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Logisti6na in druga podjetja se v praksi sredujejo s Stevilnimi teZavami pri organizaciji

skladiSEnega poslovanja. NajpogostejSe teZave predstavljajo procesi dela, ki so pogosto

nedefinirani, neusklajeni in nestandardizirani, zaradi 6esar prihaja do motenj pri

poslovanju, pove6uje se moZnost napak ter dalj5ajo se dasi delovnih postopkov. Dnugi

problem predstavlja organiziranost logistike znotraj podjetja, ki pogosto ni procesno

naravnana in tako teZie zagotavlja optimalen tok blaga skozi celotni proces dela.

IGR SE PODJETJA dedalje bolj zave-
dajo pomena vitke logistike, so na Vi5ji
prometni Soli v Mariboru dne 17. 5.201,6
organizirali okroglo mizo na temo Dobre
prakse in izzii na podrodju skladiiinega
poslovanja. Namen okrogle mize je bil
odgovoriti na pet temeljnih vpraianj, in
sicer kako uiinkovito izkoristiti skladiSi-
ni prostor ter izbrati ustrezno skladiStno
opremo, kako uiinkovito izbirati manipu-
lacijska sredstva glede na dejanske potre-
be podjetja, kako zagotoviti kakovostni
nadzor nad procesi dela v skladiidu in
gibanjem blaga, katera orodja in metode
se v praksi najpogosteje uporabljajo za
optimizacijo skladiSinih procesov ter ka-
tera so kljuina znanja za organizir anje in
koordiniranje dela v skladi5iu.
Predstarmik podjetja SSI Schifer Iztok
Bajuk je povedal, da gredo trendi pri iz-
biri skladiSine opreme v smeri izgradnje
visokoregalnih avtomatiziranih skladiSi,
ki omogotajo na manj5ih powiinah ve-
ije kapacitete uskladiSdenja blaga, veijo

hitrost dela ter manj napak. Marko Ho-
leiek iz podjetja Still je poudaril, da pod-
jetja pri izbiti sredstev manipulacij iSiejo
kompromis med ceno in obratovalnimi
stro5ki manipulacijskih sredstev. Razvol
sredstev manipulacij gre predvsem v

smeri hibridnih pogonov, ki omogoiajo
znTlevanje porabe energije, inteligentno
sodelovanje iloveka in stroja, ki omogo-
ia do 30 7o hitrej5e komisioniranje zara-
di avtonomnega delovanja pogona, terv
smeri razvijanja varnostnih sistemov, ki
poveiujejo varnost grbanja in sreievanja
sredstev manipulacij v podjetjih. V praksi
se v proizvodnih procesih vse pogosteje
namesto viliiarjev uporabljajo t. i. vla-
iilci, ki vletejo razliine prikolice in tako
pohitrijo proces oskrbe proizvodne linije
v tovarnah ter prevzem kondnih izdelkov.
Predstavnik informacijskega podjetja
iPlus Nejc Gartner je poudaril pomen
sledljivosti od dobavitelja do kupca, pri
iemer je izpostavil, da je potrebno pri
implementaciji logistiinih sistemov
upoStevati logistiine standarde, kot sta
GS1 ter Odette.
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Predstavnik logistitnega podjetja DB

Schenker Rado Hauptman je opisal svo-
je izkuSnje pri izbiri skladiSdne opreme,

sredstev manipulacij in sistema za vode-

nje skladiSia. Povedal je, da se je potreb-

no reievanja logistidnih projektov lotiti

v projektnih skupinah, kjer se zdruLtlo

strokovnj aki iz r azlitnih podrodjih. Posa-

miino oz. zaporedno vkljuievanje pod-
jetij v proces izbire in nakupa logistiine

opreme pogosto kmalu pokaZe vse sla-

bosti take vpeljave projekta. Le natantno

definirani cilji projekta, strokor.ni kader,

aktirryrosti ter izbrane metode pripelje-
jo do uspeino realiziranih projektov v

praksi. Predstarmik Vi5je prometne 5o1e

mag. Gregor Rak je poudaril, da morajo

biti procesi v podjetjih popisani, stan-

dar dizir ani, strukturirani in nadzorovani
(merljivi). Pri tem je kljuino, da se spre-

rnlj aj o kaz alci udinkovitosti dela lo gis tike
(KPI-i), kajti iesar ne meri5, ne morei niti

upravljati niti izboljievati. Posebno teZo

daje tudi permanentnemu izobraZevanju

delavcev, da bodo le-ti kos zahtevnim iz-

zivom deiormega mesta. Podjetja pa se 5e

premalo zavedajo pomembnosti motivi-

r anja in nagr ajevanj a delavcev v podjetjih,

kajti le motiviran delavec bo prina5al pod-
jetju dodano vrednost.

Skupno stali5de vseh sodelujodih na

okrogli mizi je bilo, da se podjetja pre-

malo povezujejo v projektih, premalo je

pravega logistitnega inZeniringa, kjer bi

nadrtovali in nadzorovali projekte v pra-

ksi s ciljem, da se spodbuja vitka logisti-

ka. SkladiSdno poslovanje podjet jem vse

pogosteje predstavlja nujno z1o, zato se

premalo posvedajo izboij5avam in teZa-

vam v procesu dela.

Po strokovni diskusi j i ,  ki  jo je vodi la

mag. Vanja Kajzer, je sledilo odprtje

uinega logist idnega centra ViSje pro-

metne Sole. Slavnostno je uini center

odprl ravnatelj ViSje prometne Sole

mag. Oton Mlakar, ki  je ob tem napo-

vedal, da bo uini center pripomogel h

kvalitetnejiernu tzobralevanju na po-

drodju logist ike tako naSih Studentov

kakor tudi zunanjih udeleZencev. Idejni

vodja projekta mag. Gregor Rak je po-

vedal, da so idejo o udnem logist i inem

centru uresnidi l i  s pomodjo projekta Ve-

lika znanja za mala skladiSde ter s po-

moijo donatorjev ( iP1us, CVS Mobile,

SAOB DB Schenker, TimoCom, Intera,

Comtron, Freudenberg - Vi leda). V pri-

hodnje namerava ViSja prometna Sola

ponudit i  dodatna usposabljanj a zapod-
jet ja, ki  bodo vsebinsko pokrivala speci-

fiina podroij a zaizbolj!:anie kompetenc

zaposlenih v podj et j ih.
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