in nadzorovanih neopredmetenih dejavnosti (funkcij,
5

procesov, ukrepov, dejanj, operacij ...). Te funkcionalno in učinkovito povezujejo vse delne
procese obvladovanja prostorskih in časovnih preobrazb blaga, materialov, stvari, snovi,
(polizdelki), surovin, živih živali, kapitala, znanja, ljudi in informacij v varne, hitre in
racionalne (optimalne) edinstvene logistične procese, tokove in tokove materiala, kapitala,
znanja, informacij od pošiljatelja (točke dobave: surovinska baza, proizvajalec, skladišče,
terminal, izvoznik, prodajalec) do končnega prejemnika (točka prejema: skladišče, kupec,
potrošnik, uvoznik). Prav tako z minimalnim vloženim potencialom in viri (človeške, finančne,
proizvodne) v največji možni meri izpolnjujejo zahteve trga (kupci blaga, potrošniki) (Zelenika
2000, 22).
V literaturi obstajajo številne definicije logistike, čeprav ne razlikujejo med logistiko kot
dejavnostjo in logistiko kot znanostjo. V nadaljevanju so naštete najpomembnejše tri definicije,
(Zelenika in Pupavac 2008, 17):


V središču prvega poskusa za določitev logistike so tok, tokovi, pretoki. Tako logistika
zajema vse dejavnosti, ki načrtujejo, upravljajo, izvedejo in nadzirajo prostorsko-časovno
preoblikovanje blaga in vse transformacije glede količine, vrste in lastnosti blaga, ravnanja
z blagom in logistične določitve blaga. Skupni ukrep teh dejavnosti sproži tokove blaga, ki
po možnosti učinkovito povezuje točko dostave in točko prejema. Učinkovita priključitev
dobavnih točk na točko prejema pomeni, da je treba zagotoviti logistiko: da je kraj prejema
od kraja dostave do pravih izdelkov in/ali storitev (po vrsti, količini, kakovosti ...) v
pravilnem in primernem stanju, ob pravem času, na pravem mestu, vendar vse z
minimalnimi stroški.



Za drugo skupino je za opredelitev logistike značilno, da je njena osredotočenost življenjski
cikel izdelka ali storitve. Bistvo koncepta življenjskega cikla posameznega izdelka ali
storitve ali na splošno enega sistema je, da je ustvarjen (ali rojen) v procesu načrtovanja,
projektiranja, konstruiranja, izdelave ali gradnje, razvoja, uporabe, vendar bo po
določenem času ugasnil, zastarel ali končal na odpadu.



Tretja skupina opredelitve logistike je usmerjena v storitev. Temelji na zamisli, da je
storitev mogoča optimalno na voljo uporabniku (potrošniku, kupcu) le, če usklajevanje
dosega vse proizvodne dejavnosti. V skladu s tem je logistika "proces usklajevanja vseh
neopredmetenih dejavnosti, ki jih je treba izpolniti, da bi se enotna storitev dosegla na
učinkovit način v smislu stroškov in glede na upravičenca. Te dejavnosti se osredotočajo
na naslednja področja: najkrajšo čakalno dobo, to je čas povpraševanja, ponudbo, pogodbo,
naročilo, upravljanje storitvenih zmogljivosti in dostavo storitev preko distribucijskega
kanala.

Po daljšem času hitre in kontinuirane rasti se je veliko podjetij znašlo v novih pogojih,
izpostavljenih hudi konkurenci na trgih, ki so vstopila v fazo relativno nizke stopnje razvoja.
Ta situacija je med drugim potencirala tudi razvoj aktivnosti, ki bi morale povečati stopnjo
zadovoljstva potreb kupcev. Hkrati bi morala povečati učinkovitost na vseh področjih
upravljanja ob posebni pozornosti gibanja stroškov, upoštevaje tudi obratni kapital, investiran
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v zaloge. Takšna naloga je zaupana funkciji logistike kot novi poslovni funkciji v podjetju
(Regodić 2011, 21).
Povezovanje v oskrbne verige ali verige dobaviteljev pomeni za podjetje, ki se uspe vključiti v
verigo, konkurenčno prednost. S tako strategijo pridobimo boljše in učinkovitejše obvladovanje
kupčevih potreb, natančnejše planiranje nam omogoča poslovanje z nižjimi zalogami
materialov in izdelkov v verigi. S tem izboljšamo izkoriščenost sredstev in dosežemo nižje
stroške proizvodnje ter logistike (Regodić 2011, 19).
Potrebo po novi obliki sodelovanja so povzročili predvsem trije dejavniki na globalnem trgu,
in sicer (Handfield in Nichols 1999, 5):


informacijska revolucija: z možnostjo vzpostavitve informacijske povezave med podjetji
se zagotavlja hiter in preprost pretok informacij, ki omogočajo hitrejše ukrepanje in boljšo
osnovo za odločanje;



globalna konkurenca: vpliva na vse večje zahteve kupcev na področju stroškov proizvoda
in storitev, kakovosti, dobave, tehnologije in življenjskega cikla izdelka;



pojav novih oblik medorganizacijskih odnosov, ki spodbujajo sodelovanje med vpletenimi
v verigi s ciljem stalnega izboljševanja oziroma zadovoljevanja potreb kupcev.

Oskrbna veriga vključuje procese življenjskega cikla izdelka, ki obsegajo fizične, informacijske
in finančne tokove ter tokove znanja, katerih namen je zadovoljiti potrebe končnega uporabnika
z izdelki in s storitvami, kar je možno, če so dobavitelji med seboj mnogovrstno povezani.
Razlaga za preskrbovalno verigo je (Ayers 2001, 4):


oskrbna veriga je dodaten izraz za logistiko;



oskrbna veriga vključuje ostale funkcije, kot so nabava, tehnologija, proizvodnja, finance
in trženje v posameznem podjetju;



oskrbna veriga obsega vse funkcije iz prejšnje definicije, ki jih razširimo na iste funkcije
vseh dobaviteljev in kupcev.

Oskrbna veriga združuje vse aktivnosti, povezane s tokom in preoblikovanjem izdelkov od
surovih materialov do izdelkov, ki jih uporablja končni uporabnik, pa tudi s tem povezane
informacijske tokove. Materiali in informacije se v oskrbni verigi spremljajo v obeh smereh.
Vodenje oskrbne verige je integracija vseh navedenih aktivnosti s pomočjo boljših odnosov v
oskrbni verigi. Cilj vsega je, da se dosežejo ubranljive konkurenčne prednosti (Handfield in
Nichols 1999, 2).

2.2

Logistični sistemi in procesi

Sistem je sklop elementov, ki so v medsebojni povezavi. Povezljivost urejajo določeni zakoni
in načela, izražena pa je s cilji. Sistem je sklop elementov, ki lahko dosežejo svoj cilj. Vsak
sistem ima osnovni cilj in delne cilje (na ravni podsistema). Te definicije kažejo na vso
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kompleksnost sistema. V tem besedilu se sistem pregleduje z vidika poslovnega sistema,
proizvajalca materialnega blaga in storitev, zato je mogoče sklepati, da predstavlja nekakšno
kompleksnost in soodvisnost. Skupne značilnosti sistema, ne glede na njihovo naravo, so:
celoten kompleks elementov, ki medsebojno govorijo, tvori posebno enotnost z lastnim
okoljem, praviloma je podsistem večjega sistema, podsistem danega sistema je običajno na nižji
ravni. Vsak sistem je sestavljen iz podsistema, sestavljenega iz njegovih podsistemov, tudi do
najnižje ravni opazovanega sistema, kjer so elementi ali nedeljivi deli sistema. V tehničnih
sistemih je ta delitev na podsisteme znana kot delitev sklopa na podsklope, ki gre vse do
osnovnega elementa tega sklopa. Elementi so sestavni deli vsakega sistema. Lahko so sistem
zase ali podsistemi v opazovanem sistemu. Elementi, ki vstopajo v sistem, se imenujejo vhodni,
tisti, ki iz njega prihajajo, pa izhodni (rezultati). Skozi proces transformacije znotraj
organiziranega sistema vhodni elementi spremenijo svoje stanje in se spremenijo v izhodne
elemente. Sistemsko okolje je nabor vseh sistemov in predmetov, ki so v interakciji z
opazovanim sistemom, katerih spreminjanje lastnosti vpliva na lastnosti opazovanega sistema
ali katerih lastnosti se spreminjajo kot posledica obnašanja sistema (Regodić 2011, 41).
Namen delovanja logističnega sistema je zadovoljevanje potreb poslovnega sistema in okolja
po premostitvi prostorskih in časovnih razlik (Vorina 2010, 8):



med dobavitelji in poslovnim sistemom;
med posameznimi fazami dela znotraj podjetja;



od poslovnega sistema do končnih porabnikov. Temeljna cilja logističnega sistema sta
znižanje stroškov in izboljšanje kakovosti blagovnega toka. Znižati stroške pomeni
blagovni tok organizirati tako, da bo uporabljenih čim manj produkcijskih dejavnikov za
izvršitev gibanja in mirovanja blaga.

Za učinkovito upravljanje so potrebne informacije. Temeljni cilj sodobnega logističnega
informacijskega sistema je pridobivanje potrebnih informacij za učinkovito vodenje logističnih
procesov in izboljšanje obstoječega sistema informacij v podjetju. Informacije so osnova za
predvidevanje in načrtovanje prihodnjega delovanja logističnega sistema. Potrebne so za
usmerjanje delovanje sistema k zastavljenim ciljem. Ena izmed osnovnih nalog logističnega
informacijskega sistema je pridobivanje aktualnih in kakovostnih informacij (Vorina 2010, 8).
Naloga logističnega komunikacijskega sistema je prenos informacij znotraj logističnega
sistema kot tudi prenos informacij med logističnim sistemom in njegovim okoljem. Logistični
komunikacijski sistem vpliva na enakomernost materialnega toka, zlasti s kakovostjo
informacij in hitrostjo toka informacij. Logistične odločitve zahtevajo ustrezne in natančne
informacije. Slaba kakovost informacij ima lahko resne posledice. Postavljanje napačnih
prognoz povzroči občutne stroške. Hitrost toka informacij vpliva na čas izvajanja logističnega
procesa. Večja hitrost toka informacij načelno skrajša dobavne čase, kar vpliva na zmanjšanje
zalog. Kakovost in hitrost toka informacij v logističnem sistemu vplivata na usklajenost vseh
logističnih aktivnosti. Poleg tradicionalnih komunikacijskih sredstev, pošte, telefona in
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telefaksa, se vse bolj uveljavlja računalniški način prenašanja informacij (Vorina 2010, 9).
Da bi dosegli pozitivne rezultate v poslovanju, bomo iskali najprimernejšo vez med različnimi
službami, ki so vezane na logistične aktivnosti pri izgradnji logističnega sistema v podjetju. Pri
tem naj bo naše vodilo, da bo učinkovit logistični sistem samo tisti, ki stremi k doseganju ciljev,
ki smo si jih zastavili. Cilji logističnega sistema so (Križman in Križman 2008, 8):



primeren vhod materiala v sistem in razpolaganje z njim, kjer in ko je ta potreben;
racionalno organizacijo pretoka materiala v poslovnem sistemu in izhoda v skladu z
zahtevami drugih sistemov;



minimalno združevanje materiala in blaga v samem procesu s pospeševanjem tokov in
zmanjševanjem stroškov;



časovno in prostorsko pravilno oskrbo odjemalcev z gotovimi izdelki in storitvami;



učinkovita organizacija pomožnih aktivnosti v pogledu odpadnega materiala, embalaže in
vračanja pomožnih transportnih sredstev (palete, kontejnerji, zabojniki …);



v vseh teh pogojih doseči najboljše razmerje med učinki in porabo v materialnem smislu
in učinkovito upravljanje finančnih stroškov.

Logistični sistemi v podjetjih so največkrat razdeljeni na naslednje podsisteme (Križman in
Križman 2008, 44):


nabavna logistika,



notranja logistika,




distribucijska logistika in
prodajna logistika.

Slika 1: Logistični sistem
Vir: Minoa, Informacijske rešitve d. o. o. 2020.

Nabavna logistika je za družbo zelo pomembna zaradi stroškovne in operativne učinkovitosti
podjetja. Vodje odličnih pogajalskih sposobnosti in močnih poslovnih odnosov z dobavitelji
dosegajo znatne prihranke za konkurenčnost trga. Izbira prave opreme za proizvodnjo in nakup
lahko ustvarita konkurenčno stroškovno ugodnost za prihodnost. V konceptu integrirane
logistike se nekatere dejavnosti nabave izvajajo znotraj logistične funkcije in pojma nabavne
logistike. Ni le naloga nabave, da zagotavlja materiale za neprekinjen proizvodni proces,
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temveč tudi boljše razumevanje organizacije in poslovanja dobaviteljev podjetja ter njihovih
prednosti in slabosti (Regodić 2011, 79).
Nabavna logistika je del mikrologistike, ki se ukvarja z usklajevanjem vseh premikov in
stanjem materialov in blaga od nabavnega trga do proizvodnje/prodaje. Predstavlja povezavo
med logistiko dobaviteljev in logistiko matičnega podjetja (Regodić 2011, 79).
Osnovni cilji oskrbe so sestavni del ciljev integrirane logistike. Kakovostna nabava izdelkov
zahteva sedem P: pravi material, prava količina, pravi pogoji, pravi čas, pravi vir, prava storitev
in prava cena (Regodić 2011, 80) .
Razlikujemo med dvema vrstama nabave, in sicer nabava v ožjem smislu in nabava v širšem
smislu. Merila za razlikovanje med njima so naloge, ki se odvijajo v njej. To so lahko naloge,
ki se v zvezi z nabavo opravljajo vsakodnevno, pogosto torej spadajo v kategorijo operativnih
nalog, ali pa so lahko naloge, ki se opravljajo redkeje, občasno in spadajo v kategorijo
strateškega pomena (Ferišak 2006, 2).
Pri nabavi v ožjem smislu govorimo o operativnih nalogah, kot so (Ferišak 2006, 3):


prejem in pregled naročil;



povpraševanje pri dobaviteljih;



sprejem in ocenjevanje ponudb;




vodenje pogajanj;
izbira dobavitelja;




naročanje;
dogovarjanje o dobavnih rokih;



sprejem in testiranje pošiljk;



reklamacije;




vodenje evidenc;
nadzor zalog.

Pri nabavi v širšem smislu govorimo o strateških nalogah, kot so (Ferišak 2006, 3):


tržne raziskave, tržne študije, nenehno spodbujanje dobaviteljev h konkurenčnim
ponudbam;



načrtovanje nabave;




izbor sistema nabave;
sodelovanje pri razvoju novih proizvodov;



odločanje o investicijskih naložbah za logistiko in proizvodnjo.

Prednosti organizacijske razdelitve nalog (Ferišak 2006, 3):


kakovostnejše opravljanje operativnih nalog;



sklepanje ugodnejših pogodb z dobavitelji;
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objektivnejše ocenjevanje dobaviteljev;



intenzivnejša obdelava in boljši izkoristek nabavnega trga;




boljša priprava na pogajanja;
vzpostavitev boljših odnosov z dobavitelji;



odprava čustvenih ovir pri menjavi dobaviteljev;



nižji skupni stroški;




zagotovitev nabave z manj vezanimi sredstvi;
večja možnost za usposabljanje kadrov.

Obstajajo štiri osnovne razsežnosti nabavne funkcije (Van Weele 1998, 58):


tehnična razsežnost, ki se nanaša na specifikacije nabavljenih izdelkov;



komercialna razsežnost, ki je povezana z dobavnimi in s plačilnimi pogoji z dobavitelji;



logistična razsežnost, ki se nanaša na časovno razporejanje materiala, ki ga je treba naročiti;



administrativna razsežnost, ki se nanaša na administrativna opravila nabavnega oddelka.

Nabava postaja vse bolj pomembna strateška poslovna funkcija v podjetju, saj s svojim
gospodarnim in učinkovitim delovanjem pomembno vpliva na poslovno uspešnost podjetja.
Nabavni cilji so tesno povezani s splošnimi cilji vsakega podjetja (Potočnik 2006, 31).
Temeljni nabavni cilji so (Potočnik 2006, 31):


minimiziranje nabavnih stroškov in s tem povečanje dobička;




varnost dobav, kar se odraža na zmanjševanju zaloge materiala;
stalnost nabavnih virov na podlagi dolgoročnih povezav ali partnerstva z dobavitelji;



sprejem standardov v nabavno poslovanje;



izbira materiala, ki zagotavlja okolju neškodljivo proizvodnjo in porabo izdelkov.

Van Weele (1998, 59) navaja sedem spremenljivk, ki vplivajo na nabavni proces.
Spremenljivke so naslednje:


lastnosti materiala – v praksi lahko vzrok za razlike pripišemo določenim lastnostim
materiala. O nabavi tehnično zahtevnih izdelkov po navadi določajo tehnični strokovnjaki
(inženirji, oblikovalci itd.). O nabavi večjih količin standardnih materialov skrbijo vodilni
finančniki ali pa vodstvo podjetja;



strateški pomen nabave – čim pomembnejša je nabava za podjetje, tem večja je udeležba
vodstva pri odločanju o nabavi;



količina denarja za nabavo – čim višji so denarni zneski, tem večja je vloga vodstva pri
odločanju o nabavi;



značilnosti nabavnega trga – na monopolnih ali oligopolnih trgih bodo pogajanja z
dobavitelji bolj zapletena in težavna kot na trgih, za katere je značilna svobodna
konkurenca;



stopnja tveganja pri nabavi – večje je tveganje pri nabavi, več oddelkov je pri tem
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udeleženih. Če ima podjetje izkušnje z nabavo določenega materiala ali z določenim
dobaviteljem, je njegovo tveganje manjše in nabavni postopek krajši;


koliko nabavni material vpliva na običajno delovanje podjetja – odločanje je bolj zapleteno,
če se zanj porabi več časa in zahteva udeležba več oddelkov, če je treba zaradi materialov,
ki se bodo nabavili, prilagoditi notranjo organiziranost ali začeti z izobraževanjem in
usposabljanjem;



vloga nabavnega oddelka v podjetju – naloge in odgovornosti osebja nabavnega oddelka
se razlikujejo od podjetja do podjetja. Nabavni oddelki v velikih podjetjih so v primerjavi
z oddelki v manjših podjetjih po navadi pri svojem delu bolj strokovni.

V nabavi je nujno zagotoviti integriran model nabave, ki zajema uporabo IT pri nabavi in
upravljanju odnosov z dobavitelji. Nabavna funkcija se je z leti razvijala in jo je treba
obravnavati kot strateško funkcijo v proizvodnih organizacijah. Tehnologija prinaša inovativne
in učinkovite načine izvajanja funkcij, povezanih z nakupom, ter izmenjavo informacij med
člani kanala. Dolgoročni odnosi z dobavitelji lahko vplivajo na poslovno uspešnost, če se z
njimi ravna strateško. Tehnološke inovacije podjetjem pomagajo pri izboljšanju odnosov
(Ambekar 2020, 118–128).
Završnik (2008, 53) meni, da je izbira dobrega dobavitelja ključnega pomena za uspešno
poslovanje podjetja. Vedno obstaja dilema o tem, kateri je najboljši dobavitelj. To je tisti, ki
zagotavlja kakovost svojih izdelkov, jih dobavlja v dogovorjenih rokih, se je sposoben
prilagajati željam kupcev, ima konkurenčne cene. Ima izdelke, ki vsebujejo določene standarde,
ima dobro logistično podporo in je sposoben hitro in učinkovito odpraviti morebitne nastale
napake. Nabavni referenti so tisti, ki s svojimi internimi ocenjevalnimi vzorci, z vprašalniki in
obiski pri dobaviteljih izločijo tiste slabe in izberejo dobre in zanesljive dobavitelje.
Za uspešno vodenje nabavne politike mora nabavni menedžment sodelovati z drugimi
funkcijami podjetja. Posebno to velja za razvojno, proizvodno, prodajno, finančno in
računovodsko funkcijo. Sodelovanje in koordinacija mora potekati na ravni celotnega podjetja,
še posebej pa morajo biti med sabo usklajene naslednje funkcije (Završnik 2008, 17):



skladiščna,
kontrola kakovosti,




logistika (transport),
plansko analitska,




kadrovska,
naložbena,



pravna in



funkcija vzdrževanja.

Pri razumevanju koncepta delovanja oskrbnih verig si danes predstavljamo usklajeno
sodelovanje vseh udeležencev in delov verige tako po horizontalni kakor po vertikalni.
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Poudarek v teh navezah sloni na medsebojni povezanosti, zaupanju, doseganju istega cilja ter
večje dodane vrednosti za vse člene verige. Členitev oskrbne verige sestavljajo kupec,
dobavitelji, poddobavitelji, distribucijski kanali, razvejane medsebojne mreže in odnosi v
procesih izdelave proizvoda ali storitve. Proces zajema neprekinjen tok materiala, izdelkov,
polizdelkov, storitev in informacij od začetka do končnega odjemalca. Gre za usklajene naloge
načrtovanja, organiziranja in koordinacije obdelav najrazličnejših informacij, plačil,
načrtovanj, nadzora, logistike, distribucije ter drugih dejavnosti v oskrbni verigi. To je
poglavitni cilj vodstva pri izboljšanju dobičkonosnosti in konkurenčnosti podjetij (Logožar
2004, 183).
Oskrbno verigo lahko opredelimo kot skupino organizacij oziroma podjetij, ki se povezujejo za
zadovoljevanje skupnih interesov vseh udeleženih v verigi v sodelovanju in skupaj s kupci. To
zvezo, ki jo sestavljajo dobavitelji in poddobavitelji, podjetje, njegovi odjemalci in tudi njihovi
odjemalci vse do končnih porabnikov, lahko imenujemo skupina medsebojno povezanih
podjetij, katerih cilj je čim boljša oskrba končnih porabnikov (Potočnik 2002, 216). Zato se
morajo nenehno preverjati nabavne potrebe podjetja glede na obstoječi in novi proizvodni
program ter razpoložljive zaloge. Zagotoviti je treba vodenje, usklajevanje in preverjanje
dejavnosti zaposlenih z zagotavljanjem potrebnih informacij v vseh službah, med katerimi je
tudi nabava (slika 2). To bo uspevalo le, če bodo te dejavnosti potekale neprekinjeno in pod
ustreznim nadzorom.
Opredelitev potreb:
- kaj kupiti?
- koliko kupiti?

Izbira dobaviteljev:
- cena
- storitev
- število dobaviteljev

Kontroliranje:
- kako izboljšati nabavo?
- iskanje najboljših
dobaviteljev?

