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POVZETEK 

Namen zaključno projektne naloge je prikazati in analizirati vlogo skladišča in skladiščnega 

poslovanja v podjetju Iskraemeco, d. d., ki spada med vodilne svetovne ponudnike naprav in 

sistemov za merjenje, registracijo in obračun električne energije. V nalogi na osnovi pregleda 

literature, študija interne dokumentacije in intervjujev analiziramo stanje v podjetju in 

predlagamo izboljšave skladiščnega poslovanja. Zlasti se osredotočamo na izboljšave 

skladiščnega informacijskega sistema. Ugotavljamo potrebo po avtomatizaciji nekaterih 

operacij, ki v obstoječem informacijskem sistemu potekajo ročno, in predlagamo ustreznejši 

informacijski sistem. 

Ključne besede: skladiščenje, črtna koda, informatizacija, materiali, zaloge, proizvodnja, 

dobavitelji, dokumentacija. 

SUMMARY 

Purpose of the final project assignment is to show and analyze the role of the warehouse and 

its operations in the company Iskraemeco. This company belongs among the leading world 

producers of appliances and systems for measurements, registration and calculation of electric 

energy. Based on study of literature, internal documentation and interviews we analyze the 

status in the company and suggest improvement in warehouse operation. Especially we focus 

on improvement of a warehouse information system. It was established that there is the need 

for automation of some operations that are performed manually in the existing system. 

Therefore more suitable information system is suggested. 

Key words: warehouse, bar code, information science, materials, store, productions, suppliers, 

documentation. 
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1 UVOD 

Sposobnost hitrega odziva na tržne potrebe je odločilnega pomena za uspešnost podjetja. V 

takšnih razmerah postaja vprašljiva uporaba nekaterih ustaljenih načel racionalnega 

proizvajanja. Takšno stanje pomeni za podjetje velike spremembe, saj je bila prav velikost 

serij pomemben dejavnik organiziranja in upravljanja proizvodnje. 

Skladiščenje predstavlja prekinitev materialnega toka. Namenjeno je premostitvi časa, kar 

pomeni, da se s skladiščenjem izravnavajo časovne razlike med proizvodnjo in uporabo 

različnih dobrin. Potreba po skladiščenju nastaja zaradi številnih vzrokov, ki jih lahko 

poskušamo razvrstiti v štiri skupine. Skladiščimo zaradi (Kaltnekar 1993, 248): 

 neskladnosti med periodo proizvodnje in periodo potrošnje (zmogljivosti v proizvodnji 

niso izenačene, zato nekatera delovna mesta delajo na zalogo); proti dejavnikom te 

skupine smo zelo nemočni in ne moremo bistveno vplivati na obseg zalog, 

 oddaljenosti med krajem proizvodnje in krajem potrošnje ter s tem povezanih 

transportnih stroškov (ti so ob različnih transportnih enotah lahko večji ali manjši); 

dejavnike te skupine skušamo čim bolj točno zajeti pri računanju optimalnih naročilnih 

količin, 

 zaradi možnosti pokrivanja potreb ob različnih nepričakovanih dogodkih (zakasnitev 

dobave, večja poraba, kvarjenje materiala itd.) s tako imenovanimi varnostnimi zalogami, 

 različnih drugih trgovskih in finančnih okoliščin (pričakovano pomanjkanje materiala, 

pričakovane podražitve, možnost takojšnje ponudbe); dejavnike te skupine bi morali tudi 

kalkulirati ob upoštevanju verjetnosti za nastop različnih dogodkov. 

Skladiščenje je torej dejavnost, ki je namenjena pokrivanju različnih nepredvidenih dogajanj v 

procesu oskrbe z materialom.  

Skladiščno poslovanje obsega vse dejavnosti, ki se nanašajo na prevzem, skladiščenje in 

izdajo materiala. Temeljna naloga skladiščne službe je ohranitev vrednosti materiala ob 

minimalnih skupnih stroških skladiščenja, ki obsegajo stroške lokacije skladišča, njegove 

organizacije in notranje ureditve ter stroške izvajanja skladiščnih funkcij (Potočnik 2000, 

100). 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Podjetje mora imeti za nemoteno in uspešno poslovanje ustrezna in urejena skladišča, biti 

mora pripravljeno na spremembe in se tem spremembam tudi prilagajati. Izhajamo iz 

predpostavke, da se mora podjetje znati prilagajati spremembam na trgu, če želi biti uspešno 

in učinkovito. Konkurenca zahteva od podjetja, da čim bolj ustreže željam naročnika, tako po 

kakovosti kot po ceni. Izgradnja novih, sodobnejših skladiščnih prostorov in težnja k 

spremembam, ki jih zahteva trg, sta pogoj, da podjetje ostane konkurenčno na trgu ter si s tem 

zagotovi svoj obstoj in nadaljnji razvoj. 
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V podjetju Iskraemeco, d. d., izdelujejo števce za električno energijo. V podjetju se je v 

preteklem obdobju pokazala vrsta problemov, povezanih s skladiščenjem. Prisotno je bilo 

pomanjkanje ustreznih prevzemnih in skladiščnih prostorov (premajhni prostori, dodatno 

najeti prostori, slab pregled nad stanjem zalog blaga in slabi delovni pogoji). Problem pa je bil 

tudi v lokaciji prevzemne službe in razpršenosti skladišč v podjetju. Tako je zaradi 

oddaljenosti proizvodnih objektov prihajalo do zastojev v procesu proizvodnje. Zaradi 

povečanja števila naročil kupcev in s tem vse večjim obsegom dela so skladišča v podjetju 

postala premajhna. Dela niso mogli več kakovostno opravljati, med drugim je bila močno 

otežena vhodna kontrola. Ker se je v podjetju večinoma planiralo tako, da so se materiali 

naročali vnaprej, na določene datume dobav in izključno na zalogo (dohod materiala v 

podjetje po planiranju za tedensko proizvodnjo), so bila skladišča zaradi neizpolnjenih planov 

v proizvodnji prezasedena s sestavnimi deli. Postala so premajhna, nekateri materiali pa se 

sploh niso mogli gibati. Zaradi stroškov skladiščenja, viškov materiala in s tem 

neracionalnega poslovanja so se odločili, da nekatere sestavne dele začnejo dobavljati po 

sistemu JIT. Seveda pa s tem problema niso rešili v celoti. Zato so se v podjetju odločili za 

gradnjo novih, sodobnejših skladiščnih prostorov in si s tem ponovno zagotovili možnost 

nadzora nad vhodom sestavnih delov in drugega materiala. 

1.2 Namen in cilji 

Namen zaključno projektne naloge je analizirati pomen in vlogo skladišča in skladiščnega 

poslovanja ter podati predloge za izboljšanje tega v podjetju Iskraemeco. Ugotoviti želimo 

vpliv skladiščnega poslovanja na nemoten potek dela v proizvodnji z minimalnimi zalogami. 

Cilji zaključno projektne naloge so: 

 prikazati teoretične osnove skladiščnega poslovanja, 

 predstaviti skladiščne procese in analizirati skladiščno poslovanje v obravnavanem 

podjetju, 

 podati predloge za izboljšanje stanja, da bi bilo zastojev v proizvodnji zaradi skladiščnega 

poslovanja čim manj, 

 predlagati izboljšave za večjo učinkovitost skladiščnega poslovanja v podjetju. 

1.3 Metode raziskovanja 

V raziskavi se bomo osredotočili na podjetje Iskraemeco, d. d. V okviru teoretičnega dela 

bomo uporabili metodo deskripcije, s katero bomo opisovali teoretične pojme in dejstva, 

metodo komparacije, s katero bomo primerjali literaturo domačih in tujih avtorjev, in metodo 

klasifikacije, saj bomo povzemali opazovanja, mnenja in definirali pojme. 
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V okviru empiričnega dela pa bomo uporabili metodo analize, s katero bomo razčlenjevali 

dobljene ugotovitve iz teorije in prakse, in metodo sinteze, s katero bomo te ugotovitve med 

seboj primerjali. 

Podatke za analizo bomo zbirali neposredno v podjetju. Ogledali si bomo skladišča, analizirali 

skladiščno poslovanje in dobljene ugotovitve primerjali z literaturo. Ker ima podjetje 

skladišče tako za mehanske kot za elektronske števce in ker so mehanski števci v upadanju, 

podjetje pa povečuje izdelavo elektronskih števcev, bomo pri analizi upoštevali postopno 

krčenje obsega materialov in sestavnih delov v skladišču mehanskih števcev in povečanje 

obsega materialov in elektronskih komponent na skladišču elektronskih števcev. Analizirali 

bomo zbrano interno dokumentacijo, izvedli intervju z vodjo logistike, opazovali bomo 

izvajanje procesov v podjetju in vse to primerjali s teoretičnimi izsledki. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da nam bodo v podjetju na voljo interni podatki, s katerimi bomo lahko 

analizirali skladiščno poslovanje. Prav tako predpostavljamo, da nam bodo v podjetju 

zagotovili del literature in pomoč ter pripravljenost delavcev za sodelovanje pri intervjujih. 

Predpostavljamo, da bomo z analizo podjetja in teoretično ugotovljenimi dejstvi prišli do 

nekaterih spoznanj, ki bodo privedla podjetje do boljšega poslovanja, kar se bo izražalo 

predvsem v zmanjševanju zastojev v proizvodnji in minimalnih zalogah na skladiščih. 

Predpostavljamo, da ima podjetje zadostna sredstva, s katerimi bodo predlagane ukrepe lahko 

uvedli in s tem izboljšali procese in pogoje dela v podjetju. 

Pri raziskavi se bomo omejili na skladiščno poslovanje, ki izgublja prvotni namen dolgega 

hranjenja materialov in se spreminja v skladiščno poslovanje s hitrim pretokom blaga od 

skladišča do uporabnika. Omejili se bomo na skladišča, ki uporabljajo hitrejši in bolj 

učinkovit prevzem surovin in izdelkov ter imajo nižje transportne stroške od prevzema do 

skladišča. Omejili se bomo na skladišče, čeprav interna logistika močno posega tudi na 

področje oddelka proizvodnje. Podjetje nekatere podatke ščiti kot poslovno skrivnost, zato jih 

ne bomo mogli uporabiti v celoti. Vendar se bomo potrudili, da bomo z dobljenimi podatki 

ustvarili pravo sliko skladiščnega poslovanja v podjetju. 

V poglavju, ki sledi uvodu, bomo teoretično obravnavali skladiščno poslovanje. Prikazali 

bomo, kaj vse je pomembno za dobro skladiščno poslovanje in na kaj vse mora biti podjetje 

pozorno, da bo poslovalo s čim manjšimi stroški in z minimalnimi zalogami. V okviru 

empiričnega dela pa bomo obravnavali skladiščno poslovanje v obravnavanem podjetju. 

Prikazali bomo obstoječe skladiščno poslovanje, ga analizirali in podali predloge za rešitev 

problema. 
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2 SKLADIŠČNO POSLOVANJE 

Celoten proces reprodukcije spremljajo številni pretoki materiala, ki pa jih v grobem lahko 

združimo v nek osnovni pretok materiala, ki poteka od dobavitelja, proizvodnje in prodaje do 

končnega kupca. Redko se namreč zgodi, da material teče skozi celoten proces brez kakršnih 

koli motenj. 

Različni vplivi, ki jih prikazujemo na sliki 1, skozi celoten proces prekinjajo pretok materiala. 

Tem motnjam pravimo motnje materialnega toka in se pojavljajo na različnih točkah 

poslovanja podjetja, kot so (Kaltnekar 1993, 247): 

 

Slika 1: Proces materialnih pretokov ob različnih pogojih 

Vir: Kaltnekar 1993, 246. 

 v odnosu med dobaviteljem in nabavo se spreminjajo dobavni roki (dobavitelj npr. 

zamuja z dobavami), zaradi sprememb v proizvodnem procesu pa se spreminjajo tudi 

količine, kakovost, vrsta materiala in drugo; te motnje so zelo pogoste; 

 v odnosu med nabavo in proizvodnjo se motnje kažejo v spreminjanju materialnih zahtev 

ter možnosti za njihovo zadovoljitev in so lahko posledica naključnih dogodkov in 

spremenjenih proizvodnih programov; 

 motnje v proizvodnji nastajajo zaradi sprememb v sami proizvodnji – predvsem pri rokih 

izdelave, količinski porabi materiala, opuščanju zdajšnjih in uvajanju novih izdelkov itd.; 

 zaradi motenj na trgu prodaja pogosto spreminja zahteve glede izdelkov, ki se jim mora 

proizvodnja prilagajati. 

Ker so vsi ti pretoki med seboj povezani motnje v določeni točki procesa, močno vplivajo na 

celoten potek materiala. In prav zaradi številnih vzrokov je nemogoče zagotoviti oskrbo 

materiala v tekočem ritmu na vse točke, kjer se material potrebuje. 

Različni dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje zalog v podjetju, so odvisni od zunanjih 

pogojev na tržišču ali od samega podjetja. Glede zagotovitve potrebnih materialov ima vsako 
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podjetje različne možnosti. Zato ima tudi različne proizvodne procese, ki zahtevajo 

skladiščenje materiala, kot tudi hitrost njegove porabe. Naloge skladiščenja so torej v vsakem 

podjetju različne, tako po vsebini kot po obsegu. 

Osnovna funkcija skladiščenja materiala je njegova varovalna funkcija. Bistvena naloga 

skladiščenja je tudi optimizacija zalog. Od tega, kolikšna je višina zaloge, je odvisen obseg 

vseh naslednjih nalog. Z zalogami podjetje izravnava vsa morebitna nihanja, ki jih prinaša 

celoten pretok materiala. Z njimi omogočamo nemoten potek poslovanja med proizvodnjo in 

nabavo (Kaltnekar 1996). 

Proizvodnja mora stremeti k zmanjševanju zalog in posledično tudi k manjšemu obsegu 

skladiščnega dela. Napredna tehnika vse bolj prodira tudi v skladišča. Spremembe so nastale 

že s samo izgradnjo skladišč in njihovo notranjo ureditvijo. Bistveni premik je napredna 

tehnika dosegla predvsem v tehniki skladiščenja kosovnega materiala. Najbolj pomemben in 

opazen razvoj predstavlja skladiščenje materiala v višino, zmanjševanje števila prehodov z 

vpeljevanjem blokovnih sistemov ter zoževanje širine prehodov. 

