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III 

POVZETEK 

Diplomsko delo podaja pregled obstoječega stanja in predlog posodobitve ter združitve 

planiranja prodaje in planiranja proizvodnje v proizvodnji pnevmatik za skuterje, 

motorna kolesa in vozila kart ter poljedelskih in industrijskih pnevmatik. Sistematično 

zbrani in obdelani izzivi ter želene spremembe kažejo na potrebo po učinkovitejši 

povezavi planiranja prodaje in planiranja proizvodnje, s katero bo mogoč hitrejši odziv 

proizvodnje na predvidene spremembe v prodaji in sproten prikaz resničnega stanja v 

proizvodnji za učinkovitejše planiranje prodaje. Ključno orodje obstoječega sistema 

planiranja je planska tabla v preglednici Excel, ki jo bo v želenem stanju nadomestila 

ustrezna programska rešitev za napredno planiranje in razporejanje naročil. Predlog 

posodobitve je zasnovan na željah in potrebah planiranja prodaje in proizvodnje ter na 

ponudbi dostopnih programskih rešitev za nadgradnjo obstoječega poslovnega 

informacijskega sistema. 

Ključne besede:  planiranje prodaje, planiranje proizvodnje, informacijski sistemi, 

gumarska industrija, proizvodnja pnevmatik 

SUMMARY  

The thesis gives an overview over the present status as well as a suggestion how to 

modernize and unite the sales and production planning in the pneumatic tyres 

production for scooters, motor bikes and cart vehicles as well as in farming and 

industrial pneumatic tyre production. Systematically collected and processed challenges 

and desired changes show the need for more effective linking between sale and 

production planning, which will enable a quicker response of the production to foreseen 

changes in the sale and a  simultaneous survey of real state in the production for more 

effective sales planning. The key instrument of the existing planning system is the Excel 

workbook which will be in expected form replaced by adequate software solution for 

advanced planning and sorting out of orders.  Suggestion for modernization is based on 

requests and needs of sales and production planning as well as offers of accessible 

software solutions for upgrading of the existing business information system. 

Key words: sales planning, production planning, information systems, rubber 

manufacturing, pneumatic and tire production 
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1 UVOD IN NAMEN DELA 

Sodobni poslovni svet, ki ga odraža vse večji konkurenčni boj in vse večje zahteve 

kupcev, narekujejo podjetjem, da v konkurenčnem boju sledijo najsodobnejši 

tehnologiji, usmerjajo svojo strategijo k zmanjševanju stroškov, izboljšujejo kakovost 

izdelkov in storitev, skušajo čim bolje ustreči željam kupcem, ter da dosegajo čim nižje 

stroške poslovanja. 

Uspešnost podjetja, ki je večinoma povezana s podjetjem samim, je odvisna 

predvsem od planiranja poslovanja, izvedbe plana in kontrole, ki si prizadeva izvedbo 

približati planu. S planiranjem si podjetje predstavlja poslovanje v prihodnosti, ga 

usklajuje in se o njem odloča s ciljem, da bi poslovanje potekalo s čim manj težavami in 

s čim večjim izkoristkom prednosti, ki jih ima podjetje, ter možnostmi, ki se mu 

ponujajo. Podjetje obstaja, da proizvaja. Zato so cilji planiranja proizvodnje in prodaje 

jasni in na mestu: ugotoviti katere, kdaj in koliko izdelkov proizvesti. Prodajni  program 

opredeljuje, na katere vrste oziroma družine izdelkov bo podjetje usmerilo prodajne 

dejavnosti v naslednjem srednjeročnem časovnem obdobju. Proizvodni program pa 

načelno določa, katere vrste oziroma družine izdelkov iz prodajnega programa se bodo 

v planskem obdobju proizvajale, koliko in kdaj (Ljubič 2006, 119). 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V oddelku planiranja prodaje obravnavanega podjetja se postavlja vprašanje, kdaj 

naročiti proizvodnji izdelavo izdelkov in kako zagotoviti potrjevanje naročil ter letnih 

pogodb s kupci, da bodo naročeni izdelki dostavljeni kupcu ob pravem času, v pravih 

količinah in ustrezni kakovosti. V praksi se velikokrat zgodi, da je v želji po čim večji 

prodaji plan proizvodnje precenjen, oziroma postavljen previsoko in da v proizvodnji ni 

dovolj prostih proizvodnih ali človeških virov za njegovo izvedbo. Takrat pride do 

zamude pri izdelavi in nato dobavi blaga, kar slabo vpliva na konkurenčnost podjetja. 