Dogovarjanje:
- glavne sestavine
dogovarjanja

Slika 2: Nabavni proces
Vir: Potočnik 2002, 285.
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Procesni pogled na upravljanje oskrbne verige
Upravljanje oskrbne verige je priznano kot ena najbolj procesno usmerjenih vej vseh področij
upravljanja poslovanja. Čeprav so koristi takšnega pristopa splošno priznane in hvaljene, je
opredelitev, o kateri je treba obravnavati postopke, še vedno nejasna. V tem delu bomo
pregledali procese, sestavljene iz osmih procesov oskrbne verige, ki jih je opredelil globalni
forum o oskrbni verigi. Pregledali bomo strateško perspektivo vsakega od osmih področij in se
osredotočili strogo na procesno perspektivo, da bi bil pregled bolj oprijemljiv. Teh osem
področij je (Croxton idr. 2001, 14):


upravljanje odnosov s strankami;



upravljanje storitev za stranke;



upravljanje povpraševanja;



izpolnjevanje naročil;




upravljanje proizvodnih tokov;
upravljanje odnosov z nabavo in dobavitelji;




razvoj izdelkov in komercializacija;
vračila.

Vsak proces bomo pregledali posebej in na kratko povzeli odgovornosti, ki jih zajema vsak, da
bi bolje razumeli natančne procese, ki jih zajema oskrbna veriga.

Upravljanje odnosov s strankami
Postopek upravljanja odnosov s strankami ponuja načrt o tem, kako se razvijajo in vzdržujejo
odnosi s strankami. Identificirane so ključne skupine strank in razvita pogodba o izdelkih in
storitvah, da bi določili cilje za različne segmente ali račune strank. Ekipa za upravljanje oskrbe
sodeluje s strankami, da izboljša kakovost informacij, zmanjša variabilnost povpraševanja in
optimizira postopek dostave. Poročila o dobičkonosnosti in pomembnosti različnih skupin
strank so razvita v procesu (Croxton idr. 2001, 15–16).

Upravljanje storitev za stranke
Proces upravljanja storitev za stranke obravnava zastopanje organizacij v vsakodnevnih
komunikacijah s strankami. Običajno je to en sam vir informacij, pomembnih za kupca, kot so
datumi razpoložljivosti izdelka, datumi dobave in nadaljnja navodila za naročilo. Velikokrat so
te informacije predstavljene v realnem času s pomočjo različnih vmesnikov, kot so sistemi za
načrtovanje virov (ERP), ki so povezani s proizvodnjo in logističnimi podatki in zato
predstavljajo vse potrebne informacije (Croxton idr. 2001, 17–18).
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Upravljanje povpraševanja
S procesom upravljanja povpraševanja lahko organizacija oblikuje napoved prodaje na podlagi
različnih vhodov s trga in jo komunicira s proizvodnjo, nabavo in logistiko, da bi dosegla
sinhronizacijo. Res je pomembno, da so izhodi za upravljanje povpraševanja kakovostni, saj se
bodo učinki kakovosti čutili po vsej organizaciji. Postopek načrtovanja povpraševanja prav tako
išče izpade v proizvodnji in poskuša kompenzirati z izravnavo proizvodnih načrtov (Croxton
idr. 2001, 19–20).
Izpolnjevanje naročil
Procesi izpolnjevanja naročil so temelj vsake oskrbne verige in vseh drugih dejavnosti, ki se
vrtijo okoli zadovoljitve izpolnitve naročila. Potrebno je, da organizacije za proizvodnjo,
trženje, logistiko itd. delajo z roko v roki, da bi dosegle integracijo in uspešno izpolnjevanje
naročil. Boljše kot je usklajevanje in partnerstvo med različnimi povezavami oskrbne verige,
nižji bodo stroški postopka naročanja (Croxton idr. 2001, 20–21).

Upravljanje proizvodnih tokov
Proces proizvodnega toka zajema dejansko proizvodnjo proizvodov in poskuša doseči
zmogljivost in prilagodljivost za ujemanje nihajočega povpraševanja, ki prihaja s trga. Proces
upravlja vse dejavnosti, potrebne za vhode, kot so surovine, ki se uspešno spremenijo v
dokončano blago po poti skozi proizvodni proces. Ena od glavnih odgovornosti proizvodnega
procesa je doseganje, izvajanje in upravljanje proizvodne produktivnosti in prilagodljivosti, da
bi zmanjšali stroške poslovanja (Croxton idr. 2001, 22–23).

Upravljanje odnosov z nabavo in dobavitelji
Procesi vodenja odnosov z nabavo in dobavitelji, kot je že bilo predlagano z imenom, so zrcalna
podoba procesa odnosov s strankami. Spremlja, kako organizacija obravnava dobavitelje in
kako so odnosi zgrajeni. Tako kot v primeru upravljanja odnosov s strankami ne bodo vsi
dobavitelji obravnavani na enak način. Vedno bo več pomembnih dobaviteljev, ki bodo deležni
posebne obravnave. Po drugi strani pa bo večina dobaviteljev obravnavana na tradicionalen ali
celo standardiziran način. Graditev in opredelitev teh odnosov ter priprava in upravljanje
sporazumov o izdelkih in storitvah so ključne naloge, ki spadajo pod odgovornost upravljanja
odnosov z dobavitelji (Croxton idr. 2001, 24–26).

Razvoj izdelkov in komercializacija
Proces razvoja in komercializacije izdelkov je bistveni del uspeha organizacije. Ni le
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pomembno, da se razvijajo novi izdelki, ampak je nujno, da se to naredi učinkovito. Ključni cilj
uspešnosti procesa je zmanjševanje časa od razvoja do lansiranja izdelka na trg. Pomembno je,
da so tako kupci kot dobavitelji vključeni v ta proces, da bi zagotovili pravočasno in hitro
dobavo novih izdelkov na trg. S trendom zmanjševanja življenjskega cikla izdelkov postaja vse
pomembnejše, da je ta proces dobro opredeljen in voden (Croxton idr. 2001, 26–28).
Vračila
Postopek upravljanja vračanja je kritični del upravljanja dobavne verige in lahko predstavlja
pomembno konkurenčno prednost. Številne organizacije bodo zanemarjale ta proces in ga
obravnavale kot postopek sekundarnega pomena, vendar je ključnega pomena pri optimizaciji
vseh drugih področij oskrbne verige. To lahko privede do izboljšav kakovosti, izboljšanja
produktivnosti in ne nazadnje povečanja zadovoljstva strank (Croxton idr. 2001, 29–30).
Opisani procesi vključujejo številne podprocese, od katerih vsak zagotavlja ključni prispevek
za skupni cilj organizacije. Najpomembnejši proces za razumevanje teme te teze je proces
izpolnjevanja naročil.
Vključuje vrednotenje logistične mreže, katere zasnova in upravljanje imata kritični vpliv na
delovanje sistema. Ocenjeno je bilo, da je 80 % skupnih stroškov opredeljenih z zasnovo mreže,
ki upravlja vprašanja, kot so, katere tovarne proizvajajo katere proizvode, kateri distribucijski
centri imajo katere proizvode in v kakšnih količinah se ti proizvodi hranijo na zalogi, kakšen
načini prevoza naj se uporabijo itd. (Croxton idr. 2001, 31–32).
Notranja logistika je gibanje in mirovanje materiala od skladišča nabavljenega materiala preko
proizvodnje do skladišča končnih proizvodov. Naloga notranje logistike se začne s
kakovostnim in količinskim prevzemom blaga, ki ga nabavna logistika dobavi v poslovni
sistem. Notranja logistika skrbi za notranji transport oz. medskladiščenje in premeščanje
materiala (ali polizdelkov) v proizvodnji in tudi za transport proizvodov iz proizvodnje v
skladišče proizvodov. Proizvodi morajo biti pravilno pakirani, da se lahko v okviru
distribucijske logistike dostavijo odjemalcem (Logožar 2004, 105). Logožar (2004, 105)
nadaljuje, da k notranji logistiki spadajo tudi nekateri dejavniki, ki imajo prav tako vpliv na
doseganje ciljev podjetniške logistike (izboljšanje servisa odjemalcev in zniževanje stroškov).
Ti dejavniki so lokacija obratov oz. tovarne, tip proizvodnje, razmestitev proizvodnih sredstev
in pretočni čas informacij in materiala. Pretočni čas je časovni interval od trenutka naročila do
izročitve materiala oz. blaga odjemalcu.
Na notranjo logistiko pomembno vpliva razporeditev proizvodnih sredstev. Gre za načrtovanje,
ureditev in optimiranje proizvodnih, skladiščnih in upravnih prostorov. Osnovno načelo
notranje logistike je, da se čim bolje izrabi prostor, skrajšajo poti in čas pretoka materiala.
Pretočni čas materiala v proizvodnji je čas, ki preteče od trenutka, ko material vstopi v
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proizvodni proces, do trenutka, ko se končni proizvod uskladišči v skladišče končnih
proizvodov (Logožar 2004, 106–107).
Po definiciji Mednarodne trgovinske zbornice v Parizu je distribucija stanje, ki sledi proizvodnji
blaga od trenutka, ko je to komercializirano, do njegove izročitve uporabnikom. Zajema
različne postopke in dejavnosti, s katerimi se omogoči, da se blago dostavi kupcem na razpolago
zaradi njegove predelave ali porabe. Naloga distribucije je skrajšati pot blaga od proizvajalca h
kupcu in pri tem upoštevati časovno in prostorsko uskladitev proizvodnje in porabe. Blagu
povečuje zmožnost tržnega odjema in omogoča njegovo nemoteno kroženje, proizvodnjo
usmerja glede na potrebe uporabnikov ter vpliva na navade uporabnikov in varuje njihove
koristi ter vpliva na plasma novih proizvodov. Pojavne oblike distribucijskih storitev so torej
lahko različne in se lahko razdelijo na nabavne, skladiščne, prodajne, pretovorne in transportne
(Logožar 2004, 107).
Poprodajna logistika se deli na (Logožar 2004, 110):



poprodajne servisne storitve prodajalca in
na razbremenilno logistiko.

Poprodajne servisne storitve prodajalca so (Logožar 2004, 110):


montaža in poskusno obratovanje strojev;




servisno, sprotno ter naložbeno vzdrževanje in
dostava potrebnih rezervnih delov.

Razbremenilna logistika pa vključuje (Logožar 2004, 110):


vračilo pomožnih transportnih sredstev (zabojnikov, palet, embalaže za večkratno uporabo,
zamenljivih nakladalnih zabojev ipd.);




ponovno uporabo ali uničenje ostankov oz. odpadkov iz proizvodnega procesa in
reklamacije za nepravilno dostavljeno ali poškodovano blago.

Logistiko opredelimo kot tisti del procesa oskrbne verige, ki načrtuje, izvaja in nadzoruje
učinkovite in uspešne tokove in skladiščenje blaga ter s tem povezanih informacij od izvora do
mesta uporabe z namenom, da zadosti uporabnikovim zahtevam. Iz te opredelitve je razvidno,
da je logistika del oskrbne verige in da je poudarek na procesih. Notranja oskrbna veriga je
razdeljena v več posameznih in največkrat ločenih funkcij (proizvodnja, skladiščenje,
naročanje, planiranje). Najboljše prakse, nadzor, vodenje in podporni sistemi zato prevečkrat
ostajajo na funkcijskem in ne na procesni ravni. Za povezovanje podjetij v oskrbno verigo s
ciljem optimiziranja in avtomatiziranja funkcij in zniževanja stroškov je treba oskrbno verigo
obvladovati celostno. To je seveda težko, saj je že avtomatizacija in povezovanje oskrbne verige
znotraj enega podjetja zahtevna naloga. Povezovanje več partnerskih podjetij pa, tudi če je
tehnično izvedljivo, zahteva koordinacijo procesov. Vsi členi oskrbne verige se tudi neprestano
spreminjajo, kot se pač spreminjajo vsa podjetja, proizvodi in storitve. Zaradi te kompleksnosti
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potrebujemo model, ki olajša vključevanje podjetij v oskrbno verigo, saj določi končni cilj in
potrebne predpogoje po posameznih procesih. Sistem lahko tako gradimo postopoma in
usmerjeno k istemu končnemu cilju. Pri reševanju logističnih problemov je treba upoštevati
naslednja načela (Logožar 2000, 19):


sočasno je treba upoštevati celoten tok materiala in informacij, ne pa samo tisti del toka, ki
ga natančno preučujemo. To pomeni, da pri proučevanju nabavne logistike upoštevamo
tudi, kako se bo materialni in informacijski tok nadaljeval v notranji logistiki ali celo v
distribucijski in poprodajni logistiki;



upoštevati je treba vpliv vseh sodelujočih subjektov v logistični verigi (dobavitelj,
proizvajalec, trgovec, prevoznik, špediter, carina, luka, porabnik);



upoštevati je treba interese vseh oddelkov v podjetju, ki pa so lahko konfliktni (oddelki za
marketing, proizvodnjo, finance idr.); pri tem je treba doseči za podjetje najkoristnejši
kompromis;



pri reševanju problemov je treba pritegniti strokovnjake iz različnih strok (tehniki,
tehnologi proizvodnje, tehnologi logistike, informatiki, ekonomisti, pravniki idr.);



v bolj zapletenih primerih je treba pritegniti zunanje strokovnjake (svetovalna podjetja),
zlasti v primerih, ko logistični problem zahteva znanje in izkušnje, ki jih podjetje ne
premore.

Glavni cilji dobrega vodenja logističnih procesov so (Logožar 2000, 21):


znižanje stroškov logistike, ki dosegajo včasih v podjetjih tudi do 30 % in več prodajne
cene. To dosegamo s krajšanjem poti, s primernim znižanjem zalog, z naročanjem
primernih količin blaga, s koncentracijo tovorov, s pravilnim pakiranjem, z uvedbo
ustrezne mehanizacije, s sodobno informacijsko tehnologijo itd.;



izboljševanje kakovosti oz. izboljševanje servisa logistike pri kupcih, kar dosegamo z večjo
hitrostjo in točnostjo dobav, z opravljanjem logističnih storitev »od vrat do vrat«, z dostavo
ob pravem času in na pravem kraju, z veliko zanesljivostjo, z dostavo blaga v zahtevani
obliki in nepoškodovano, s primerno ceno itd.;



varstvo okolja – nanj najbolj vplivajo trije elementi logistike, in sicer so to pakiranje
(embalaža), transport (onesnaževanje zraka in voda, hrup) in skladiščenje (izraba prostora).
Zato se morajo logistiki nujno vključiti v prizadevanja za »zeleno logistiko«;



humanizacija dela; pri organiziranju in izvajanju logističnih dejavnosti moramo biti
pozorni na ergonomiko dela in preprečevanje poklicnih bolezni.

Logistični procesi so sklop dejavnosti, od katerih je odvisno izvajanje logističnih dejavnosti.
Znotraj logističnih procesov se izvajajo funkcije transporta, manipulacije in skladiščenja (kjer
so pomembni procesi pretoka blaga), pakiranja in deklariranja (kjer so pomembni procesi za
pomoč pri pretoku blaga), dostavljanja in obdelave naloga (kjer so pomembni procesi pretoka
informacij) (Šafran b. l., 4).
Da bi lahko ustrezno raziskali in opredelili metode načrtovanja logističnih procesov, je treba
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opredeliti nosilce teh logističnih procesov ali elementov logističnega sistema.
Ti vključujejo (Šafran b. l., 4):


transport,



skladiščenje,



zaloge,




distribucija,
manipulacije,




človeški faktor – kadri,
informacije, komunikacije in nadzor,



integracija.

Transport je posebna dejavnost, ki omogoča transport blaga, ljudi in energije iz enega kraja v
drugega. Primarna naloga prevoza je pravočasna dostava surovin, polizdelkov, drugega
materiala in končnih izdelkov. Transport ima svoje opravičilo v dejstvu, da je redko, ko se točka
proizvodnje in potrošnje ujemata. Transport materialov in blaga služi za obvladovanje
prostorskih razdalj med dobavitelji, proizvajalci in potrošniki. Za prevoz blaga je na voljo več
prevoznih sredstev (Regodič 2011, 125):



cestni transport,
železniški transport,




vodni transport,
zračni transport,



cevovodni transport,



kombinirani transport.

Pri izbiri najustreznejše transportne poti in transportnega sredstva je treba primerjati elemente,
ki sestavljajo kakovost transporta in izbrati optimalno (najbolj primerno) različico. Elementi
kakovosti transporta so (Logožar 2004, 73–74):


hitrost – vpliva na hitrost procesa proizvodnje, obračanje finančnih sredstev, zniževanje
stroškov za sredstva, povezana s transportnim procesom in s tem na oblikovanje narodnega
dohodka;




varnost – je še posebej pomembna pri prevozu oseb in da se ohrani kakovost blaga;
množičnost – je važen element kakovosti transporta, je nujna za oskrbo določenih panog
industrije z energijo in surovinami itd.;



rednost – uporabnik transporta vnaprej računa na izbrane vrste prevoza (linije);



točnost – ima tudi vpliv na redno oskrbo, pomembna je za nemoten potek procesa
proizvodnje;



pogostost – s tem, ko so pogostejši prevozi oseb in blaga, se povečuje kakovost transporta;



dostopnost – pomeni, da se lahko med blagom in transportnim sredstvom ustvari
neposredna zveza;
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udobnost – pomembna je pri prevozu ljudi in vpliva na izbiro prevoznega sredstva;



varstvo okolja in poraba energije – treba ju je upoštevati še z narodnogospodarskega vidika.

Kaltnekar (1993, 335) opredeljuje notranji transport kot nujni sestavni del procesa proizvodnje.
Dokler podjetje funkcionira, njegovo delo poteka. Lahko ga npr. primerjamo z ožiljem, ki
poganja življenje po vsem organizmu.
Glavna naloga notranjega transporta je, da na vsako delovno mesto pravočasno dostavi
zahtevano količino ustreznega materiala in odpelje vse tisto, kar na tem delovnem mestu
nastaja. Povezuje vse celice procesa proizvodnje in opravlja vse potrebne pretoke materiala. Pri
tem se kot enakopravni del vključuje v celotni proizvodni proces: končni proizvod je skupni
rezultat obdelave in vseh drugih potrebnih procesov, med njimi tudi notranjega transporta
(Kaltnekar 1993, 377).
Pomen notranjega transporta stalno narašča, narašča pomen materiala v celotnem proizvodnem
dogajanju in vzporedno s tem se povečuje tudi pomen vseh njegovih premikov. Vedno večja
delitev dela v proizvodnih procesih zahteva vedno več premikanja materiala, smotrno
oblikovanje vseh materialnih premikov znotraj podjetja je zato zelo pomembna naloga
(Kaltnekar 1993, 377).
Skladiščenje je fiksna točka ali vozlišče v logističnem sistemu, kjer podjetje ohranja surovine,
polizdelke ali končne izdelke v različnih časovnih obdobjih. Shranjevanje izdelka v skladiščih
ustavi ali prekine pretok blaga, s tem pa se dodajajo stroški izdelkom. Nekatera podjetja imajo
negativen odnos do stroškov skladiščenja in se nagibajo k temu, da se temu izognejo, če je le
mogoče. Ta odnos se spreminja zahvaljujoč razumevanju, da lahko skladiščenje poveča
vrednost izdelka in ne stroškov. Druga podjetja, zlasti distributerji ali veleprodaja, so šla na
drugo ekstremno in shranjujejo vse izdelke. Na podlagi svoje osnovne vloge se lahko
skladiščenje opredeli kot prostor za začasno hrambo različnih materialnih sredstev v kosovni
(embalaža), razsuti in tekoči obliki, ki bodo čez nekaj časa vključeni v reprodukcijo, transport
ali potrošnjo. Skladišča so oblikovana tako, da se izenačijo neravnovesja, ki se pojavljajo v
razmerju med potrebami potrošnikov in možnostjo nabave. Sredstva so načrtovana za
vključitev v proizvodnjo, distribucijo ali potrošnjo (podpora v oskrbovalnih verigah) (Regodić
2011, 163).
Križman in Križman (2008, 56–57) navajata, da v tipičnem skladišču potekajo dejavnosti, ki
jih lahko razdelimo v šest različnih funkcij:


prenos blaga – obsega dejavnosti, ki jih izvedemo z mehaničnimi manipulacijskimi sredstvi
(viličarji, tekoči transportni trakovi, vozički, dvigala, verižni prenosniki) ali ročno, in sicer
od sprejemnega mesta blaga v skladišče do hrambe in oblikovanja zalog;



sprejem blaga – običajno blago pride v skladišče s transportnim sredstvom (kamion,
vlakovna kompozicija idr.), sledi razkladanje, kakovostna in količinska verifikacija blaga
po spremnih dokumentih ter vnos podatkov o blagu v skladiščne zaloge;
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shranjevanje – zajema ustrezno razporeditev blaga na mesta, ki so za posamezne artikle
določena, in kjer blago ostane do povpraševanja po njem s strani proizvodnje ali
uporabnikov;



manipulacije z blagom – zajemajo dejavnosti v samem skladišču, ko se blago premešča
med posameznimi skladiščnimi mesti. Upoštevati moramo zahtevo po minimalni porabi
časa za manipulacije med komisioniranjem, kar pa pomeni takšno alokacijo blaga, da bo
tisto z višjim dejavnikom obračanja nameščeno čim bliže mestu odpreme;



odprema – se deli na fizični del (komisioniranje s pripravo na transport) in na dokumentni
del (obdelava naročil);



pakiranje – tukaj gre predvsem za transportno embalažo kot zaščito blaga med transportom.
Pakiranje lahko obsega tudi samo nakladanje blaga na transportno sredstvo, kjer včasih
zadostuje že komercialna embalaža.

Sistem zalog je bil pogosto naveden kot sistem upravljanja zalog (upravljanje zalog ali
gospodarjenje z zalogami). Ukvarja se z vsemi odločitvami, ki vplivajo na bilanco stanja.
Zaloge so amortizerji (blažilniki) med vhodnimi tokovi in izhodi materialnih dobrin in
nastanejo, ko pride do neskladja med vhodnimi in izhodnimi tokovi blaga. Podjetja morajo
proizvajati in hraniti dodatne zaloge za zadovoljitev spreminjajočih se vzorcev povpraševanja.
Če bi podjetja lahko natančneje napovedovala potrebe, bi bilo veliko logističnih dejavnosti
nepotrebnih ter bi le malo vplivale na logistične stroške. Večina skladišč bi bila nepotrebnih.
Uporaba opreme za ravnanje z materiali, kot so viličarji, žerjavi in tekoči trakovi, bi se
zmanjšala na minimalno (Regodić 2011, 225–226).
Po Kaltnekarju (1993, 273–274) zaloge ne morejo biti vedno enake, torej neka statična količina.
Obstajanje zalog ne bi imelo nobenega smisla, če bi se lahko polnile in praznile v istem ritmu,
če bi torej lahko vsak izdan material bil takoj nadomestljiv. Tako že to dejstvo povzroča gibanje
obsega zalog, njihovo nihanje znotraj nekih normativov ali okvirov. Zaloge je treba spreminjati
tudi zunaj teh okvirjev oz. spreminjati različne normative. Skladiščem se postavljajo različne
naloge zaradi sprememb zunanjih in notranjih pogojev, enkrat so potrebne zaloge večje, drugič
manjše. Na višino zalog vpliva veliko dejavnikov, ki se spreminjajo, in z njimi je treba
spreminjati tudi zaloge. Teh dejavnikov je veliko, izhajajo pa zlasti iz pogojev procesa
proizvodnje in položaja na nabavnem in prodajnem trgu. Bistveni med njimi so:


odvisnost od trga, še posebej razmerje med ponudbo in povpraševanjem;




likvidnost podjetja in s tem povezane priložnosti za izkoriščanje stanja na trgu;
transportne in lokalne komunikacijske možnosti;




proizvodna dejavnost (npr. izkoristek porabe materiala);
značilnosti proizvodnega programa podjetja;



cilji poslovne politike podjetja itd.