2.1 Ureditev skladišč 

Osnovna funkcija skladiščenja je varovalna. Je zveza in regulator med drugimi funkcijami v 

materialnem poslovanju, ki premosti časovne razlike med časom proizvodnje in časom 

uporabe različnih dobrin. S svojimi zalogami izravnava vsa nihanja v materialnih tokovih, ki 

jih prinaša dinamičnost poslovnega dogajanja. S tem omogoča vzpostavitev nemotene 

povezave med proizvodnjo in nabavo ter zagotavlja stalnost preskrbe delovnih mest in 

enakomeren tok proizvodnje (Kaltnekar 1996). 

Osnovna zahteva za skladiščenje je ohraniti uskladiščeni material količinsko in kakovostno 

nespremenjen. Urejena skladiščna služba je potrebna sleherni delovni organizaciji. 

2.1.1 Vrste skladišč 

Na vse skladiščne naloge in način skladiščnega poslovanja vplivajo tudi vrste skladišč. Vrsta 

skladišča, ki jo izberemo, mora omogočati ohranitev količine in kakovosti uskladiščenega 

blaga, čim nižje stroške shranjevanja in varovanja blaga ter varnost dela v skladišču. 

Glede na lastnost uskladiščenja blaga ločimo: odprta skladišča, pokrita skladišča, zaprta 

skladišča in specializirana skladišča (Furlan in Andolšek 1991). 

Po sistemu izdajanja materiala razlikujemo dva sistema, ki sta odvisna od lastnosti materiala, 

predvsem od izgubljanja njegove vrednosti zaradi staranja. To sta (Kaltnekar 1993, 257): 
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 first in–first out sistem (FIFO) (prvo noter–prvo ven), pri katerem moramo zagotoviti 

možnost, da tisto blago, ki ga prej uskladiščimo, tudi prej lahko izdamo (različni sistem 

regalnih skladišč), in 

 first in–last out sistem (LIFO) (prvo noter–zadnje ven), kjer zgornjemu principu ni 

potrebno zadostiti. 

2.1.2 Določanje lokacij skladišč 

Z vprašanjem izbire pravilne lokacije skladišč se srečamo že pri postavitvi in izgradnji 

podjetja. Zato mora biti lokacija izbrana pravilno, saj ta pozneje vpliva na stroške poslovanja 

podjetja, predvsem na višino prevoznih stroškov, ki v veliki meri pogojujejo razporeditev 

skladišč (Potočnik 2000). 

Dva nova izraza dobimo v kombinaciji makro, ki pomeni velik, obsežen, in mikro, kar 

pomeni majhen, droben, s pojmom lokacija (Andolšek 1975): 

 makrolokacija je prostor, kjer naj bo zgrajeno skladišče glede na funkcijo, ki smo mu jo 

namenili, 

 mikrolokacija pa je notranja razporeditev v skladišču, torej razporeditev sestavin 

skladišča. 

2.1.3 Ureditev prostora in razpored materiala v skladišču 

Eden bistvenih elementov za smotrno poslovanje skladiščne službe je tudi notranja ureditev 

skladišč. Ta mora biti takšna, da omogoča hitro poslovanje. Pod besedno zvezo notranja 

ureditev skladišča razumemo dimenzioniranje in notranji razpored posameznih prostorov, 

določanje prometnic, izdajnih in prevzemnih mest ter delovnih mest skladiščnikov, 

razmestitev potrebne opreme v teh prostorih, razmestitev uskladiščenega materiala in 

označevanje posameznih elementov skladišča. Odvisna je od lastnosti materiala, ki ga 

skladiščimo, in pa seveda od količine posameznih vrst materiala. Podjetje z ustreznim 

skladiščnim poslovanjem posluje z nižjimi stroški in nudi večjo preglednost skladiščenja. Vse 

to pa zagotovimo s tem, da material v skladišču sortiramo po skupinah, podskupinah in 

posameznih artiklih. Prav tako moramo za vsako vrsto materiala točno določiti, kje je njeno 

mesto. Če hoče skladišče normalno in hitro poslovati, mora zagotoviti hiter in nemoten 

pristop do vsake vrste uskladiščenega materiala. Prenapolnjena in slabo pregledna skladišča 

skladiščni službi otežujejo delo in pravilno delovanje skladiščne službe. 

2.1.4 Izkoriščanje skladiščnega prostora 

Skladiščne prostore lahko izkoriščamo na več načinov. Navedenih v nadaljevanju (Andolšek 

1975). 
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Izkoriščanje skladišča po površini 

Da bodo skladiščni prostori dobro izkoriščeni, morajo biti vsi notranji deli skladišča pravilno 

izmerjeni, označeni in pravilno uporabljeni. Skladno mora biti razmerje med površinami za 

transportne poti in površinami za odlaganje materiala glede na velikost in vrsto mehanizacije, 

vrsto materiala, ki ga shranjujemo, ter na podatek, kakšne in kako pogoste so skladiščne 

manipulacije. Na to razmerje vpliva tudi način pakiranja materiala. Površina v skladišču je 

bolje izkoriščena, če je material pakiran in shranjen na paletah. V tem primeru lahko 

skladiščimo paletiziran material v višino. Seveda pa moramo uveljaviti pogoje, ki so 

pomembni za dobro poslovanje skladišča v vsakem podjetju. To pomeni, da se dobavljeno 

blago hitro prevzame, ter pošlje naprej na za to določeno mesto. 

Izkoriščanje skladišča po prostornini 

Hrambe blaga le v eni ravnini naj ne bi uporabljali ali pa le v redkih, zasilnih primerih. Praksa 

je, da se raje poslužujemo zlaganja materiala v višine. Za takšno zlaganje materiala moramo 

imeti v skladišču možnost uporabe palet, regalov in polic. Za klasično delovno višino štejemo 

police do višine dveh metrov, z uporabo sodobne skladiščne mehanizacije pa se delovna 

višina pomakne celo na 10 m v višino. V skladišču poznamo tudi rezervno višino, kamor 

zlagamo blago z nizkim koeficientom obračanja, ki ga damo na police nad 10 m višine. Sem 

lahko spravimo tudi rezervno blago, ki miruje in čaka, da ga po porabi materiala v delovni 

višini z računalniško tehniko prestavimo iz rezervne višine v police delovne višine. 

2.2 Izvajanje skladiščnih funkcij 

Skladiščne funkcije delimo na (Kaltnekar 1983): 

 prevzem materiala, 

 uskladiščenje materiala, 

 varovanje materiala, 

 izdajanje materiala. 

2.2.1 Prevzem materiala 

Material prevzemamo na podlagi prevzemnice, povratnice, interne dobavnice ali komisijskega 

zapisnika. 

Količinski prevzem materiala vršimo z merjenjem, preštevanjem ali tehtanjem celotne 

dobavljene količine materiala.  

Kakovostni prevzem materiala vršimo le za standardizirani material. Pri tem se ugotavlja 

kakovost materiala s kemično analizo ali s primerjavo fizikalnih lastnosti. 
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2.2.2 Uskladiščenje materiala 

Drugo pomembno vprašanje skladiščnega poslovanja je, kako bomo material uskladiščili. 

Material mora biti pravilno uskladiščen, da se preprečijo izgube, visoki stroški skladiščenja in 

prevelika zasedenost skladiščnega prostora. 

Uskladiščenje materiala je odvisno od: 

 vrste materiala – vpliva na namestitev, lokacijo in gradnjo skladišča, 

 tehnološke značilnosti materiala – vpliva na razporeditev v skladišču, 

 prostorske zmogljivosti skladišča – ločimo horizontalno namestitev, ki omogoča lažjo 

manipulacijo z materialom, in vertikalno uskladiščenje materiala, ki daje prednost 

racionalnejši izrabi prostora, 

 tehnike skladiščenja – zagotoviti hitro in učinkovito kontrolo materiala. 

2.2.3 Varovanje materiala 

Če material ni pravilno uskladiščen, se kvari. Prav tako pa na njem nastajajo primanjkljaji. 

Zato je treba vsak uskladiščen material dobro zaščititi. V skladiščih je zato za shranjevanje in 

varovanje materiala treba upoštevati lastnosti posameznega materiala. Posebno pozornost pa 

moramo posvetiti: temperaturi in vlažnosti zraka, načinu zlaganja in blagovni soseščini. 

2.2.4 Izdajanje materiala 

Samo na podlagi dokumentacije, kot so dobavnica, izdajnica in medskladiščnica, je mogoče iz 

skladišča izdati material. Tudi v primeru, ko skladišče izdaja material v predelavo, mora izdati 

zahtevo za pripravo dela oziroma proizvodnega obrata. 

Posebej pa moramo paziti pri izdajanju pokvarljivega materiala, in sicer je treba najprej izdati 

tisti material, ki smo ga najprej uskladiščili. Zato velja pri izdajanju materiala načelo, kot ga 

prikazujemo na sliki 2, in sicer, da je treba vedno najprej izdati tisti material, ki je bil najprej 

sprejet v skladišče, in šele nato pozneje prevzeti material, torej po metodi prvi v – prvi iz (first 

in–first out; FIFO sistem). 

Tehnično je izdajanje materiala zelo podobno prevzemu, le da je postopek obraten. Porabnik 

materiala pošlje skladiščniku za izdajo materiala dokument, na podlagi katerega skladiščnik 

uredi stanje v skladišču. Material se izdaja za potrebe proizvodnje, pri prodaji materiala, 

pošiljanju materiala v predelavo ali za samo knjižno ureditev (uskladitev resničnega stanja pri 

popisu – inventurah). 
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Slika 2: FIFO metoda prevzema in izdaje materiala iz skladišča 

Vir: Potočnik 2000, 122. 

2.2.5 Skladiščna dokumentacija in evidenca 

Za nemoteno poslovanje morajo biti v skladišču vse spremembe dokumentirane in 

evidentirane. Skladiščno dokumentacijo sestavljajo naslednje listine: 

 prevzemnica,  

 izdajnica, 

 medskladiščnica, 

 povratnica, 

 dobavnica. 

Podjetje vodi skladiščno evidenco s skladiščno kartoteko. Sodobna skladišča pa imajo 

računalniško vodeno vnašanje in izdajanje materiala. Naloga skladiščne evidence je, da 

spremlja stanje in gibanje materiala in zalog. 

2.3 Skladiščni informacijski sistem 

V skladiščnem poslovanju imamo dnevno opravka s številnimi informacijami, zato je dober 

informacijski sistem še kako pomemben. Materialnih tokov v podjetju ni mogoče racionalno 

voditi brez dobrega informacijskega sistema, prav tako ne zagotoviti planske preskrbe vseh 

porabnikov materiala. Na področju informatike in avtomatike v skladiščnem poslovanju so 

zato potrebna stalna vlaganja v posodobitev tehnoloških, logističnih in proizvodnih procesov. 

Glede na potrebe po informacijah (predpisi, dogovori ali interna navodila), podjetje izbere 

informacijski sistem. Tu se odločajo glede na to, kdo potrebuje informacije, katere 

informacije so potrebne, kdaj so potrebne  in v kakšni obliki jih potrebujejo. 

Dober informacijski sistem mora v vsakem trenutku zagotoviti podatke, iz katerih lahko 

zaposleni delavci na različnih ravneh pridejo do želenih informacij. Če ima podjetje dober, 

sodoben informacijski sistem, zagotavlja podjetju doseganje pozitivnih rezultatov na področju 
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zniževanja stroškov, skrajšanje dobavnih rokov in izboljšanje kakovosti storitev (Furlan 

1991). 

Učinkovitost v skladiščih lahko povečamo z uvedbo ustreznega skladiščnega sistema WMS 

(Warehouse Management System). Trg ponuja samostojne informacijske sisteme WMS in 

take, ki so običajno del drugih poslovnih sistemov. Tudi ti so deklarirani kot sistemi WMS. 

Opravljajo funkcijo vodenja skladišč, ki jo obljubljajo, vendar pa se v glavnem ukvarjajo z 

vpisovanjem in potrjevanjem dokumentov, kot so dobavnica, prejemnica, prenosnica, 

izdajnica ... Potrjevanje z ročnimi terminali in bralniki črtne kode je z bolj naprednimi primeri 

sicer možno, čeprav je to še vedno samo manipulacija z materialom. 

WMS je v osnovi dodatek za sisteme ERP (enterprise resource planning), ki podpira 

materialno poslovanje s sistemom RF (radio frequency) in črtnimi kodami. Sicer lahko deluje 

samostojno, vendar večino dokumentacije generira skozi sistem ERP. 

Informacijski sistem ne sme biti sam sebi namen, zato vrednotimo njegovo uspešnost le preko 

drugih uspešnih sistemov, tistih, ki jih s svojimi informacijami oskrbuje. 

2.4 Gospodarjenje z zalogami 

V skladišču je celoten obseg dela odvisen od obsega zalog. Zaloge potrebujejo primeren 

prostor, ustrezno opremljenost in organiziranost dela. Od tega so odvisni tudi vsi skladiščni 

stroški, pa tudi mnogi drugi stroški v podjetju. Pri zalogah moramo ravnati gospodarno, saj 

nam povzročajo slabosti tako nizke kot visoke zaloge materiala (Kaltnekar 1985). 

Slabosti nizkih zalog so predvsem: 

 ni mogoče vedno zadovoljiti potreb porabnikov, zato lahko pride do zastojev, 

 potrebno je večkratno naročanje, kar povečuje nabavne stroške, 

 težko je natančno načrtovati proizvodni proces, 

 pogosto je treba spreminjati proizvodne programe,  

 zaradi zamujanja z dobavami izgublja podjetje dobro ime, lahko pa tudi kupce. 

Tudi visoke zaloge imajo slabosti, kot so: 

 visoki skladiščni stroški, 

 v zalogah vezana denarna sredstva povzročajo pomanjkanje obratnih sredstev, 

 potrebne so večje investicije v skladiščni prostor in mehanizacijo, 

 nevarnost okvar in poškodb materiala, 

 nevarnost za nastanek nekurantnih zalog je večja. 
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2.4.1 Gospodarjenje brez zalog 

Skladiščni stroški vplivajo na celotno delovanje v skladiščni službi, torej tudi na določanje 

zalog in gospodarjenje z njimi. Ekonomičnost poslovanja pa je eden od osnovnih ciljev 

skladiščenja. 

Višina skladiščnih stroškov je odvisna od obsega potreb po skladiščenju. Kakšne zaloge 

potrebujemo, je lahko prikazano v dejanskem obsegu, velikokrat pa bi jih lahko precej 

zmanjšali. K poslovanju s čim manjšimi zalogami, nas silijo visoki skladiščni stroški in pa 

seveda tveganje, da določenega materiala iz zaloge sploh ne bomo več potrebovali. Zagotoviti 

si moramo pogoje, s katerimi bi si omogočili fleksibilno proizvodnjo. Med njimi je 

pomembna planska oskrba vseh porabnikov. Te zahteve najbolje zadovoljuje tako imenovani 

»just in time« (JIT) sistem oskrbovanja. 

