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ažemo
ri, kjer se temperatura preverja in zapisuje z digitalnimi zapisovalci temperature.
Ti izdelki se nato distribuirajo bodisi s prevoznimi sredstvi, ki vzdržujejo predpisano
temperaturo, bodisi s termozaboji. Prevoznik je zavezan
zagotoviti ustrezno temperaturo prevoznega sredstva
in dostaviti temperaturne izpise s shranjenim časom dostave, ki se pregledajo in potrdijo kot ustrezni. Če se izdelki transportirajo v termozabojih, moramo zagotoviti
ustrezno temperaturo hladilnih teles, pripravljen termozaboj pa mora biti shranjen v
hladilni komori najmanj 24 ur
pred odpremo.
""Katere so posebnosti pri
logistiki oziroma temperaturnih režimih za farmacevtske izdelke oziroma zdravila?
Trgovci z zdravili smo odgovorni za zaščito zdravil tudi med transportom, se pravi, da je treba zahtevani temperaturni režim skladiščenja upoštevati vse do naročnika. Obstajati morajo pisni postopki za upravljanje
in vzdrževanje vozil in opreme, ki se uporabljajo pri distribucijskem procesu, vključno s čiščenjem in varnostnimi ukrepi. Opraviti je treba
oceno tveganja dostavnih
poti. Opremo za zapisovanje
temperature med prevozom
ali v termovsebnikih je treba
vsaj enkrat na leto kalibrirati. Izvesti je treba temperaturno mapiranje v reprezentativnih razmerah, pri čemer
je treba upoštevati sezonska
nihanja. Skratka, zagotavljati moramo varno in zanesljivo dobavno verigo od proizvajalca do stranke.

""Ali takšne logistične operacije opravljate izključno v
okviru lastnega podjetja ali
najemate tudi zunanje izvajalce, kot so upravljavci skladišč, prevozna podjetja in
podobno?
Imamo lastno visokoregalno
skladišče, ki je ustrezno opremljeno, da zagotavlja ohranjanje zahtevanih razmer za skladiščenje, ter hladilnike, zamrzovalnike in hladilne komore za izdelke s posebnimi pogoji hranjenja. Vse prostore je
pregledala in odobrila ustrezna inšpekcija. Ves čas smo
tudi pod drobnogledom proizvajalcev, s katerimi sodelujemo. Njihov pregled je običajno zahtevnejši od pregleda ustreznih inšpekcij. Skladiščno manipulacijo opravljamo izključno v okviru lastnega podjetja. Pri transportu pa
sodelujemo s prevoznimi podjetji, ki ustrezajo pogojem za
transport zdravil. Vsa njihova
vozila morajo biti opremljena
skladno z zahtevami dobre distribucijske prakse in so pod našim stalnim nadzorom v povsem enakem obsegu, kot bi bila lastna vozila. Prav tako so ta
vozila pod inšpekcijskim nadzorom države in seveda proizvajalcev, s katerimi sodelujemo. Na splošno pa naši skladiščni prostori zagotavljajo
ohranjanje zahtevanih razmer
za skladiščenje. So ustrezno
varni, jasno označeni, dostop
do njih pa ima samo pooblaščeno osebje. Zagotovljeni so
ustrezna oprema in postopki za nadzor nad temperaturo, svetlobo, vlago in čistočo
prostorov. Takoj, ko razmere
nič več ne ustrezajo, se sprožijo ustrezni alarmi, da lahko
odgovorni delavci nemudoma
ukrepamo in zavarujemo kakovost zdravila.

peraturnimi pogoji

no-grelne komore, kjer se vzdržuje zahtevano temperaturno
območje. Imajo floto vozil, s katerimi lahko zagotavljajo tudi
dva temperaturna režima hkrati. Vsi prevozi so nadzirani z digitalnimi indikacijskimi kontrol-

nimi termometri (data logger),
ki med prevozom beležijo gibanje temperature v transportni komori. Ob prenosu podatkov v računalnik se izdela kronološki zapis stanja temperature komore, ki se v pisni ali elektronski obliki ob koncu prevoza izroči naročniku. V podjetju
imajo tudi transportno skladišče, kjer lahko pod različnimi
temperaturnimi pogoji blago
razložijo, začasno skladiščijo,
sortirajo in pošljejo v nadaljnjo
distribucijo.
Kakovost njihovega poslovanja potrjujeta certifikata ISO
9001:2008 (logistične storitve
in prevozi pod kontroliranimi
temperaturnimi pogoji) in ISO
22.000 (za sistem varnosti hrane in vzorcev). V podjetju imajo oddelek za nadzor kakovosti storitev, ki skrbi za izvajanje
standardov v praksi, izobraževanje kadra in notranji nadzor
kakovosti.