Vzrok za zamujanje izdelave sta poleg nepredvidenih motenj v proizvodnji predvsem 

neučinkovit sistem planiranja in pomanjkljiv nadzor proizvodnje. Podjetje ima sicer 

uveden poslovni informacijski sistem s celovito programsko rešitvijo, ki podpira 

delovanje oskrbovalne verige vključno z nabavo, logistiko, proizvodnjo, prodajo, 

kontrolingom, računovodstvom, kontrolo kakovosti in vzdrževanjem, ne pa tudi 

kratkoročnega planiranja in optimiziranja proizvodnje ter sprotnega zajema podatkov o 

stanju v proizvodnji. Obstoječa programska podpora prav tako ne omogoča 

kakovostnega potrjevanja naročil in prikaza zasedenosti proizvodnih zmogljivosti ob 

upoštevanju letnih in četrtletnih planov prodaje ter tekočih napovedi kupcev. Tako je 

operativno planiranje proizvodnje, od katerega je odvisna tudi izdelava in izvrševanje 

plana prodaje, še vedno odvisno izključno od sodelovanja planerja proizvodnje s 
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planerjem prodaje, ki si pomagata s podporo in podatki iz poslovnega informacijskega 

sistema, ter sistemom vodenja in spremljanja plana proizvodnje na podlagi preglednic. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je ugotoviti slabosti in pomanjkljivosti obstoječega 

načina planiranja in temu namenjene informacijske podpore v obravnavanem podjetju, 

prikazati možnosti in priložnosti za izboljšanje konkurenčnosti in uspešnosti poslovanja 

podjetja, ki jo lahko nudi napreden sistem planiranja, ter pripraviti izhodišča za izbiro in 

vpeljavo ustrezne programske rešitve za podporo naprednemu planiranju proizvodnje in 

prodaje. 

Glavni cilj naloge je opredelitev osnov za izbiro ali razvoj in vpeljavo ustrezne 

informacijske podpore, ki bo upoštevala značilnosti proizvodnega programa, 

proizvodnje in prodaje, ter bo združljiva z obstoječimi programskimi rešitvami v 

podjetju. Iz glavnega cilja sledijo drugi cilji naloge. Tako je eden od ciljev naloge 

podroben in natančen opis, obstoječega stanja planiranja prodaje, ter proizvodnje, ki bo 

vključeval značilnosti izdelkov, postopkov izdelave proizvodne opreme in njenih 

zmogljivosti, ter načinov, postopkov in orodij planiranja v proizvodnji, ter v prodaji. 

Naslednji cilj naloge je pregledati stanje na področju sodobnih načinov in sistemov za 

napredno planiranje proizvodnje in prodaje. Pri tem je treba upoštevati značilnosti 

obravnavanega proizvodnega podjetja in se omejiti na tiste načine ter sisteme, ki lahko 

podjetju prinesejo korist. Pomemben cilj naloge je tudi opredelitev želenega stanja 

oziroma značilnosti načina in sistema planiranja proizvodnje ter prodaje, ki bo 

zasnovano na podlagi teoretičnih osnov, stanja na tem področju in bo upošteval 

značilnosti proizvodnje in prodaje ter želje in izkušnje zaposlenih v obravnavanem 

podjetju. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Podroben opis obstoječega stanja planiranja prodaje ter proizvodnje bo narejen v 

deskriptivni obliki na podlagi pregleda razpoložljive tehnološke dokumentacije. Z 

metodo deskripcije bodo tako opisana dejstva, procesi in predmeti obravnavanega 

sistema s čimer bom prešla do osnovnega opisa značilnosti, pa tudi slabosti in 

pomanjkljivosti obstoječega stanja. 

Zbrala in proučila bom strokovno literaturo in strokovne prispevke s področja 

planiranja prodaje in proizvodnje s poudarkom na opisih ter značilnostih sodobnih 

komercialno dostopnih programskih rešitev za napredno planiranje in razporejanje v 

proizvodnji ter primerih njihove uspešne uvedbe in uporabe. Opisana teorija in primeri 

iz prakse bodo podlaga za proučevanje ter opis trenutnega stanja planiranja proizvodnje 

in prodaje v obravnavanem podjetju in za iskanje novih izboljšav. 
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S povzemanjem ključnih ugotovitev deskriptivne analize obstoječega stanja ter 

stanja na področju naprednega planiranja prodaje in s pomočjo izkušenj zaposlenih v 

podjetju, bom naredila sintezo v lastne ugotovitve o želenem načinu planiranja in o 

zahtevah ustrezne programske podpore za učinkovito planiranje prodaje v povezavi s 

planiranjem proizvodnje. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Pri izpolnjevanju ciljev naloge oziroma obravnavi problema planiranja prodaje v 

povezavi s planiranjem proizvodnje predpostavljam, da sta strategiji podjetja za 

prodajno in proizvodno funkcijo opredeljeni in usklajeni, ter da so opredeljeni in 

dokumentirani tudi osnovni procesi, ki obe funkciji povezujejo. Privzeta je tudi 

predpostavka, da je obstoječa celovita programska rešitev za planiranje virov podjetja 

oziroma obstoječ poslovni informacijski sistem prilagojen potrebam in zahtevam 

opazovanega podjetja, ter da omogoča razširitev in združitev z ustreznim sistemom, 

oziroma programsko podporo za napredno planiranje prodaje in proizvodnje. Za 

pripravo izhodišč za izbiro in vpeljavo ustrezne programske rešitve za podporo 

naprednemu planiranju proizvodnje in prodaje se predvideva, da so obstoječi način 

planiranja in izkušnje, ter želje zaposlenih za njegovo izpopolnitev in programsko 

podprtje teoretično in praktično izvedljivi. 