Kot cilj, ki pa praktično ni dosegljiv, lahko smatramo poslovanje brez zalog, seveda pa nam to 

hkrati predstavlja cilj in izziv, da poskušamo imeti čim manjše zaloge. 

2.4.2 Optimizacija zalog 

Ker so skladiščni stroški v celoti odvisni od povprečne višine zalog, je iskanje optimalne 

količine zalog najpomembnejše vprašanje skladiščnega poslovanja. Zaloge materiala sicer 

nudijo nemoteno poslovanje podjetja, po drugi strani pa obremenjujejo podjetje z veliko vsoto 

obratnih sredstev (Kaltnekar 1983). 

Ko določamo normative za zaloge, se podjetje srečuje z dvema zahtevama (Kaltnekar 1983): 

 skladišče mora razpolagati z vsem potrebnim materialom po vrsti, količini in času, da 

lahko zagotovi notranje ali zunanje potrebe potrošnje. Iz te zahteve izhaja težnja po čim 

večjih zalogah materiala v skladišču; 

 skladiščenje povzroča stroške, zato je treba s tega stališča držati zaloge na čim nižjem 

nivoju. 

Podjetje mora primerjati koristi in slabosti in med tema nasprotujočima si težnjama poiskati 

zase najboljšo rešitev. 

2.4.3 Dobavni in varnostni čas – varnostne zaloge 

Dobavitelj je sposoben dobaviti podjetju nek material v določenem dobavnem času. Ta čas 

določa sam dobavitelj, dejansko pa se razlikuje glede na različne dobave materiala. Za 

kupljene materiale predpostavljamo, da je dobavni čas konstanten in neodvisen od zahtevane 

količine. Čeprav je tudi tukaj lahko večja količina ovira in zato vezana na dobavni čas. 

Največkrat se navaja v delovnih dnevih, lahko pa delamo tudi s časom, navedenim v 

terminskih enotah. Za izdelane materiale (končne izdelke, sestave in sestavne dele iz lastne 
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proizvodnje) pa vemo, da pretočni čas (za eno stopnjo gradnje) ni konstanten, temveč je 

odvisen od količine materiala, ki ga izdelujemo. 

Najbolj občutljivo področje gospodarjenja z zalogami so prav varnostne zaloge. To izhaja že 

iz njihovega namena, saj jih vzdržujemo zato, da bi premostili pomanjkanje materiala ob vseh 

nepričakovanih dogodkih in zagotovili nemoteno oskrbo proizvodnje. Varnostne zaloge 

pogosto predstavljajo tudi pomemben delež vseh zalog in zato bistveno vplivajo na višino 

celotnih skladiščnih stroškov. Od višine varnostne zaloge je odvisno, kolikšna je verjetnost, 

da bo do takega pomanjkanja založenosti res prišlo. Čim večja je varnostna zaloga, tem 

manjša je ta verjetnost (Kaltnekar 1985). 

2.5 Vitka proizvodnja 

Toyotin proizvodni sistem (TPS) je simbol vitke proizvodnje in zibelka večine najboljših, 

tako imenovanih japonskih postopkov in metod organizacije proizvodnje. Poudarek pri tem 

sistemu je na odpravljanju izgub v podjetju na eni strani in povečanju dodatne vrednosti skozi 

procese nenehnih izboljšav na drugi strani. Izgube, ki se kažejo v podjetjih, so: prevelik obseg 

proizvodnje, ki je neusklajen z zahtevami kupcev, napake na proizvodih, nepotrebne zaloge, 

neustrezni procesi, nepotreben transport, nepotrebni gibi in nepotrebne zamude (Kaltnekar 

1998). 

Osnovna ideja tega sistema je proizvajati (in nabavljati) potrebne dele v zahtevani količini in 

v določenem času. Nepotrebna proizvodnja ali nabava oziroma proizvodnja v preveliki 

količini je izguba. Prav tako težave povzroča nepravočasna nabava (proizvodnja), bodisi z 

nepotrebnimi zalogami delov ali z zastoji zaradi čakanja nanje. Idejo proizvajanja potrebnih 

delov v potrebni količini in ob potrebnem času na kratko opisuje princip JIT in jo 

prikazujemo na sliki 3. 

 

Slika 3: Proizvodni sistem JUST in time 

Vir: Kaltnekar 1996, 75. 
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2.5.1 Osnovni namen vitke proizvodnje 

Ustvarjati dobiček s proizvodnjo in prodajo izdelkov je osnovni namen vitke proizvodnje. Da 

bi dosegli ta cilj, moramo zmanjšati stroške in izboljšati produktivnost, kar dosežemo z 

raznimi ukrepi, kot so odprava vmesnih zalog, zmanjšanje števila delovne sile itd. 

2.5.2 Proizvodnja ob pravem času 

JIT oziroma po naše vedno v pravem trenutku pomeni, da se v vsakem postopku proizvede 

samo tisto, kar se potrebuje v naslednjem procesu v kontinuiranem toku dela. Ko so ga prvič 

uvedli, je ta pristop predstavljal ogromen razkorak od običajnih proizvodnih sistemov, ki so 

potrebovali velike količine zalog, da so spravili čim več proizvodov skozi proizvodne linije, 

ne glede na dejanske potrebe. Le tisto, kar se potrebuje, takrat, ko se potrebuje, in seveda le 

tolikšno količino, kot je potrebna. Pravzaprav so kupci tisti, ki narekujejo proizvodnjo (Ljubič 

2006). 

JIT sistem ni nova ideja. V bistvu pomeni oskrbovanje iz rok v usta. Bistvo sistema je 

naročanje materiala za čas, ko je ta potreben za proizvodnjo. Tako sistem predpostavlja 

visoko nadzorovanje ter minimalne zaloge in daje velik poudarek odnosom z dobavitelji ter 

notranjim in zunanjim kupcem. Dostava ob pravem času je seveda zelo zahtevna naloga, če 

pomislimo, da običajno sestavljamo proizvode iz mnogo sestavnih delov. Zato moramo v tem 

sistemu gledati na tok povratno.  

Materiali, ki so potrebni za proizvodnjo morajo, priti na proizvodno linijo točno takrat in v 

takšni količini, kot jo tam trenutno potrebujejo. Če koncept JIT realiziramo v celotnem 

proizvodnem sistemu, je nepotrebne zaloge možno popolnoma odpraviti, kar zmanjšuje 

skladiščne stroške in poveča obračanje sredstev (Kaltnekar 1998). 

2.5.3 Spremljanje zalog 

Danes deliš, jutri boš beračil, pravi stari ljudski pregovor. Današnje menedžerje na vseh 

ravneh vodenja muči glavobol zaradi nenehno naraščajočih stroškov poslovanja, saj se 

zavedajo, da je njihovo zmanjševanje eden temeljnih pogojev za povečanje konkurenčnosti na 

trgu. Časovno točen način oskrbovanja JIT naj zagotovi pretok materiala brez zadrževanja v 

posameznih delih proizvodnega in poslovnega procesa. S tem naj tudi odpravi potrebo po 

kakršnih koli zalogah. Seveda pa ob vsej točnosti še vedno lahko pride do različnih izpadov 

ali sprememb (zamud, večje porabe materiala) in je zato neka varnostna zaloga vseeno 

potrebna. 

Osnovna značilnost proizvodnje JIT so nizke zaloge, saj sam sistem ne more povsem 

odpraviti potreb po zalogah in skladiščenju. Spodbuja pa prizadevanja za njihovo zmanjšanje. 
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To je bistvo JIT proizvodnje. Zalog ne znižujemo zaradi zalog samih, ampak zato, ker 

prevelike zaloge prikrivajo probleme (izgube) – npr. nekakovost, dolge nastavne čase dobave 

materiala ipd. Torej JIT lahko opredelimo kot niz orodij, ki jih lahko uporabimo, da 

odkrijemo in rešimo probleme, ki se pojavljajo v proizvodnji. Zniževanje zalog predstavlja 

velike ekonomske učinke in pomaga odkrivati probleme, ki so vzrok za visoke zaloge. 

Zmotno je sicer mišljenje, da so zaloge samo v skladiščih. Raziskave v praksi so pokazale, da 

je v povprečju kar okoli 50 odstotkov vseh zalog v obliki polizdelkov, nedovršene 

proizvodnje in gotovih izdelkov, ostalih 50 odstotkov pa je v zalogah materiala v skladišču. 

Vzroki za te zaloge pa so predvsem dolg pretočni čas in neurejenost ter slaba kakovost v 

proizvodnem procesu. 
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA ISKRAEMECO 

Iskraemeco je med vodilnimi svetovnimi ponudniki naprav in sistemov za merjenje, 

registracijo in obračun električne energije. Že šest desetletij uspešno združuje izkušnje z 

inovacijami in novimi tehnologijami pri zadovoljevanju različnih potreb na področju merjenja 

in obračuna električne energije. Začetki izdelave električnih števcev segajo v leto 1948. Na 

osnovi lastnega razvoja in doma izdelane proizvodne opreme je v kranjski Iskri po temeljitih 

pripravah stekla prva proizvodnja enofaznega električnega števca. Že v prvem letu je bilo 

proizvedenih 10.000 enofaznih števcev, v naslednjih letih pa se je proizvodnja zaradi potreb 

trga stalno povečevala. Tako je po petih letih presegla izdelavo 100.000 števcev letno. 

Zaradi potreb trga se je proizvodnja povečala in leta 1954 so v Iskri pognali prvi proizvodni 

tekoči trak. Leta 1958 se je začela proizvodnja trifaznih števcev. V sedemdesetih letih 

minulega stoletja so Iskrini strokovnjaki razvili prve elektronske precizijske števce in zvočno 

frekvenčne sprejemnike. 

Leta 1986 je bil postavljen prvi sistem za merjenje in obračun električne energije. 

Devetdeseta leta so podjetju Iskra Števci prinesla samostojnost in s tem večji prodor v svet. 

Stekla je proizvodnja monolitnega števca, v katerega je bilo vgrajenih nekaj lastnih patentov. 

Kakovost poslovanja je bila prilagojena mednarodnim standardom ISO 9001 (International 

Organization for Standardization). Tekoče trakove so začeli opuščati, uvajati so začeli 

integrirana delovna mesta. 

Za leta 1995–2000 je značilna obnova tehnoloških in poslovnih procesov ter proizvodnih 

prostorov. 

Od leta 2001 do 2006 se je podjetje prilagajalo potrebam na trgu, izpolnjevalo zahteve 

kupcev, širilo obstoječe elektronske števce na trg. Težko obdobje je podjetje doživljalo leta 

2006, saj se je znašlo v prisilni poravnavi. Jeseni 2007 je podjetje Iskraemeco kupilo 

egipčansko podjetje Elsewedy Cables. V letih 2008–2009 je izdelalo nekaj novih enofaznih in 

trofaznih števcev za znane kupce (francoska, nemška in nizozemska distribucija). Trenutno 

razvijajo nov trifazni industrijski števec, ki naj ga začeli izdelovati leta 2012. 

V vseh letih razvoja podjetja je bilo pomembno spremljati potrebe trga ter želje kupcev, na 

osnovi katerih so nastajale nove vrste števcev. Stalno izpopolnjevanje in izboljševanje, tako 

na kakovostni, kakor tudi na estetski ravni izdelkov, ki so ju zahtevali boj za obstanek na trgu 

in nenehne potrebe ter želje  kupcev, sta podjetje silila v nenehno povečevanje proizvodnje 

števcev. Samo s hitrim prilagajanjem potrebam trga ter z jasno zastavljenimi cilji, se je 

podjetje obdržalo na trgu. 

Kakovost izdelkov in storitev temelji na integriranem sistemu vodenja poslovanja po 

standardu ISO 9001:2000. Združuje sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem, kakovosti 
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laboratorijev, finančnega vodenja, prava, varnosti in zdravja pri delu ter varnosti premoženja 

in podatkov. Celoviti sistem vodenja poslovanja temelji na procesnem modulu stalnih 

izboljšav, s čimer se stalno povečuje učinkovitost ter zadovoljstvo kupcev, zaposlenih in 

lastnikov. Zagotovilo za dober odnos do okolja je tudi standard ISO 14001. 

S svojimi izdelki in storitvami so prisotni v več kot 100 državah po svetu. Poleg matičnega 

podjetja v Kranju ima skupina Iskraemeco še proizvodna in trgovska podjetja po Evropi in 

Aziji. Pri trženju sodeluje tudi obsežna mreža lokalnih poslovnih partnerjev. 
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4 SKLADIŠČNO POSLOVANJE V OBRAVNAVANEM PODJETJU  

V podjetju se je v preteklih letih vse bolj kazalo pomanjkanje ustreznih prevzemnih in 

skladiščnih prostorov (neprimerne lokacije, najeti prostori, slabi delovni pogoji, 

nefunkcionalnost, slab nadzor zalog, visoki transportni in skladiščni stroški itd.). Zato se je 

podjetje odločilo za izgradnjo novega, sodobnejšega skladišča, ki bo imelo sodobnejšo, 

zmogljivejšo, funkcionalnejšo in bolj ekonomično prostorsko ureditev. Z novimi skladiščnimi 

prostori so želeli tudi izboljšati organizacijo proizvodnje (uvajanje principov Just in time). 

4.1 Vrste skladišč v podjetju 

V podjetju ločijo skladišča na lokacijska in nelokacijska. Medtem ko so lokacijska skladišča 

na točno določeni lokaciji, so nelokacijska skladišča razpršena po podjetju na štirih različnih 

lokacijskih mestih, ki so bližje proizvodnji, torej blizu uporabnika. 

Po namenu pa so skladišča ločena na skladišča za: kupljene dele in materiale za mehanske 

števce, kupljene dele in materiale za elektronske števce, dele in materiale za potrebe razvojnih 

nalog, trgovsko blago, kooperacije (ena ali več operacij je izvedena izven podjetja), kupljene 

rezervne dele, kemikalije in nevarne snovi, lastne polizdelke, reklamirane kupljene dele in 

materiale, gotove izdelke  in reklamirane gotove izdelke s strani kupcev. Za namene tekočih 

delovnih nalog pa obstajajo tudi priročna skladišča v proizvodnji oz. WiP (Work in progress) 

skladišča, katerih prednost je, da so v neposredni bližini uporabnika in zato uporabniku na 

dosegu rok. Pri zadnjih so predvsem pomembni prihranki pri času dostave in transportnih 

stroških, s tem proizvodnja poteka bolj tekoče, prav tako pa ni potrebnih toliko odlagalnih 

mest v visoko regalnem skladišču. 

