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UTEMELJITEV PRIZNANJA LOGIST LETA 2012 

 

Delovanje in rezultate  nominirancev za priznanje Logist leta smo spremljali po šestih 

kriterijih, ki smo jih poimenovali kriteriji odličnosti logistike. Izmed vseh prijavljenih 

posameznikov oz. podjetij smo izbrali podjetje, ki dosega visok nivo po vseh kriterijih in 

si povsem zasluženo lasti častni naziv Logist leta 2012.  

Priznanje smo podelili g. Tadeju Pojbiču, direktorju nabave in oskrbovalne verige v 

podjetju Engrotuš, d.d. 

V nadaljevanju vas vabimo, da si podrobneje preberete obrazložitev. 

 

Organizacijska odličnost logistike 

 

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju procesov v logistiki, 

razvoju standardov kakovosti v logistiki in izboljšanju organizacijske strukture logistike v 

podjetju. 

 

Obrazložitev: 

Podjetje ima logistične procese urejene in strukturirane ter skladne z ostalimi procesi v 

podjetju, ki se ustrezno dopolnjujejo. V zadnjem letu so izvedli celovito prenovo 

procesov in hkrati tudi pomembno organizacijsko prilagoditev. Direktor logistike je v 

okviru organizacijskih sprememb postal član uprave. V nadaljevanju pa sta bili 

združeni pod eno vodenje logistika in nabava. Logistika je v podjetju ustrezno 

pozicionirana in v tem trenutku v Slovenskem prostoru predstavlja izjemo, ker ga 

pokriva direktno izvršna funkcija. 

 

Delo v skladišču je normirano in hkrati je s tem dana podlaga za dodatno stimulacijo 

zaposlenih in zagotavlja maksimalno učinkovitost. Vozni park je podjetje oddalo v 

zunanji najem, še vedno pa planiranje voženj ostaja v domeni Engrotuša d.d.. S tem 

je zagotovljen celosten pregled nad stroški transporta, ki so merljivi na dnevni bazi 

glede na prepeljan volumen blaga kot tudi opravljene kilometre. Engrotuš d.d. je z 

inovativnim pristopom pričelo planirati tudi povratne vožnje embalaže iz poslovalnic 

kot tudi blaga od dobaviteljev. 

 

 

Tehnološka odličnost logistike 

 

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju tehnologije v logistiki, 

večji humanizaciji dela, boljši izrabi prostora, boljšim delovnim pogojem ipd. 

 

Obrazložitev: 

Podjetje je tehnološko napredno. Skladiščni sistemi sledijo potrebam v trgovski 

dejavnosti, zato je podjetje tehnološko podprto za vse vrste blaga. 
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V sistemu uporabljajo večino modernih tehnologij: 

- Pick to light 

- Pick by Voice 

- Goods to men 

- Automated guided vehicle 

 

Podjetje spremlja tehnološki razvoj in novosti preveri in po potrebi implementira. 

Prostorsko je podjetje ustrezno dimenzionirano, rezerve predstavlja makro lokacija. 

Procesi so tudi ustrezno informacijsko podprti. 

 

 

Informacijska odličnost logistike 

 

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k uvedbi boljšega informacijskega 

sistema v logistiki, k celoviti podpori logističnih procesov ali preglednejšim 

informacijam za vodenje logistike. 

 

Obrazložitev: 

Podjetje ima poslovanje v logistiki informacijsko podprto. Z vidika oskrbne verige je 

implementirana programska oprema podjetja JDA za avtomatsko popolnjevanje 

centralnega skladišča (AWR), v implementaciji avtomatsko popolnjevanje 

poslovalnic (ASR) in program za upravljanje prostora in polic (IKB), s katerimi 

zagotavljajo ustrezno popolnjevanje na prodajnih površinah in sprotno planiranje 

potreb. V skladišču je poslovanje podprto z informacijskim sistemom podjetja Knapp. 

Planiranje transporta in optimizacijo transportnih poti izvajajo s sistemom Infor Route 

planner, ki ga nadgrajujejo tudi za potrebe logistike povratne embalaže in blaga. 

Plan transportnih poti je podlaga za plačilo zunanjim prevoznikom. Oskrbna veriga še 

ni v celoti podprta, vendar pa je glede na druge sisteme pomembno bolj 

informatizirana. 

 

 

Ekonomska odličnost logistike 

 

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju večje ekonomičnosti ali 

zniževanju stroškov, višji dodani vrednosti v logistiki ali odpravi nepotrebnih izgub.  

 

Obrazložitev: 

Podjetje je v letu 2012 izvajalo močno optimizacijo stroškov. V tem pogledu so izvajali 

različne ukrepe: 

- prenova logističnih procesov, 

- uvajanje sodobnih tehnologij, 

- zunanje izvajanje transporta, 

- kombinacija med lastnimi in najetimi viri. 

 

Rezultat aktivnosti se kaže v prihranku pri stroških logistike v višini cca 800 K EUR glede 

na planirane stroške. 
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Razvojna odličnost logistike 

 

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju in uvajanju novih metod 

in tehnik v logistiki. Med ključne metode v logistiki sodijo JIT, SOV-SCM, PUSH-PULL, 

ECR ipd. 

 

Obrazložitev 

Podjetje ima že dalj časa pripravljene plane za celovito prestavitev logistike na 

drugo ustreznejšo lokacijo. Projekt je celovit in zajema: 

- Izbrano lokacijo in pripravljena ustrezna projektna gradiva, 

- Izbrano potrebno tehnološko in informacijsko rešitev. 

K projektu je podjetje pristopilo celovito in dobro predstavilo bodoče potrebe. K 

projektu so na razpisu povabili različne zunanje strokovnjake. Izbrana projektna 

skupina je pripravila ustrezno projektno dokumentacijo, ki čaka na realizacijo. 

 

 

Okoljska odličnost logistike 

 

Poudarek na tem kriteriju je, da je projekt prispeval k razvoju varovanja okolja. 

 

Obrazložitev 

S sistemom za optimizacijo transporta dosegajo bistveno boljše rezultate pri številu 

opravljenih kilometrov, ki so jih od dneva implementacije zmanjšali za cca 450.000 

km samo v Sloveniji, kar se ugodno kaže v manjši obremenitvi okolja. 

 

 

 

 

ČESTITAMO G. POJBIČU ZA ZASLUŽENO PRIZNANJE! 

 

 

Odbor za podelitev priznanja Logist leta 2012 

 