Med omejitve obravnavane naloge pa lahko izpostavim obseg in zapletenost 

proizvodnje ter poslovanja obravnavanega podjetja in nezmožnost preverjanja 

ugotovitev in zaključkov naloge. Obravnavano podjetje ima dokaj obsežen proizvodni 

program in zapleten proizvodni proces, v katerem se prepletata procesni in kosovni 

način izdelave. Zato bo deskriptivni opis poteka planiranja prodaje in proizvodnje 

zadoščal za deskriptivno analizo, čeprav bi bilo treba uporabiti tudi naprednejše metode 

analize na podlagi modelov in statističnih metod. Zaradi tega tudi ne bo mogoče 

vnaprejšnje teoretično preverjanje uspešnosti predlaganih izboljšav. Ugotovitve in 

zaključki naloge bodo v podjetju podlaga za izbiro programske rešitve, ki bo dala 

odgovor o njeni uspešnosti šele, ko bo izbrana in uvedena v obravnavano podjetje, kar 

pa presega okvirje te naloge. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE PLANIRANJA PRODAJE IN PROIZVODNJE 

Proizvodnja je vsako ustvarjanje nove vrednosti, zavestno dejanje proizvajanja 

nečesa koristnega. To »koristno« je proizvod (Ljubič 2006, 1).  

Ne glede na to, kakšen tip proizvodnje imamo v podjetju (na zalogo, naročniška, za 

znanega kupca), je za celoten proces planiranja ključnega pomena sposobnost hitrega, 

učinkovitega in usklajenega zbiranja informacij o zahtevah in spremembah zahtev 

kupcev. 

Velikokrat se v podjetjih znajdemo v situaciji, da so zahteve trga in posameznih 

kupcev nenatančne, se hitro spreminjajo, predvsem pa so prepozne za kakovostno 

planiranje proizvodnje in prodaje. Rezultat procesa planiranja je plan. Planiranje 

proizvodnje je v proizvodnih podjetjih močno povezano s planiranjem poslovanja in 

seveda obratno, saj je poglavitna dejavnost proizvodnega podjetja proizvodnja dobrin, 

namenjenih za prodajo. 

Prodaja je zaporedje aktivnosti, ki jih prodajalec mora opraviti, da opravi prodajo 

ali sklene posel. Začne se s prvim stikom s potencialnim kupcem in konča z opravljeno 

transakcijo. 

Prodaja je faza v poslovnem procesu, ki mora na podlagi proučevanja prodajnega 

trga usmerjati proizvodnjo, hkrati pa pridobivati nove kupce za izdelke oziroma storitve 

podjetja ob primerni prodajni ceni, ob ustreznem pospeševanju prodaje, ter ob uporabi 

ustreznih prodajnih poti in metod. S prodajo prehajajo proizvodi v last kupcev (Pučko 

1997, 70). 

Ključna zahteva za celoten planski proces je zanesljivost in točnost vhodnih 

podatkov (kosovnice, dobavni časi, naročila kupcev, napoved povpraševanja), ki so 

zahteve trga. Uporaba internetnih portalov za povezovanje s kupci zagotavlja prodaji 

učinkovit vnos vhodnih podatkov, vendar pa to za planiranje v daljšem časovnem 

obdobju ne zadošča. To pomeni, da moramo poskrbeti še za druge vire podatkov, kot so 

tržne analize, smer razvoja trga ter statistični podatki za pretekla obdobja v podjetju in 

izven podjetja. 

Z zalogami nastajajo stroški. Proizvodnja izdela neko serijo izdelkov in jih prenese 

v skladišče. Prihajajo kupci in dvigujejo različne količine izdelkov. Običajno ne vemo v 

naprej kdaj bodo kupci prišli, niti kakšno količino izdelkov bodo prevzeli. Proizvodna 

funkcija želi imeti čim večjo zalogo in s tem gotovost, da izdelkov ne bo zmanjkalo. 

Finančna funkcija teži k čim manjšim zalogam, da finančna sredstva niso neproduktivno 

vezanih v zalogah. Prodaja in nabava vsaka po svoje vplivata na višino zalog (Dolinšek  

in Rozman 2006, 128).  

Pomembni so zanesljivi in pravočasni podatki s trga, ki so osnova za dobro 

planiranje prodaje in proizvodnje, ter za zmanjševanje velikosti zalog z zmanjševanjem 
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nepotrebno velikih rezervnih zalog. Učinkovito planiranje zagotavlja večjo zanesljivost 

in učinkovitost dobave kupcem ob nižjem nivoju zalog. 

2.1 Namen in cilj planiranja  

Planiranje je miselna faza delovnega procesa. Gre za proces razmišljanja o 

prihodnjih možnostih in nevarnostih za organizacijo Planiranje je vedno proces 

vnaprejšnjega zamišljanja vsega dela in želenih rezultatov ter tudi zagotavljanja, da se 

bo delovni proces izvedel v skladu z zamišljenim. 