Skladišča delijo na: visoko regalno skladišče – VRS, skladišče drobnih delov – KRS, 

komisionirno skladišče – KMS, skladišče paličnega materiala in skupinske embalaže – PAL, 

reklamacijsko skladišče – RS, skladišče elektronskih komponent – EL1, skladišče 

elektronskih komponent EL2, paletno skladišče za embalažo, skladišče kemikalij in nevarnih 

snovi. 

Visokoregalno skladišče – VRS 

V tem skladišču je prostora za 2.880 EURO paletnih mest in 440 ISO paletnih mest. Skupaj 

torej za 3.320 paletnih mest. EURO palete so narejene iz lesa, medtem ko so ISO palete iz 

kovine. EURO palete merijo 800 x 1200 x 144 mm, ISO pa 1000 x 1200 x 144 mm. 

Maksimalna višina nakladanja materiala na EURO paleti je 1,80 m. Kovinske palete (ISO) pa 

imajo maksimum nakladanja 1,50 m. Odlagalna paletna mesta so prirejena za določeno vrsto 

palet. Kovinske palete so namenjene težjim materialom, polizdelkom (pločevina v kolutih), 

medtem ko so EURO palete namenjene ostalim, lažjim materialom. 
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Pri uskladiščenju se palete odlagajo na paletne nosilce, ki so pritrjeni na stranice regalov in 

tečejo vzdolž hodnika. Vsako paletno mesto ima svoje koordinate (X, Y, Z): 

X – horizontalno v smeri hodnika, 

Y – vertikalno, 

Z – pravokotno na smer hodnika. 

Zaradi razmeroma velike višine VRS, ki ga prikazujemo na sliki 4, se težje palete glede na 

trenutno situacijo v skladišču avtomatsko razvrščajo najprej v spodnje etaže (manjše potresne 

sile). 

 

Slika 4: Visoko regalno skladišče 

Vir: Iskraemeco 2006. 

Skladišče drobnih delov – KRS: 

V tem skladišču je 1296 odlagalnih mest. Specifičnost tega skladišča je, da se v njem 

skladišči material, ki ni paletiziran, ampak je naložen v zabojih, katerih maksimalna masa ne 

sme presegati 20 kg. Tu se skladišči manjša količina enot ene vrste materiala. Ta količina je 

predpisana z organizacijskim predpisom. To je količina, ki jo lahko zaposlene delavke v 

proizvodnji dvignejo večkrat na dan brez posledic za zdravje. 

Skladišče paličastega materiala – regalno konzolno skladišče – RKS 

Skladišče je namenjeno za skladiščenje paličastega in ploščatega materiala (profili, paličasti 

material in jeklena pločevina). Na razpolago ima 112 paletnih mest. Paličasti material zahteva 

posebne pogoje skladiščenja, to pomeni, da se paličasti material skladišči v regalih. 
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Komisionirno skladišče – KSM 

To skladišče se nahaja na lokaciji odpreme. V njem se hranijo izdelki, ki so namenjeni prodaji 

za znane kupce. V tem skladišču se skladiščijo samo toliko časa, da se odpremijo iz podjetja 

(priprava papirjev za prevoz raznih transportnih sredstev). 

Skladišče kemikalij in nevarnih odpadkov 

Namenjen je skladiščenju kemikalij, plinov in nevarnih odpadkov. Skladišče obsega: prostor 

za razkladanje, prostor za skladiščnika, skupno skladišče za kemikalije in nevarne odpadke, 

en boks s 16 paletnimi mesti (10,62 m2) in 5 boksov s 24 paletnimi mesti (20,6 m2) ter prostor 

za dušikovo cisterno, skladišče plinov in plinsko postajo ter 14 boksov za pline. 

Za delo v skladišču kemikalij, plinov in nevarnih odpadkov je odgovoren skladiščnik, ki mora 

biti usposobljen v skladu z zahtevami varstva pri delu. Poskrbeti mora za varen sistem dela v 

skladišču, sprejemanje in izdajanje kemikalij in nevarnih odpadkov. Prav tako je odgovoren, 

da se kemikalije, plini in nevarni odpadki pravilno skladiščijo v ustreznem prostoru po 

skupini pripadnosti (načelo kompatibilnosti), pod predpisanimi pogoji in za čas, ki je določen 

z rokom uporabe. Poslovanje skladišča mora biti organizirano po FIFO sistemu (First in – 

First out). Z vsemi vsebniki (kontejnerji, sodi, steklenice, posode) je treba ravnati izredno 

pazljivo. Upoštevati je treba vsa navodila in opozorila, napisana na embalaži in pridobljena s 

strani dobavitelja kemikalij. Paziti je treba, da so vsebniki nepropustno zaprti in shranjeni v 

dobro prezračevalnem in hladnem prostoru. Za nekatere eksplozivne kemikalije pa se zahteva 

skladiščenje pod posebnimi pogoji (npr. pri zelo nizki temperaturi). 

Skladišče elektronskih komponent 

Elektronski program sestavlja proizvodnja sistemov in naprav (gospodinjskih elektronskih 

števcev in omar). 

To skladišče je na dveh lokacijah, v II. in III. nadstropju objekta proizvodnje elektronskega 

števca (EŠ).  

V II. nadstropju, ki obsega 255 m², skladiščijo cca. 4500 kod – za monolitni števec in 

elektronski program. Tu zaseda cca. 80 % kod kupljenega materiala in cca. 20 % kod 

medfaznega skladiščenja (lastni deli). Vsebuje prevozne regale, 2 rotomata, polične regale, 

omare, odlagališča. 

V III. nadstropju, ki obsega 110 m², to skladišče prikazujemo na sliki 5, pa skladiščijo cca 650 

kod – za monolitni števec, stikalne ure ipd. Tu skladiščijo cca 60 % kod kupljenih materialov 

in cca 40 % kod medfaznega skladiščenja (lastni deli). Skladišče vsebuje polične regale, 

omare, odlagališča. 
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Slika 5: Skladišče elektronskih komponent 

Vir: Iskraemeco 2006. 

Reklamacijsko skladišče 

Podjetje ima eno reklamacijsko skladišče, ki je zavarovano z mrežo in pod ključem. Tukaj so 

police in regali ter nekaj prostora za skladiščenje palet. Če je material reklamiran pred 

skladiščenjem, se ga v sistem Baan ne knjiži, prevzemnica ga ne izpiše, vendar se ga odloži v 

reklamacijsko skladišče, kjer z reklamacijskim zapisnikom in dostavnico čaka na dobavitelja, 

da ga prevzame in v najkrajšem času nadomesti z ustreznim materialom. 

V primeru, da se napake ugotovijo po skladiščenju, torej v proizvodnji, ko je material že 

skladiščen in je izpisana prevzemnica, pa postopek poteka nekoliko drugače. V tem primeru 

prevzemnik – kontrolor vpiše v sistem Baan neustrezno količino na artiklu materiala s 

povratnico materiala, ki dobi predznak minus, se reklamirani material vrača nazaj na 

skladišče. Prevzemnik – kontrolor z naročilnico – oddajnico prenese določen reklamirani 

material na reklamacijsko skladišče, izpiše reklamacijski zapisnik in stroške reklamacije, 

oboje pošlje nabavni službi, ki mora poskrbeti, da dobavitelj te dokumente dobi, in material 

čim hitreje nadomesti z ustreznim. Zraven pa mora poslati še 8D poročilo, kjer je zapisano, 

zakaj je do reklamacije prišlo, in navede postopek, da do takih napak ne bo več prihajalo. 

Skladiščnik pa opravi transakcijo v sistemu Baan, tako da vsi pooblaščeni uporabniki lahko 

vsak trenutek vidijo, da se material nahaja v reklamacijskem skladišču in da ni na razpolago. 

Reklamacijo je treba rešiti v roku 15 dni. 
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Paletno skladišče za embalažo 

V tem skladišču se skladišči plastična embalaža na paletah. V podjetju uporabljajo več tipov 

plastičnih zabojev. Da bi izbrana embalaža služila svojemu namenu, je pomembna pravilna 

uporaba embalaže v obratih pri transportu in skladiščenju. Prevoz plastične embalaže z 

viličarjem je možen samo z uporabo palet. Iz skladišča embalaža kroži okrog uporabnikov in 

ko se prazna zopet vrne v skladišče, jo je treba oprati vseh nečistoč in nesnage, ki je ostala v 

njej. Plastično embalažo uporabljajo za sponke, bakelitne dele, lakirane dele, voluminozne 

aluminijaste dele, napetostne sisteme, galvansko obdelane štancane dele. Največja dovoljena 

višina zloženih zabojev na paleti ali vozičku je 1510 mm. 

4.2 Organizacija skladišč  

Vodja skladišča je odgovoren za organiziranje, nadziranje in izvajanje dela v vseh skladiščih, 

medtem ko so operaterji in skladiščniki odgovorni za količinsko in knjigovodsko stanje zalog 

v skladišču, kjer delajo, za pravočasno knjiženje, za točnost izdaj, za pravilno rokovanje z 

blagom, ki ga skladiščijo, za izvajanje vseh predpisov in navodil, ki so določena za 

kakovostno in varno delo v skladišču. Odpremnik je odgovoren za odpremo gotovih izdelkov 

h kupcem in materiala h kooperantom. Vozniki viličarjev in pomožni delavci v skladišču so 

odgovorni za varen transport v skladišču, za natovarjanje gotovih izdelkov na odpremi in za 

dostavo materiala na odlagalna mesta v proizvodnji.  

V podjetju zagotavljajo sistem identifikacije (primerjava prispelega materiala z materialom, ki 

je v sistemu standarda pod določenim artiklom) za vse kupljene materiale in elemente, za 

katere imajo odprte svoje kode in šifre, ter za vse izdelke in polizdelke v lastni proizvodnji, za 

katere imajo prav tako svoje kode, ali za zunanje dele. Za specifične primere, ko za različne 

polizdelke obstajajo različne kode, vizualno pa so enaki, ali za polizdelke z enako kodo, ki se 

razlikujejo samo po nevidni karakteristiki (teža, magnetna vrednost in podobno), določi 

tehnologija v tehnološkem postopku dodatne oznake polizdelkov. Vsi kupljeni materiali in 

deli se dostavijo na prevzem in kontrolo blaga z dobavnico ali dostavnico, na kateri je 

praviloma označena komercialna oznaka (proizvajalčeva) materiala ali dela in koda ali šifra 

(tovarniška oznaka). Praviloma je tudi embalaža materiala ali delov označena s tovarniškimi 

oznakami, izjemoma le s komercialnimi. Če identifikacija ni možna na podlagi oznak na 

embalaži in prevzemnici, jo s pomočjo razvojne dokumentacije opravi prevzem in kontrola 

blaga in na nalepko s črtno kodo (OSE) napiše ustrezno črtno kodo ali šifro. Skladiščnik 

prejme material ali dele po potrebi prepakirane v skladiščne enote (TSE), označene s številko 

prevzemnice, identom in po potrebi s sledljivostjo in z izvodom prevzemnice. V procesu 

proizvodnje je v vsaki transportni enoti evidenčni listek EL-1 z ustrezno kodo polizdelkov. 
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4.3 Interni transport 

Naloga skladiščne službe je tudi zagotoviti ustrezen transport materiala, delov, podsestavov in 

izdelkov od prevzema preko skladišč, proizvodnje obeh poslovnih enot (poslovna enota 

indukcijskih – mehanskih števcev in poslovna enota elektronskih števcev) in med njima do 

skladišča končnih izdelkov. 

Za interni transport štejemo tudi vse oblike transporta, ki se izvajajo od prevzema do 

odpreme. Dobro organiziran transport omogoča prenos materiala z enega delovnega mesta na 

drugo, in sicer po krajši poti, v najkrajšem času, ob minimalni porabi energije in z najvišjo 

stopnjo varnosti delavcev, ki transport opravljajo, in delavcev ob transportnih poteh. 

Ročni paletni voziček, ki spada med ročni transport in ga prikazujemo na sliki 6, se uporablja 

za manjša bremena na krajše razdalje in tam, kjer ni možno uporabiti mehaniziranega 

transporta. 

Mehanizirani transport se opravlja z različnimi prevoznimi sredstvi, ki imajo lasten pogon in 

so prirejena tako, da se lahko gibljejo po urejenih transportnih poteh. Pri uporabi tako ročnih 

kot mehaniziranih transportnih sredstev je treba upoštevati vse pogoje, ki zagotavljajo varno 

delo. 

 

Slika 6: Ročni paletni voziček  

Vir: Iskraemeco 2007. 

Prevzeti material in sestavni deli se dostavijo v skladišče. Transport od prevzema do skladišča 

opravlja transportni delavec (voznik viličarja), ki je za to zadolžen na prevzemu. Ob povratku 

iz skladišča mora isti delavec na odpremo odpeljati dele, ki so namenjeni za odpošiljanje h 

kooperantom. Transport mora spremljati ustrezna dokumentacija. Ob dostavi blaga v 

skladišče mora biti izvedena primopredaja (podpisovanje prevzemnic s strani skladiščnika ob 

prisotnosti transportnega delavca). Transport se izvaja na osnovi predloga planerja, ki poda 

izdajnico materiala, in naročila obratovodje. Iz skladišča se dostavlja blago na odlagalna 

mesta v posamezne organizacijske enote. Vozniki viličarjev, ki so zadolženi za prevoz 
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materiala iz skladišča v proizvodnjo, so dolžni odpeljati tudi prazno embalažo (palete od 

kovin in žic). Vse pošiljke mora spremljati predpisana dokumentacija. 

Interni transport v obdelovalnici in transport v montažo (kjer se pripravljajo podsestavi) sta 

del tehnološkega procesa. Odlagalna mesta so označena in ločena za material, ki čaka na 

kontrolo oziroma na naslednjo operacijo. Kdaj in kam je potrebno material odpeljati, je 

razvidno iz vodilnega lista (Iskraemeco 2010a). 