Manipuliranje z blagom, to je s surovinami, proizvodi, polproizvodi, vpliva na kakovost in
hitrost transporta ter skladiščenja blaga. K manipulativnim operacijam prištevamo na primer
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pretakanje, iztakanje, merjenje količine, pregledovanje kakovosti, prekladanje blaga, pakiranje,
sortiranje, paletizacijo, kontejnerizacijo, oblikovanje transportnih enot, nameščanje materiala v
skladišča, komisioniranje, sortiranje, prevzem surovin in proizvodov iz skladišč ter podobno.
Navedene operacije poznamo pod imenom neposredne logistične manipulacije, saj pomenijo
pretok blaga v neposrednem logističnem toku (Logožar 2004, 86).
V logistiki je blago praviloma kategorizirano glede na značilnosti, ki so pomembne za
realizacijo skladiščenja, pretovora in transporta, kjer je prevladujoče merilo oblika blaga. Po
drugi strani je oblika zapleten mejnik z vrsto značilnosti, ki opredeljujejo tehnologijo realizacije
procesa ravnanja z blagom (prijemanje, odlaganje, hranjenje itd.). Ob upoštevanju tega je blago
razvrščeno v naslednje kategorije (Regodič 2011, 271):


kosovno blago,



razsuto blago,



tekoče blago,



plinasto blago.

Pod kosovno blago se šteje blago, ki se pojavi v enoti, ki se lahko šteje. Na tej točki obstaja
originalno kosovno blago (kot so majice, hlače, čevlji, električni štedilniki, TV in podobno) in
blago, ki je lahko v prvotnem stanju tekočina, plin, razsuto blago (prašnato, zrnato itd.) in se s
pakiranjem v ustrezno embalažo pretvori v kosovno (Regodič 2011, 272).
Pod razsuto blago sodi blago, ki se pojavi kot razsuti material, z glavno značilnostjo, da se lahko
zgrabi ali vsuje. Razsuto blago se po pravilu pojavlja kot masovno, torej v velikih količinah in
struktura je lahko večje ali manjše granulacije (Regodič 2011, 272).
Pod tekoče blago šteje blago, kadar videz tovora v postopkih skladiščenja, ponovnega
natovarjanja in prevoza pomeni različne vrste snovi v tekočem agregatnem stanju, ki so
shranjene v skladiščnih cisternah, in transport v rezervoarjih. Zato se pojem tekočega blaga ne
nanaša na tekočine v embalaži, ki so razvrščene v kosovno blago (Regodič 2011, 273).
Blago v plinastem agregatnem stanju – plini so glede na majhno gostoto v skladiščnih procesih,
pretovarjanju in transportu vedno prikazani v eni od naslednjih oblik: stisnjeni, utekočinjeni ali
zamrznjeni plini s ciljem povečati količino plina v enoti prostornine, kar omogoča bolj
racionalno uporabo teh snovi. Podobno kot tekočemu blagu, saj gre tudi tu za obliko fluidov, je
tehnologija realizacije tako skladiščnih kot transportnih procesov in pretovarjanja specifična in
vključuje uporabo specializiranih sistemov in opreme (Regodić 2011, 273).
Organizacija logistike je privedla do določenih odnosov med kadri. Sama učinkovitost
organizacije je odvisna predvsem od kadrov, ki smo jih postavili v sistem. Pogosto še vedno
prevlada mišljenje, da so dela v organizaciji logistike manj zahtevna dela, vendar pa je čedalje
bolj jasno, da je organizacija logistike zelo pomembna in zato je treba imeti strokovno
podkovane kadre. Najbolj je skrb vzbujajoče stanje v notranji logistiki, kjer na delovna mesta
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vodij zaposlujejo delavce, ki niso bili kos prejšnjim vodstvenim funkcijam na drugih področjih.
S tem je zelo okrnjeno njihovo strokovno znanje in s tem trpi tudi delo v logistiki (Križman in
Križman 2008, 15).
Včasih so bili informacijski sistemi močno notranje usmerjeni, kar danes v konkurenčnih
razmerah ne zadostuje več. Odgovor je v zunanji usmeritvi podjetja. Sodoben strateški
informacijski sistem je nadgradnja osnovne notranje usmeritve v povezavi z okolico. Na
podlagi analize dodane vrednosti v vrednostni verigi je naravnan v uspešnost poslovanja.
Značilnost strateškega informacijskega sistema je povezovanje podjetja na vertikalni in
horizontalni ravni, kar omogoča boljši pretok informacij v obsežnejšem krogu zainteresiranih
subjektov – dobavitelji, kupci. Temeljni cilji strateških informacijskih sistemov so (Logožar
2004, 89):


nadzor, kako se izvaja poslovna strategija;




naravnanost k strankam in h konkurenčni prednosti podjetja;
podpora podjetju pri zagotavljanju učinkovitega poslovanja;




zmožnost hitrega odzivanja na spremembe, ki so nastale v poslovnem okolju;
podpora poslovnim povezavam (navidezne organizacije);



podpora vertikalni in horizontalni povezavi z okolico;



optimalna prilagoditev prenovljenim poslovnim procesom;



zagotovitev kakovostnih, pravih in verodostojnih informacij in da so ob pravem času na
pravem mestu;




podpora učinkovitemu in hitremu poslovnemu odločanju in poročanju;
zagotavljanje poslovnega informiranja;



podpora upravljanju znanja;



vsestransko obvladovanje in učinkovito upravljanje virov poslovnega sistema;



morebitnost izrabe modernih informacijskih zasnov (skladišča podatkov, elektronsko
poslovanje, portali).

2.3

Logistični menedžment

Menedžment je lahko oznaka za organ, ki vodi poslovanje podjetja, ali za njegove dele. Obenem
pa je tudi skupna oznaka za vse menedžerje v podjetju. Ločimo vršni menedžment (vrhovni
menedžment, top menedžment, top executives), srednji menedžment (middle management) in
nižji menedžment (delavniški menedžment, shop-floor management). Menedžer je vsaka oseba
v podjetju, ki v njem odloča: snuje in planira, organizira, vodi, usmerja in nadzoruje delovanje.
Njegovo delovanje obsega vodenje poslovanja podjetja, lahko le poslov podjetja (poslovodenje)
ali ljudi v podjetju (voditeljstvo, leadership). Proces menedžmenta je torej vodenje poslovanja
podjetja in vodenje ljudi v delu in poslovanju podjetja k doseganju izidov (Kralj 2005, 19).
Cilji logistične dejavnosti v podjetju so (Martinčič 2009, 550–551):
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zagotavljanje vključenosti logistike v celoten poslovni proces;



kadrovanje in izobraževanje, ki zagotavlja strokovnost in povezanost določenih poslovnih
funkcij v podjetju;



zagotavljanje preskrbe potrebnih resursov za podjetje v zahtevanih količinah, kvaliteti, ob
pravem času in na pravem mestu – zagotavljanje nemotenega delovnega procesa;




zagotavljanje distribucije blaga do kupcev v skladu z zahtevami;
usklajevanje dobave resursov s finančnimi zmožnostmi;




vzdrževanje dobrih poslovnih odnosov s poslovnimi partnerji in kupci;
zagotavljanje transparentnosti dela, zanesljivosti in točnosti opravljanja nalog ter



pretok informacij o stanju in spremembah v okolju.

2.4

Razvoj logističnih procesov in sodobne rešitve

Informacijski sistem v logističnem procesu organizacije je dejavnost, ki s komunikacijskimi
kanali povezuje posamezne logistične aktivnosti v organizaciji ter zagotavlja ustrezno in
pravočasno oskrbo z informacijami, potrebnimi za učinkovito odločanje. To omogoča tako, da
s pomočjo informacijske tehnologije, postopkov in ljudi zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje
potrebne podatke in informacije. V širšem pomenu pojem tehnologija pomeni uporabo znanja.
V organizaciji tehnologija vključuje strokovno znanje in izkušnje, tehnike, postopke, naprave
in sisteme, ki se uporabljajo pri izvajanju dejavnosti. Uporaba tehnologije ima velik vpliv na
konkurenčno sposobnost organizacije predvsem iz naslednjih razlogov (Čižman 2002, 38):



omogoča nastanek novih proizvodov in storitev za kupca;
omogoča nove procese ali nove načine preskrbovanja blaga ali storitev;



lahko se uporablja za izboljšavo strukture in delovanja organizacije.

Zelo očitno je, da želijo podjetja za logistiko in oskrbovalno verigo uvesti skladiščni sistem
upravljanja (WMS), da maksimirajo svoj poslovni potencial in s tem dosežejo konkurenčno
prednost in zagotavljanje brezhibnih logističnih storitev svojim strankam. Hkrati pa mora biti
implementacija WMS usklajena s tehnološkim razvojem, da bo lahko podpiral najnovejše
tehnologije (Andiyappillai in Prakash 2019, 9).
Digitalizacija ima izjemne učinke na to, kako organizacije in ljudje, povezani z njimi,
komunicirajo v svojem omrežju. Z digitalizacijo nadzornih svetov se je celotno omrežje
nadzornih sistemov hitro spremenilo. Sledenje in iskanje izdelkov je zdaj lažje, kar povzroča
manjše izgube. Vsi partnerji nadzornega sveta imajo dostop do vseh podatkov, s čimer je
oskrbovalna veriga učinkovitejša s pravočasno dostavo prave količine izdelkov na vsaki stopnji
v mreži oskrbovalne verige (Gupta idr. 2020, 16).
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Preglednica 1: Vpliv informacijske tehnologije na podjetje
Organizacija

Operacije

Menedžment
Novi proizvodi

Odnosi s kupci

Novi računalniški sistemi odpravljajo stare meje v podjetju in omogočajo
takojšnje posredovanje kritičnih informacij različnim oddelkom, produktnim
skupinam in tudi delavcem v delavnicah.
V proizvodnji se informacijska tehnologija uporablja za skrajšanje časa
obdelave, zmanjšanje okvar in odpadkov. V storitvah se elektronsko poslovanje
uporablja za komunikacije z dobavitelji in kupci.
Novi sistemi in procesi so odpravili menedžerske sloje in zreducirali ravni
poslovanja.
Hitro posredovanje povratnih informacij (pripomb) s trga in od kupca je
povzročilo velike spremembe v fazi razvoja. Zato je mogoče hitro prenoviti
proizvodne linije in naravnanost na specifičnega kupca.
Spremenil se je način obdelave naročil. Dostop do obsežne podatkovne baze
podjetja omogoča službi za oskrbo kupca takojšnjo obdelavo zahteve posamezne
stranke.

Vir: Čižman 2002, 39.

Pospešeni procesi digitalizacije so transformirali vsebino poslovanja in prispevali k povečani
dinamičnosti tržnega okolja in strukture. V času procesa digitalizacije so proizvodni procesi
doživeli hiter razvoj, obstoječi procesi so se izboljšali, pojavile so se nove tehnologije, močno
se je razširil industrijski prostor. Sicer pa digitalizacija pomeni zajem analognega signala in
pretvorbo v digitalno obliko za namen generiranja digitalne predstavitve, ki jo je mogoče
elektronsko shraniti ali obdelati. Digitalizacija naredi informacije in komuniciranje dostopno
povsod, kadar koli, znotraj katerega koli koncepta, za katerega koli uporabnika in za dostop
preko katere koli naprave in vrste dostopa (Kayikci 2018, 782–783). Digitalizacija oskrbovalnih
verig naj bi izboljšala oskrbovalne verige in dosegla celotno poslovno uspešnost, boljše
upravljanje in nadzor zalog, natančnejše prepoznavanje napak in boljše napovedi vzdrževanja.
Prav tako naj bi izboljšala sodelovanje dobaviteljev/kupcev in povečala splošno učinkovitost
poslovanja ipd. Zato je priporočljivo, da podjetja ocenijo svoja poslovna okolja in omrežja
vrednostnih verig, da ugotovijo vrzeli v uspešnosti, ki bi jim digitalizacija dobavnih verig
pomagala izboljšati slaba poslovna področja (Haddud in Khare 2020, 753).
Neprekinjeno merjenje uspešnosti je glavna mantra za uspeh vsakega podjetja v današnjem
globalnem okolju. Pomembni kazalniki učinkovitosti dobavne verige vključujejo čas izvedbe,
kakovost, nizke stroške, visoke storitve za stranke, izkoriščenost virov, dobičkonosnost,
minimalne količine odpadkov, prilagodljivost, integracijo in dodajanje vrednosti
zainteresiranim stranem. Ukrepi za izboljšanje učinkovitosti dobavne verige vključujejo
uporabo tehnologije, kot je uporaba interneta, nenehna izmenjava informacij, izboljšano
usposabljanje delovne sile za učinkovito in uspešno delovanje, nadzor stroškov in kakovosti
izdelka kot tudi procesi, optimizacija virov in usklajevanje med partnerjem v dobavni verigi
(Saurav 2020, 477–500).
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3

PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODJETJA

V nadaljevanju predstavljamo moderno družinsko podjetje SIBO G., d. o. o., ki smo ga izbrali
za predstavitev teme magistrskega dela.

3.1

Kratka zgodovina podjetja

SIBO G. ima več kot 50-letno tradicijo na področju zapiralne embalaže za tube in tehničnih
rešitev. V sklopu podjetja ima tudi lastni raziskovalno tehnološki center. Na področju zapiralne
embalaže v podjetju proizvajajo izdelke za področja zapork za tube, primarne embalaže za
farmacijo ter tankostensko embalažo. S proizvodnjo tehničnih rešitev pokriva predvsem, ne pa
izključno, področja, kot so gospodinjstvo, industrija ter medicina. Razvojno-tehnološki center
zaznamuje lastni razvoj, tehnologija proizvodnje gnezd ter usposobljenost zaposlenih. Izvažajo
v več kot 60 držav po celem svetu, imajo več kot 300 kupcev s celotnega sveta, letno pa
proizvedejo več kot 4 milijarde izdelkov (Sibo G d. o. o. b. l.).
Sedež podjetja je v Škofji Loki v Sloveniji, ima pa tudi podjetji SIBO USA v Virginiji v ZDA,
v Rusiji pa SIBO RUS v Moskvi. Z odprtjem predstavništev in logističnega centra na tujih trgih
bo podjetje laže uresničevalo doseganje svojega strateškega cilja – postati zanesljiv dobavitelj
na globalnem trgu. Stalnost na trgih tako v Evropi kot tudi na ameriškem in drugih omogoča
konstanten razvoj in zahteve po lastnem izpopolnjevanju. Z namenom odličnosti zato podjetje
vlaga v znanje zaposlenih in razvija nove produkte (Sibo G d. o. o. b. l.).
V okolju, kjer je edina stalnica sprememba, je še toliko pomembnejše zavedanje o neizprosnosti
konkurence. Sodelovanje vseh zaposlenih na vseh ravneh ter enoten nastop proti njej je tako
ključnega pomena za uspešno doseganje vseh strateških ciljev. Novosti, znanje, kompetence in
ideje so tisto, kar Sibo G loči od drugih, in to, kar podjetje pelje naprej. Medoddelčno
sodelovanje ter prispevek vseh zaposlenih vodi do uspešnega doseganja pričakovanj ter
izpolnjevanja zaupanja kupcev. Nabor dejavnosti se je dopolnil z novimi, s katerimi se dodatno
krepi medresorsko sodelovanje, zagotavlja višja učinkovitost ter še uspešnejše doseganje
visoko zastavljenih ciljev tako na področju prodaje kot tudi ugleda podjetja.

3.2

Vizija, poslanstvo in strategija podjetja

V vsakem podjetju si postavijo določene cilje in prav tako so tudi v podjetju Sibo G postavili
svojo vizijo, poslanstvo in strategijo.

Vizija
Podjetje SIBO G si prizadeva, da postane prvi in največji dobavitelj plastične embalaže za
področje farmacije in kozmetike ter medicinskih pripomočkov v Evropi (Sibo G d. o. o. 2018,
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5).

Poslanstvo
Podjetje SIBO G. ponuja kupcem rešitve na področju zapiralne embalaže za tube in tehničnih
rešitev, ponosni pa so tudi na lastni raziskovalno-tehnološki center (Sibo G d. o. o. 2018, 5).
Zaradi nenehnega nadgrajevanja znanja zadovoljujemo tudi najzahtevnejše kupce s področja
ponudbe orodjarskih storitev. V podjetju SIBO G čutijo veliko odgovornost do družbe, okolja,
kupcev in zaposlenih, zato nenehno sprejemajo nove ukrepe za doseganje višjih ciljev na
omenjenih področjih (Sibo G d. o. o. 2018, 5).

Strategija
Z dobrimi poslovnimi odnosi s kupci in dobavitelji ter s konkurenčno ponudbo in odlično
kakovostjo želi podjetje ustvarjati dobičkonosen posel na področjih ustne nege, kozmetike,
farmacije, medicine in tehničnih izdelkov ter postati zanesljiv dobavitelj na globalnem trgu
(Sibo G d. o. o. 2018, 5).
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4

EMPIRIČNI DEL

V podjetju so v preteklem letu združili vodenje nabave in logistike, kar je tudi ena izmed
izboljšav, ki so jih načrtovali. Pred tem je bila logistika vodena s proizvodnjo (Sibo G d. o. o.
2021, 16).

4.1

Posnetek trenutnega stanja

Omenjena združitev je popolnoma na mestu in omogoča usklajeno delo obeh oddelkov. V
nadaljevanju si bomo pogledali, na kakšen način trenutno poslujeta nabava in logistika (slika
3).

Slika 3: Organigram nabave in logistike
Vir: Sibo G d. o. o. 2021, 16.

Nabavni oddelek v podjetju šteje skupaj z vodjo 6 zaposlenih. Vsak od nabavnih referentov ima
točno določene naloge in skrbi za določeno število dobaviteljev, ki so smiselno razporejeni
mednje. Znanja in usposobljenost nabavnih referentov so bistvenega pomena, tako da lahko
med odsotnostjo enega nabavnega referenta njegovo delo opravlja njegov sodelavec. V ta
namen je tudi pripravljena matrika usposobljenosti (slika 4), iz katere je razvidno, kdo lahko
koga nadomešča v času odsotnosti. Hkrati vidimo, katera znanja določenemu sodelavcu
manjkajo (Sibo G d. o. o. 2020b, 17).
.
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Slika 4: Matrika usposobljenosti
Vir: Sibo G d. o. o. 2020b, 17.

ERP (Enterprise resource planning) poslovni sistem, ki se uporablja v podjetju, se imenuje
OpPis (Opalov poslovno informacijski sistem), ki ga je razvilo podjetje Opal (slika 5).

Slika 5: Poslovno informacijski sistem OpPIS
Vir: Opal informatika d. o. o. 2021.

Sam proces nabave (slika 6) v podjetju Sibo G bomo prikazali z diagramom poteka, nato pa se
bomo posvetili vsaki točki procesa posebej.
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Slika 6: Diagram nabavnega procesa
Vir: Sibo G d. o. o. 2020b, 18.
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Vsako naročilo se začne z razlogom, in to je potreba po materialu ali storitvi. Trenutno se
uporabljajo trije različni sistemi za naročila (OpPIS, tabela Excel za naročila pisarniškega
materiala, aplikacija na spletu za naročila določenih pomožnih materialov in materialov za
vzdrževanje). V nadaljevanju si bomo pogledali proces naročila materiala za proizvodnjo
(OpPIS) (Sibo G d. o. o. 2020b, 8).
Planska služba proizvodnje zazna potrebo po naročilu materiala in odda zahtevek za naročilo v
interna naročila. Interno naročilo (priloga 2) je dokument, ki ga pripravi planska služba in v
njem natančno opiše želeni material, količino materiala in rok dobave (pri večini materialov so
roki dobave vpisani v sistemu), od katerega je odvisna tudi izdelava določenega izdelka in
potrditev dobavnega roka kupcu. Če so za naročen material kakršne koli dodatne zahteve
(kakovostne ali tehnične), mora biti prav tako zapisano pod opombe v internem naročilu. Če
gre za material, ki ga še niso uporabljali v proizvodnji, ga naročijo najprej za vzorčenje in šele
po uspešni validaciji v večjih količinah za proizvodnjo. Ko je interno naročilo (slika 7)
sestavljeno, ga planska služba potrdi in od tistega trenutka dalje je vidno nabavni službi (Sibo G
d. o. o. 2020b, 9).

Slika 7: Izdelava interne naročilnice
Vir: Sibo G d. o. o. 2020b, 9.

Ko nabavna služba prejme interno naročilo, ga mora skrbno pregledati, če vsebuje vse potrebne
parametre, ki so potrebni za izdelavo naročila dobavitelju. V primeru, ko imajo z dobaviteljem
sklenjeno pogodbo in dogovorjene cene, se izda naročilo. Če za določeni material nimajo
sklenjene pogodbe in dogovorjene cene, je potrebno pridobiti ponudbo pri dveh, treh
ponudnikih, če je to mogoče. Če interno naročilo ni pravilno specificirano, ga nabavna služba
zavrne in zahteva dodatne podatke (Sibo G d. o. o. 2020b, 9).
Izbor in odobritev novega dobavitelja je proces, ko v nabavni službi nimajo znanega dobavitelja
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za naročeni material. Po pridobitvi ponudb se odločijo na podlagi primerjave med prispelimi
ponudbami za najugodnejšo (kakovost, dobavni rok, cena, plačilni pogoji). V nabavni službi
nenehno spremljajo dogajanje na trgu in se dogovarjajo z novimi dobavitelji, ki nudijo ustrezne
materiale in zagotavljajo ugodne pogoje za poslovanje. S tem se ohranja konkurenca med
dobavitelji in ustrezna raven kakovosti in nabavnih cen. Nove dobavitelje izbirajo predvsem z
raziskavo internetnih strani, obiski sejmov in priporočili kupcev. Novi dobavitelj se izbere, če
se ugotovi, da z dosedanjim dobaviteljem ne dosegajo optimalnega izplena ali določenega
materiala ni zmožen dobaviti v želenem roku. Izbor dobavitelja poteka po ustaljenem postopku
z ocenjevanjem. Ocenjujejo se: kakovost kooperacije (kakovost materiala in odzivnost
dobavitelja) s 30 točkami, nabavni pogoji (cena, valuta) s 35 točkami, material – dobava
(zaloga, čas dobave, proizvodne kapacitete, oddaljenost) z 20 točkami, ostali faktorji (ISO
certifikat, vitalnost materiala za podjetje, zanesljivost dobavitelja, pričakovan promet) s 15
točkami. Vse točke so tudi ponderirane, kar lahko vidimo v preglednici 2. Da se potrdi novi
dobavitelj, mora biti pridobljena ocena vsaj 70 % ali več možnih točk (preglednica 2) (Sibo G,
d. o. o., 2020b, 5).
Preglednica 2: Merila za izbor novega dobavitelja

Vir: Sibo G d. o. o. 2020b, 5.
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Slika 8: Diagram poteka izbora in presoje dobavitelja
Vir: Sibo G d. o. o. 2021, 66.