Podjetja planirajo zato, ker se v organiziranem okolju ne sme ničesar prepustiti 

naključju in ker je treba biti pripravljen na vse mogoče bodoče dogodke. 

Zelo pomembno je dobro planiranje proizvodnje in prodaje, saj nam to lahko 

doprinese k: 

− povečanju zanesljivosti usklajenega plana, 

− znižanju obsega zalog materiala in izdelkov ter povečanju učinkovitosti dobav 

kupcem, 

− hitrejši identifikaciji in učinkovitejšemu odzivanju na nepričakovane dogodke 

na vseh ravneh preskrbovalne verige. 

Planiranje je eno od področij v podjetjih, še posebej v proizvodnih podjetjih, ki 

povezuje posamezne poslovne procese (prodaja, nabava, proizvodnja) v funkcionalno 

celoto in zagotavlja usklajeno delovanje podjetja. Kljub temu, da se vsi v podjetju 

zavedajo pomembnosti dobrega planiranja, velikokrat ugotavljamo, da je prav 

planiranje ena od šibkih točk. Ne edini pa vendar pomemben razlog za to je učinkovita 

in dobra informacijska podpora procesu planiranja (Moškon 2004, 3). 

2.1.1 Predvidevanje povpraševanja  

Izbira delovnih sredstev in s tem njihovih zmogljivosti je odvisna v veliki meri od 

predvidenega obsega ter izbire izdelkov in storitev. Obseg in izbira izdelkov, ki jih bo 

podjetje proizvajalo, sta v precejšnji meri odvisni od povpraševanja. Celotno 

povpraševanje po določenem izdelku predstavlja zgornjo mejo možnosti proizvodnje. 

Ta meja je sicer v določeni meri premakljiva, saj je povpraševanje odvisno od niza 

dejavnikov kot so cene, življenjska raven potrošnikov, konkurenca drugih proizvodov in 

podobno. Predvidevanje povpraševanja je ena od najmanj točnih funkcij managementa. 

Predvidevanje povpraševanja je neke vrste napovedovanje prihodnosti na podlagi 

preteklosti. Pri tem obstaja verjetnost, da se dogodki v prihodnosti ne bodo odvijali po 

istem vzorcu kot v preteklosti, tako da obstaja določena stopnja tveganja, ki jo 

upoštevamo pri poslovnih odločitvah. 

Tehnike za napovedovanje prihodnjih dogajanj so: 
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− gospodarska (gospodarska napoved), ki temelji na gospodarskih ciklusih ter 

napoveduje stopnjo inflacije, gospodarsko rast, obrestne mere in podobno, 

− tehnološka (tehnološka napoved), ki napoveduje hitrost tehnološkega napredka 

in dovzetnost kupcev za nov proizvod. Predvideva kam se bo gibal tehnološki 

razvoj in kaj bo znanost odkrila v naslednjih petih do desetih letih, 

− tržna (napoved povpraševanja), pa je napoved dovzetnosti kupcev za obstoječ 

proizvod. 

Kritični pomen predvidevanja povpraševanja je, da je to edina ocena, ki jo imamo 

na voljo, vse dokler se ne pojavi dejansko povpraševanje. Informacijo o povpraševanju 

potrebujemo, ker z njo v bistvu planiramo vse. 

Časovni horizont predvidevanja: 

− dolgoročni plan, ki  traja od treh let naprej in je osnova za plani izdelkov, plan 

investicij ter plan raziskav in razvoja, 

− srednjeročni plan,  ki traja od treh mesecev pa vse do treh let in je osnova za 

plan prodaje, plan proizvodnje in plan financiranja, 

− kratkoročni plan, ki traja do treh mesecev in je osnova za plan nabave, 

kratkoročno planiranje proizvodnje in plan delavcev. 

Metode predvidevanja se razlikujejo glede na namen uporabe predvsem v 

zanesljivosti in natančnosti predvidevanja. Tako bo dolgoročno predvidevanje precej 

bolj nezanesljivo in okvirno, kratkoročno predvidevanje bo bolj podrobno in zanesljivo. 

Glede na vsebino predvidevanja in razpoložljivost informacij razlikujemo 

kvalitativne in kvantitativne metode predvidevanja. 

Pri dolgoročnem predvidevanju se v precej večji meri kot pri kratkoročnem 

uporabljajo metode kvalitativnega predvidevanja. Te so zlasti priporočljive, kadar 

pričakujemo, da povpraševanje v prihodnosti ne bo zgolj nadaljevanje preteklosti in 

sedanjosti, temveč bo prišlo do nepričakovanih večjih sprememb. 

 

Sem spadajo: 

− ocena menedžmenta – izvaja jo skupina višjih menedžerjev in zunanjih 

strokovnjakov, ki imajo poglobljeno znanje o podjetju in trgu. Temelji na 

kombinaciji menedžerskih izkušenj in statističnih modelov, 

− metoda Delfi – sodeluje večje število strokovnjakov iz in izven podjetja. 