4.4 Označitev materiala od prevzema do skladiščenja 

Vsi redni prevzemi se vršijo na lokaciji prevzema na dvorišču podjetja. Ko dobavitelj dostavi 

material v podjetje, prevzemnik – kontrolor na podlagi spremnih listin (dobavnica, tovorni 

list, izjava o ustreznosti materiala ali izdelka, spremna dokumentacija – atest) začne postopek 

prevzema. Z dobavnico, na kateri je vpisan nabavni nalog z pozicijo, po katerem je dobavitelj 

dostavil material v podjetje, začne s kreiranjem prevzemnice v skladiščni informacijski sistem 

NAS (sistem za nadzor skladiščnega poslovanja) in Baan. Ko pride material v tovarno, ga pri 

vhodu z enkratnim vnosom zabeleži v program NAS skupaj s programom Baan in tako pošlje 

naprej v skladišče. Ko pa se ta isti material izdaja iz skladišča v proizvodnjo, ga pri izhodu 

zabeleži samo program NAS, medtem ko je treba v programu Baan material iz skladišča 

izbrisati ročno. Pri tem pa prihaja do napak, saj se velikokrat zgodi, da se zaloga materiala 

pozabi izbrisati iz sistema Baan in stanje zaloge v skladišču ni več pravilno. To se ugotovi pri 

naslednji izdaji materiala v proizvodnjo, ko se ugotovi, da materiala ni več na zalogi in tudi ni 

več časa, da bi dejansko čakali na daljši dobavni rok. Takrat mora nabavni referent nujno 

ukrepati, da podjetje hitro dobavi manjkajoči material. Seveda se stanje v skladišču v sistemu 

Baan popravi. 

Pri prevzemu mora prevzemnik – kontrolor nadzorovati vsak material posebej. Ko se material 

prevzame, se z vnosom kode v računalnik izpiše prevzemnica, ki dobi svojo številko. Ta je 

zelo pomembna pri prenosu podatkov v informacijski sistem, iz katerega natisnejo v primeru, 

da material ustreza zahtevam podjetja, dve črtni kodi za označitev materiala za nadaljnjo pot v 

skladišče. Prva je TSE (temeljna skladiščna enota), ki jo prikazujemo na sliki 7.  
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Slika 7: Črtna koda TSE 

Vir: Iskraemeco 2010c. 

S to črtno kodo se označi paleta in je povezava za spremljanje materiala v skladišču. Druga pa 

je OSE (osnovna skladiščna enota) in je prikazana na sliki 8.  

 

Slika 8: Črtna koda OSE 

Vir: Iskraemeco 2010c. 

S to črtno kodo se označi material. Črtna koda OSE je sestavljena iz številke prevzemnice, 

pozicije naročila in kode artikla oziroma materiala. V skladišču se potem vsaka dobava 

skladišči ločeno, obe nalepki (tako TSE kot OSE) pa je treba shraniti do celotne porabe 

materiala na paleti. Obe nalepki je treba shraniti tudi pri vrnitvi materiala iz proizvodnje nazaj 

v skladišče.  

Na podlagi prevzemnice se nato vzame vzorec materiala, ki se ga pregleda po zahtevani 

dokumentaciji (QP – Plan kontrole kakovosti, QZ – Prevzemne zahteve kakovosti, TP – 

tovarniški predpis, ZS – začasni standard, QM – Metode preizkušanja). Kontrola materiala se 

izvaja z merili, občasno pa se kakovost preverja tudi v lastnem laboratoriju. Material, označen 

s črtnimi kodami, ki ustreza zahtevam podjetja, se nato potrdi s prenosnim ročnim 

terminalom. Ko je določen material vnešen, skladiščnik že lahko preveri, v katerem skladišču 

se nahaja. In ker je prevzem v bližini visoko regalnega skladišča (VRS), mora voznik viličarja 

postaviti paleto samo še na tekoči trak za vnos v VRS. Material, ki pride v podjetje v manjših 

plastičnih zabojih in ne na paletah, pa podjetje skladišči v manjših skladiščih – v komisionirna 

regalna skladišča (KRS). 
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Slika 9: Ročni terminal 

Vir: Iskraemeco 2010c. 

4.5 Sledljivost materiala  

V podjetju morajo spremljati sledljivost materiala, zato da v vsakem trenutku lahko ugotovijo, 

iz katere sarže je bil določen material vgrajen v končni izdelek. To izvajajo z nalepkami, kot 

smo prikazali na sliki 10, ki jih lepijo na material, raznimi obrazci, ki spremljajo vzorčni 

material (prvih 5 kosov po izdelavi ali popravilu, spremembi orodja) in vpisi vseh teh 

podatkov na artikel (kodo) v informacijski sistem Baan. Tako lahko v vsakem trenutku 

pridejo do potrebnih podatkov (v primeru slabe kakovosti materiala in problemov, ki zato 

nastopijo v proizvodnji, v primeru reklamacij kupca …). 

 

Slika 10: Nalepka za sledljivost elektronskih komponent 

Vir: Iskraemeco 2010c. 

Sledljivost je smiselno razumeti kot sistem sledljivosti kupljenih materialov in delov od 

prevzema do skladišča. Sledljivost v podjetju zagotavljajo za vse kupljene dele in materiale. 

Ločimo celotno in delno sledljivost. 

Celotna sledljivost je sistem sledljivosti kupljenih materialov, delov, opreme, orodja od 

prevzema do vgradnje v izdelek. Celotna sledljivost se v podjetju nanaša tudi na osebje in 

ostale aktivnosti, ki se navezujejo na aktivnosti proizvodnega procesa. Celotno sledljivost 
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zagotavljajo le na izrecno zahtevo kupca. Sledljivost v podjetju prožita prevzem in kontrola 

materiala na podlagi zahtev, ki jih določi odjemalec (Iskraemeco 2009). 

Poseben primer je situacija, ko je vnaprej znana zahteva kupca za vgradnjo določenega 

materiala ali delov v izdelek. Prodaja to zahtevo posreduje nabavi, ki v naročilu navede 

zahtevo po sledljivosti; ta je potem izpisana tudi na prevzemnici. 

 

Slika 11: Evidenčni listek EL-1 

Vir: Iskraemeco 2010c. 

4.6 Popis nekurantnih zalog 

Pri popisu nekurantnih zalog se preverja zaloga materiala, ki se ne obrača oziroma se obrača 

zelo počasi. Tu gre za materiale, ki v podjetju ležijo na zalogi že zelo dolgo in jih podjetje ne 

bo več potrebovalo ali pa le v manjših količinah. Nekurantne zaloge so nastale zaradi slabega 

planiranja oziroma zaradi naročanja materiala na zalogo v upanju, da bodo prejeli naročilo od 

kupca. Ker je bil dobavni rok materiala zelo dolg, so ga naročili. V tem času pa si je kupec 

premislil in naročila ni potrdil. Material, ki je bil naročen, je ostal v skladišču. Tak material 

sčasoma izgublja na vrednosti, prinaša izgube podjetju, nadaljnje skladiščenje pa ne bi imelo 

smisla, saj bi v skladišču le zavzemal prostor drugemu, pretočnemu materialu. Na podlagi 

vseh zbranih podatkov se v podjetju odločijo, kaj narediti s takim materialom. Odločijo se 

lahko, da se da material za odpis, lahko ga prodajo nazaj dobavitelju za nižjo ceno ali pa se 

odločijo, da ga bodo obdržali. 

Računalniški sistem mora zagotavljati alarme, da podjetje opozori na to, koliko časa je nek 

material v skladišču. V podjetju mesečno delajo analize Top 40 artiklov za 12 mesecev. Pri 

teh inventurah, ki jih delajo računalniško, se izpiše koeficient obračanja zalog materiala. Če je 

koeficient nizek, je to znak, da gre verjetno za nekurantne zaloge, ki se jih je treba čim prej 

znebiti. 
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Preglednica 1: Analiza zalog Top 40 artiklov 

 
 

Zap. 
št .

Sklad. 
Št . Številka art ikla Enota Količina Vrednost

Datum 
zadnjega 

premikanja
Končna odločit ev

Datum 
končne 

odločitve

1 4 665.150.627.000 kos 25.000 57.150,00 02.12.08 Obdržat i (uporabno za bodoče izdelke) 06.06.11

2 2 675.308.387.000 kos 759 27.699,02 03.04.08 Prodaja 06.06.11

3 2 665.150.448.000 kos 4.870 21.660,79 13.04.04 Prodaja 06.06.11

4 4 623.003.369.000 kos 27.114 15.558,01 16.06.09 Obdržat i (uporabno za bodoče izdelke) 06.06.11

5 4 665.150.630.000 kos 4.000 15.118,00 28.08.07 Prodaja 06.06.11

6 4 669.251.054.000 kos 1.152 14.005,79 03.12.08 Obdržat i (uporabno za bodoče izdelke) 06.06.11

7 4 027.631.124.003 kos 19.334 12.878,38 18.06.09 Prodaja 06.06.11

8 17 028.150.362.000 kos 24.544 11.447,32 02.09.08 Odpis 06.06.11

9 2 615.000.518.000 kos 7.197 11.213,65 22.10.09 Obdržat i (uporabno za bodoče izdelke) 06.06.11

10 2 633.050.761.000 kos 886 10.631,03 18.04.07 Odpis 06.06.11

11 2 685.000.121.000 kos 226 10.174,77 07.12.05 Obdržat i (uporabno za bodoče izdelke) 06.06.11

12 4 633.050.760.000 kos 523 10.014,87 28.05.09 Odpis 06.06.11

13 2 619.000.516.000 kos 111.637 9.835,22 13.12.09 Prodaja 06.06.11

14 4 027.630.947.002 kos 2.248 9.374,16 08.04.09 Odpis 06.06.11

15 4 624.003.968.000 kos 3.000 9.300,00 28.11.08 Obdržat i (uporabno za bodoče izdelke) 06.06.11

16 16 620.000.013.000 kos 26.520 9.282,00 17.09.09 Obdržat i (uporabno za bodoče izdelke) 06.06.11

17 2 633.050.226.000 kos 372 8.999,94 01.12.08 Odpis 06.06.11

18 4 620.001.084.000 kos 1.000 8.450,00 11.04.08 Obdržat i (uporabno za bodoče izdelke) 06.06.11

19 4 649.001.427.000 kos 375 8.123,33 01.10.09 Odpis 06.06.11

20 4 665.150.664.000 kos 1.920 7.776,00 13.12.09 Prodaja 06.06.11

21 4 637.000.037.000 kos 2.294 7.579,61 22.05.09 Prodaja 06.06.11

22 2 665.149.894.000 kos 1.200 7.396,20 22.10.07 Prodaja 06.06.11

23 2 027.630.581.002 kos 4.100 7.288,57 18.09.07 Odpis 06.06.11

24 2 027.630.525.002 kos 1.246 7.201,01 13.12.09 Odpis 06.06.11

25 4 027.630.536.001 kos 1.089 6.990,29 23.03.09 Odpis 06.06.11

26 2 028.401.912.000 kos 450 66.896,70 17.12.09 Odpis 06.06.11

27 4 027.190.038.000 kos 25.000 6.830,00 24.12.08 Obdržat i (uporabno za bodoče izdelke) 06.06.11

28 2 665.149.925.000 kos 1.640 6.563,77 01.12.08 Prodaja 06.06.11

29 11 027.190.037.000 kos 4.220 6.248,55 14.12.09 Odpis 06.06.11

30 4 613.070.405.000 kos 88.000 6.160,00 12.08.09 Obdržat i (uporabno za bodoče izdelke) 06.06.11

31 2 633.050.794.000 kos 236 6.136,00 24.02.10 že porabljeno v proizvodnji 06.06.11

32 1 028.150.374.000 kos 90.000 6.120,00 03.10.05 Odpis 06.06.11

33 4 028.511.330.000 kos 2.219 6.057,87 13.12.09 Odpis 06.06.11

34 4 623.007.543.000 kos 5.000 5.248,50 17.12.09 Obdržat i (uporabno za bodoče izdelke) 06.06.11

35 4 027.630.913.003 kos 2.550 5.140,80 09.04.09 Obdržat i (uporabno za bodoče izdelke) 06.06.11

36 2 614.008.284.000 kos 3.372 4.828,37 03.03.05 Prodaja 06.06.11

37 1 028.281.137.000 kos 14.416 4.773,14 31.05.07 Odpis 06.06.11

38 2 637.000.094.000 kos 27.000 4.657,50 04.09.04 Prodaja 06.06.11

39 17 675.308.382.000 kos 245 4.653,82 12.05.08 Prodaja 06.06.11

40 2 027.630.951.001 kos 8.612 4.649,62 01.12.08 Odpis 06.06.11
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Vir: Iskraemeco 2011. 

Iz analize, ki jo prikazujemo v preglednici 1, je razvidno, kakšen je % nekurantnih zalog 

materiala v podjetju za 40 analiziranih top artiklov (40 vrednostno najdražjih artiklov, 

izbranih izmed 450 artiklov, ki se v enem letu niso gibali) in odločitev podjetja, kaj narediti s 

temi artikli. 

 

Slika 12: Vrednost nekurantnih zalog glede na gibanje v 1 letu 

Vir: Iskraemeco 2003. 

Iz analize počasnega obračanja zalog, ki jo prikazujemo v sliki 12, je razvidno, da se je 

material po letu 2003 (takrat je nastala tabela) začel v skladišču kopičiti, zaloge so se obračale 

počasi. Razlog za to je, da se je povečala prodaja elektronskih števcev, za katere je vrednostno 

potrebno več materiala. Za ta material pa je na trgu dolg dobavni rok. Torej je podjetje 

nabavljalo elektronske komponente na zalogo za morebitnega (predvidenega) kupca. Konec 

leta 2009 je imelo podjetje že veliko komponent, ki so bile zastarele in brez možnosti porabe, 

zato se je odločilo za njihov odpis in sprostitev skladišča. 

4.7 Izdaja materiala v proizvodnjo 

Izdaja materiala iz skladišč v proizvodnjo se v podjetju načeloma ne komisionira, razen 

določenih kod (pločevina – plošče) v konzolnem regalnem skladišču. Transport blaga iz 

skladišča do tehnoloških celic se vrši z viličarji in z vozički (paličast material, pločevina – 

POVZETEK ŠTEVILO POZICIJ SKUPNA VREDNOST POZICIJ V € %

Že porabljeno v proizvodnji 1 6.136,00 1
Obdržati (uporabno za bodoče izdelke) 12 158.513,51 39
Prodaja 12 130.646,67 32
Odpis 15 114.816,40 28

SKUPAJ 40 410.112,59 100
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plošče). Material se v proizvodnjo izdaja z dokumentom, preko e-pošte in rdeče kartice 

Naročilnica – Oddajnica, ki jo mora proizvodnja ob prevzemu materiala dostaviti v skladišče. 

Razvojne oziroma tehnološke spremembe in ostali faktorji včasih zahtevajo, da se material 

vrne nazaj v skladišče. Vrnjeni material mora biti zapakiran tako, da ga je možno varno 

uskladiščiti, ohraniti mora oznaki TSE in OSE, knjižiti se mora kot najstarejša pošiljka. 