Če dobavitelj ustreza merilom, se mu izstavi naročilnica (priloga 3). Ta postopek se izvede
samo ob predpostavki, da gre za novega dobavitelja. V primeru, ko gre za rednega dobavitelja,
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se izda naročilnica (slika 9) takoj po pregledu ponudb oz. v primeru, ko imajo dogovorjene cene
z dobaviteljem neposredno brez povpraševanja. Da preprečijo logistične, administrativne in
druge zaplete, zahtevajo od dobavitelja, da pisno potrdi vsako naročilo. Potrditev naročila
vpišejo v sistem OpPIS. Kadar je pariteta dobavitelj EXW, je treba organizirati tudi prevoz
blaga. Za količino do 25 kg lahko nabavna služba sama organizira transport, če je količina večja
od 25 kg, prepusti urejanje transporta logistični službi, ki izbere najbolj optimalne pogoje za
dobavo (cena, termin) (Sibo G d.o.o. 2020b, 11).

Slika 9: Izdelava naročila
Vir: Sibo G d. o. o. 2020b, 11.

Enkrat letno se opravi ocenjevanje dobaviteljev, dobavitelje se določi na podlagi nabavljene
vrednosti, dosežene v predhodnem letu. Izbere se top 10 dobaviteljev po prometu ter dodajo
dobavitelji, ki po prometu sicer ne spadajo med top 10, vendar dobavljajo blago, ki je
nenadomestljivo za proizvodnjo. Ocenjuje se 30 dobaviteljev. Ocenjevanje dobaviteljev poteka
na podlagi formalnega sistema ocenjevanja izbranih dobaviteljev. Nabavna služba spremlja in
ocenjuje dobavitelje ter s tem prispeva pomembno vlogo pri izvajanju kakovosti, saj je kakovost
končnih izdelkov v veliki meri odvisna od kakovosti osnovnih materialov in surovin. Glavna
naloga nabavne službe je med drugim, da sodeluje pri izboljšanju kakovosti, ki jo ponujajo
dobavitelji. Ocenjevanje z različnimi merili je nujno tako za kupca kot za dobavitelja, saj lahko
na podlagi povratnih informacij sprejmeta marsikateri ukrep za izboljšanje poslovanja, če je to
potrebno (Sibo G d. o. o. 2020b, 3–4).
Končna ocena je rezultat kakovosti posameznih dobav med letom, v katerem poteka
ocenjevanje, in enkratne ocene splošne ravni medsebojnega sodelovanja (Sibo G d. o. o. 2020b,
4).

34

Vsebinsko se merila ocenjevanja delijo na dva sklopa (Sibo G d. o. o. 2020b, 4):
Merila, ki se ocenjujejo za vsako dobavo posebej:


zanesljivost dobav (ali je želena dobava enaka dejanski dobavi);

 kakovost dobave (ustreznost vhodnega materiala oz. surovine);
 nabavni pogoji (cena, termin in pariteta dobave, rok plačila);
Merila, ki se ocenjujejo enkrat letno:


kakovost sodelovanja (odzivnost ob naročanju, odzivnost na reklamacije, tehnična
dokumentacija);



ostali dejavniki (odzivnost na povečanje zmogljivosti, certifikat družine ISO, vrednost
nabave na letni ravni, kontinuiteta dobavitelja, lokacija dobavitelja).

Na podlagi ocen, ki jih nabavna služba dodeli posameznemu dobavitelju, se na koncu izračuna
skupna ocena. Na tej osnovi se dobavitelji razvrstijo v skupine A, AB, B, C. Rezultat
ocenjevanja predstavlja izhodiščno stanje, na podlagi katerega dobavitelj pripravi program za
izboljšanje kakovostne ravni. Izvzeti so le dobavitelji, ki dosegajo kakovostno raven A (Sibo G
d.o.o. 2020b, 4).
Po končani analizi se dobaviteljem pošljejo rezultati ocenjevanja in spremni dopis, v katerem
so obrazložena merila ocenjevanja. Povratna informacija dobaviteljev je ključnega pomena,
zato se od njih v časovno določenem obdobju pričakujejo predlogi in korektivni ukrepi za
izboljšanje sodelovanja (Sibo G d. o. o. 2020b, 4).
Med letom se izvedejo tudi 2–3 presoje sistema kakovosti pri dobaviteljih in 10 samopresoj
(pošiljanje vprašalnika, na katerega dobavitelj odgovori), ki s strani nabavne službe ne zahteva
veliko časa glede na to, da ni potreben osebni obisk pri dobavitelju. Presoja sistema kakovosti
dobavitelja je ena izmed vrst ocenjevanja dobavitelja. Ta poda informacijo, ali je sposoben
izdelovati izdelke enake kakovosti, kot je predpisana dokumentacija in je bila predstavljena z
vzorci. Ocenjevano podjetje mora omogočiti presojevalcu vpogled v dokumente in ostale
podatke, ki so ključni za presojo. Presojevalci pregledajo dokumentacijo in preverjajo, ali
dejansko stanje ustreza predpisanemu (Sibo G d. o. o. 2020b, 5).
Prevzem materiala se opravi na vhodni kontroli (slika 10), ki je del nabavne logistike in upravlja
s centralnim skladiščem. Naloga vhodne kontrole je zagotoviti, da noben material ne pride v
proizvodni proces, ne da bi bil preverjen, da ustreza vsem kakovostnim in drugim zahtevam, ki
so zanj določene po standardih in prevzemnih zahtevah. Vsak prispeli material vhodna kontrola
prevzame in pregleda. Prevzemni preskus izvaja na podlagi standarda kakovosti. Če je v
postopkih potreben laboratorijski pregled, se ta opravi pri zunanji instituciji. Na osnovi vseh
zbranih podatkov vhodna kontrola opravi prevzem. Če so rezultati kontrole negativni, vodja
nabave v sodelovanju s kontrolo izdela reklamacijski zapisnik in s tem zavrne pošiljko.
Reklamacijski zapisnik izpolni nabava v primeru, da material ne ustreza prevzemnim zahtevam.
Podlaga za to je poročilo o kakovostnem prevzemu materiala, ki ga nabava prejme od vhodne
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kontrole. Lahko pa je napaka ugotovljena tudi kasneje (npr. med proizvodnjo) in se takrat
obvesti nabava. Pri izpolnjevanju se izpolni zgornji del obrazca z vsemi zahtevanimi podatki iz
obrazca. Zaradi sledljivosti ima vsak zapisnik svojo zaporedno številko, ki se vpiše v prazen
okvir poleg supplier complaint form. V srednji del, complaint description, se opiše odstopanje.
Na koncu se vpiše še ime osebe iz nabave ter kontaktna telefonska številka. Tako izpolnjen
obrazec se pošlje dobavitelju skupaj z morebitnimi ostalimi dokazili (npr. risba, fotografija …).
Od dobavitelja se potem zahteva, da reklamacijo analizira in v obrazec vpiše glavni vzrok, zakaj
je do reklamacije prišlo. Prav tako mora vpisati predlog rešitve reklamacije in ustrezne
korektivne ukrepe s ciljem, da se reklamacija ne bo ponovila. Ko je rešitev reklamacije znana,
se poročilo o kakovostnem prevzemu materiala vpiše v obrazec, ki se vrne vhodni kontroli. V
postopku reševanja reklamacije glede kakovostnih vprašanj nabava sodeluje s kontrolo. Če
odstopanja niso kritična za kakovost izdelkov, se vodja nabave v sodelovanju s kontrolo odloči
o možnostih in pogojih uporabe takega materiala. Prevzemni dokumenti so dokazila o kakovosti
prevzetega materiala in se hranijo v mapi s poročili o kakovostnem prevzemu materiala v
skladišču (Sibo G d. o. o. 2021, 67–69).
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Slika 10: Diagram poteka preverjanja kakovosti na vhodu – vhodna kontrola
Vir: Sibo G d. o. o. 2021, 69.

Če material ustreza merilom, se opravi prejem materiala (priloga 4) v OpPIS. S tem povečajo
zalogo materiala na izbranem skladišču (slika 11) (Sibo G d. o. o. 2020b, 11).
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Slika 11: Izdelava prejema
Vir: Sibo G d. o. o. 2020b, 11.

Ko v podjetje prispe račun (priloga 5), se skenira in vpiše v knjigo prejetih računov, kjer se mu
določi likvidator. Račun nato fizično potuje od potrjevalca do potrjevalca, kar največkrat
pomeni dolgotrajno pot, v veliko primerih pa se niti ne ve, pri kom račun stoji in čaka na
potrditev (predvsem storitveni računi, pri materialnih računih ni tega problema). Kadar račun
ni v skladu s pogoji, ki so bili dogovorjeni z dobavitelji, je treba račun zavrniti. Pomembno je,
da ga zavrnemo v predpisanem roku. V dopisu, ki ga pošiljajo dobavitelju, obrazložijo, zakaj
zavračajo račun, in jim pošljejo nazaj originalni račun. Ko je račun pregledan in je v skladu z
naročilnico, se dostavi končnemu likvidatorju, ki ga ustrezno preveri in likvidira v sistemu
OpPIS (Sibo G d. o. o. 2020b, 13).
V podjetju imajo več skladišč, in sicer glavno skladišče (GS, slika 12), kjer se skladiščijo
materiali, kot so granulati, barve, kartoni, razni pomožni materiali, sestavi itd. Za GS je
zadolžena vodja, ki hkrati opravlja tudi vhodno kontrolo, in dva skladiščnika. V skladišču se
uporablja skladiščni program iWMS (Sibo G d. o. o. 2020a).
Sistem WMS zahteva veliko naložbo, ki je pokazala, da prinaša prednosti, vendar obstaja tudi
nekaj pomanjkljivosti. Glavne negativne točke so motnje in različne prilagoditve, potrebne med
fazo implantacije in prehoda. Prilagoditev s strani uporabnikov je postopna, dokler ni
razumevanje sistema popolno. Implementacija sistema je največkrat težavno obdobje, saj
pogosto privede do nezaupanja uporabnikov v sistem (De Assis in Sagawa 2018, 370–382).
IWMS omogoča prevzem blaga v skladišče s predhodno najavljenim prevzemom. Najava
prevzema izhaja s poslovnega sistema OpPIS z akcijo prenosa najave v skladišče. Prvi korak je
aktiviranje najavljenega prevzema s strani pooblaščene osebe v skladišču, da skladiščni delavci
nalog za prevzem lahko začnejo izvajati na mobilnih napravah. Po prijavi v terminalsko
aplikacijo lahko začnemo izvajanje prevzema. V naslednjem koraku se pri pripravi palete
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generira tudi SSCC, ki ga nalepimo na material. Večino delovnih operacij prevzema izvedemo
z mobilno napravo na mestu, kjer se postopek prevzema dogaja. Kontrolna funkcija izvajanja
procesov je domena iWMS kontrolnega centra, ki je v skladiščni pisarni. Okvirne funkcije v
postopku prevzema so naslednje (Draučbaher 2018, 9):


aktiviranje prevzemnih nalogov;



spremljanje realizacije procesa;




pomoč pri nepredvidenih situacijah;
sanacija napak (možnost brisanja SSCC-jev);




možnost ponovnega aktiviranja prevzema, če so ga delavci prezgodaj zaključili;
možnost izpisa interne prevzemnice, izpis potrditve prevzema, izpis razlik med najavo in
prevzemom;



potrditev realiziranega prevzema na poslovni sistem.

Ko imajo vse pripravljeno, paleto oz. material skladiščijo na lokacijo, ki jim jo je ponudil
sistem.
V skladišču se vsaj enkrat letno izvaja tudi inventura, ki pove, kako so poslovali med letom.
Najpomembnejši del inventure poteka z mobilno napravo. Postopek je zasnovan na principu,
da uporabnik z vso odgovornostjo preveri vsako mikrolokacijo posebej. Vsak obisk
mikrolokacije je svoja mikro inventura. Obiski se beležijo v sistemu, uporabnik pa mora na
vsaki lokaciji posebej količinsko in analitično preveriti fizično stanje blaga. Pri tem sistem
omogoča, da so informacije o stanju na lokaciji uporabniku vedno dostopne. Torej ne gre za
slepo štetje, ampak za konstruktivno analizo vsake mikrolokacije posebej. Kakovost inventure
je odvisna od zavedanja uporabnikov, da vzpostavijo pravo fizično stanje zalog v skladišču, ki
se kasneje primerja s količinskimi zalogami na poslovnem sistemu (Draučbaher 2018, 18).
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Slika 12: Glavno skladišče
Vir: Sibo G d. o. o. 2020a.

Slika 13: Prevzem materiala
Vir: Sibo G d. o. o. 2020b.

Za skladiščenje končnih izdelkov sta na voljo dve skladišči: skladišče Kidričeva 99 (K99), kjer
se skladiščijo izdelki za farmacijo (pribl. 3000 paletnih mest) in skladišče Hafnerjevo naselje
126 (H126) (pribl. 600 paletnih mest), kjer se skladiščijo izdelki tehnične plastike (TP) ter
izdelki iz čiste sobe (clean room – CR). Na vsaki lokaciji se s pomočjo iWMS-a prav tako izvaja
prevzem končnih izdelkov iz proizvodnje na skladiščenje, kjer vsaka paleta dobi svojo SSCCkodo in svojo lokacijo v skladišču. Za skladiščem K99 je 10 silosov, v katerih se skladiščijo
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granulati, po katerih je največ povpraševanja. Vsak silos sprejme 50 ton materiala. Iz omenjenih
skladišč se ob naročilu iz prodajne službe izvede tudi odprema izdelkov do končnega kupca
(slike 13, 14, 15).

Slika 14: Skladišče K99
Vir: Sibo G d. o. o. 2020a.

Slika 15: Skladišče H126 (levi del slike)
Vir: Sibo G d. o. o. 2020a.
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Slika 16: Prikaz skladiščnih premikov
Vir: Sibo G, d. o. o. 2020b.

Naloga notranje logistike podjetja v tem delu oskrbne verige je zagotavljanje optimalnih
pretokov vseh surovin, materialov, polizdelkov, izdelkov in storitev skozi celoten proizvodni
proces od vhodnega skladišča, zagotavljanja pretoka med vsemi conami skladiščenja, izvajanja
pretoka materiala v vsej proizvodnji in tako vse do odpreme za potrebe in naročila kupca.
Vsebina dela vključuje tudi dejavno sodelovanje s proizvodnjo in z vsemi podpornimi službami
podjetja. Služba skrbi tudi za razporeditev opreme in priprav, zagotavlja izkoriščenost
proizvodnih zmogljivosti, organizira notranji transport, odpremo, izvaja celotno skladiščno
logistiko znotraj podjetja ter določa skladiščenje ter odpremo končnih izdelkov. Služba sodeluje
s proizvodnjo in se odzove na vse spremembe, ki jih narekuje kupec. Usklajujejo se pretočni
časi operacij transporta, avtomatizirajo se pretoki materiala in skladiščenja ter znižujejo
logistični stroški. Vsa ta dela temeljijo na upoštevanju principa »just in time«, pri čemer se
zahtevajo točno določeni materiali ali storitve na točno določena čas in mesto. Notranja
logistika podjetja deluje kot pomemben del oskrbne verige. K novim spoznanjem prispevajo
najrazličnejše discipline in vsaka od njih ima svoje pristope in svoj znanstveni jezik, česar ne
smemo v nobenem primeru zanemariti (Kordeš 2009, 321).
Za transport pri notranji logistiki se uporabljajo čelni viličarji ter ročni paletni viličarji. Za
skladiščenje v visoko regalnem skladišču (VRS) se uporabljajo polavtomatski visoko regalni
viličarji. Večina čelnih viličarjev je električnih, nekaj pa jih je še z dizelskimi motorji.
Oddaljenost GS od proizvodnih skladišč je relativno velika, saj je za potrebe proizvodnje na
K99 treba materiale transportirati po cesti, kjer poteka promet, ki sicer ni gost, vendar je
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potrebna dodatna pazljivost. Pri manipulaciji in prevozih materialov se izgublja dragoceni čas,
vendar pa lokacijska postavitev skladišč in proizvodnih prostorov ne omogoča optimalnejše
organizacije logistike (slika 16).

4.2

Namen in cilj raziskave

Namen je ugotoviti dejansko stanje in hkrati pridobiti informacije o želenem stanju logističnih
procesov na področju nabave v podjetju Sibo G, d. o. o.

4.3

Metode zbiranja podatkov

V nalogi smo zbirali primarne podatke, ki jih zberemo sami in so namenjeni izključno naši
raziskavi. Obstaja več različnih načinov zbiranja primarnih podatkov (Dolinšek 2020, 9):



anketiranje (pisno, ustno, elektronsko);
opazovanje (merjenje enot, štetje enot);



poizkus, eksperiment (opazovanje lastnosti proizvoda).

Izvedli smo anketo in intervju s pomočjo sodelavcev.

4.4

Vzorec raziskave

V raziskavo smo zajeli zaposlene, ki so posredno in neposredno udeleženi v logističnem
procesu na področju nabave (populacija n = 340, vzorec anketirancev n = 80, ustreznih enot
n = 61). Ustrezne enote so tiste ankete, kjer je anketiranec odgovoril na vsa vprašanja. V vseh
analizah so privzeto vključene samo ustrezne enote, neustrezne enote namreč vsebujejo prazne
oziroma nepopolno izpolnjene ankete. Na anketo se je odzvalo 61 sodelavcev, kar predstavlja
76,2 % vseh anketirancev.
Za izvedbo raziskave smo izdelali anketni vprašalnik, ki smo ga pripravili s pomočjo spletnega
orodja 1ka na spletni strani www.1ka.si. 7. 5. 2020 smo prošnjo za sodelovanje ter povezavo
do spletne ankete poslali na elektronske naslove 80 zaposlenih v podjetju Sibo G, d. o. o.
Spletna anketa je bila aktivna od 7. 5. 2020 do 31. 5. 2020. Po 14 dneh od začetka ankete smo
anketirancem poslali prijazen opomnik pred potekom ankete, da to izpolnijo, v kolikor je še
niso. Vsem, ki so jo že izpolnili, smo se še enkrat zahvalili za sodelovanje.
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Preglednica 3: Zanesljivost podatkov
N
Primerov

Veljavni
Neveljavni
Skupaj

%
61
0
61

100,0
0,0
100,0

a. Brisanje po seznamu na podlagi vseh spremenljivk v postopku
Statistika zanesljivosti
Cronbach Alfa

N
0,954

83

Zanesljivost podatkov smo preverili s Cronbach koeficientom alfa. Ugotovili smo, da je
vprašalnik zelo zanesljiv – Cronbach alfa = 0,954 (preglednica 3).
Koeficient Cronbach alfa je merilo, ki ga uporabljamo za ocenjevanje zanesljivosti merskega
instrumenta (anketnega vprašalnika). Zanesljivost v tem primeru pomeni gotovost, da bi dobili
podobne (enake) rezultate, če bi enaki skupini anketirancev ponovno dali v reševanje isti
anketni vprašalnik. Giblje se v razponu med 0 in 1. Spodnja meja sprejemljivosti je 0,7. Torej,
če bomo imeli vrednost tega koeficienta višjo od 0,7, nam to pove, da so vprašanja oziroma
trditve v vprašalniku zanesljive. Običajno ga računamo za vsak sklop vprašanj posebej
(Dolinšek 2020, 96).

4.5

Analiza podatkov

V zadnjem delu vprašalnika smo zaposlenim zastavili nekaj splošnih demografskih vprašanj. Iz
preglednice 4 vidimo, da so na vprašalnik odgovarjali večinoma moški (44), kar je 72,1 %,
medtem ko je bilo žensk 27,9 % (17).
Preglednica 4: Spol anketirancev
Veljavni

Moški
Ženske
Skupaj

Frekvenca
44
17
61

Odstotek
72,1
27,9
100,0

Odstotek veljavnih
72,1
27,9
100,0

Kumulativni odstotek
72,1
100,0

Anketirani so stari od 25 do 61 let, povprečna starost je 40,2 leta. Polovica anketiranih je mlajših
od 38 let, polovica jih je starejših od 38 let (preglednica 5).
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Preglednica 5: Starost anketirancev
N

Veljavni
Neveljavni

61
0
40,23
38,00
38
25
61

Povprečje
Mediana
Modus
Minimalna starost
Maksimalna starost

Preglednica 6 nam pokaže, da imajo 3 (4,9 %) anketiranci do 5 let delovnih izkušenj, 27
(44,3 %) jih ima od 6 do 15 let, 19 (31,1 %) od 16 do 25 let, 10 (16,4 %) od 26 do 35 let ter 2
(3,3%) nad 35 let delovnih izkušenj.
Preglednica 6: Delovne izkušnje
Frekvenca
Veljavni

Do 5 let
Od 6 do 15 let
Od 16 do 25 let
Od 26 do 35 let
Nad 35 let
Skupaj

3
27
19
10
2
61

Odstotek

Odstotek veljavnih Kumulativni odstotek

4,9
44,3
31,1
16,4
3,3
100,0

4,9
44,3
31,1
16,4
3,3
100,0

4,9
49,2
80,3
96,7
100,0

Anketirani zaposleni imajo naslednjo izobrazbo: 2 (3,3 %) imata poklicno izobrazbo, 7 (11,5 %)
jih ima srednješolsko izobrazbo, 14 (23,0 %) višješolsko izobrazbo, 35 (57,4 %)
visokošolsko/univerzitetno izobrazbo, 3 (4,9 %) imajo specialistično/strokovni magisterij
(preglednica 7).
Preglednica 7: Stopnja pridobljene izobrazbe

Veljavni Poklicna šola
Srednješolska izobrazba
Višješolska izobrazba
Visokošolska/univerzitetna
izobrazba
Specialistična/strokovni magisterij
Skupaj

Frekvenca Odstotek
2
3,3
7
11,5
14
23,0

Odstotek
veljavnih
3,3
11,5
23,0

Kumulativni
odstotek
3,3
14,8
37,7

35

57,4

57,4

95,1

3
61

4,9
100,0

4,9
100,0

100,0

Skladišča in skladiščna oprema
V preglednici 8 so zapisane trditve s področja logističnih procesov na področju nabave.
Anketirani so oceno sedanjega in želenega stanja s področja logističnih procesov na področju
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nabave ocenili na lestvici od 1 (sploh ne drži) do 5 (zelo drži). Statistično značilne razlike smo
ugotavljali z Wilcoxon rank testom, rezultati so razvidni v prilogi 8 (University of Lincoln
Library b. l.).
Podali smo 10 trditev s področja logističnih procesov na področju nabave – skladišča in
skladiščna oprema.
Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da je zdaj oblikovanje skladiščnih mest sistemsko
urejeno (M = 3,75; SD = 0,85), najmanj pa se v povprečju strinjajo, da so skladiščna mesta v
skladišču urejena in jih ne primanjkuje (M = 2,89; SD = 0,95). Razvidno je tudi, da si anketirani
v prihodnje (želeno stanje) v povprečju želijo izboljšave s področja logističnih procesov na
področju nabave – skladišča in skladiščna oprema (Pn = 0,000), saj so povprečne vrednosti pri
vseh 10 trditvah statistično značilno višje od sedanjih povprečnih vrednosti na tem področju
(priloga 8).
Preglednica 8: Skladišča in skladiščna oprema
Sedanje stanje Želeno stanje
P
M
SD
M
SD
61
3,61 0,69 4,67 0,47 0,000

N
Skladišča in skladiščna oprema so redno vzdrževani.
Lokacija, kapaciteta in območje oskrbe iz skladišč so
primerni za nemoteno delovanje proizvodnje.
Skladiščna mesta v skladišču so urejena in jih ne
primanjkuje.
Skladiščna metoda (oblikovanje skladiščnih mest) je
sistemsko.
Tehnična oprema skladišča in komisioniranje v
skladišču sta pomembno povezana.
Skladiščne rampe so nujne za hitrejši naklad/razklad.
Organiziranje in organiziranost komisioniranja je dobra.
Skladišča so tehnično varovana in nedostopna
nepooblaščenim delavcem.
Urejeno centralno skladišče z informacijsko podporo bi
rešilo nadzor nad materiali.
Pomanjkanje izobraževanja.