Odgovarjajo na vrsto, za predvidevanje pomembnih vprašanj, ne da bi vedeli 

za odgovore drugih. Moderator te odgovore oziroma pisne ocene združi, obdela 

in vrne ocenjevalcem v naslednji krog. Ponavljajo ocenjevanje, dokler ne pride 

do soglasja. 
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− ocena prodajnega osebja – vsak prodajalec poda oceno za svojo regijo, svoj trg, 

nato menedžerji preverijo realnost ocen. 

− tržne raziskave – tržniki zberejo ustrezne podatke s pomočjo telefonskega, 

pismenega ali osebnega anketiranja kupcev in potencialnih kupcev. Poleg 

ocene prodaje zberejo tudi podatke o možnih izboljšavah izdelkov in razvoju 

novih (Dolinšek in Rozman 2006, 142). 

Kvantitativne metode predvidevanja uporabimo, kadar je stanje nejasno in obstaja 

le malo podatkov. Ko ne vemo, kaj se je v preteklosti dogajalo oziroma, ko ni 

preteklosti. To se dogaja predvsem pri novih proizvodih in novih tehnologijah. 

Kvantitativni pristopi temeljijo na ocenah, izkušnjah, intuiciji in vrednotah 

določevalcev. 

2.1.2 Planiranje prodaje 

Planiranje prodaje je pomembno funkcionalno planiranje v podjetju. V precejšni 

meri določa, kaj bodo delala druga notranja poslovna področja v podjetju. Nima pa 

absolutne avtoritete v pogledu reakcij podjetja na tržne spremembe. Planiranje prodaje 

zajema v načelu izbiro posameznih prodajnih trgov oz. odjemalcev na njih, katerim bo 

podjetje poskušalo prodajati svoje proizvode v planskem obdobju. Analitično podlago 

za to planiranje dajejo raziskave trgov in analize sposobnosti ter slabosti podjetja, 

planski cilji ter predvidevanja razvojev trgov. 

Pogosto se planer v podjetju sreča z dejstvom, da so prodajne možnosti podjetja v 

nekem smislu ozko grlo za dosego planskih ciljev. V tem primeru je treba reševati 

problem prodajnega programa za plansko obdobje in izbiro prodajnih trgov. Po drugi 

strani je treba vedeti, koliko se da prodajo posameznih skupin proizvodov povečati z 

dobrim prodajnim programom. To pa zato, ker je planirana prodaja podjetja enaka 

pričakovani prodaji podjetja, ki temelji na izbranem planu vlaganj v trženje in na 

določenih predpostavkah o stanju v okolju. 

Faze procesa planiranje prodaje so: 

− razvijanje smernic za planiranje prodaje, 

− izdelava predvidevanja možne prodaje, 

− zbiranje drugih podatkov o priložnostih za prodajo in njenih omejitev, 

− razvijanje plana prodaje ob uporabi poslovodne presoje in ocen, 

− oblikovanje zagotovil, da se bo poslovodstvo trudilo doseči planske prodajne 

cilje (Pučko 1991, 219). 

Z izdelavo plana prodaje zmanjšujemo tveganje in negotovost glede višine 

poslovnih prihodkov, ki jih bo podjetje najverjetneje doseglo v planskem obdobju, saj 
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izdelamo plan z najboljšimi podatki o možnostih prodaje, s katerimi podjetje lahko 

razpolaga. 

Plan prodaje je pomemben tudi zato, ker zagotavlja zelo pomembne podatke, ki jih 

potrebujemo za izdelavo drugih delnih in zbirnih planov. Delni plan je vsak tisti plan, ki 

zajema del celote dela ali poslovanja organizacije. Med delne plane spadajo plani 

prodaje, proizvodnje, nabave, kadrov in logistike. Na podlagi delnih planov pa 

nastanejo zbirni plani, kot je plan poslovnega uspeha, plan sredstev in obveznosti, ter 

plan kazalnikov poslovnega uspeha (Pučko 1991, 288). 

Prodajo planiramo količinsko po skupinah proizvodov oz. storitev in vrednostno. 

Vrednostni plan prodaje razčlenimo vsaj še po prodajnih trgih. Seveda je stopnja 

podrobnosti plana prodaje odvisna od vrste dejavnikov. Koliko podroben plan prodaje 

bomo izdelali, je odvisno od značilnosti okolja in podjetja, področij odgovornosti v 

podjetju, zahtev, ki jih postavlja izdelava drugih taktičnih planov podjetja (določitev 

načinov izvedbe zastavljenih ciljev, opredelitev razvojnih projektov), tipa panoge, 

velikosti podjetja, ter od razpoložljivih kadrovskih in drugih prvin podjetja. 

2.1.3 Planiranje proizvodnje 

Planiranje in obvladovanje proizvodnega procesa je jedro celotnega procesa 

planiranja v proizvodnih podjetjih. Pri planiranju proizvodnje je treba upoštevati nekaj 

ključnih izhodišč in sicer, da so proizvodne zmogljivosti omejene, da se v proizvodnji 

pojavljajo in se bodo pojavljali nepredvideni dogodki in da bodo vedno obstajala ozka 

grla. Za optimizacijo proizvodnih zmogljivosti je treba pripraviti plane po različnih 

planskih horizontih: letni, trimesečni, mesečni, tedenski in dnevni plan. Posebno 

pomembni so tedenski in dnevni, ki jih imenujemo tudi terminski plani ali razporedi. 