Skladiščnik tak material prejme s povratnico (Naročilnica – Oddajnica). 

4.8 Skladiščenje gotovih izdelkov 

Skladiščenje gotovih izdelkov mora zagotoviti stabilnost proizvodnega procesa – premostitev 

časovnih razlik med nabavo, proizvodnjo in potrošnjo, s tem da se ohranijo oblikovne, 

fizikalne in kemijske lastnosti gotovih izdelkov. 

Skladiščnik prevzame blago na osnovi skladiščnih dokumentov (prevzemnica – prevzem 

kupljenih delov od zunanjih dobaviteljev, nakaznica – prevzem lastnih delov in gotovih 

izdelkov iz proizvodnje in pakirnice, povratnica – vračilo materiala iz proizvodnje). Ob 

prevzemu blaga v skladišče skladiščnik preveri: stanje embalaže, pravilnost označb na 

embalaži (TSE in OSE), primerja količino in vsebino blaga z navedbami na spremni 

dokumentaciji. Nato blago prevzame s podpisom spremnega dokumenta. Spremni dokument 

nato knjiži v informacijskem sistemu Baan – po navodilih vodenja zalog in prometa v sistemu 

Baan. Prevzeto blago skladiščnik uskladišči na označena odlagalna mesta v skladišču po 

postopku, ki je opredeljen v Uporabniškem priročniku za programski paket NAS. Za blago, ki 

se skladišči v skladiščih – nevarne snovi, deli za osnovna sredstva, termoplasti in duroplasti – 

pa se vodi evidenca le v informacijskem sistemu Baan. 

Mesto in način hrambe sta odvisna od vrste in lastnosti blaga ter od embalaže, v kateri se 

blago nahaja. Skladiščnik mora blago hraniti v skladu z navodili, ki jih navaja dobavitelj na 

embalaži, oziroma v kolikor je s tehničnim predpisom predpisan poseben postopek hranjenja, 

se mora ravnati po tem postopku. Skladiščnik je dolžan material skladiščiti po zaporedju 

dobav, tako da se material izdaja po FIFO metodi. Programski paket NAS zagotavlja sistem 

FIFO v skladišču. Poslovne enote na podlagi podatkov o negibljivih zalogah, ki jih pripravlja 

skladiščna služba, preverjajo uporabnost skladiščnega blaga s pretečenim rokom uporabe. 

Neustrezen material skladiščna služba izloči iz skladišča oziroma blokira njegovo uporabo v 

skladu s postopki za obvladovanje neustreznega blaga. 

4.9 Odprema gotovih izdelkov 

Blago in gotovi izdelki se iz skladišča izdajajo na osnovi dokumentov: naročilnica – oddaja 

(dvig materiala za proizvodnjo in na stroškovna mesta), dokumentacija Baan (dvig materiala 

za odpremo h kooperantom in kupcem izdelkov). Tudi tukaj mora skladiščnik skrbeti, da se 
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material izdaja po metodi FIFO. Material mora biti označen z nalepkami TSE in OSE. Če pa 

se izdajo delne količine, mora skladiščnik označiti material z evidenčnim listom EL-1, ki ga 

prikazujemo na sliki 11. Prav tako mora skladiščnik poskrbeti, da se material, ki je namenjen 

montaži, preloži v plastično embalažo. 

Odprema blaga v skladišču gotovih izdelkov se vrši za domačega (Slovenija – blago se lahko 

tudi komisionira) in za tujega kupca. Običajno poteka med 7. in 12. uro. 

Za kupce iz Evrope se transport blaga vrši s tovornimi vozili (vlačilci, prikoličarji, manjši 

kamioni), za kupce iz prekomorskih držav pa s tovornimi vozili (predvsem kontejnerji in 

manjši kamioni (posamezni leseni zaboji)) do pristanišča in naprej z ladjo. Odhod ladje je 

približno enkrat mesečno. Kontejner mora biti 3 dni pred odhodom ladje v pristanišču. Datum 

izplutja iz pristanišča je vnaprej določen, vendar občasno prihaja do zamud ladjarja zaradi 

različnih vzrokov. 

Manjše količine blaga (mala naročila, nujne zadeve (servisi), urgence kupcev), pakirane v 

kartonskih škatlah ali lesenih zabojih se pošilja izjemoma tudi z letalom. 

Količina blaga v posameznih pošiljkah niha in je pogojena z vrsto naročenega blaga, 

velikostjo naročila, vrsto embalaže in paletizacije (prilagojena izdelku, zahtevam kupca in v 

nekaterih primerih tudi transportnemu sredstvu – kontejnerju) in z lokacijo dostave. 

4.10 Dobava na delovno mesto (JIT) 

Začetki JIT dobavljanja izdelkov, ki jih proizvajajo dobavitelji podjetja Iskraemeco, segajo v 

leto 1999. Takrat je podjetje začelo uvajati dobavo na delovno mesto pri jedrih in 

elektroforezi. V nadaljevanju se je začetna dobava nekaterih artiklov stalno povečevala, in 

danes obsega že številne artikle. 

Leta 2000 se je podjetje prijavilo na razpis Ministrstva za gospodarske dejavnosti Republike 

Slovenije, ki je s sofinanciranjem spodbujalo tak način povezovanja z dobavitelji. Pri tem 

projektu so poleg podjetja Iskraemeco sodelovala še podjetja Iskra ISD, Iskra Mehanizmi, 

Tespack, EGP, Polycom, Inec TIV in Iskra Feriti. Začetni artikli so bili izbrani tako, da je 

novi način naročanja dosegel skoraj vse obrate v podjetju. Prav tako so v ožji izbor prišli 

artikli, ki niso bili problematični, tako z vidika dobav kot z vidika kakovosti. 

In kdo lahko predlaga prenos artikla na JIT dobavo? To lahko storijo vsi zaposleni, ki so 

vključeni v verigo materialnega poslovanja. 
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4.10.1 Ocenjevanje in izbira artiklov in sposobnosti dobavitelja 

Seveda je bila in je še vedno izbira dobavitelja zelo pomembna. Dobavitelj blaga v procesu 

JIT je lahko samo oseba, ki je sposobna izpolniti zahtevane pogoje ter pogodbe, naročila, 

specifikacije, tehnične zahteve in načrte. V ta namen je podjetje Iskraemeco izdelalo postopek 

za ocenjevanje in izbiranje primernih dobaviteljev. Pri ocenjevanju dobaviteljev sodelujejo 

strokovnjaki iz nabave, centra za razvoj kakovosti in z različnih strokovnih področij. Podjetje 

vodi listo sposobnih dobaviteljev. 

Podjetje je sprejelo kriterije, po katerih se artikli lahko dobavljajo po sistemu JIT: 

 usklajena kakovost artikla z zahtevami po QZ navodilih ali po odobreni vlogi za 

odstopanje od QZ, 

 frekvenca dobavljanja omogoča skladiščenje na delovnem ali odlagalnem mestu, 

 stalna poraba, 

 artikli so deli iz skupine, ki predstavlja 80 % nabavnega proračuna, 

 artikli, ki zavzemajo veliko prostora, 

 artikli z manjšim številom reklamacij, do 0,5 % zavrnitve. 

Prav tako pa je podjetje sprejelo kriterije, kateri dobavitelji lahko dobavljajo po sistemu JIT: 

 pripravljenost in sposobnost dobavitelja za prehod na način dobavljanja na delovno 

mesto, 

 statistična obdelava kritičnih in pomembnih karakteristik artikla, ki so opredeljene v QZ, 

 odprava zabeleženih odstopanj v procesu izdelave, 

 sodelovanje s kupcem pri iskanju možnosti za usklajevanje dejanskega stanja s 

tehničnimi zahtevami (vloga za odstopanje od QZ). 

V kolikor so izpolnjeni vsi pogoji glede artikla in dobavitelja, podjetje z dobaviteljem sklene 

Protokol o naročilu iz proizvodnje (odpoklicu) in aneks k protokolu. Protokol je sestavljen iz 

sedmih poglavij, in sicer: vzpostavitev protokola, odpoklic, dobava, embalaža, kakovost, 

zaloge in ostalo. 

4.10.2 Razlike med klasično in JIT dobavo 

Pri običajni – klasični dobavi dobavitelj dobavlja material na podlagi naročila. Naročilo pošlje 

dobavitelju nabavna služba. Na njem sta večja, točno določena količina in točen datum 

dobave. Ko dobavitelj dobavi material v podjetje, ga vhodna kontrola na vhodu količinsko in 

kakovostno pregleda, opravi prevzem in vpis v operacijski sistem Baan. Material se nato na 

podlagi prevzemnice dostavi v skladišče, od koder se ga po potrebi odpokliče glede na 

proizvodni proces. Zalogo materiala v skladišču vzdržujeta službi za planiranje in nabavo. Za 

kakovost pa poleg dobavitelja skrbi tudi vhodna kontrola v podjetju, ki preverja pošiljke. V 

primeru, da material količinsko ali kakovostno ne ustreza, napišejo reklamacijski zapisnik. 
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Klasična dobava materiala zahteva več manipulacij z materialom, ki ga je treba tudi 

skladiščiti. Za vsak proces posebej se izdelajo plani dela. Istočasno pa se povečujejo zaloge 

materiala. 

Pri dobavi na delovno mesto – JIT pa se tako zaloga kot odgovornost za kakovost materiala 

preneseta na dobavitelja. Nabavna služba pošlje dobavitelju naročilo artikla za dobo porabe v 

enem mesecu. V primeru manjše porabe materiala je to naročilo odprto tudi dalj časa kot en 

mesec. V primeru, da proizvodni proces zahteva več materiala, ga dobavitelj tudi več 

dobavlja, ko pa se odprto naročilo iztroši, se izda novo. Dobavitelj mora imeti pri sebi zalogo 

materiala za 14 delovnih dni, material mora biti ustrezne kakovosti in pakiran v embalažne 

enote, za katere so se dogovorili s  kupcem. Ko dobavitelj prejme naročilo (odpoklic) iz 

proizvodnje, material dostavi na prevzem. Od tu pa ga nato viličaristi odpeljejo naprej na 

delovno – odlagalno mesto. Prostor, kamor se odlaga material, je natančno določen in jasno 

označen. Na začetku uvedbe JIT v podjetju so dobavitelji sami dobavljali material na delovna 

– odlagalna mesta po podjetju, vendar se je ta proces sčasoma spremenil. Vse JIT dobave so 

se začele dostavljati na prevzem, kjer so opravili prevzem in izpisali prevzemnice. Prej so 

prevzeme opravljali v proizvodnji, posledica tega pa je bilo izgubljanje dokumentov. 

Prehodne, dovozne poti, po katerih se vršijo logistični procesi, so zaradi novega načina dela 

počasi začeli zapirati za dobavitelje in ti niso imeli več prostega vstopa v podjetje. Zato je 

razvoz na odlagalna mesta prevzela logistična služba podjetja. 

Cilj JIT dobavljanja sestavnih delov je zmanjšanje količine sestavnih delov v skladiščih 

proizvajalca na minimum in obenem prenesti nadzor kakovosti pretežno na dobavitelja 

sestavnih delov. Osnovna pridobitev: dobava materiala se izvede v zahtevanem času, po točno 

določenih količinskih in kakovostnih zahtevah, na točno določeno mesto. 

 

Slika 13: Odnos kupec – dobavitelj – pred uvedbo JIT in po njej 

Vir: Iskraemeco 2003. 
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Slika 13 prikazuje potek dobave materiala v podjetje. Prodaja pridobi naročilo, ga pošlje 

nabavni službi, ki izstavi naročilo in ga pošlje dobavitelju. Pred uvedbo JIT sistema je 

dobavitelj na podlagi naročila točno na določen dan dobavil v podjetje material, ki ga je 

kontrola pregledala in poslala v skladišče. Od tam pa ga je po potrebi jemala proizvodnja. Po 

uvedbi sistema JIT pa dobavitelj ne pripelje materiala na podlagi naročila iz nabave, ampak 

šele po naročilu (odpoklicu) iz proizvodnje ter ga dostavi na prevzem, po prevzemu pa ga 

takoj odpeljejo na odlagalno mesto v proizvodnjo. V podjetju tako ni kontrole pošiljk (ta je 

sedaj poostrena na strani dobavitelja) in skladiščenja materiala, saj se material odpelje 

direktno v proizvodnjo na za to določeno odlagalno mesto. 

Prednost uvedbe JIT sistema v podjetju je nenehno izboljševanje v smeri želenih ničnih okvar 

(možnih napak) in ničnih zalog, ki jih s sistemom JIT prenesemo na dobavitelja. Ko se 

proizvodna raven stabilizira in začne proces potekati zadovoljivo, še vedno obstaja možnost 

zmanjšanja določene zaloge v procesu, ki znova sproži proces izboljšav. Znotraj tega 

izboljšanega proizvodnega procesa pa je še vedno dovolj prostora za nadaljnje izboljšave. 

Moto, ki si ga je podjetje postavilo, se glasi »Na svetu ni stvari, ki bi bila tako dobra, da je ne 

bi mogli narediti še boljše«. 
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5 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA V PODJETJU 

Zaradi prehoda na elektronsko tehnologijo se je začela proizvodnja mehanskih (indukcijskih) 

števcev zmanjševati, proizvodnja elektronskih števcev pa povečevati. Zaradi postopnega 

zmanjševanja proizvodnje mehanskih števcev je skladišče postalo preveliko, saj elektronski 

števci ne zasedejo toliko prostora. Pri skladiščenju mehanskih materialov so imeli v podjetju 

materiale skladiščene na paletah in so potrebovali veliko skladiščnega prostora. Pri 

skladiščenju materiala za elektronske števce pa skladišča ostajajo prevelika, oprema v njih ni 

primerna za shranjevanje drobnih elektronskih komponent. Elektronski števec ima ploščo 

tiskanega vezja, manj sestavnih delov in več tehnologije v razvojni fazi. Komponente so 

manjše kot pri mehanskem (klasičnem) števcu. Plošča tiskanega vezja se opremi s sestavnimi 

deli. Za izdelavo elektronskega števca potrebuje podjetje 2/3 manj ljudi kot za izdelavo 

mehanskega števca. Podjetje števec razvije, večje mehanske dele (pokrov, dno ...), ki se 

izdelujejo po risbah, dobavljajo domači dobavitelji. Vse ostale komponente, ki se vgrajujejo v 

elektronski števec, pa podjetje kupi v tujini in jih vgradi v števec. 