61

3,34 0,83

4,70

0,46 0,000

61

2,89 0,95

4,62

0,58 0,000

61

3,75 0,85

4,80

0,40 0,000

61

3,74 0,79

4,52

0,62 0,000

61
61

3,23 1,26
3,62 0,78

4,43
4,66

0,81 0,000
0,57 0,000

61

2,98 1,13

4,66

0,51 0,000

61

3,41 0,90

4,70

0,56 0,000

61

3,23 0,97

4,30

1,20 0,000

Transportna sredstva v podjetju
Podali smo 3 trditve s področja logističnih procesov na področju nabave – transportna sredstva
v podjetju.
Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da so transportna sredstva funkcionalna in
vzdrževana (M = 3,98; SD = 0,76), najmanj pa se v povprečju strinjajo, da imajo transportnih
sredstev v podjetju dovolj za nemoteno delo (M = 3,33; SD = 0,85). Razvidno je tudi, da si
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anketirani v prihodnje (želeno stanje) v povprečju želijo izboljšave s področja logističnih
procesov na področju nabave – transportna sredstva v podjetju (Pn = 0,000), saj so povprečne
vrednosti pri vseh 3 trditvah statistično značilno višje od sedanjih povprečnih vrednosti na tem
področju (preglednica 9 in priloga 9).
Preglednica 9: Transportna sredstva v podjetju
N
Lastna transportna sredstva so funkcionalna in
vzdrževana.
Najeta transportna sredstva so funkcionalna in
vzdrževana.
Transportnih sredstev imamo v podjetju dovolj za
nemoteno delo.

Sedanje stanje Želeno stanje

P

M

SD

M

SD

61

3,72

0,76

4,72

0,52 0,000

61

3,98

0,76

4,72

0,52 0,000

61

3,33

0,85

4,61

0,59 0,000

Notranja in razbremenilna logistika
Podali smo 5 trditev s področja logističnih procesov na področju nabave – notranja in
razbremenilna logistika.
Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da je logistika povratne in transportne embalaže in
pakirna sredstva urejena (M = 3,72; SD = 0,80), najmanj pa se v povprečju strinjajo, da se
logistika ostankov, ki se predelajo v sekundarne surovine, uspešno izvaja (M = 3,23;
SD = 0,94). Razvidno je tudi, da si anketirani v prihodnje (želeno stanje) v povprečju želijo
izboljšave s področja logističnih procesov na področju nabave – notranja in razbremenilna
logistika (Pn = 0,000), saj so povprečne vrednosti pri vseh 5 trditvah statistično značilno višje
od sedanjih povprečnih vrednosti na tem področju (preglednica 10 in priloga 10).
Preglednica 10: Notranja in razbremenilna logistika
N
Organiziranost poteka transporta (optimalne
transportne poti, posamezni plani in nakladanje
transportnih sredstev ipd.) je dobra.
Logistika ostankov, ki se predelajo v sekundarne
surovine (po procesu recikliranja bodo ponovno
uporabljive), se uspešno izvaja.
Logistika odpadkov, ki jih je treba uničiti ali trajno
skladiščiti, se uspešno izvaja.
Logistika poškodovanega ali napačno poslanega blaga,
ki se vrača k pošiljatelju, je dogovorjena in se izvaja.

Sedanje stanje Želeno stanje
M
SD
M
SD

P

61

3,34

0,79

4,67

0,47 0,000

61

3,23

0,94

4,67

0,51 0,000

61

3,33

0,83

4,54

0,65 0,000

61

3,64

0,93

4,70

0,49 0,000
se nadaljuje
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Sedanje stanje Želeno stanje

N
Logistika povratne in transportne embalaže in pakirna
sredstva (pvc škatle, palete …) je urejena.

61

P

M

SD

M

SD

3,72

0,80

4,64

0,52 0,000

Nabava
Podali smo 18 trditev s področja logističnih procesov na področju nabave.
Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da so zaposleni v nabavi prijazni (M = 4,49;
SD = 0,79), najmanj pa se v povprečju strinjajo, da so varnostne zaloge rešene sistemsko
(M = 3,18; SD = 1,07). Razvidno je tudi, da si anketirani v prihodnje (želeno stanje) v povprečju
želijo izboljšave s področja logističnih procesov na področju nabave (P n = 0,000), saj so
povprečne vrednosti pri vseh 18 trditvah statistično značilno višje od sedanjih povprečnih
vrednosti na tem področju (preglednica 11 in priloga 11).
Preglednica 11: Nabava
N
Na splošno sem zadovoljen z oddelkom nabave.
Posredovanje in obdelava naročil je hitro.
Predaja informacije o naročilu v nadaljnji postopek
poteka preko informacijskega sistema.
Varnostne zaloge so rešene sistemsko.
Kontrola vodenja zalog je urejena.
Prognoziranje potreb (izjemne okoliščine …) se izvaja
redno.
Služba nabave je primerno locirana.
Delovno okolje in oprema sta sodobna.
Zaposleni v nabavi smo prijazni.
Zaposleni v službi nabave smo natančni.
Ustvarjeni prihranki na področju nabave so
zadovoljivi.
Informacijska orodja, ki jih uporabljamo, so v
popolnosti izkoriščena.
Zaposleni na področju nabave realiziramo vse
dogovorjene aktivnosti v dogovorjenem roku.
Dokumenti in podatki, ki jih za naročnika izdamo, so
kakovostni, natančni, jasni in zanesljivi.
Pri kontroli računov imamo celovito pomoč poslovno
informacijskega sistema.

Sedanje stanje Želeno stanje

P

M

SD

M

SD

61
61

3,77
3,82

0,67
0,81

4,79
4,69

0,49
0,53

0,000
0,000

61

3,48

0,98

4,67

0,60

0,000

61
61

3,18
3,20

1,07
0,96

4,66
4,62

0,54
0,64

0,000
0,000

61

3,30

1,01

4,59

0,59

0,000

61
61
61
61

4,15
3,82
4,49
4,00

0,98
0,76
0,79
0,84

4,64
4,49
4,82
4,84

0,63
0,72
0,50
0,45

0,000
0,000
0,000
0,000

61

3,92

0,84

4,54

0,74

0,000

61

3,33

0,75

4,61

0,59

0,000

61

3,62

0,88

4,69

0,53

0,000

61

3,85

0,87

4,69

0,59

0,000

61

3,54

0,98

4,64

0,66

0,000

se nadaljuje
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N
Kadar se soočimo s problemom, smo odzivni in
pripravljeni sodelovati pri njegovem reševanju.
Tehnično znanje in kompetence zaposlenih v nabavi
so dobri.
Komunikacija med nabavo in drugimi oddelki v
podjetju poteka učinkovito in nemoteno.

Sedanje stanje Želeno stanje

P

M

SD

M

SD

61

4,16

0,82

4,72

0,55

0,000

61

3,85

0,83

4,70

0,56

0,000

61

4,10

0,89

4,80

0,44

0,000

Vstop in izstop materiala v skladišče
Podali smo 5 trditev s področja logističnih procesov na področju nabave – vstop in izstop
materiala v skladišče.
Anketirani se v povprečju najbolj strinjajo, da se pri izvedbi prevoza upoštevajo zahteve
naročnika (M = 4,20; SD = 0,68), najmanj pa se v povprečju strinjajo, da imajo v podjetju
optimalno organizirane protokole pretokov materiala in izstopa v skladu z zahtevami drugih
sistemov in podjetij (M = 3,57; SD = 0,87). Razvidno je tudi, da si anketirani v prihodnje
(želeno stanje) v povprečju želijo izboljšave s področja logističnih procesov na področju nabave
– vstop materiala v skladišče in izstop iz njega (Pn = 0,000), saj so povprečne vrednosti pri vseh
petih trditvah statistično značilno višje od sedanjih povprečnih vrednosti na tem področju
(preglednica 12 in priloga 12).
Preglednica 12: Vstop materiala v skladišče in izstop iz njega
N
Pri izvedbi prevoza upoštevamo zahteve naročnika
in se jim prilagodimo.
Imamo natančno izdelano logistično podporo.
Ustrezno imamo urejen vstop materiala v sistem in
razpolaganje z njim, kadar je to zahtevano.
Imamo optimalno organizirane protokole pretokov
materiala v podjetju in izstop v skladu z zahtevami
drugih sistemov in podjetij.
Poskrbimo za časovno in prostorsko ustrezno oskrbo
našim odjemalcem z gotovimi izdelki in storitvami.

Sedanje stanje

Želeno stanje
M

SD

P

M

SD

61

4,20

0,68

4,66

0,57 0,000

61

3,72

0,69

4,70

0,49 0,000

61

3,67

0,83

4,72

0,52 0,000

61

3,57

0,87

4,66

0,57 0,000

61

3,90

0,68

4,70

0,53 0,000

47,5 % anketirancev je ocenilo stanje na področju informatizacije logističnih procesov na
področju nabave za dobre, 39,3 % jih je ocenilo s prav dobro, ostali so jih ocenili z zadostno in
nezadostno. Nihče ni dal ocene odlično. Vse to nam da vedeti, da imamo še veliko manevrskega
prostora pri optimizaciji informatizacije (preglednica 13).
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Preglednica 13: Ocenitev sedanjega stanja na področju informatizacije logističnih
procesov na področju nabave
Frekvenca

Velja
vni

Nezadostno
Zadostno
Dobro
Prav dobro
Odlično
Skupaj

Odstotek
1
7
29
24
0
61

1,6
11,5
47,5
39,3
0,0
100,0

Odstotek
veljavnih
1,6
11,5
47,5
39,3
0,0
100,0

Kumulativni
odstotek
1,6
13,1
60,7
100,0
100,0

Anketirancem smo zastavili vprašanje, kako bi po njihovem mnenju zmanjšali ozka grla (ozka
grla so omejitve, ki ovirajo doseganje cilja na področju logistike v podjetju) ali pa se izognili
posameznim zastojem v logističnem procesu. Med najpogostejšimi odgovori so bili: večja in
bolj povezana skladišča (15), izboljšanje IS, avtomatizacije in robotike (15) ter odgovor, da ne
poznajo dovolj problematike (13). Sledili so odgovori, da je treba izboljšati komunikacijo in
plačilno politiko. Na vprašanje, kako bi po njihovem mnenju zmanjšali čas med nabavo in
prodajo izdelka, se je največ odgovorov glasilo, da ne poznajo rešitve oziroma ne poznajo
problematike (19), sledi odgovor, da bi bilo potrebno boljše planiranje (16), sledijo še boljša
organizacija in komunikacija med oddelki (10), boljša plačilna politika (7) in pa boljši IS (6).
Ostali so s stanjem, kakršno je, zadovoljni in ne bi ničesar spreminjali.

4.6

Preverjanje hipotez

V poglavju smo preverili dve hipotezi.
4.6.1 Hipoteza 1
H1: Pričakovana ocena informatizacije logističnih procesov na področju nabave, ki jih
zaposleni, ki so posredno in neposredno udeleženi v teh procesih, pričakujejo v izbranem
podjetju, se značilno razlikuje od sedanje ocene informatizacije logističnih procesov na
področju nabave v tem podjetju.
Hipotezo H1 smo preverili z Wilcoxon rank testom. Wilcoxonov test je neparametrični
statistični test, ki primerja dve seznanjeni skupini. Preizkusi v bistvu izračunajo razliko med
sklopi parov in analizirajo te razlike, da ugotovijo, ali se med seboj statistično bistveno
razlikujejo (Investopedia b. l.).
Iz preglednic 8, 9, 10, 11, 12 in prilog 8, 9, 10, 11, 12 je razvidno, da se pričakovana ocena
informatizacije logističnih procesov na področju nabave, ki jih zaposleni, ki so posredno in
neposredno udeleženi v teh procesih, pričakujejo v izbranem podjetju, značilno razlikuje od
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sedanje ocene informatizacije logističnih procesov na področju nabave v tem podjetju
(Pn = 0,000).
Ugotovili smo, da si anketirani v prihodnje (želeno stanje) želijo izboljšave s področja vseh
logističnih procesov na področju nabave, tako pri skladiščih in skladiščni opremi, transportnih
sredstvih v podjetju, notranji in razbremenilni logistiki, nabavi, vstopu materiala v skladišča in
izstopu iz njih, saj so povprečne vrednosti pri vseh trditvah statistično značilno višje od sedanjih
povprečnih vrednosti na tem področju.
Hipotezo H1 sprejmemo.
4.6.2 Hipoteza 2
H2: Sedanja ocena informatizacije logističnih procesov na področju nabave se značilno
razlikuje glede na starost zaposlenih, ki so posredno in neposredno udeleženi v teh procesih.
Hipotezo H2 smo preverili s Kruskal-Wallis testom. Kruskal Wallis test je alternativni test
Anovi, ki ga uporabljamo, kadar želimo primerjati razlike v povprečnih vrednostih med več kot
dvema skupinama (Dolinšek 2020, 73).
Iz preglednice 14 in priloge 13 je razvidno, da znaša povprečna ocena informatizacije
logističnih procesov na področju nabave 3,25 in se statistično ne razlikuje glede na starost
zaposlenih, ki so posredno in neposredno udeleženi v teh procesih (P = 0,435).
Hipoteze H2 ne sprejmemo.
Preglednica 14: Ocena sedanjega stanja informatizacije logističnih procesov na
področju nabave
N
Do 30 let
Od 31 do 40 let
Od 41 do 50 let
Nad 51 let
Skupaj

4.7

M
7
31
17
6
61

Povprečni rang

SD
3,29
3,19
3,18
3,67
3,25

0,95
0,75
0,64
0,52
0,72

33,00
29,95
28,68
40,67

P

0,435

Intervju z namestnico vodje nabavne službe in vodjo logistike

Intervju smo izvedli z namestnico vodje nabavne službe, ki ima v podjetju večletne izkušnje pri
nabavi različnih materialov in pa z vodjem logistike, ki prav tako že vrsto let dela na področju
logistike in ima veliko izkušenj. Intervju smo izvedli z vnaprej pripravljenimi vprašanji, s tako
imenovanim standardiziranim intervjujem. Vprašanja, ki smo jih postavljali, so bila odprta
vprašanja, ki dajejo svobodo pri odgovarjanju intervjuvancu.
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Intervju z namestnico vodje nabavne službe
Začeli smo z vprašanjem o delovnih nalogah, ki jih kot namestnica vodje opravlja v nabavni
službi, nato smo navezali vprašanje na to, kako vidi razvoj nabavne funkcije v zadnjih 10 letih
in kako jo vidi v prihodnosti. V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšno je sodelovanje med
nabavo in logistiko v podjetju, kako ocenjuje digitalizacijo v podjetju in ali je bilo dovolj
narejenega v tej smeri. V zadnjem delu smo se pogovarjali o težavah, ki se pojavljajo pri delu
in kaj bi naredila, da bi izboljšala pogoje dela na njenem področju.
Intervjuvanka je povedala, da je odgovorna za nabavo plastičnih granulatov, ki so glavni
material v proizvodnji. Na trgu je veliko različnih proizvajalcev in distributerjev granulatov,
zato ima široko paleto dobaviteljev, s katerimi sodeluje na dnevni bazi. Z njimi se dogovarja o
nabavnih pogojih, usklajuje pogodbe, cene, dobavne roke, predvsem pa posveča veliko
pozornosti kakovosti materialov ter tehničnim karakteristikam, ki so še kako pomembne pri
brizganju plastike. Pri svojem delu ves čas uporablja različne vrste poročil, ki jih pripravlja s
pomočjo OpPIS-a. Velikokrat se pri pripravi raznih poročil zamudi več kot bi se morala, ampak
je sam sistem slabo postavljen in z njim se porajajo težave pri pripravi poročil, s tem pa izguba
dragocenega časa, ki bi moral biti posvečen čemu drugemu. Organizacija same nabavne službe
narekuje znanje na več področjih dela, saj se v času odsotnosti (bolniški dopust, letni dopust,
šolanje) nadomešča odsotni sodelavec. V ta namen so usposobljeni za delo na vsaj dveh
referentskih področjih.
Kako vidi nabavno funkcijo v zadnjih desetih letih, opiše z besedami, da je bila ta v preteklosti
večkrat prezrta in ni bila nikoli posebej spoštovana. Nihče se namreč ni zavedal, da lahko
nabavna služba s svojimi prihranki naredi veliko več pri rezultatu podjetja kot katera koli druga
služba. Vsak evro prihranka, ki ga ustvari nabavna služba, se pozna pri dobičku. Prihranke
oziroma nižje stroške lahko ustvarimo s cenejšim nabavnim procesom, boljšimi nabavnimi
pogoji ali s kupovanjem pri cenejših ponudnikih materialov. S tem ko so poslovneži spoznali
te prednosti, je tudi nabavna funkcija dobila veliko večjo veljavo v podjetjih. V vseh podjetjih
se vse razvija v smeri digitalizacije in tako gremo v korak s časom tudi pri nas v podjetju.
Imamo še veliko izzivov pred nami in se jih že veselim v prihodnje.
Povezava med logistiko in nabavo je ves čas prisotna, nabava je povezana z vsemi področji v
podjetju in mora z njimi dobro sodelovati. Z logistiko se začne sodelovanje že pri iskanju
transporta za materiale, ki jih morajo prevzeti pri dobavitelju sami, v nadaljevanju pa je del
logistike tudi vhodna kontrola, ki preveri količinsko in kakovostno vse pripeljane materiale. V
preteklem letu sta se oddelka nabave in logistike tudi formalno združila in imata skupno
vodstvo, kar je tudi smiselno. Logistika mora skrbeti tudi za pravilno zalogo na skladiščih, saj
je ta pogoj za pravilno in pravočasno naročanje materiala. Pravi, da je pomembno, da se v obeh
službah dela timsko in da se težave rešujejo skupaj in ne prepuščajo posameznika v negotovosti.
Kar se tiče digitalizacije v podjetju pove, da je vpeljan ERP (OpPIS), ki pa ima vse preveč
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pomanjkljivosti, ki velikokrat kot že omenjeno prinesejo preveč dolgotrajne postopke pri
pripravi poročil, velikokrat tudi ni zaupanja v podatke, kar je pri delu zelo pomembno. Tukaj
je treba še veliko postoriti, saj so verodostojni podatki potrebni za nemoteno in uspešno delo.
Pred dvema letoma je bil v podjetju vpeljan iWMS in se je s tem stanje v skladiščih zelo
popravilo, tako da je pri manipulaciji velik časovni prihranek. Zaloge so stalno pod nadzorom
sistema in lokacije posameznih materialov so ves čas znane in hitro dostopne.
Pri rešitvi problema digitalizacije vidi prihodnost v poenotenem informacijskem sistemu (IS),
ki bo deloval kot celota in ne v posameznih rešitvah, kot je to danes. Veseli se trenutka, ko bo
podjetje sprejelo to strategijo razvoja digitalizacije. Pri svojem delu se srečuje tudi z velikimi
nihanji razpoložljivosti materialov, zato je treba ves čas spremljati zaloge in ažurno naročati
surovine. Letos se dogajajo zares nepričakovana nihanja razpoložljivosti materialov, poleg
vsega pa so tudi dolgi dobavni roki in visoke cene. Ko potrebujejo material in ga ni mogoče
dobiti na trgu, je potrebno preverjanje pri več dobaviteljih, kar povzroča stres in slabo voljo.
Veliki problemi so tudi zaradi Brexita, saj so dobave iz Velike Britanije ves čas v zamudi.
Pričakuje, da se bo podjetje kmalu odločilo za ustrezno rešitev, kar se tiče IS. Digitalizacija
nabavnega procesa lahko skupne stroške nabavnega poslovanja nominalno zniža za do 10
odstotkov. Gre predvsem za odpravo stroškov, povezanih s papirnimi dokumenti, ročnimi
delovnimi postopki in slabšim pregledom nad nabavnimi posli. S prehodom na elektronske
dokumente in digitalne delovne postopke se stroški dokumentacije znižajo za do 90 odstotkov.
Prihranki se skrivajo v odpravi tiskanja pogodb, ponudb in naročilnic za odobravanje oziroma
podpisovanje, v odpravi fotokopiranja dokumentov za interne arhive ter znižanju poštnih
stroškov.