Terminski plani morajo biti časovno in tehnološko natančno opredeljeni.V večini 

primerov jih ni možno spreminjati, saj se z njihovo potrditvijo proizvodni proces 

dejansko začne. Zato je še bolj pomembno, da so vsi vhodni podatki v proces planiranja 

in razporejanja (terminiranja) proizvodnje pravočasni in zanesljivi. Proces razporejanja 

oziroma terminiranja proizvodnje pomeni tudi optimizacijo uporabe proizvodnih 

zmogljivosti (proizvodne linije, stroji, naprave …) in odpravljanje ozkih grl za 

doseganje optimalnega pretoka skozi proizvodni proces (Moškon 2004, 3). 

Plan proizvodnje je plan primarnih potreb (končni izdelki za prodajo), izhaja iz 

plana proizvodnega programa ter prodajnih naročil in določa vrste izdelke, količine ter 

roke izdelave. 

Za planiranje proizvodnje je zadolžena služba operativnega planiranja in vodenja 

proizvodnje. Planiranje proizvodnje je namenjeno planiranju zasedenosti proizvodnih 

zmogljivosti in hkrati preverjanju razpoložljivosti kritičnih komponent ter materialov za 

proizvodnjo. Usmerjeno je v planiranje proizvodnje izdelkov, ki morajo biti 
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razpoložljivi v določenem obdobju. Proizvodni plan določa, katera proizvodna sredstva 

in viri so potrebni, hkrati pa podaja informacije o obremenitvi razpoložljivih sredstev 

(Dolinšek in Rozman 2006). 

2.2 Časovna obdobja planiranja 

Podjetja izdelujejo različne plane, ki usmerjajo odločitve o njegovem poslovanju. 

Pri izdelavi različnih planov upoštevajo hierarhijo ciljev, zato najprej izdelajo plan za 

podjetje kot celoto, iz tega pa izhajajo podrobnejši plani posameznih delov. Prav tako 

upoštevajo hierarhijo glede časovnih obdobij. 

Strateški plan podjetij določa, katere izdelke oziroma storitve bo podjetje 

proizvajalo ali ponujalo v prihodnje, kdo naj bi bili kupci, na katerih trgih po podjetje 

konkuriralo in katere naj bi bile tiste konkurenčne prednosti podjetja, ki bodo 

zagotavljale ustrezne rezultate. Pri tem lahko govorimo o različnih obdobjih planiranja 

poslovanja in tudi o različnih izziv planiranja zmogljivosti. 
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Slika 2.1: Vsebinski  moduli planiranja 

 
Vir: Rusjan 1997, 2. 

2.2.1 Dolgoročno planiranje 

Priprava dolgoročnega plana podjetja je v bistvu projekt sestavljen iz vrste 

aktivnosti, ki jih morajo opraviti  različni nosilci v podjetju. Ker je projekt priprave in 

sprejema dolgoročnega  plana podjetja  sestavljen iz vrste aktivnosti, je treba pripraviti 

spisek vseh aktivnosti, oceniti trajanje posamezne aktivnosti in določiti odgovorne 

osebe za njihovo izvedbo. Projektni skupini pomaga pri delu planska služba v podjetju, 

saj je v njej delegirana odgovornost za proces planiranja in za opravljanje in 

uravnavanje strokovnega dela procesa izdelave planov. Druge strokovne službe, kot na 

primer finančna, prodajna in tehnična služba sodelujejo v posameznih aktivnostih v 

okviru procesa  planiranja s tem, da pripravljajo analize s svojega področja. Kar se tiče 
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organov za sprejemanje dolgoročnega plana, ki vključuje vse dolgoročne planske akte, 

je njihova naloga predvsem ta, da obravnavajo in sprejemajo poleg sklepa o pripravi 

plana še dolgoročne usmeritve podjetja in dolgoročni plan. 

Dolgoročni plan podjetja je seštevek vseh delnih in zbirnih planov poslovnih  enot, 

ob tem pa vključuje še tiste posamezne plane, ki kažejo način reševanja delovnih, 

poslovnih in finančnih ter dohodkovnih povezav med poslovnimi enotami v podjetju na 

dolgi rok. Gre predvsem za planske prikaze medsebojnih dobav proizvodov in storitev, 

ter ustvarjanja dobička za financiranje investicijskih projektov, skupnega izvoza in 

uvoza ter razvoja dejavnosti uprave podjetja (Pučko 1991, 217). 