5.1 Analiza zasedenosti in transakcij v VRS 

V podjetju smo izvedli analizo skladišča po lokacijah v dveh mesecih (julij, avgust 2011). Cilj 

je bil ugotoviti, ali podjetje zaradi postopnega ukinjanja IŠ in povečevanja EŠ še potrebuje 

VRS skladišče oziroma VRS v obstoječi velikosti. Prišli smo do sledečih ugotovitev: 

Lokacijska zmogljivost VRS znaša 3.320 skladiščnih mest. 

Preglednica 2: Analiza lokacijske zasedenosti VRS 

 2. julij 2011 8. avgust 2011 

 Število 
skladiščnih mest 

Delež (v %) Število 
skladiščnih mest 

Delež (v %) 

Deli za EŠ 1.420 43 1.442 43

Deli za IŠ 278 8 276 8

Končni izdelki 659 20 505 15

Prazna mesta 963 29 1.097 33

Skupaj 3.320 100 3.320 100

Vir: Iskraemeco 2011. 

V prvem primeru (2. 7. 2011), ki ga prikazujemo v preglednici 2, je zasedenost skladišča 71-

odstotna, v drugem (8. 8. 2011) pa 67-odstotna. V skladišču glavnino artiklov predstavlja 

material EŠ. Komponente za EŠ imajo dolg dobavni rok – tudi do 12 mesecev, zato se morajo 

nabavljati vnaprej glede na predvidena naročila (ki jih v podjetju še nimajo in jih morda tudi 

nikoli ne bodo imeli – tveganje naročanja). To pa zahteva skladiščne kapacitete. Tako smo 

prišli do zaključka, da podjetje še vedno potrebuje VRS skladišče in ga ne more ukiniti. 

Zdajšnje skladišče – VRS glede na obseg dela ni preveliko in mora tolikšno ostati tudi 
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vnaprej, ne glede na ukinjanje IŠ. Kljub povečanju dela na EŠ torej podjetje potrebuje VRS 

skladišče. Seveda pa ga mora prilagoditi manjšim pošiljkam elektronskih komponent 

(možnost preureditve odlagalnih mest). Ostaja tudi možnost, da se dogovorijo z dobavitelji za 

dobavo materiala v manjših količinah (seveda ni nujno, da so to JIT dobave), vsaj za 

volumenske dele, in nanje v večji meri prenesti odgovornost za kakovost. 

Analizirali smo tudi transakcije skladiščenja (vnos in izdaja materiala) v enem mesecu (julij 

2011 – 21 delovnih dni) in prišli do naslednjih ugotovitev (preglednica 3). 

Preglednica 3: Analiza transakcij skladiščenja v VRS 

Transakcije Število transakcij 

Vnosi 2.680

Izdaje 2.656

Skupaj 5.336

Vir: Iskraemeco 2011. 

Na dan v povprečju skladiščniki izvedejo 232 transakcij. Glede na to, da ima podjetje 

zaposlene tri viličariste, bi v primeru, da bi VRS ukinili, vsak od njih na dan dodatno opravil 

77,3 transakcije, kar pa je fizično nemogoče (izvajajo še prevoz materiala po podjetju). Torej 

bi bilo podjetje brez VRS skladišča prisiljeno zaposliti dodatne ljudi v oddelku Logistika 

(viličariste), kot tudi dodatne ljudi zaradi povečanja obsega prepakiranja iz kartonov v 

plastične zaboje, ker v proizvodnji elektronike ni dopustna kartonska embalaža. 

5.2 Analiza obstoječega informacijskega sistema 

Informacijski sistem je za vsak proizvodni proces specifičen in ga ni mogoče enostavno 

prenašati. Prenaša se lahko samo standardizirana informacijska podpora posameznih 

podsistemov oziroma procesov. 

Obstoječi informacijski sistem Baan je z leti postal okoren, počasen, zastarel in ni prilagojen 

novim načinom poslovanja podjetja. Ne da se ga izvajati v okolju Windows in je zelo 

neprijazen do izvajalcev, prav tako z njim ni možno komisionirati pošiljk. Če želi skladiščnik 

spremljati material od vhoda do izhoda, ima na voljo več polj, kamor mora vpisati podatke. 

To pomeni, da mora preklapljati iz ene seje v drugo, kar je zelo zamudno, sploh v času, ko je 

sistem zelo obremenjen, saj z njim delajo v vseh oddelkih podjetja. V tem času tudi celoten 

sistem dela bolj počasi in če delavci niso dovolj hitri, se sistem rad prekine kar sredi dela. 

Sledi nova prijava in ponovno vpisovanje podatkov. Sistem ne pokriva sledenja materiala od 

vhoda do izhoda v celoti, ki ga spremljajo tudi s sistemom za nadzor skladiščnega poslovanja 

NAS. Sistem ima napake, ki so moteče za delo v proizvodnji (npr.: material naj bi bil v 

skladišču (tako je zabeleženo), v resnici pa ga ni). In kako pride do tega? Pri vhodu materiala 

v skladišče se material vnaša v sistema NAS in Baan, ko pa ga skladiščnik izknjiži, mora 
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izknjižbo iz sistema Baan vnesti ročno. Da proizvodnja ne bi obstala, se material pred 

izknjižbo izda v proizvodnjo. Proizvodnja mora za izknjižbo materiala iz skladišča 

skladiščniku oddati rdečo kartico – Oddajnico, česar pa ne stori vedno takoj. Sčasoma se na to 

pozabi in material ostane knjižen v skladišču, čeprav ga v resnici ni več. V takih primerih 

mora nabavna služba urgentno naročiti nov material pri dobavitelju z željo po hitrem 

dobavnem roku. 

Pri uporabi informacijskega sistema Baan in sistemu za nadzor skladiščnega poslovanja NAS 

se kažejo problemi na setih (to je razstavljen števec), ker se ne ve, katere dele vsebuje 

pošiljka, medtem ko imajo novejši sistemi to specifikacijo že vgrajeno v sistem. Ko pride 

material v podjetje in se odčita črtna koda, ni razvidno, kaj vsebuje paleta. Paleto je zato treba 

odpreti, da se vidi in najde, kaj je kaj. Novejši sistemi pa so že tako napredni, da takoj ko 

skladiščnik odčita črtno kodo materiala, povedo, katera paleta vsebuje določen material. 
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6 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA 

Skladiščno poslovanje v obravnavanem podjetju obsega vse skladiščne manipulacije z artikli 

po različnih skladiščih in različnih lokacijah. Predstavlja osrednjo točko, kjer se beleži 

vhodno in izhodno poslovanje artiklov. Tako lahko spremljamo in nadzorujemo zaloge 

materiala. Zaloge artiklov lahko vodimo na več skladiščih ali skladiščnih lokacijah, na eni 

lokaciji je lahko več artiklov, prevzem in izdaja delujeta po FIFO sistemu, pomembne artikle 

lahko vodimo po šarži in lotu itd. 

Kot smo že omenili, je glavni problem skladiščnega poslovanja, poleg neustreznih skladiščnih 

prostorov za elektronske števce, informacijski sistem Baan, ki je star že več kot 20 let. Po 

starosti mu hitro sledi tudi sistem za nadzor skladiščnega poslovanja NAS, ki ga v podjetju v 

isti zmogljivosti uporabljajo že 13 let. 

Ugotavljamo, da je za boljše, predvsem pa hitrejše poslovanje podjetja potrebna boljša 

informacijska tehnologija. Ta je hitrejša, prijaznejša do izvajalcev in bolj prilagojena procesu 

skladiščenja (informacijski sistem ERP in skladiščni informacijski sistem WMS (Warehouse 

Management System)). 

Zato predlagamo zamenjavo starega informacijskega sistema Baan z novim informacijskim 

sistemom ERP in konceptom integracije skladiščnega informacijskega sistema WMS. 

6.1 Izboljšani proces skladiščenja z novim informacijskim sistemom 

Predstavili bomo postopek dela v VRS skladišču s predlaganim skladiščnim informacijskim 

sistemom. 

Sistem WMS bo vseboval vse podatke o fizični konfiguraciji skladišča in vse podatke, ki so 

potrebni za manipulacijo materiala. 

Zaradi dislociranih skladiščnih prostorov bodo vse skladiščne površine določene z atributi 

sistema, kot so področje, cona (VRS, normalno regalno skladišče) in lokacija. 

Konkretno za VRS skladišče bo določen sistem šifriranja lokacij, tako da bo vsakemu polju 

dodeljena svoja šifra, vendar na način, ki bo omogočal kreiranje t. i. podoken, torej možnost 

pregrajevanja vsakega okna, ne da bi se pri tem porušil sistem obstoječih šifer predhodno 

določenih lokacij. Da pa bo komunikacija v sistemu WMS lahko potekala brez težav, morajo 

biti šifre vseh lokacij skladišč (tako lokacijskih kot nelokacijskih) poenotene v sistemu. 

S predlaganim konceptom bi lahko izvajali sledeče procese: 

 uskladiščenje materiala v VRS skladišče, 

 komisioniranje materiala iz VRS skladišča, 

 premik materiala z lokacije na lokacijo v VRS skladišču. 
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6.1.1 Uskladiščenje materiala v VRS skladišče 

Proces uskladiščenja materiala v VRS skladišče bi se odvijal skladno z diagramom (kot ga 

prikazujemo v prilogi 2: Diagram uskladiščenje materiala v VRS skladišče). 

 Prejem od dobavitelja na lokacijo prejemnika in zaključena kontrola kakovosti/količine, 

če je bila potrebna. Material, ki se prejema, je označen in potrjena je končna količina 

prejema v WMS (z ali brez kontrole kakovosti, odvisno od materiala); 

 WMS na podlagi algoritma generira lokacijo za uskladiščenje blaga: vsakemu artiklu je 

dodeljena strategija uskladiščenja (preddefinirani koraki algoritma, na kakšen način za 

posamezen artikel poteka iskanje ustrezne lokacije v VRS); 

 šifra lokacije (št. naloga, šifra postavke, šifra artikla …) se posreduje v PLC 

(programabilni logični krmilnik): zgenerirana lokacija se posreduje PLC. Poleg šifre 

lokacije se posredujejo tudi podatki o številki naloga, šifri postavke, šifri artikla, sarži, 

LPN; 

 PLC: zagon procesa fizičnega uskladiščenja in uskladiščenje blaga; 

 WMS potrdi uskladiščenje na končno lokacijo: PLC sporoči šifro končne lokacije, kamor 

je bilo blago uskladiščeno, in s tem je uskladiščenje potrjeno; 

 WMS posodobi stanje zalog: na podlagi predhodnega koraka, torej s potrjenim 

uskladiščenjem, se ažurira stanje zalog za določen artikel; 

 postopek uskladiščenja v WMS je zaključen: vpiše se podatke v tabelo transakcij in zapre 

se nalog za prejem v WMS. 

6.1.2 Komisioniranje materiala iz VRS skladišča 

Proces komisioniranja materiala iz VRS skladišča bi se odvijal skladno z diagramom (kot ga 

prikazujemo v prilogi 3: Diagram komisioniranje materiala iz VRS skladišča). 

 Kreiran mora biti nalog za izdajo materiala ali proizvodni nalog. Nalog bo vseboval točne 

podatke o šifri blaga, količini, sarži …, ne glede na to, v katerem skladišču se nahaja 

material; 

 vsakemu artiklu je dodeljena strategija komisioniranja (preddefinirani koraki algoritma, 

na kakšen način se zahteva izdaja materiala iz skladišča), na podlagi katere se generirajo 

detajli za komisioniranje (kaj se komisionira, v kakšni količini, s katere lokacije …); 

 na podlagi predhodne rezervacije zalog se podatki s šiframi lokacij, s katerih je potrebno 

komisionirati blago, posredujejo v PLC. Ravno tako se bodo posredovali podatki o 

številki naloga, šifri postavke, šifri artikla, sarži, LPN, ker bodo potrebni pri postopku 

povratnega ažuriranja iz PLC sistema v WMS; 

 PLC: zagon procesa fizičnega komisioniranja blaga s predlaganih ali novih WMS lokacij 

iz VRS; 

 WMS potrdi komisioniranje z dejanske lokacije: PLC sporoči šifre lokacij, s katerih je 

bilo opravljeno komisioniranje, in s tem je komisioniranje potrjeno, 
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 WMS posodobi stanje zalog: na podlagi predhodnega koraka, torej s potrjenim 

komisioniranjem, se ažurira stanje zalog za določen artikel, lokacijo, LPN …; 

 Postopek komisioniranja v WMS je zaključen: sledi vpis podatkov v tabelo transakcij ter 

sprememba statusa naloga in postavk naloga, vključno z lokacijami, na katerih se blago 

nahaja po komisioniranju. 

6.1.3 Premik z lokacije na lokacijo v VRS skladišču 

Proces premika materiala z lokacije na lokacijo v VRS skladišču bi se odvijal skladno z 

diagramom (priloga 4: Diagram premik z lokacije na lokacijo v VRS skladišču). 

 Kreira se nalog za premik zalog z lokacije na lokacijo znotraj VRS skladišča: tu mora 

pooblaščena oseba kreirati nalog za premik zalog znotraj VRS skladišča, ki bo vseboval 

točne podatke o šifri blaga, količini, sarži za premik z lokacije na lokacijo. 

 Vnos šifre lokacije, s katere je potrebno izvesti premik, in predlog lokacije, na katero naj 

se izvede premik: na podlagi teh podatkov se generirajo detajli za komisioniranje (kaj se 

komisionira, v kakšni količini, s katere lokacije …) in rezervira lokacija za uskladiščenje. 

 Šifra lokacije s št. naloga, šifro postavke, šifro artikla, količino, LPN… se posreduje v 

PLC: na podlagi planiranega premika zalog se potrebni podatki posredujejo v PLC. 

Ravno tako se bodo posredovali podatki o številki naloga, šifri postavke, šifri artikla, 

sarži, LPN, ker bodo potrebni pri postopku povratnega ažuriranja iz PLC sistema v 

WMS. 

 PLC: zagon procesa fizičnega komisionirjanja blaga s predlagane lokacije in fizično 

uskladiščenje na novo WMS lokacijo v VRS. V primeru uspešne transakcije se podatki 

posredujejo v WMS, sicer prejmejo signal/sporočilo o napaki. 

 WMS potrdi komisioniranje z lokacije na lokacijo: PLC v WMS sporoči šifre lokacij, s 

katerih je bil opravljen premik, in s tem je premik potrjen. 

 WMS posodobi stanje zalog: na podlagi predhodnega koraka, torej s potrjenim 

komisioniranjem in uskladiščenjem, se ažurira stanje zalog za določen artikel, lokacijo 

LPN … 

 WMS premik je zaključen, ko se vpišejo podatki v tabelo transakcij ter naredijo 

spremembe statusa naloga in postavk naloga, vključno z lokacijami, na katerih se blago 

nahaja po premiku zalog. 