Intervju z vodjo logistike
Glavne naloge intervjuvanca so organiziranje prevozov za potrebe podjetja in vodenje ekipe
skladiščnih delavcev. Pri delu se srečuje z različnimi postopki od vhodne kontrole, kjer se
pregleduje materiale ob vstopu, do spremljanja zalog in izdajanja končnih izdelkov po naročilu
prodajne službe. Največji izziv je zagotovo uspešno vodenje sodelavcev in ustvarjanje
pozitivne klime med njimi. Ko dosežeš dobro klimo med sodelavci, je uspelo rešiti velik del
problemov, ki se pojavljajo v nehomogenih sredinah. Svojim sodelavcem nudi tudi veliko
oporo pri znanju, saj se nenehno izvajajo šolanja, ki so nujno potrebna, da se operacije izvajajo
pravilno in v skladu s pravilniki.
Delo z veseljem opravlja že 15 let in ves čas se dogajajo spremembe. Opaža, da se predvsem
veliko dela na optimizaciji logističnih procesov in operacijskih sistemov. Vse več pozornosti
se vlaga v smeri digitalizacije procesov in optimizacijo logističnih smeri.
Nabava in logistika sta zelo povezani in druga brez druge ne moreta. V tujini poznajo besedo
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zvezo Supply chain – oskrbovalna veriga, ki zajema obe funkciji. Tudi čedalje več podjetij
uporablja tako organizacijo. Oba oddelka s svojim delom pripomoreta k temu, da so materiali
v podjetju ob pravem času v zadostnih količinah in pravi kakovosti. Če ena funkcija z drugo ne
sodeluje, kot bi morala, se pojavijo težave z naročili, prevozi, zamudami, kar ni v skladu z
zahtevami. Pri sami vhodni kontroli se uporabljajo določena pravila, kako sprejeti oziroma
pregledati dobavljeni material. Če material ni ustrezen, je zelo pomembno obvestiti nabavo in
izpeljati reklamacijski postopek.
Z digitalizacijo v podjetju je delno zadovoljen, pred časom se je še dodatno uredilo GS, ki pred
tem ni bilo pod WMS-sistemom. Odkar je skladišče del WMS-sistema je tudi kontrola zalog in
pozicija zalog veliko lažja in točna. Tudi digitalizacija ne pomaga, če zaposleni ne znajo
upravljati oziroma ne poznajo pravih postopkov pri izvajanju operacij, zato veliko pozornosti
posvečajo izobraževanju in ozaveščanju kadrov, kako pomembno je vestno in kakovostno
izvajanje operacij.
Pri delu si najbolj želi, da bi se vzpostavil informacijski sistem, ki bi podprl delo v vseh oddelkih
in bi z njim lahko opremili še vse oddelke, ki ga potrebujejo. Želi si več kakovostnega
sodelovanja med oddelki in veliko več komunikacije. Prav tako bi sam dal poudarek šolanju
zaposlenih, kreiranju skupine, ki bi se ukvarjala z zaposlenimi na motivacijski strani in odnosi
med njimi. Velika težava je tudi premalo prostora za skladiščenje, podjetje raste, s tem se
povečuje tudi končna zaloga in zaloga materialov, ki so potrebni za nemoteno delo. Skladišča
so večni problem. Kar se tiče izboljšanja pogojev dela, je že čez v intervjuju povedal, kaj bi
bilo treba urediti, da bi bil zadovoljen sam in tudi sodelavci.

4.8

Ugotovitve raziskave

V raziskavi smo ugotovili, da si zaposleni želijo večja in bolj urejena skladišča, kot so trenutno.
Prav tako si zaposleni želijo večjega števila transportnih sredstev v podjetju. Na področju
notranje in razbremenilne logistike je treba posvetiti več pozornosti ravnanju z odpadki, ki so
predvideni za reciklažo. Posvetiti se bo treba sistemski ureditvi varnostnih zalog v skladiščih,
saj zaposleni v večini menijo, da je na tem področju nujno ukrepati. Na področju informatizacije
v podjetju zaposleni pričakujejo konkretne spremembe, saj smo v času, ko z dobro informatiko
uspemo znižati stroške obdelav in hkrati zmanjšamo potrebno število zaposlenih. Izboljšanje
na področju ozkih grl bi lahko uredili z bolj povezanimi skladišči, saj bi bila transportna razdalja
krajša, implementacija informacijskega sistema pa bi zagotovila učinkovitejše poslovanje. Čas
med nabavo materiala in prodajo izdelka bi skrajšali z boljšim planiranjem. V času izdelave
magistrske naloge so se v podjetju začeli pogovori o implementaciji programa SAP. V
dogovoru s predstavniki podjetja se je začrtala okvirna pot implementacije. Predlog je, da se v
prihodnjem letu in pol pripravi vse potrebno za uspešen zagon novega sistema. S to pridobitvijo
bo podjetje odpravilo kar nekaj slabih točk sedanjega sistema, ki so jih v anketi omenjali
zaposleni. S tem bo podjetje pridobilo tudi večje zaupanje zaposlenih, saj jim bodo omogočili
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kakovostnejše in lažje odločanje pri njihovem delu, hkrati pa bo vodstvo pridobilo ustrezna
poročila o poslovanju.
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5

ZAKLJUČEK

Logistični procesi v podjetju so raznoliki in večplastni, niso le vsakodnevno ponavljajoče se
aktivnosti, ki se držijo začrtane poti svojega poteka. Zaposleni se tako vsakodnevno soočajo z
novimi izzivi in pri tem so se prisiljeni neprestano izpopolnjevati in izobraževati. Nove izkušnje
bogatijo osebnostni razvoj in njihova prisotnost pri opravljanju aktivnosti je nepogrešljiva.
Zaposleni morajo spremeniti miselnost, ki bi s pravilno usmeritvijo v zadovoljevanje kupčevih
želja spremenila prizadevanja in zasnovala enotno ekipo iste motivacije za doseganje ključnega
cilja.

5.1

Predlogi za nov konceptualni model logističnih procesov v izbranem podjetju na
področju nabave

V načrt napredka in potrebnih izboljšav glede na obravnavano tematiko in način poslovanja
podjetja z logističnega vidika vključujemo še naslednje predloge:


predlog za spremembo operacijskega sistema, pri čemer bi iz sistema OpPIS prešli na
sodoben operacijsko-informacijski sistem za aplikacije in procesiranje podatkov SAP.
Informacijski sistem mora podpirati delovanje vseh procesov, zagotavljati odzivnost,
zanesljivost, enostavnost uporabe oziroma vodenje operaterjev pri delu. Informacijske
rešitve morajo zagotoviti popolno sledljivost v proizvodnji in logistiki, ki omogočajo hitro,
ažurno in zanesljivo ugotavljanje porekla materiala in končnih izdelkov. Vse naštete
sestavine ima informacijski sistem SAP, saj samodejno na podlagi delovnih nalogov
razknjiži in preoblikuje material ter mu ustrezno sledi od prihoda v sistem. Hkrati
zagotavlja sledljivost in omogoča najoptimalnejše poslovanje ob najnižjih stroških. Hkrati
nam reši problem, ki se pojavlja v nabavni službi s pripravo poročil, ki ga je omenila
namestnica vodje nabave v intervjuju. Pri vhodni logistiki se nam pojavlja postopek
knjiženja prejetih materialov, tudi pri tem nam je lahko v veliko pomoč SAP, saj se lahko
dobavnice našega dobavitelja avtomatsko uvozijo skozi sistem, s čimer se zmanjša
možnost napak in ni izgube časa. Predpogoj je, da ima tudi naš dobavitelj ustrezno
programsko opremo, ki je kompatibilna s SAP-om.
Notranja integracija je pomemben in pozitivni vpliv na zniževanje proizvodnih stroškov in
zmanjšanje zalog. Notranje usklajevanje med različnimi oddelki, vključno s proizvodnjo,
nabavo in prodajo, glede informacij, kot je napoved prodaje, bo izboljšalo načrtovanje
proizvodnje, kar bo posledično verjetno privedlo do znižanja proizvodnih stroškov in ravni
zalog. Usklajevanje dejavnosti in izmenjava informacij o razpoložljivosti zalog in
načrtovanju proizvodnje z dobavitelji bo pomembno in pozitivno vplivalo na zmanjšanje
zalog (Ganbold 2020, 948–970).



Razmišljajmo o industriji 4.0. Industrija 4.0 prinaša tri ključne elemente, ki bodo korenito
spremenili način proizvajanja v industriji. Prva je digitalizacija proizvodnje, ki prinaša
informacijski sistem za vodenje in načrtovanje proizvodnje. Druga je avtomatizacija

56

proizvodnje, ki prinaša sisteme za zajem podatkov iz proizvodnih linij in upravljanje s
stroji. Tretja je povezava proizvodnih lokacij v celovito oskrbno verigo oz. avtomatska
izmenjava podatkov.


Povečanje skladiščnih površin v GS, saj se ob povečevanju proizvodnje višajo tudi zaloge,
ki so potrebne za nemoteno proizvodnjo. Tukaj naletimo na problem s prostorom, saj ni
več primernega prostora, hkrati pa tudi ne zazidljivih površin. V tem primeru je zelo
pomembno primerno planiranje potreb materialov.



Predlog po zamenjavi dizelskih viličarjev z viličarji na električni pogon. Tukaj gre
predvsem za ekološki učinek, hkrati pa je z novejšimi tehnologijami baterij moč znižati
stroške obratovanja enega viličarja za pribl. 3.000,00 evrov na letni ravni.



uvedba brezpapirnega poslovanja z uvedbo e-računov – s tem prihranimo čas za skeniranje
računov. Če dobimo še vedno račune v papirni obliki, jih lahko skupinsko skeniramo in jih
s tem zajamemo v sistem. V nadaljevanju račun potuje po sistemu med potrjevalci in na
koncu pristane pri končnem likvidatorju. Ves čas se ve, pri kom je račun in čaka na
potrditev. Če je račun usklajen z naročilnico tako količinsko kot vrednostno, se likvidira
brez predhodno opisanega postopka.



Izdelan je novi diagram poteka procesov v nabavi, pri katerem je v točki 8 treba izdelati še
delovna navodila v smeri digitalizacije postopkov, ki smo jih omenili pri uvedbi
SAP- sistema in uvedbi brezpapirnega poslovanja (slika 17).

Vsi omenjeni predlogi so v nekem dosegljivem času predvidoma dveh let bolj ali manj
izvedljivi. Aplikacija vseh teh nujnih predlogov bi za podjetje pomenila veliko prednost v delu
in občutno zmanjšanje stroškov. To pa je tudi cilj vsakega rastočega in uspešnega podjetja.
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Diagram Procesa
O
Odgovoren

Diagram poteka
Aktivnost
1. Iskanje in izbira
novih ali
alternativnih
dobaviteljev.

1

NE

O
S
S
S

Sodeluje
Direktor nabave
KAM
Vodja tovarne
Tehnolog
materialov

2. Odobritev
O Direktor nabave
materiala, ter prvo
S Vodja tovarne
ocenjevanje
S Tehnolog
dobaviteljev.
materialov
Ali je material oz. S Procesni tehnolog
S Kontrolor
storitev odobrena?
3. Zahteva za nabavo O Vodja tehnologije
materiala.
Lastnik procesa
S Projektni vodja
S

2
DA

3

NE

S

4. Preverjanje
dogovora z
dobaviteljem.

4

O Lastnik procesa
S Projektni vodja

V

Vhod



I

Izhod



Povezave s
procesi

V Zahteva za nov material
ali kooperacijo
I Tehnični podatki o
materialu
I Kapacitete in stroji pri
kooperantu
I Seznam dobaviteljev
V Poročilo o vzorčenju
I Odobritev dobavitelja

 Vsi procesi

V
V
V
I

Zahteve kupca
Plan proizvodnje
Zahteve zaposlenih
Zahteva po nabavi
materiala
V Seznam dobaviteljev
I Odločitev glede
potencialnih dobaviteljev

 Prodaja
 Proizvodnja

V
I
V
I

 Vsi procesi

 Razvoj
 Proizvodnja
 Razvoj

DA
Ali je potrebno
povpraševanje?
5. Povpraševanje.

5
NE

6

6. Prejem primerjava
in odobritev ponudb.
Ali je ponudba
odobrena?
7. Naročanje
proizvodov.

DA

7
8

8. Količinski in
kakovostni prevzem
proizvodov.

9

9. Reklamacije
dobavitelju.

O
S
O
S
S

Lastnik procesa
Projektni vodja
Direktor
Lastnik procesa
Projektni vodja

O Lastnik procesa
S Lastniki procesov
Skladiščnik
S
O Skladiščnik
S Lastnik procesa

O Lastnik procesa
S Vodja kakovosti

V Zahteva po materialu
V Plan proizvodnje
I Naročilnica
V
V
I
I
V
V

10

10. Skladiščenje in
vnos materiala v
sistem skladiščenja.

11
DA

NE

12

K

11. Izdajanje
materiala potrebam
proizvodnje.
12. Ocenjevanje
dobaviteljev.

O Lastnik procesa
S Skladiščnik
Lastniki procesov
O Skladiščnik
S
O Lastnik procesa

Ali je dobavitelj
ustrezen?
Legenda:

K – konec procesa

 v proces

Zahteva za nabavo
Oddana povpraševanja
Ponudbe
Izbrana ponudba

I
V
V
V
I
V
I

Račun
Dobavnica
Prevzeti material
Prevzemnica
Zahteve in cilji za
dobavitelje
Rezultat prevzema
materiala
Reklamacijski zapisnik
Naročilnica
Dobavnica
Prevzeti material
Skladiščeni materiali
Interno naročilo
Izdan material

 Vsi procesi
 Proizvodnja
 Dobavitelj
 Dobavitelj
 Vsi procesi

 Vsi procesi

V Zahteve in cilji za
dobavitelje
V Rezultati dobav,
kakovosti proizvodov
I Vrednotenje kakovosti
dobav
 iz procesa

Slika 17: Diagram nabavnega procesa – nova verzija

5.2

Predlogi za nadaljnje raziskovanje

Vsi se zavedamo, da živimo v dobi digitalizacije, zato moramo tako tudi razmišljati. Predvsem
je treba pri nadaljnjih raziskavah posebno pozornost posvetiti industriji 4.0, ker je v tem
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segmentu še veliko prostora in nedorečenih stvari. Proizvodnja v podjetju se kar sama ponuja
po rešitvah avtomatizacije in s tem mnogo konkurenčnejšemu poslovanju. Glede na hitro rast
podjetja moramo slediti trendom, ker nas bo v nasprotnem povozil čas, kot radi rečemo, saj
bomo na koncu nekonkurenčni pri končni ceni izdelkov.
Industrija 4.0 in vključevanje pretoka informacij je največja in stalna raziskana tema, ki jo je
mogoče najti v literaturi. Prednosti, ki jih industrija 4.0 daje integraciji informacijskega toka, je
mogoče preprosto razumeti z izjavo in dejstvom, da je drugo ime, povezano z izmenjavo
informacij, izmenjavo znanja ali integracijo informacij. V današnjem konkurenčnem
poslovnem okolju je ključna komponenta za upravljanje odnosov z dobavno verigo in
spodbujanje uspešnosti delovanja dobavne verige le z izmenjavo informacij. Podjetja vlagajo v
tehnološke inovacije, da bi zagotovili učinkovito izmenjavo informacij med člani dobavne
verige in pomagali razviti učinkovite komunikacijske kanale in mehanizme sodelovanja, kar
dodatno pomaga pri izboljšanju učinkovitosti dobavne verige. Usklajevanje med partnerji v
dobavni verigi je mogoče doseči z informatizacijo, hkrati pa izboljša in vpliva na uspešnost
podjetja (Tiwari 2020, 990–1024).
Glede na hitro rast in pomanjkanje tako proizvodnega kot tudi skladiščnega prostora bo podjetje
primorano v iskanje rešitev v smeri nove lokacije proizvodnje ali iskanje lokacije za kompletno
preselitev podjetja, saj se bo le tako lahko širilo naprej. V tej luči bo treba zelo resno razmišljati
o vpeljavi novih tehnologij, ki bodo pripomogle k zniževanju stroškov. Ena izmed teh smeri je
logistika 4.0. Notranjo logistiko v tem pogledu lahko popolnoma avtomatiziramo z
avtonomnimi viličarji, AVV-ji (samodejno vodeno vozilo) in roboti z usmerjenim programom,
ki temelji na napovedni vhodni logistiki. Vse dejavnosti v logistiki bodo izhajale iz informacij,
prejetih z internetne platforme, ki jo uporabljajo vse zainteresirane strani. Stroške skladišč lahko
zmanjšamo na minimum ali pa lahko popolnoma izginejo, ker se naročila kupcev in naročila
dobaviteljem obdelujejo hkrati (Yang in Pan 2020, 85–102).
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INTERVJU Z NAMESTNICO VODJE NABAVE
1. Predstavite prosim svojo funkcijo in naloge, ki jih opravljate v podjetju.
V podjetju Sibo G. sem odgovorna za nabavo plastičnih granulatov. Delo obsega vse, od
operativnega naročanja materiala, do strateškega iskanja novih materialov in dobaviteljev,
pogajanja za cene, dogovori z dobavitelji o ostalih nabavnih pogojih, usklajevanje pogodb z
dobavitelji, priprava analiz in poročil za to področje ter spremljanje trga polimerov. V nabavni
službi smo organizirani tako, da pokrivamo tudi sodelavce, ki so odsotni najsibo to bolniška
odsotnost, letni dopust ali pa kakšno šolanje tako, da vsak od kolegov pozna in obvlada tudi
področje, ki ga pokriva sodelavec.
2. Kako vi vidite razvoj nabavne funkcije v zadnjih 10 letih in kako jo vidite v
prihodnosti?
Nabava je bila v preteklosti večkrat prezrta oz. tretirana kot »manj pomembni« oddelek v
podjetju, saj naj bi s svojim delom ustvarjala predvsem stroške, hkrati pa se vodstva v podjetjih
niso dovolj zavedala, kako velik vir prihrankov je lahko nabavna funkcija v podjetju. Zaradi
hitrih sprememb poslovnega okolja, velike konkurence na trgu bo nabavna funkcija v podjetju
vse bolj pridobivala na veljavi, saj lahko odločilno pripomore k večji učinkovitosti podjetja,
predvsem z iskanjem boljših nabavnih virov, cen itd. Prav tako lahko z zagotavljanjem
alternativnih nabavnih virov zmanjša strateško tveganje podjetja in prispeva k inovacijam v
podjetju – novi materiali, kot npr. –izdelki iz recikliranih materialov, kar povečuje
konkurenčnost podjetja in pripomore k uspehu podjetja na dolgi rok.
3. Kako ocenjujete povezanost nabave in logistike v podjetju?
Nabava vpliva na vsa ostala področja v podjetju – proizvodnjo, prodajo, logistiko itd., zato
morajo biti cilji nabave usklajeni tudi s cilji drugih področij v podjetju. Nabava in logistika sta
povezani že na vhodu materiala s transportom in prevzemom materiala na skladišče. Naprej pa
je zaloga na skladišču signal za novo nabavo materiala, zato je nujno da logistika – skladišče
zagotavlja pravilne podatke o zalogi planski službi in nabavi, ki na podlagi teh informacij naroči
nov material za proizvodnjo v pravi količini in pravočasno. Za nemoteno delovanje podjetja, je
zato ključna tesna povezanost nabave in logistike.
Velikokrat pride prav tudi timsko delo. Zaposleni v nabavi in logistiki so zelo povezani in
večinoma rešujejo zadeve rutinsko in brez težav. V kolikor se pojavijo težave jih s skupnimi
močmi rešimo.
4. Kako bi ocenili digitalizacijo v podjetju? Je dovolj narejenega na tem področju?
V našem podjetju je na področju digitalizacije še veliko možnosti napredka. Praktično trenutni
informacijski sistem ne ponuja zadostne pomoči službam v podjetju. Potrebno bo razmisliti o
bolj izpopolnjenem sistemu, ki bo pomagal kolegom in jim prihranil dragocen čas. Predvsem
potrebujemo enotna poročila, ki jih bomo brali vsi enako.
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5. S kakšnimi težavami se srečujete pri svojem delu?
Če govorimo o internih težavah, je ključna težava zagotovo ta, da ni celovitega informacijskega
sistema, ki bi podpiral vse procese v podjetju in jih tudi ustrezno povezal. Namesto tega se
uporabljajo različne parcialne informacijske rešitve po področjih, ki pa med seboj niso vedno
najbolj povezljive in zato ne omogočajo celovitih informacij, kar otežuje delo v nabavi in tudi
ostalih službah.
6. Kaj bi naredili, da bi izboljšali pogoje dela na vašem področju?
Potrebno je zagotoviti celovit informacijski sitem, ki bo omogočal povezanost funkcij in
področij v podjetju ter zagotavljal v vsakem trenutku hitre in pravilne informacije. S tem se bo
povečala učinkovitost podjetja – vodstvo bo v vsakem trenutku imelo hitre in ažurne
informacije za odločanje, operativni delavci pa bodo razpolagali s pravilnimi in hitrimi podatki
in ne bodo izgubljali časa z iskanjem podatkov iz različnih baz in sistemov. To bo omogočilo
hitrejši delovni proces in s tem boljšo učinkovitost celotnega podjetja. Če se ustavimo samo pri
prejetih računih dobaviteljev bi lahko ogromno postorili z uvedbo elektronskih računov, ki bi
se v sistemu povezali z naročilnico in v kolikor bi bila naročilnica enaka računu (po količinah
in vrednosti) bi tak račun bil avtomatsko likvidiran in ne bi potrebovali par dni, da zakroži med
potrjevalci do likvidatorja. Pri tem procesu so velike izgube časa.
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INTERVJU Z VODJO LOGISTIKE
1. Predstavite prosim svojo funkcijo in naloge, ki jih opravljate v podjetju.
Sem vodja logistike v podjetju, ki proizvaja plastične produkte. Moja glavna odgovornost je
organizacija vseh vrst prevoza, za potrebe našega podjetja, hkrati pa vodenje mojega kolektiva
v vseh skladiščih (19 ljudi). Pri organizaciji prevoza se poslužujem z dobavitelji, ki so na
domačem in tujem trgu. Naročam prevoz tako cestnega, ladijskega in zračnega prometa. Za
urgence, pa tudi izredni oz. hitri prevoz. Odgovoren sem tudi za ves material, ki pride skozi
vhodno kontrolo, kot tudi za vse odpreme. Hkrati pa tudi za zalogo na vseh naših skladiščih.
2. Kako vi vidite razvoj logistične funkcije v zadnjih 10 letih in kako jo vidite v
prihodnosti?
Sam v logistiki delam že več kot 15 let in logistika se stalno spreminja. Glavna opažanja, ki
sem jih v teh letih pridobil, gredo v smeri optimizacije logističnih poti in operacijskih sistemov.
To velja predvsem za digitalizacijo procesov, kot tudi optimizacijo logističnih smeri. Mislim,
da je še ogromno prostora za izboljšave na vseh področjih. Vse bolj se podjetja zavedajo, kako
pomembna je logistika, kajti danes čas pomeni denar.
3. Kako ocenjujete povezanost nabave in logistike v podjetju?
Mislim, da sta obe panogi zelo povezani. V tujini sta opisani pod pojmom Supply Chain –
oskrbovalna veriga. En brez drugega ne moreta. Pomembno je, da sta usklajena, ker skupaj
tvorita optimum, za točnost dobav materiala in drugih polizdelkov, ki jih proizvodnja potrebuje
za izdelavo produktov. Zelo je pomembno, da je logistika vključena v proces nabave in obratno.
Kot nabavna logistika in interna logistika v podjetju, je ključna za pravočasno dostavo vseh
materialov v proizvodni proces.
4. Kako bi ocenili digitalizacijo v podjetju? Je dovolj narejenega na tem področju?
Lahko rečem, da je delno zadovoljiva v našem podjetju. Ogromno procesov je prezapletenih in
ti vzamejo ogromno časa. Tu imamo še ogromno potenciala. Podjetje se zadnja leta trudi, da se
informacijski sistemi nadgrajujejo, vendar imamo še ogromno za postoriti. Določeni CRM-ji,
ki so ustvarjeni za logistična podjetja, počasi združujejo vse funkcije v enoten proces in to bo
v bodoče edina prava pot za hitrejše opravljanje mojega dela.
5. S kakšnimi težavami se srečujete pri svojem delu?
Kot sem že omenil v prejšnjem odgovoru je v digitalizaciji še veliko prostora za izboljšavo. Tu
vidim največ težav pri mojem delu, hkrati pa tudi pomanjkanje sodelovanja pri oddelkih v
podjetju. Več strokovnega znanja, za zaposlene in tudi motivacijskih tehnik, za izboljšanje
odnosa med sodelavci. Glavno pa je seveda informacijski sistem, ki bi bil prilagojen vsakemu
oddelku posebej, hkrati pa bi bil celota. Omeniti velja tudi prostorsko stisko. Z večanjem
prodaje in hkrati proizvodnje se pojavlja problem skladiščenja končnih izdelkov in tudi
materialov. Nujen bo razmislek o širitvi skladiščnih prostorov.
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6. Kaj bi naredili, da bi izboljšali pogoje dela na vašem področju?
Kot sem že omenil, povezovanje med oddelki, informacijski sistem, ki je celovit in prilagojen
za vsak oddelek posebej. Drugače, pa so pogoji dobri in nimam pripomb.
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RAZLIKA SKLADIŠČA IN SKLADIŠČNA OPREMA
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
Skladišča in skladiščna oprema so redno
vzdrževani. - S: Skladišča in skladiščna oprema
so redno vzdrževani.