2.2.2 Srednjeročno planiranje 

Srednjeročno planiranje v podjetju je tista časovna vrsta, ki je najmanj opredeljena 

in jo je pravzaprav zelo težko kot posebno vrsto planiranja obravnavati. Srednjeročno 

planiranje pomeni uresničitev dolgoročnih planov. Kompleksni srednjeročni plan 

podjetja zajema celotno strukturo planov, ki pokrivajo vse enote in vsa poslovna ter 

neposlovna področja podjetja. Srednjeročni planski cilji so nujno izvedeni iz 

dolgoročnih planskih ciljev. Po vsebini in strukturi planov je srednjeročni plan podjetja 

dokaj podoben vsebini in strukturi kratkoročnega plana podjetja. Temeljna razlika je v 

tem, da se nanašajo njegovi planski cilji ter naloge na več letnih obdobij v okviru 

srednjeročnega planskega obdobja in ne samo za prihodnje leto, kot je to običajno pri 

kratkoročnem planu podjetja. Zelo pomembno je tudi srednjeročno planiranje investicij, 

ki zahteva odločitve o tem, katere investicijske projekte bomo uresničevali v 

srednjeročnem planskem obdobju, kakšen bo prednostni red posameznih projektov in 

kakšne bodo faze izgradnje investicijskih objektov (Pučko 1991, 354). 

Srednjeročno planiranje grobo opredeli količino posameznih izdelkov, ki se bo 

proizvajala skozi naslednjo planirano obdobje, potreben čas, potek materialnega toka in 

zagotavljanja virov. Planiran čas je od pol do dveh let. 

2.2.3 Kratkoročno planiranje 

S kratkoročnim planiranjem v podjetju uresničujemo dolgoročne in srednjeročne 

plane. S kratkoročnim planiranjem razumemo v praksi najpogosteje letno planiranje, ki 

se ujema s koledarskim letom. S kratkoročnim planiranjem se povezujejo srednjeročne 

razvojne naloge in planirane spremembe v strukturah podjetja. 

Kratkoročno planiranje zahteva največjo natančnost in točnost. Planiran čas je od  

nekaj dni do treh mesecev. 

Osnovni namen kratkoročnega planiranja v podjetju je, da v predvidenem okolju 

podjetja in ob predvidenih, že z dolgoročnimi planskimi odločitvami danimi 

razpoložljivimi prvinami delovnih procesov v podjetju določi preostale prvine tako, da 

bo poslovanje čim bolj uspešno. 
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Na podlagi dospelih in potrjenih naročil, rezervacij znanih kupcev ter ostalega 

povpraševanja, se v podjetju poda ocena planirane prodaje, ki služi kot osnovni vhodni 

podatek pri izdelavi operativnega plana. Poleg planirane prodaje je treba upoštevati še 

začetno zalogo in želeno količino ter varnostno zalogo izdelkov, kjer slednja zagotavlja, 

da je povpraševanje pokrito tudi v primerih, ko je večje od predvidevanega. 

2.3 Metode planiranja proizvodnje 

Proizvodni program je seznam izdelkov, ki jih je podjetje sposobno proizvesti in ki 

jih ponuja na trgu. Pri tem niti ni nujno, da jih stalno proizvaja, saj je dejanski 

proizvodni program odvisen od naročil kupcev. Zelo pomembno vlogo ima planiranje 

proizvodnje. Izhaja iz želenih rokov naročil in določa na njihovi podlagi roke 

izdelovalnih procesov, kot tudi roke priprave delovnih sredstev, materiala, dokumentov, 

transporta, skladiščenja in drugih dejavnosti. Naloga proizvodnega planiranja so 

določitev proizvodnih rokov z upoštevanjem zmogljivosti proizvodnje in zahtev tržišča, 

priprava dokumentacije in drugih prvin za proizvodnjo, nadzorovanje izvrševanja plana, 

ter ustrezno ukrepanje v primeru odstopanja dejanskega stanja od planiranega. 

2.3.1 Sistem planiranja MRP in MRP-II 

Cilj planiranja potreb po materialih je omogočiti pravočasno dobavo in proizvodnjo 

vseh materialov in komponent, ki so potrebni za izdelavo z operativnim planom 

določene količine izdelkov (Rusjan 1997, 67). 

Namen planiranja materialnih potreb je opredeliti rok za izvršitev naročila materiala 

pri dobavitelju in začetek izdelave, tako da bomo izpolnili naročilo kupca do 

zahtevanega roka. Plan materialnih potreb določa količine in roke za proizvodnjo 

artiklov z neodvisnim povpraševanjem. Je kombinacija operativnega plana in 

tehnološkega postopka.  

Podjetja so ugotovila, da je optimalno planiranje brez podpore informacijske 

tehnologije nemogoča naloga, zato so razvili sistem za planiranje materialnih potreb 

MRP (ang. Material Requirements Planning), kasneje pa so jih nadgradili s sistemi za 

planiranje sredstev oziroma za planiranje na proizvodne zmogljivosti MRP-II 

(Manafacturing Resource Planning). 

Pomembno je, da vemo, kaj moramo dejansko izdelati. S tem smo veliko bolj 

učinkoviti. Sistem MRP omogoča zmanjšanje velikosti zalog, bolj učinkovito delo in 

višjo raven storitev. 

MRP je nepogrešljiv v podjetjih z relativno širokim proizvodnim asortimentom. 