Predlagani informacijski sistem ERP je bistveno zmogljivejši od sedaj uporabljenega 

informacijskega sistema Baan. Poleg zgoraj omenjenih sposobnosti ima še veliko drugih, med 

njimi premik materiala z lokacije v VRS na lokacijo izven VRS, premik z lokacije izven 

skladišča VRS na lokacijo znotraj VRS skladišča, zahteve in povratno ažuriranje, vračila 

kupcev in/ali dobaviteljev. 
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Z nadgraditvijo sistema za nadzor skladiščnega poslovanja NAS v informacijski sistem ERP 

ali z nakupom novega informacijskega sistema ERP bi podjetje pridobilo tudi boljšo 

zmogljivost lokacijskih skladišč (večjo zmogljivost uskladiščenja). 

6.2 Primerjava funkcionalnosti informacijskih sistemov in ocena stroškov uvedbe 

Podjetje mora stari sistem Baan čim hitreje zamenjati z novim, kar pomeni, da mora vpeljati 

nov sistem ERP z integriranim WMS. Temu primerno morajo prilagoditi zdajšnji sistem NAS 

in ga pravzaprav spremeniti v WCS (Warehouse Control System) oziroma v PLC, saj že 

WMS sistem opravlja del funkcije sistema NAS. Ta sistem že ima popolno integracijo v obe 

smeri: tako v WCS, kot tudi iz tega sistema nazaj. Tako bi se v podjetju rešili ročnega 

vnašanja izknjiženja materiala. Prihranili bi na času, saj pri novem sistemu ni treba pri enem 

knjiženju skakati skozi več odprtih polj; z manj preskakovanja, sploh pa z manjšo porabo časa 

bi opravili transakcijo vknjižbe oziroma izknjižbe. Skratka, imeli bi sistem, ki bi omogočal 

hitrejše, učinkovitejše delo, in bi posredoval zahtevane podatke takoj, ko bi jih želeli imeti. 

 

 

Slika 14: Razlika med obstoječim in predlaganim operacijskim sistemom ERP 

Vir: Iskraemeco 2010b. 

Razlike med obstoječim in predlaganim operacijskim sistemom prikazujemo na sliki 14. 

Danes je obstoječi informacijski sistem Baan delno integriran z nadzornim sistemom 

skladišča (NAS) kot upravljavcem zaloge, lokacij in krmiljenjem dvigal (WCS). Zaloga se 

vodi na dveh mestih. Komunikacija je enosmerna (komunikacija iz sistema Baan v NAS je 

možna, medtem ko komunikacija iz sistema NAS v Baan ni možna). Predlagani operacijski 

sistem ERP pa je že popolnoma integriran s sistemom WMS, ta pa potem s krmiljenjem 
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dvigal (PLC oz. WCS). Zaloga je vodena na nivoju sistema WMS in v tem primeru je 

komunikacija dvosmerna (ko se material izknjiži, se istočasno zmanjša tudi zaloga v 

skladišču). 

Zamenjava operacijskega sistema ni poceni. Strošek za podjetje, ki smo ga prikazali v 

preglednici 4, je sicer visok, ker pa bo vsem oddelkom, ne samo skladišču, prinesel 

spremembe in hitrejši način dela, boljšo povezavo med njimi in kakovosten ter hiter dostop do 

vseh vrst podatkov, se jim bo strošek hitro obrestoval. Zaposleni bodo lahko čas, ki so ga zdaj 

porabili za ročno iskanje podatkov, z novim sistemom bolje izkoristili. 

Preglednica 4:  Vrednost novega informacijskega sistema 

Vsebina predlaganega informacijskega 
sistema ERP 

Vrednost v EUR 

Nabava opreme 115.142,00.

Stroški letnega vzdrževanja (18 %) 11.691,35

Dodatek projekta WCS 187.000,00

Stroški odobritve NAS  28.689,60

Skupaj 342.522,95

Vir: Iskraemeco 2010b. 
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7 SKLEP 

Racionalno in ekonomično skladiščno poslovanje zagotavlja le dobra organizacija skladiščne 

službe. Dediščina, ki smo jo dobili, je na tem področju slaba. Organizacija skladiščnega 

poslovanja v večini naših podjetij zagotavlja samo opravljanje tekočih nalog, ki jih 

postavljajo potrebe po zalogah različnih vrst materiala v podjetju. Le redko pa je kdo 

postavljen tudi za to, da analitično proučuje problematiko skladiščenja in uvaja boljše, 

sodobnejše metode v skladiščnem delu. 

Skrb za čim bolj natančen pregled nad zalogami in njihovimi spremembami v skladiščih je 

narekovala vsakemu podjetju različno oblikovanje skladiščne službe in njenega poslovanja. 

Tako naletimo na različne situacije. Iz utemeljenih, pa tudi neutemeljenih razlogov, je razpon 

med podjetji velik, od tistih, ki zalogam materiala ne posvečajo nobene skrbi in jih zato tudi 

zelo slabo ali sploh ne evidentirajo, do podjetij, ki celo preveč precizno spremljajo vsako 

drobno spremembo v stanju zalog. Pri tem prva preveč razsipajo z materialom, druga pa 

dajejo za evidenco več, kot je sploh vredna. 

Razvoj skladiščenja je napravil velike tehnične, gospodarske in organizacijske korake. Pri nas 

pa so redka industrijska podjetja, ki moderno tehniko in organizacijo v skladiščnem 

poslovanju zares tudi uporabljajo. 

Cilji podjetja so rezultati, ki jih želi podjetje doseči s svojim poslovanjem. S prikazanim 

primerom izboljšanja sistema poslovanja želimo podjetju znižati stroške poslovanja, skrajšati 

potek prevzema materiala do skladišča in seveda s krajšimi, hitrejšimi postopki dela povečati 

storilnost. 

V podjetju Iskraemeco se trudijo poslovati s čim manjšo zalogo materiala, saj jim ta 

predstavlja velik denarni tok poslovanja. V današnjem času, ko je konkurenca na trgu 

neusmiljena in naročila kupcev premišljena, se je treba še bolj usmeriti v to, da bi poslovali s 

čim manjšimi zalogami. Posledica slabega ravnanja z zalogami je neustrezen denarni tok, 

velike količine kapitala, ki so vezane v zalogah, onemogočajo podjetju, da bi pozitivno 

poslovalo ter se razvijalo, in zmanjšujejo donosnost sredstev. Skladišče, ki je podprto s 

sodobnim informacijskim sistemom, postaja nepogrešljiva podpora gladko tekoče proizvodnje 

in oskrbe kupca. 

V zaključni projektni nalogi smo analizirali pomen in vlogo skladišča in skladiščnega 

poslovanja v omenjenem podjetju. Ugotoviti smo želeli, kakšen vpliv ima skladiščno 

poslovanje na nemoten potek dela in kako optimalno ravnati z zalogami. Pri tem smo 

ugotovili, da je smiselno prilagoditi skladišče manjšim pošiljkam elektronskih delov 

(komponent), dogovoriti se je treba z dobavitelji za dobavo materiala v manjših količinah 

(vsaj za voluminozne dele) in vpeljati nov informacijski sistem ERP z integriranim WMS. 
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Ciljev, ki so si jih zastavili v podjetju Iskraemeco, niso dosegli čez noč. Z vlaganjem v znanje, 

razvoj in nove tehnologije so se prebili med najboljše. Čas, v katerem živimo, pa od njih 

zahteva hitre in pretehtane odločitve ter skrbno delo. Le tako bodo dosegali neprestano rast 

podjetja, napredek in varno pot v prihodnost. 
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INTERVJU Z VODJO LOGISTIKE, G. IZTOKOM NOVAKOM 

Ali skladiščniki izvajajo inventure mesečnega stanje zaloge v skladišču? 

Ne. V podjetju se izvajajo mesečne inventure le enkrat letno, to je običajno konec decembra. 

Takrat se naredi inventura popisa vsega materiala, da se ugotovi dejansko stanje zaloge 

materiala v skladišču. Seveda pa se izvajajo inventure na artiklih skozi vse leto po potrebi. To 

se dogaja v primerih, ko hoče proizvodnja dvigniti material iz skladišča, ki je v sistemu na 

stanju, dejansko pa se ugotovi, da zaloge ni. Takrat se z izknjižbo prilagodi stanje na 

skladišču in nabava dobavi nov material. 

Kakšen je postopek, če pride od skladišča do proizvodnje do razsutja materiala? 

V primeru da se material raztrese oziroma razsuje, se takoj zavaruje transportno pot. V 

manjših primerih razsutja viličarist sam poskrbi, da pobere material in ga vrne v skladišče, 

kjer se preveri morebitna škoda. Če pri razsutju ne pride do škode, se nato material takoj 

dostavi v proizvodnjo. V večjih, bolj težkih primerih pa viličarist obvesti vodjo logistike in ta 

potem organizira, da se material pobere in sprosti transportno pot. Vsekakor je treba zaščititi 

transportno pot in čim hitreje odstraniti razsuti material. Potem pa sledi ponoven pregled 

materiala, če po kakovosti še ustreza zahtevam. V primeru ustreznosti se ga odpelje v 

proizvodnjo, v primeru poškodbe pa na odpis oziroma dobavitelju v popravilo. 

Po čem se elektronski števec razlikuje od klasičnega (mehanskega) števca? 

Zaradi vse večjih potreb po elektronskih števcih in s tem manjšo rabo klasičnih števcev smo 

povečali proizvodnjo elektronskih števcev. Razlika med njima je ogromna. Za elektronske 

števce bi rabili popolno rekonstrukcijo skladišča, saj so ta sedaj večinoma paletna, prilagojena 

klasičnim števcem. Elektronski števci prihajajo v škatlah, imajo manj delov od klasičnega 

števca, vendar več tehnologije, kar pomeni manjša odlagalna mesta, v katerih mora biti 

določena vlaga in konstantna temperatura. Prostori za shranjevanje morajo biti temni in suhi. 

Kako označujete, spremljate izdelke od vhoda do izhoda skladiščenja? 

Ko nam dobavitelji pripeljejo material do prevzema v podjetju, naši prevzemniki najprej 

preverijo po dobavnih listinah, če se material in listine ujemajo. Izvrši se prevzem materiala in 

na podlagi prevzemnice se kreirajo črtne kode TSE (temeljna skladiščna enota), OSE 

(osnovna skladiščna enota), namenjene za lokacijsko sledljivost materiala, in črtne kode za 

vsako embalažno enoto, ki zagotavljajo sledljivost vgrajenih delov v končnem izdelku. TSE 

in OSE vnašamo v sistem NAS (skeniramo) pri uskladiščenju in izskladiščenju, črtne kode, 
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namenjene zagotavljanju sledljivosti vgrajenih delov v končnem izdelku, pa vnašamo v PIS 

(skeniramo) tik pred vgradnjo v izdelke. 

Povejte mi kaj o vaši informacijski tehnologiji? 

Naša informacijska tehnologija (IT) je zastarela in okorna. Informacijski sistem Baan je star 

več kot 20 let, informacijski sistem za nadzor skladiščnega poslovanja NAS pa mu hitro sledi, 

saj je star že 13 let. Je neprijazen do izvajalcev, saj pri spremljanju izdelkov od vhoda do 

izhoda zahteva odprtje več polj zaporedoma in je zaradi tega zamuden. Z informacijskim 

sistemom je delo zamudno in posledično povzroča podjetju velike stroške in slabo sledljivost 

zalog. 

Ali bi postopek označevanja artiklov lahko izboljšali oziroma ali bi artikle s črtno kodo lahko 

označevali dobavitelji? 

Da. Trudimo se na tem področju uvesti nekaj novosti, vendar je vse šele v dogovoru. Zamisel 

je bila, da bi se na zaboje, ki jih vračamo dobaviteljem, črtne kode kar vtisnile, vendar dlje od 

zamisli nismo prišli. Da pa bi to delo prevzeli dobavitelji, zaenkrat nismo razmišljali, ker 

menimo, da bi s takšnim načinom v skladišče v primeru napak vnesli še dodatno delo že tako 

obremenjenim skladiščnikom. 

Kako se odzove skladiščnik, ko se v skladišču pojavi napačno stanje nekega materiala, ta pa 

je nujen za proizvodnjo? 

Takoj popravi stanje v skladišču, tako da razknjiži material, obvesti planerja, ki takoj naredi 

MRP naročilo in ga pošlje nabavni službi, da pod nujno pri dobavitelju naroči material. 

Ali dobavitelji dobavljajo material na paletah ali je potrebno tudi ročno razkladanje? 

Nekateri dobavitelji, ki imajo specifičen material, dobavljajo material, pri katerem je potrebno 

pri prevzemu ročno razkladanje na naše palete (teh je 80 %), ostali dobavitelji (teh je 20 %) 

pa dobavljajo že paletiziran material.  

Kako dobavitelji izvajajo sistem JIT in ali je sta sistem učinkovit? 

Dobavitelji na podlagi predhodnega naročila, ki jim ga pošlje nabavna služba, in odpoklica, ki 

ga izvedejo mojstri v proizvodnji, na podlagi odpoklica pripeljejo material v podjetje. Imeti 

morajo 14-dnevno zalogo materiala, svojo poostreno kontrolo, saj tak material pri nas v 

podjetju ne gre skozi vhodno kontrolo, ampak ga viličarist takoj odpelje v proizvodnjo. Ta 
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sistem naročanja se je izkazal za učinkovitega, saj so se zaloge v skladiščih bistveno 

zmanjšale. 

Ali so odlagalna mesta v podjetju primerno označena? 

Odlagalna mesta za materiale, naročene po sistemu JIT, so primerno označena. Se pa dogaja, 

da so zasedena z drugim materialom. Zato se včasih zgodi, da viličarist odloži material zraven 

ali blizu odlagalnega mesta, kar pa v proizvodnji povzroči zmedo in slabo voljo, ker materiala 

ne najdejo takoj. To skušamo rešiti tako, da ves čas opozarjamo, da morajo biti odlagalna 

mesta prazna, in pa seveda z dogovorom viličarista, da materiala ne sme odložiti drugam, 

kakor le na za to določeno odlagalno mesto. 
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USKLADIŠČENJE MATERIALA V VRS SKLADIŠČU 
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KOMISIONIRANJE MATERIALA IZ VRS SKLADIŠČA 
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PREMIK MATERIALA Z LOKACIJE NA LOKACIJO V VRS SKLADIŠČU 
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