Usmerjeni v prevoze
farmacevtskih izdelkov
Hitro rastoče črnomaljsko podjetje
A-sprint uspešno obvladuje krizne čase. Njihove
konkurenčne prednosti izvirajo iz drugačnosti, fleksibilnosti in dobre
podpore kupcem. Začeli so z enim tovornim vozilom, danes pa so dobro opremljeni z lastnim
voznim parkom, na voljo pa imajo tudi razvejeno mrežo kooperantov.
Pred tremi leti so začeli
iskati nove tržne priložnosti in se uspešno preusmerili na hladilniške
prevoze farmacevtskih
izdelkov.
Začetki delovanja podjetja segajo v leto 2005, ko so
združili znanje in poslovne
interese na področju logistike, transporta in postavljanja mobilnih objektov.
Osnovna dejavnost je mednarodni transport vseh vrst
blaga v cestnem tovornem
prometu, zadnja tri leta pa
opravljajo tudi prevoze farmacevtskih izdelkov in preostalega blaga pod temperaturnim režimom.
Visoko izobraženi kadri so
prednost
V prvih letih obstoja so le z
enim tovornim vozilom v Avstrijo prevažali pohištvo iz
Novolesa in za Danfoss Compressors opravljali prevoze v
Italijo. Nato so pospešeno širili nabor lastnih vozil z nosilnostmi, prilagojenimi potrebam naročnikov prevozov. V tistih časih so večji del
prevozov opravljali za skupino Viator & Vektor.
Danes poleg prevozov z
lastnimi tovornimi vozili
organizirajo prevoze z najetimi vozili, pri čemer pogodbene voznike, ki morajo izpolnjevati vse zahtevane standarde kakovosti,
skrbno izberejo. Podjetje
ima poslovne prostore v Črnomlju in Ljubljani ter poleg voznikov zaposluje visoko strokovno izobražene kadre, ki skrbijo za vso potrebno logistiko.
Dokaz kakovosti je bogat
seznam referenc
V vsem času, kar podjetje
nastopa na trgu ter opravlja
prevoze za številna ugledna
podjetja, so pridobili veliko novih poslov, tako da se
lahko pohvalijo z dolgim seznamom referenc. Odločilno leto za njihovo poslovanje je bilo 2011, ko so s stečajem družbe Viator & Vektor
izgubili največjega naročnika. To nevarnost so v podjetju pravočasno zaznali in
se lotili iskanja novih tržnih
priložnosti. Dinamičnost in
profesionalnost sta se hitro
obrestovali, saj so se praktično čez noč preusmerili v prevoze blaga pod temperatur-

""Podjetje A-sprint opravlja prevoze za obe največji
slovenski farmacevtski podjetji in za tuje farmacevtske
družbe.

nim režimom, predvsem farmacevtskih izdelkov. Danes
opravljajo prevoze za oba slovenska farmacevta, prav tako pa tudi za tuje farmacevtske družbe.
Razvejena mreža prevoznikov kooperantov jim
omogoča, da za naročnike
organizirajo prevoze vseh
vrst pošiljk s hladilniki in ponjavami, med njihovimi storitvami je tudi organizacija
zbirnega transporta blaga.
Direktor Alen Kambič meni,

da se je v podjetju s tem začela nova doba.
Cilj dinamičnih podjetij ni
preživeti, temveč uspeti
Ključ do uspeha je v intenzivnem razvoju, obvladovanju razvojnih kriz in pravočasnem predvidevanju,
poudarja direktor podjetja. Pravi, da mora biti podjetje sposobno nenehno izkoriščati poslovne priložnosti in se odgovorno vesti do kupcev, zaposlenih in

Dejavnosti
podjetja
A-sprint
""Prevozi s ponjavami (kombi, solo, vlačilci in prikoličarji)
""Prevozi s hladilniki (kombi,
solo, vlačilci)
""Organizacija prevozov
(Evropa, Balkan, države nekdanje Sovjetske zveze)

okolja, v katerem delujejo.
Vse to omogoča rast podjetja in doseganje dobrih poslovnih rezultatov.

TRANSPORTNE IN LOGISTIČNE STORITVE
Celovita paleta logističnih storitev
 Obseg dejavnosti zajema sledeče logistične storitve na področju Slovenije, Evrope,
Balkana ter držav bivše Sovjetske zveze: organizacija in izvedba prevozov, zbirni promet,
skladiščenje, distribucija.
 Dostava vseh vrst blaga: normalno blago, ADR blago, blago pod temperaturnim režimom
tako v notranjem kot mednarodnem prostoru.
 Vsa vozila so opremljena s sodobno telekomunikacijsko tehnologijo (GPS, GSM, SMS)
Prednosti A-sprinta
 Specializirani za prevoze zdravil (zbirne pošiljke in kompletna vozila).
 Pokrivamo tudi azijske trge (RUS, KZ, TR, AZ itd.)
 Sposobnost pokrivanja velikih enkratnih projektov (lansiranje novih zdravil na trg).
 Lastni vozni park ter razvejana mreža dolgoletnih podprevoznikov.
 Razpolagamo s sledečimi tipi hladilniških vozil: kombiji, solo vozila ter vlačilci.
 Vozila so opremljena s:
- Hladilnimi agregati s temperaturnim izpisom,
- ATP certifikatom,
- Certifikat o kalibraciji,
- Vlačilci z možnostjo dvonivojskega naklada (double deck) in dvojnim temperaturnim
režimom (bi-temp).
 ISO 9001 certifikat v prihodu.
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