N
0a
50b
11c
61
0d
51e
10f

Mean Rank
0,00
25,50

Sum of Ranks
0,00
1275,00

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Ž: Lokacija, kapaciteta in območje oskrbe iz
Negative Ranks
0,00
0,00
skladišč so primerne za nemoteno delovanje
Positive Ranks
26,00
1326,00
proizvodnje. - S: Lokacija, kapaciteta in območje Ties
oskrbe iz skladišč so primerne za nemoteno
Total
61
delovanje proizvodnje.
Ž: Skladiščna mesta v skladišču so urejena in jih Negative Ranks
0g
0,00
0,00
ne primanjkuje. - S: Skladiščna mesta v skladišču Positive Ranks
56h
28,50
1596,00
so urejena in jih ne primanjkuje.
Ties
5i
Total
61
Ž: Skladiščna metoda (oblikovanje skladiščnih
Negative Ranks
0j
0,00
0,00
k
mest) je sistemsko. - S: Skladiščna metoda
Positive Ranks
45
23,00
1035,00
(oblikovanje skladiščnih mest) je sistemsko.
Ties
16l
Total
61
Ž: Tehnična oprema skladišča in komisioniranje Negative Ranks
0m
0,00
0,00
n
v skladišču sta pomembno povezana. - S:
Positive Ranks
36
18,50
666,00
Tehnična oprema skladišča in komisioniranje v
Ties
25o
skladišču sta pomembno povezana.
Total
61
Ž: Skladiščne rampe so nujne za hitrejši
Negative Ranks
1p
22,00
22,00
naklad/razklad. - S: Skladiščne rampe so nujne
Positive Ranks
37q
19,43
719,00
za hitrejši naklad/razklad.
Ties
23r
Total
61
Ž: Organiziranje in organiziranost
Negative Ranks
0s
0,00
0,00
t
komisioniranja je dobra. - S: Organiziranje in
Positive Ranks
46
23,50
1081,00
organiziranost komisioniranja je dobra.
Ties
15u
Total
61
Ž: Skladišča so tehnično varovana in nedostopna Negative Ranks
0v
0,00
0,00
w
nepooblaščenim delavcem. - S: Skladišča so
Positive Ranks
54
27,50
1485,00
x
tehnično varovana in nedostopna
Ties
7
nepooblaščenim delavcem.
Total
61
Ž: Urejeno centralno skladišče z informacijsko
Negative Ranks
1y
11,00
11,00
podporo bi rešilo nadzor nad materiali. - S:
Positive Ranks
46z
24,28
1117,00
Urejeno centralno skladišče z informacijsko
Ties
14aa
podporo bi rešilo nadzor nad materiali.
Total
61
Ž: Pomanjkanje izobraževanja. - S: Pomanjkanje Negative Ranks
6ab
42,17
253,00
ac
izobraževanja.
Positive Ranks
46
24,46
1125,00
Ties
9ad
Total
61
a. Skladišča in skladiščna oprema so redno vzdrževani. < S: Skladišča in skladiščna oprema so redno vzdrževani.
b. Skladišča in skladiščna oprema so redno vzdrževani. > S: Skladišča in skladiščna oprema so redno vzdrževani.
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c. Skladišča in skladiščna oprema so redno vzdrževani. = S: Skladišča in skladiščna oprema so redno vzdrževani.
d. Ž: Lokacija, kapaciteta in območje oskrbe iz skladišč so primerne za nemoteno delovanje proizvodnje. < S:
Lokacija, kapaciteta in območje oskrbe iz skladišč so primerne za nemoteno delovanje proizvodnje.
e. Ž: Lokacija, kapaciteta in območje oskrbe iz skladišč so primerne za nemoteno delovanje proizvodnje. > S:
Lokacija, kapaciteta in območje oskrbe iz skladišč so primerne za nemoteno delovanje proizvodnje.
f. Ž: Lokacija, kapaciteta in območje oskrbe iz skladišč so primerne za nemoteno delovanje proizvodnje. = S:
Lokacija, kapaciteta in območje oskrbe iz skladišč so primerne za nemoteno delovanje proizvodnje.
g. Ž: Skladiščna mesta v skladišču so urejena in jih ne primanjkuje. < S: Skladiščna mesta v skladišču so urejena
in jih ne primanjkuje.
h. Ž: Skladiščna mesta v skladišču so urejena in jih ne primanjkuje. > S: Skladiščna mesta v skladišču so urejena
in jih ne primanjkuje.
i. Ž: Skladiščna mesta v skladišču so urejena in jih ne primanjkuje. = S: Skladiščna mesta v skladišču so urejena
in jih ne primanjkuje.
j. Ž: Skladiščna metoda (oblikovanje skladiščnih mest) je sistemsko. < S: Skladiščna metoda (oblikovanje
skladiščnih mest) je sistemsko.
k. Ž: Skladiščna metoda (oblikovanje skladiščnih mest) je sistemsko. > S: Skladiščna metoda (oblikovanje
skladiščnih mest) je sistemsko.
l. Ž: Skladiščna metoda (oblikovanje skladiščnih mest) je sistemsko. = S: Skladiščna metoda (oblikovanje
skladiščnih mest) je sistemsko.
m. Ž: Tehnična oprema skladišča in komisioniranje v skladišču sta pomembno povezana. < S: Tehnična oprema
skladišča in komisioniranje v skladišču sta pomembno povezana.
n. Ž: Tehnična oprema skladišča in komisioniranje v skladišču sta pomembno povezana. > S: Tehnična oprema
skladišča in komisioniranje v skladišču sta pomembno povezana.
o. Ž: Tehnična oprema skladišča in komisioniranje v skladišču sta pomembno povezana. = S: Tehnična oprema
skladišča in komisioniranje v skladišču sta pomembno povezana.
p. Ž: Skladiščne rampe so nujne za hitrejši naklad/razklad. < S: Skladiščne rampe so nujne za hitrejši
naklad/razklad.
q. Ž: Skladiščne rampe so nujne za hitrejši naklad/razklad. > S: Skladiščne rampe so nujne za hitrejši
naklad/razklad.
r. Ž: Skladiščne rampe so nujne za hitrejši naklad/razklad. = S: Skladiščne rampe so nujne za hitrejši
naklad/razklad.
s. Ž: Organiziranje in organiziranost komisioniranja je dobra. < S: Organiziranje in organiziranost komisioniranja
je dobra.
t. Ž: Organiziranje in organiziranost komisioniranja je dobra. > S: Organiziranje in organiziranost komisioniranja
je dobra.
u. Ž: Organiziranje in organiziranost komisioniranja je dobra. = S: Organiziranje in organiziranost komisioniranja
je dobra.
v. Ž: Skladišča so tehnično varovana in nedostopna nepooblaščenim delavcem. < S: Skladišča so tehnično
varovana in nedostopna nepooblaščenim delavcem.
w. Ž: Skladišča so tehnično varovana in nedostopna nepooblaščenim delavcem. > S: Skladišča so tehnično
varovana in nedostopna nepooblaščenim delavcem.
x. Ž: Skladišča so tehnično varovana in nedostopna nepooblaščenim delavcem. = S: Skladišča so tehnično
varovana in nedostopna nepooblaščenim delavcem.
y. Ž: Urejeno centralno skladišče z informacijsko podporo bi rešilo nadzor nad materiali. < S: Urejeno centralno
skladišče z informacijsko podporo bi rešilo nadzor nad materiali.
z. Ž: Urejeno centralno skladišče z informacijsko podporo bi rešilo nadzor nad materiali. > S: Urejeno centralno
skladišče z informacijsko podporo bi rešilo nadzor nad materiali.
aa. Ž: Urejeno centralno skladišče z informacijsko podporo bi rešilo nadzor nad materiali. = S: Urejeno centralno
skladišče z informacijsko podporo bi rešilo nadzor nad materiali.
ab. Ž: Pomanjkanje izobraževanja. < S: Pomanjkanje izobraževanja.
ac. Ž: Pomanjkanje izobraževanja. > S: Pomanjkanje izobraževanja.
ad. Ž: Pomanjkanje izobraževanja. = S: Pomanjkanje izobraževanja.

Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)
-6,490b

,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Ž: Pomanjkanje izobraževanja. - S: Pomanjkanje izobraževanja.

Ž: Urejeno centralno skladišče z informacijsko podporo bi rešilo nadzor nad materiali. - S:
Urejeno centralno skladišče z informacijsko podporo bi rešilo nadzor nad materiali.

Ž: Skladišča so tehnično varovana in nedostopna nepooblaščenim delavcem. - S: Skladišča
so tehnično varovana in nedostopna nepooblaščenim delavcem.

Ž: Organiziranje in organiziranost komisioniranja je dobra. - S: Organiziranje in
organiziranost komisioniranja je dobra.

Ž: Skladiščne rampe so nujne za hitrejši naklad/razklad. - S: Skladiščne rampe so nujne za
hitrejši naklad/razklad.

Ž: Tehnična oprema skladišča in komisioniranje v skladišču sta pomembno povezana. - S:
Tehnična oprema skladišča in komisioniranje v skladišču sta pomembno povezana.

Ž: Skladiščna metoda (oblikovanje skladiščnih mest) je sistemsko. - S: Skladiščna metoda
(oblikovanje skladiščnih mest) je sistemsko.

Ž: Skladiščna mesta v skladišču so urejena in jih ne primanjkuje. - S: Skladiščna mesta v
skladišču so urejena in jih ne primanjkuje.

Ž: Lokacija, kapaciteta in območje oskrbe iz skladišč so primerne za nemoteno delovanje
proizvodnje. - S: Lokacija, kapaciteta in območje oskrbe iz skladišč so primerne za
nemoteno delovanje proizvodnje.

Skladišča in skladiščna oprema so redno vzdrževani. - S: Skladišča in skladiščna oprema
so redno vzdrževani.
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Test Statisticsa

-6,359b -6,607b -6,077b -5,470b -5,119b -6,196b -6,489b -5,961b -4,048b
,000
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RAZLIKA TRANSPORTNA SREDSTVA V PODJETJU
Wilcoxon Signed Ranks Test
N
Ž: Lastna transportna sredstva so funkcionalna
in vzdrževana. - S: Lastna transportna sredstva
so funkcionalna in vzdrževana.
Ž: Najeta transportna sredstva so funkcionalna
in vzdrževana. - S: Najeta transportna sredstva
so funkcionalna in vzdrževana.
Ž: Transportnih sredstev imamo v podjetju
dovolj za nemoteno delo. - S: Transportnih
sredstev imamo v podjetju dovolj za nemoteno
delo.

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

Mean Rank
a

0
48b
13c
61
0d
35e
26f
61
0g
50h
11i
61

Sum of Ranks

0,00
24,50

0,00
1176,00

0,00
18,00

0,00
630,00

0,00
25,50

0,00
1275,00

a. Ž: Lastna transportna sredstva so funkcionalna in vzdrževana. < S: Lastna transportna sredstva so funkcionalna
in vzdrževana.
b. Ž: Lastna transportna sredstva so funkcionalna in vzdrževana. > S: Lastna transportna sredstva so funkcionalna
in vzdrževana.
c. Ž: Lastna transportna sredstva so funkcionalna in vzdrževana. = S: Lastna transportna sredstva so funkcionalna
in vzdrževana.
d. Ž: Najeta transportna sredstva so funkcionalna in vzdrževana. < S: Najeta transportna sredstva so funkcionalna
in vzdrževana.
e. Ž: Najeta transportna sredstva so funkcionalna in vzdrževana. > S: Najeta transportna sredstva so funkcionalna
in vzdrževana.
f. Ž: Najeta transportna sredstva so funkcionalna in vzdrževana. = S: Najeta transportna sredstva so funkcionalna
in vzdrževana.
g. Ž: Transportnih sredstev imamo v podjetju dovolj za nemoteno delo. < S: Transportnih sredstev imamo v
podjetju dovolj za nemoteno delo.
h. Ž: Transportnih sredstev imamo v podjetju dovolj za nemoteno delo. > S: Transportnih sredstev imamo v
podjetju dovolj za nemoteno delo.
i. Ž: Transportnih sredstev imamo v podjetju dovolj za nemoteno delo. = S: Transportnih sredstev imamo v podjetju
dovolj za nemoteno delo.
Test Statisticsa
Ž: Najeta transportna
Ž: Transportnih sredstev
sredstva so funkcionalna imamo v podjetju dovolj za
Ž: Lastna transportna sredstva in vzdrževana. - S: Najeta
nemoteno delo. - S:
so funkcionalna in vzdrževana.
transportna sredstva so
Transportnih sredstev
- S: Lastna transportna sredstva
funkcionalna in
imamo v podjetju dovolj za
so funkcionalna in vzdrževana.
vzdrževana.
nemoteno delo.
b
b
-6,402
-5,472
-6,321b

Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)
a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

,000

,000

,000
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RAZLIKA NOTRANJA IN RAZBREMENILNA LOGISTIKA
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N

Mean Rank
0,00
27,00

Sum of Ranks
0,00
1431,00

Ž: Organiziranje in organiziranost poteka
Negative Ranks
0
transporta (optimalne transportne poti,
Positive Ranks
53b
posamezni plani in nakladanje transportnih
Ties
8c
sredstev ipd.) je dobro. - S: Organiziranje in
Total
organiziranost poteka transporta (optimalne
transportne poti, posamezni plani in
61
nakladanje transportnih sredstev ipd.) je
dobro.
Ž: Logistika ostankov, ki se predelajo v
Negative Ranks
0d
0,00
0,00
e
sekundarne surovine (po procesu recikliranja Positive Ranks
51
26,00
1326,00
f
bodo ponovno uporabljive) se uspešno izvaja. Ties
10
- S: Logistika ostankov, ki se predelajo v
Total
sekundarne surovine (po procesu recikliranja
61
bodo ponovno uporabljive) se uspešno izvaja.
Ž: Logistika odpadkov, ki jih je treba uničiti Negative Ranks
0g
0,00
0,00
h
ali trajno skladiščiti se uspešno izvaja. - S:
Positive Ranks
51
26,00
1326,00
Logistika odpadkov, ki jih je treba uničiti ali Ties
10i
trajno skladiščiti se uspešno izvaja.
Total
61
Ž: Logistika poškodovanega ali napačno
Negative Ranks
0j
0,00
0,00
k
poslanega blaga, ki se vrača k pošiljatelju je
Positive Ranks
45
23,00
1035,00
l
dogovorjena in se izvaja. - S: Logistika
Ties
16
poškodovanega ali napačno poslanega blaga, Total
ki se vrača k pošiljatelju je dogovorjena in se
61
izvaja.
Ž: Logistika povratne in transportne
Negative Ranks
0m
0,00
0,00
n
embalaže in pakirna sredstva (pvc škatle,
Positive Ranks
40
20,50
820,00
palete, …) je urejena. - S: Logistika povratne Ties
21o
in transportne embalaže in pakirna sredstva
Total
61
(pvc škatle, palete, …) je urejena.
a. Ž: Organiziranje in organiziranost poteka transporta (optimalne transportne poti, posamezni plani in nakladanje
transportnih sredstev ipd.) je dobro. < S: Organiziranje in organiziranost poteka transporta (optimalne transportne
poti, posamezni plani in nakladanje transportnih sredstev ipd.) je dobro.
b. Ž: Organiziranje in organiziranost poteka transporta (optimalne transportne poti, posamezni plani in nakladanje
transportnih sredstev ipd.) je dobro. > S: Organiziranje in organiziranost poteka transporta (optimalne transportne
poti, posamezni plani in nakladanje transportnih sredstev ipd.) je dobro.
c. Ž: Organiziranje in organiziranost poteka transporta (optimalne transportne poti, posamezni plani in nakladanje
transportnih sredstev ipd.) je dobro. = S: Organiziranje in organiziranost poteka transporta (optimalne transportne
poti, posamezni plani in nakladanje transportnih sredstev ipd.) je dobro.
d. Ž: Logistika ostankov, ki se predelajo v sekundarne surovine (po procesu recikliranja bodo ponovno uporabljive)
se uspešno izvaja. < S: Logistika ostankov, ki se predelajo v sekundarne surovine (po procesu recikliranja bodo
ponovno uporabljive) se uspešno izvaja.
e. Ž: Logistika ostankov, ki se predelajo v sekundarne surovine (po procesu recikliranja bodo ponovno uporabljive)
se uspešno izvaja. > S: Logistika ostankov, ki se predelajo v sekundarne surovine (po procesu recikliranja bodo
ponovno uporabljive) se uspešno izvaja.
a
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f. Ž: Logistika ostankov, ki se predelajo v sekundarne surovine (po procesu recikliranja bodo ponovno uporabljive)
se uspešno izvaja. = S: Logistika ostankov, ki se predelajo v sekundarne surovine (po procesu recikliranja bodo
ponovno uporabljive) se uspešno izvaja.
g. Ž: Logistika odpadkov, ki jih je treba uničiti ali trajno skladiščiti se uspešno izvaja. < S: Logistika odpadkov, ki
jih je treba uničiti ali trajno skladiščiti se uspešno izvaja.
h. Ž: Logistika odpadkov, ki jih je treba uničiti ali trajno skladiščiti se uspešno izvaja. > S: Logistika odpadkov, ki
jih je treba uničiti ali trajno skladiščiti se uspešno izvaja.
i. Ž: Logistika odpadkov, ki jih je treba uničiti ali trajno skladiščiti se uspešno izvaja. = S: Logistika odpadkov, ki
jih je treba uničiti ali trajno skladiščiti se uspešno izvaja.
j. Ž: Logistika poškodovanega ali napačno poslanega blaga, ki se vrača k pošiljatelju je dogovorjena in se izvaja.
< S: Logistika poškodovanega ali napačno poslanega blaga, ki se vrača k pošiljatelju je dogovorjena in se izvaja.
k. Ž: Logistika poškodovanega ali napačno poslanega blaga, ki se vrača k pošiljatelju je dogovorjena in se izvaja.
> S: Logistika poškodovanega ali napačno poslanega blaga, ki se vrača k pošiljatelju je dogovorjena in se izvaja.
l. Ž: Logistika poškodovanega ali napačno poslanega blaga, ki se vrača k pošiljatelju je dogovorjena in se izvaja.
= S: Logistika poškodovanega ali napačno poslanega blaga, ki se vrača k pošiljatelju je dogovorjena in se izvaja.
m. Ž: Logistika povratne in transportne embalaže in pakirna sredstva (pvc škatle, palete, …) je urejena. < S:
Logistika povratne in transportne embalaže in pakirna sredstva (pvc škatle, palete, …) je urejena.
n. Ž: Logistika povratne in transportne embalaže in pakirna sredstva (pvc škatle, palete, …) je urejena. > S:
Logistika povratne in transportne embalaže in pakirna sredstva (pvc škatle, palete, …) je urejena.
o. Ž: Logistika povratne in transportne embalaže in pakirna sredstva (pvc škatle, palete, …) je urejena. = S:
Logistika povratne in transportne embalaže in pakirna sredstva (pvc škatle, palete, …) je urejena.
Test Statisticsa

Z
Asymp.
Sig. (2tailed)

Ž: Organiziranje in
organiziranost poteka
transporta (optimalne
transportne poti,
posamezni plani in
nakladanje
transportnih sredstev
ipd.) je dobro. - S:
Organiziranje in
organiziranost poteka
transporta (optimalne
transportne poti,
posamezni plani in
nakladanje
transportnih sredstev
ipd.) je dobro.
-6,515b
,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Ž: Logistika
povratne in
Ž: Logistika
transportne
poškodovanega embalaže in
Ž: Logistika ostankov,
ali napačno
pakirna
ki se predelajo v
poslanega blaga,
sredstva
sekundarne surovine
ki se vrača k
(pvc škatle,
(po procesu
pošiljatelju je
palete, …)
recikliranja bodo
Ž: Logistika
dogovorjena in je urejena. ponovno uporabljive) odpadkov, ki jih je
se izvaja. - S:
S: Logistika
se uspešno izvaja. - S:
treba uničiti ali
Logistika
povratne in
Logistika ostankov, ki trajno skladiščiti se poškodovanega transportne
se predelajo v
uspešno izvaja. - S:
ali napačno
embalaže in
sekundarne surovine
Logistika
poslanega blaga,
pakirna
(po procesu
odpadkov, ki jih je
ki se vrača k
sredstva
recikliranja bodo
treba uničiti ali
pošiljatelju je
(pvc škatle,
ponovno uporabljive) trajno skladiščiti se dogovorjena in palete, …)
se uspešno izvaja.
uspešno izvaja.
se izvaja.
je urejena.
b
b
b
-6,334
-6,431
-6,059
-5,711b
,000

,000

,000

,000
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RAZLIKA NABAVA
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N
Na splošno sem zadovoljen z oddelkom
nabave. - S: Na splošno sem zadovoljen z
oddelkom nabave.

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Ž: Posredovanje in obdelava naročil je hitro. - Negative Ranks
S: Posredovanje in obdelava naročil je hitro. Positive Ranks
Ties
Total
Ž: Predaja informacije o naročilu v nadaljnji Negative Ranks
postopek poteka preko informacijskega
Positive Ranks
sistema. - S: Predaja informacije o naročilu v Ties
nadaljnji postopek poteka preko
Total
informacijskega sistema.
Ž: Varnostne zaloge so rešene sistemsko. - S: Negative Ranks
Varnostne zaloge so rešene sistemsko.
Positive Ranks
Ties
Total
Ž: Kontrola vodenja zalog je urejena. - S:
Negative Ranks
Kontrola vodenja zalog je urejena.
Positive Ranks
Ties
Total
Ž: Prognoziranje potreb (izjemne okoliščine, Negative Ranks
…) se izvajajo redno. - S: Prognoziranje
Positive Ranks
potreb (izjemne okoliščine, …) se izvajajo
Ties
redno.
Total
Ž: Služba nabave je primerno locirana. - S:
Negative Ranks
Služba nabave je primerno locirana.
Positive Ranks
Ties
Total
Ž: Delovno okolje in oprema je sodobna. - S: Negative Ranks
Delovno okolje in oprema je sodobna.
Positive Ranks
Ties
Total
Ž: Zaposleni v nabavi smo prijazni. - S:
Negative Ranks
Zaposleni v nabavi smo prijazni.
Positive Ranks
Ties
Total
Ž: Zaposleni v službi nabave smo natančni. - Negative Ranks
S: Zaposleni v službi nabave smo natančni.
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks

a

0
47b
14c
61
0d
40e
21f
61
0g
44h
17i

Mean Rank
0,00
24,00

Sum of Ranks
0,00
1128,00

0,00
20,50

0,00
820,00

0,00
22,50

0,00
990,00

0,00
25,00

0,00
1225,00

0,00
25,50

0,00
1275,00

0,00
25,00

0,00
1225,00

0,00
11,50

0,00
253,00

0,00
17,00

0,00
561,00

8,00
9,59

8,00
163,00

0,00
20,00

0,00
780,00

29,00
16,63

29,00
532,00

61
0j
49k
12l
61
0m
50n
11o
61
0p
49q
12r
61
0s
22t
39u
61
0v
33w
28x
61
1y
17z
43aa
61
0ab
39ac
22ad
61
1ae
32af
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Ranks
Ž: Ustvarjeni prihranki na področju nabave so
zadovoljivi. - S: Ustvarjeni prihranki na
področju nabave so zadovoljivi.
Ž: Informacijska orodja, ki jih uporabljamo
so v popolnosti izkoriščena. - S:
Informacijska orodja, ki jih uporabljamo so v
popolnosti izkoriščena.
Ž: Zaposleni na področju nabave realiziramo
vse dogovorjene aktivnosti v dogovorjenem
roku. - S: Zaposleni na področju nabave
realiziramo vse dogovorjene aktivnosti v
dogovorjenem roku.
Ž: Dokumenti in podatki, ki jih za naročnika
izdamo, so kakovostni, natančni, jasni in
zanesljivi. - S: Dokumenti in podatki, ki jih
za naročnika izdamo, so kakovostni, natančni,
jasni in zanesljivi.
Ž: Pri kontroli računov imamo celovito
pomoč poslovno informacijskega sistema. S: Pri kontroli računov imamo celovito
pomoč poslovno informacijskega sistema.
Ž: Kadar se soočimo s problemom, smo
odzivni in pripravljeni sodelovati pri
reševanju le-tega. - S: Kadar se soočimo s
problemom, smo odzivni in pripravljeni
sodelovati pri reševanju le-tega.
Ž: Tehnično znanje in kompetence zaposlenih
v nabavi so dobre. - S: Tehnično znanje in
kompetence zaposlenih v nabavi so dobre.
Ž: Komunikacija med nabavo in drugimi
oddelki v podjetju poteka učinkovito in
nemoteno. - S: Komunikacija med nabavo in
drugimi oddelki v podjetju poteka učinkovito
in nemoteno.

Ties
Total

N
28ag

Mean Rank

Sum of Ranks

61

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

0ah
52ai
9aj
61
0ak
42al
19am

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

0an
37ao
24ap

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

0aq
42ar
19as
61
0at
28au
33av

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

0aw
39ax
22ay
61
1az
33ba
27bb

0,00
26,50

0,00
1378,00

0,00
21,50

0,00
903,00

0,00
19,00

0,00
703,00

0,00
21,50

0,00
903,00

0,00
14,50

0,00
406,00

0,00
20,00

0,00
780,00

12,50
17,65

12,50
582,50

61

61

61

61

a. Na splošno sem zadovoljen z oddelkom nabave. < S: Na splošno sem zadovoljen z oddelkom nabave.
b. Na splošno sem zadovoljen z oddelkom nabave. > S: Na splošno sem zadovoljen z oddelkom nabave.
c. Na splošno sem zadovoljen z oddelkom nabave. = S: Na splošno sem zadovoljen z oddelkom nabave.
d. Ž: Posredovanje in obdelava naročil je hitro. < S: Posredovanje in obdelava naročil je hitro.
e. Ž: Posredovanje in obdelava naročil je hitro. > S: Posredovanje in obdelava naročil je hitro.
f. Ž: Posredovanje in obdelava naročil je hitro. = S: Posredovanje in obdelava naročil je hitro.
g. Ž: Predaja informacije o naročilu v nadaljnji postopek poteka preko informacijskega sistema. < S: Predaja
informacije o naročilu v nadaljnji postopek poteka preko informacijskega sistema.
h. Ž: Predaja informacije o naročilu v nadaljnji postopek poteka preko informacijskega sistema. > S: Predaja
informacije o naročilu v nadaljnji postopek poteka preko informacijskega sistema.
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i. Ž: Predaja informacije o naročilu v nadaljnji postopek poteka preko informacijskega sistema. = S: Predaja
informacije o naročilu v nadaljnji postopek poteka preko informacijskega sistema.
j. Ž: Varnostne zaloge so rešene sistemsko. < S: Varnostne zaloge so rešene sistemsko.
k. Ž: Varnostne zaloge so rešene sistemsko. > S: Varnostne zaloge so rešene sistemsko.
l. Ž: Varnostne zaloge so rešene sistemsko. = S: Varnostne zaloge so rešene sistemsko.
m. Ž: Kontrola vodenja zalog je urejena. < S: Kontrola vodenja zalog je urejena.
n. Ž: Kontrola vodenja zalog je urejena. > S: Kontrola vodenja zalog je urejena.
o. Ž: Kontrola vodenja zalog je urejena. = S: Kontrola vodenja zalog je urejena.
p. Ž: Prognoziranje potreb (izjemne okoliščine, …) se izvajajo redno. < S: Prognoziranje potreb (izjemne
okoliščine, …) se izvajajo redno.
q. Ž: Prognoziranje potreb (izjemne okoliščine, …) se izvajajo redno. > S: Prognoziranje potreb (izjemne
okoliščine, …) se izvajajo redno.
r. Ž: Prognoziranje potreb (izjemne okoliščine, …) se izvajajo redno. = S: Prognoziranje potreb (izjemne
okoliščine, …) se izvajajo redno.
s. Ž: Služba nabave je primerno locirana. < S: Služba nabave je primerno locirana.
t. Ž: Služba nabave je primerno locirana. > S: Služba nabave je primerno locirana.
u. Ž: Služba nabave je primerno locirana. = S: Služba nabave je primerno locirana.
v. Ž: Delovno okolje in oprema je sodobna. < S: Delovno okolje in oprema je sodobna.
w. Ž: Delovno okolje in oprema je sodobna. > S: Delovno okolje in oprema je sodobna.
x. Ž: Delovno okolje in oprema je sodobna. = S: Delovno okolje in oprema je sodobna.
y. Ž: Zaposleni v nabavi smo prijazni. < S: Zaposleni v nabavi smo prijazni.
z. Ž: Zaposleni v nabavi smo prijazni. > S: Zaposleni v nabavi smo prijazni.
aa. Ž: Zaposleni v nabavi smo prijazni. = S: Zaposleni v nabavi smo prijazni.
ab. Ž: Zaposleni v službi nabave smo natančni. < S: Zaposleni v službi nabave smo natančni.
ac. Ž: Zaposleni v službi nabave smo natančni. > S: Zaposleni v službi nabave smo natančni.
ad. Ž: Zaposleni v službi nabave smo natančni. = S: Zaposleni v službi nabave smo natančni.
ae. Ž: Ustvarjeni prihranki na področju nabave so zadovoljivi. < S: Ustvarjeni prihranki na področju nabave so
zadovoljivi.
af. Ž: Ustvarjeni prihranki na področju nabave so zadovoljivi. > S: Ustvarjeni prihranki na področju nabave so
zadovoljivi.
ag. Ž: Ustvarjeni prihranki na področju nabave so zadovoljivi. = S: Ustvarjeni prihranki na področju nabave so
zadovoljivi.
ah. Ž: Informacijska orodja, ki jih uporabljamo so v popolnosti izkoriščena. < S: Informacijska orodja, ki jih
uporabljamo so v popolnosti izkoriščena.
ai. Ž: Informacijska orodja, ki jih uporabljamo so v popolnosti izkoriščena. > S: Informacijska orodja, ki jih
uporabljamo so v popolnosti izkoriščena.
aj. Ž: Informacijska orodja, ki jih uporabljamo so v popolnosti izkoriščena. = S: Informacijska orodja, ki jih
uporabljamo so v popolnosti izkoriščena.
ak. Ž: Zaposleni na področju nabave realiziramo vse dogovorjene aktivnosti v dogovorjenem roku. < S: Zaposleni
na področju nabave realiziramo vse dogovorjene aktivnosti v dogovorjenem roku.
al. Ž: Zaposleni na področju nabave realiziramo vse dogovorjene aktivnosti v dogovorjenem roku. > S: Zaposleni
na področju nabave realiziramo vse dogovorjene aktivnosti v dogovorjenem roku.
am. Ž: Zaposleni na področju nabave realiziramo vse dogovorjene aktivnosti v dogovorjenem roku. = S: Zaposleni
na področju nabave realiziramo vse dogovorjene aktivnosti v dogovorjenem roku.
an. Ž: Dokumenti in podatki, ki jih za naročnika izdamo, so kakovostni, natančni, jasni in zanesljivi. < S:
Dokumenti in podatki, ki jih za naročnika izdamo, so kakovostni, natančni, jasni in zanesljivi.
ao. Ž: Dokumenti in podatki, ki jih za naročnika izdamo, so kakovostni, natančni, jasni in zanesljivi. > S:
Dokumenti in podatki, ki jih za naročnika izdamo, so kakovostni, natančni, jasni in zanesljivi.
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ap. Ž: Dokumenti in podatki, ki jih za naročnika izdamo, so kakovostni, natančni, jasni in zanesljivi. = S:
Dokumenti in podatki, ki jih za naročnika izdamo, so kakovostni, natančni, jasni in zanesljivi.
aq. Ž: Pri kontroli računov imamo celovito pomoč poslovno informacijskega sistema. < S: Pri kontroli računov
imamo celovito pomoč poslovno informacijskega sistema.
ar. Ž: Pri kontroli računov imamo celovito pomoč poslovno informacijskega sistema. > S: Pri kontroli računov
imamo celovito pomoč poslovno informacijskega sistema.
as. Ž: Pri kontroli računov imamo celovito pomoč poslovno informacijskega sistema. = S: Pri kontroli računov
imamo celovito pomoč poslovno informacijskega sistema.
at. Ž: Kadar se soočimo s problemom, smo odzivni in pripravljeni sodelovati pri reševanju le-tega. < S: Kadar se
soočimo s problemom, smo odzivni in pripravljeni sodelovati pri reševanju le-tega.
au. Ž: Kadar se soočimo s problemom, smo odzivni in pripravljeni sodelovati pri reševanju le-tega. > S: Kadar se
soočimo s problemom, smo odzivni in pripravljeni sodelovati pri reševanju le-tega.
av. Ž: Kadar se soočimo s problemom, smo odzivni in pripravljeni sodelovati pri reševanju le-tega. = S: Kadar se
soočimo s problemom, smo odzivni in pripravljeni sodelovati pri reševanju le-tega.
aw. Ž: Tehnično znanje in kompetence zaposlenih v nabavi so dobre. < S: Tehnično znanje in kompetence
zaposlenih v nabavi so dobre.
ax. Ž: Tehnično znanje in kompetence zaposlenih v nabavi so dobre. > S: Tehnično znanje in kompetence
zaposlenih v nabavi so dobre.
ay. Ž: Tehnično znanje in kompetence zaposlenih v nabavi so dobre. = S: Tehnično znanje in kompetence
zaposlenih v nabavi so dobre.
az. Ž: Komunikacija med nabavo in drugimi oddelki v podjetju poteka učinkovito in nemoteno. < S: Komunikacija
med nabavo in drugimi oddelki v podjetju poteka učinkovito in nemoteno.
ba. Ž: Komunikacija med nabavo in drugimi oddelki v podjetju poteka učinkovito in nemoteno. > S: Komunikacija
med nabavo in drugimi oddelki v podjetju poteka učinkovito in nemoteno.
bb. Ž: Komunikacija med nabavo in drugimi oddelki v podjetju poteka učinkovito in nemoteno. = S: Komunikacija
med nabavo in drugimi oddelki v podjetju poteka učinkovito in nemoteno.

-6,237b
Z
Asymp.
Sig. (2- ,000
tailed)

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Ž: Ustvarjeni prihranki na področju nabave so zadovoljivi. - S: Ustvarjeni prihranki na področju
nabave so zadovoljivi.
Ž: Informacijska orodja, ki jih uporabljamo so v popolnosti izkoriščena. - S: Informacijska orodja,
ki jih uporabljamo so v popolnosti izkoriščena.
Ž: Zaposleni na področju nabave realiziramo vse dogovorjene aktivnosti v dogovorjenem roku. S: Zaposleni na področju nabave realiziramo vse dogovorjene aktivnosti v dogovorjenem roku.
Ž: Dokumenti in podatki, ki jih za naročnika izdamo, so kakovostni, natančni, jasni in zanesljivi. S: Dokumenti in podatki, ki jih za naročnika izdamo, so kakovostni, natančni, jasni in zanesljivi.
Ž: Pri kontroli računov imamo celovito pomoč poslovno informacijskega sistema. - S: Pri kontroli
računov imamo celovito pomoč poslovno informacijskega sistema.
Ž: Kadar se soočimo s problemom, smo odzivni in pripravljeni sodelovati pri reševanju le-tega. S: Kadar se soočimo s problemom, smo odzivni in pripravljeni sodelovati pri reševanju le-tega.
Ž: Tehnično znanje in kompetence zaposlenih v nabavi so dobre. - S: Tehnično znanje in
kompetence zaposlenih v nabavi so dobre.
Ž: Komunikacija med nabavo in drugimi oddelki v podjetju poteka učinkovito in nemoteno. - S:
Komunikacija med nabavo in drugimi oddelki v podjetju poteka učinkovito in nemoteno.

Ž: Zaposleni v službi nabave smo natančni. - S: Zaposleni v službi nabave smo natančni.

Ž: Zaposleni v nabavi smo prijazni. - S: Zaposleni v nabavi smo prijazni.

Ž: Delovno okolje in oprema je sodobna. - S: Delovno okolje in oprema je sodobna.

Ž: Služba nabave je primerno locirana. - S: Služba nabave je primerno locirana.

Ž: Prognoziranje potreb (izjemne okoliščine, …) se izvajajo redno. - S: Prognoziranje potreb
(izjemne okoliščine, …) se izvajajo redno.

Ž: Kontrola vodenja zalog je urejena. - S: Kontrola vodenja zalog je urejena.

Ž: Varnostne zaloge so rešene sistemsko. - S: Varnostne zaloge so rešene sistemsko.

Ž: Predaja informacije o naročilu v nadaljnji postopek poteka preko informacijskega sistema. - S:
Predaja informacije o naročilu v nadaljnji postopek poteka preko informacijskega sistema.

Ž: Posredovanje in obdelava naročil je hitro. - S: Posredovanje in obdelava naročil je hitro.

Na splošno sem zadovoljen z oddelkom nabave. - S: Na splošno sem zadovoljen z oddelkom
nabave.
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Test Statisticsa

-5,769b -5,909b -6,217b -6,280b -6,245b -4,349b -5,337b -3,625b -5,715b -4,784b -6,466b -5,794b -5,509b -5,784b -4,961b -5,711b -5,103b

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
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RAZLIKA VSTOP IN IZSTOP MATERIALA V SKLADIŠČE
Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N
Ž: Pri izvedbi prevoza upoštevamo zahteve
naročnika in se jim prilagodimo. - S: Pri
izvedbi prevoza upoštevamo zahteve naročnika
in se jim prilagodimo.
Ž: Imamo natančno izdelano logistično
podporo. - S: Imamo natančno izdelano
logistično podporo.

Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total
Negative Ranks
Positive Ranks
Ties
Total

a

0
26b
35c
61
0d
45e
16f
61
0g
46h
15i

Mean Rank Sum of Ranks
0,00
0,00
13,50
351,00

0,00
23,00

0,00
1035,00

Ž: Ustrezno imamo urejen vstop materiala v
0,00
0,00
sistem in razpolaganje z njim, kadar je to
23,50
1081,00
zahtevano. - S: Ustrezno imamo urejen vstop
materiala v sistem in razpolaganje z njim,
61
kadar je to zahtevano.
Ž: Imamo optimalno organizirane protokole
Negative Ranks
0j
0,00
0,00
k
pretokov materiala v podjetju in izstop v skladu Positive Ranks
45
23,00
1035,00
z zahtevami drugih sistemov in podjetij. - S:
Ties
16l
Imamo optimalno organizirane protokole
Total
pretokov materiala v podjetju in izstop v skladu
61
z zahtevami drugih sistemov in podjetij.
Ž: Poskrbimo za časovno in prostorsko
Negative Ranks
0m
0,00
0,00
ustrezno oskrbo našim odjemalcem z gotovimi Positive Ranks
40n
20,50
820,00
izdelki in storitvami. - S: Poskrbimo za
Ties
21o
časovno in prostorsko ustrezno oskrbo našim
Total
61
odjemalcem z gotovimi izdelki in storitvami.
a. Ž: Pri izvedbi prevoza upoštevamo zahteve naročnika in se jim prilagodimo. < S: Pri izvedbi prevoza
upoštevamo zahteve naročnika in se jim prilagodimo.
b. Ž: Pri izvedbi prevoza upoštevamo zahteve naročnika in se jim prilagodimo. > S: Pri izvedbi prevoza
upoštevamo zahteve naročnika in se jim prilagodimo.
c. Ž: Pri izvedbi prevoza upoštevamo zahteve naročnika in se jim prilagodimo. = S: Pri izvedbi prevoza
upoštevamo zahteve naročnika in se jim prilagodimo.
d. Ž: Imamo natančno izdelano logistično podporo. < S: Imamo natančno izdelano logistično podporo.
e. Ž: Imamo natančno izdelano logistično podporo. > S: Imamo natančno izdelano logistično podporo.
f. Ž: Imamo natančno izdelano logistično podporo. = S: Imamo natančno izdelano logistično podporo.
g. Ž: Ustrezno imamo urejen vstop materiala v sistem in razpolaganje z njim, kadar je to zahtevano. < S: Ustrezno
imamo urejen vstop materiala v sistem in razpolaganje z njim, kadar je to zahtevano.
h. Ž: Ustrezno imamo urejen vstop materiala v sistem in razpolaganje z njim, kadar je to zahtevano. > S: Ustrezno
imamo urejen vstop materiala v sistem in razpolaganje z njim, kadar je to zahtevano.
i. Ž: Ustrezno imamo urejen vstop materiala v sistem in razpolaganje z njim, kadar je to zahtevano. = S: Ustrezno
imamo urejen vstop materiala v sistem in razpolaganje z njim, kadar je to zahtevano.
j. Ž: Imamo optimalno organizirane protokole pretokov materiala v podjetju in izstop v skladu z zahtevami drugih
sistemov in podjetij. < S: Imamo optimalno organizirane protokole pretokov materiala v podjetju in izstop v skladu
z zahtevami drugih sistemov in podjetij.
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k. Ž: Imamo optimalno organizirane protokole pretokov materiala v podjetju in izstop v skladu z zahtevami drugih
sistemov in podjetij. > S: Imamo optimalno organizirane protokole pretokov materiala v podjetju in izstop v skladu
z zahtevami drugih sistemov in podjetij.
l. Ž: Imamo optimalno organizirane protokole pretokov materiala v podjetju in izstop v skladu z zahtevami drugih
sistemov in podjetij. = S: Imamo optimalno organizirane protokole pretokov materiala v podjetju in izstop v skladu
z zahtevami drugih sistemov in podjetij.
m. Ž: Poskrbimo za časovno in prostorsko ustrezno oskrbo našim odjemalcem z gotovimi izdelki in storitvami. <
S: Poskrbimo za časovno in prostorsko ustrezno oskrbo našim odjemalcem z gotovimi izdelki in storitvami.
n. Ž: Poskrbimo za časovno in prostorsko ustrezno oskrbo našim odjemalcem z gotovimi izdelki in storitvami. >
S: Poskrbimo za časovno in prostorsko ustrezno oskrbo našim odjemalcem z gotovimi izdelki in storitvami.
o. Ž: Poskrbimo za časovno in prostorsko ustrezno oskrbo našim odjemalcem z gotovimi izdelki in storitvami. =
S: Poskrbimo za časovno in prostorsko ustrezno oskrbo našim odjemalcem z gotovimi izdelki in storitvami.
Test Statisticsa

Ž: Pri izvedbi
prevoza
upoštevamo
zahteve
naročnika in se
jim prilagodimo.
- S: Pri izvedbi
prevoza
upoštevamo
zahteve
naročnika in se
jim prilagodimo.
-4,939b

Z
Asymp.
Sig. (2,000
tailed)
a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Ž: Imamo
natančno
izdelano
logistično
podporo. - S:
Imamo
natančno
izdelano
logistično
podporo.
-6,175b
,000

Ž: Poskrbimo za
Ž: Imamo optimalno
časovno in
organizirane
prostorsko
protokole pretokov ustrezno oskrbo
Ž: Ustrezno imamo materiala v podjetju
našim
urejen vstop
in izstop v skladu z
odjemalcem z
materiala v sistem in
zahtevami drugih
gotovimi izdelki
razpolaganje z njim, sistemov in podjetij. in storitvami. - S:
kadar je to
- S: Imamo
Poskrbimo za
zahtevano. - S:
optimalno
časovno in
Ustrezno imamo
organizirane
prostorsko
urejen vstop
protokole pretokov ustrezno oskrbo
materiala v sistem in materiala v podjetju
našim
razpolaganje z njim, in izstop v skladu z
odjemalcem z
kadar je to
zahtevami drugih
gotovimi izdelki
zahtevano.
sistemov in podjetij.
in storitvami.
-6,126b
-6,038b
-5,890b
,000

,000

,000
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PREVERJANJE HIPOTEZE 2
Tests of Normality
KolmogorovSmirnova
Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
4. Prosim ocenite sedanje stanje informatizacije logističnih
procesov na področju nabave

,245 61

,000

,797 61 ,000

a. Lilliefors Significance Correction
Kruskal-Wallis Test
Ranks
Starost
4. Prosim ocenite sedanje stanje
Do 30 let
informatizacije logističnih procesov na Od 31 do 40 let
področju nabave
Od 41 do 50 let
Nad 51 let
Total

N
7
31
17
6
61

Mean Rank
33,00
29,95
28,68
40,67

Test Statisticsa,b
4. Prosim ocenite sedanje stanje informatizacije logističnih procesov na področju nabave
Chi-Square
2,730
df
3
Asymp. Sig.
,435
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Starost