Omogoča oblikovanje številnih podatkov, ki so danes s pomočjo računalniških sistemov 

in napredne informacijske tehnologije veliko lažje obvladljivi. Vendar je pomembno, da 

so ti podatki točni, pravočasni in natančni, saj lahko sistem le tako daje na razpolago 

pravilne podatke. MRP torej pove, kdaj in koliko je potrebno proizvajati. 
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Vhodni podatki, ki so pomembni za MRP so: 

− operativni plan, 

− kosovnica, 

− stanje zalog, 

− tehnološki postopek. 

Izhodni podatki iz MRP so: 

− materialni plan po obdobjih, 

− materialni plan po dnevih, 

− planirana naročila,  

− naročilnica za nabavo.  

S kratico MRP-II označujemo sistem, ki usklajuje planiranje materialnih potreb z 

drugimi potrebnimi viri oziroma zmogljivostmi, kot so finančni, kadrovski in tehnološki 

viri. Z njim rešujemo problematiko planiranja prodaje ter spremljanja proizvodnje 

(Kovačič 1995, 97). 

MRP-II  dopolnjuje MRP oziroma ga razširja z dodatnimi elementi, kot so: 

− planiranje prodaje – vpliven proces, ki je uravnotežil povpraševanje in 

ponudbo na količinski ravni, 

− finančni vmesnik –  planiranje v denarnih enotah, 

− simulacije – na podlagi simulacij je možno preverjanje različnih scenarijev 

»kaj če« v kosovnih kot tudi denarnih enotah. 

2.3.2 Sistem proizvodnje ob pravem času – JIT 

Podjetje, ki bo nova proizvodno-poslovna načela dobave oziroma izdelave ravno ob 

pravem času JIT (just in time) in nenehnih izboljšav (kaizen) združilo s sodobno 

tehnologijo v poslovne procese, bo sposobno racionalizirati stroške procesa, hitrega 

učenja, obvladovanja kakovosti, konkurenčnega boja na tržišču in uravnavanja 

časovnega horizonta. 

Zamisel JIT je enostavna in pravi, da proizvajamo in dostavljamo izdelke v času 

prodaje, sestave in sklope točno tokrat, ko jih treba vgraditi v končni izdelek, proizvajati 

dele v času, ko naj vstopajo v sestave, in nabavljati material takrat, ko je potreben za 

proizvodnjo delov. 

Predpostavka dobav ravno ob pravem času je, da poteka proizvodnja le na podlagi 

povpraševanja. Proizvodni proces sprožajo naročila kupcev, čemur sledijo ustrezni 

oddelki v podjetju in tudi dobavitelji. Če podjetje ne dobi naročil, bo prosti čas porabilo 

za popravila in vzdrževanja. 
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Način JIT v bistvu pomeni oskrbovanje iz »rok v usta«. Dostava ob pravem času je 

seveda zelo zahtevna naloga, če pomislimo, da običajno sestavljamo proizvode iz 

številnih sestavnih delov. Zato moramo v tem sistemu gledati na tok povratno. Sistem 

JIT je sistem »vlečenja« (pull). Naslednji sistem odvzema dele prejšnjemu, seveda le 

takrat, ko jih tudi resnično potrebuje. Vsakdo v celotni verigi pa seveda proizvaja samo 

tiste dele, ki jih naslednji sistem od njega zahteva (Dolinšek 2006, 232). 

Zasnova JIT je najbolj poznana kot zasnova poslovanja brez zalog. Zasnova temelji 

na naslednjih izhodiščih: 

− opušča model ekonomične količine in teži k stanju, v katerem je možna tudi 

serija enega kosa, 

− zaloge obravnava kot nekaj, kar povečuje stroške in zakriva dejanske vzroke 

problemov, 

− zavrača tradicionalno obravnavo pojma kakovosti izdelka, opredeljeno s 

sprejemljivo ravnjo kakovosti. Cilj mora biti proizvodnja brez napak, ki je tudi 

uresničljiva, 

− najpomembnejši vir uspeha je človek, ki je sposoben prispevati mnogo več kot 

mu je omogočal prejšnji sistem. 

2.3.3 Sistem ozkih grl 

Sistem ozkih grl pokriva funkcije terminskega planiranja oziroma razporejanja in  

priprave delovnih nalogov za proizvodnjo. Izhaja iz dejstva, da so ozka grla tista, ki 

določajo obseg in prepustnost proizvodnje. 

Vsako delovno mesto, ki je obremenjeno preko meje razpoložljivih zmogljivosti, je 

lahko ozko grlo. Najpomembnejšemu ozkemu grlu se skuša zmanjšati obremenitev. To 

se lahko izvede z glajenjem oziroma izravnavanjem obremenitve, s časovnim 

premikanjem delovnih operacij ali s prenosom delovnih operacij na druga delovna 

mesta, ki so manj obremenjena. Poleg tega je možno popravljati pripravljalne čase in 

čase za izvedbo operacij (seveda v okviru tehnoloških zmožnosti) ali zmanjševati čase 

preurejanja z določanjem optimalnega zaporedja obdelav. 

Zelo pomembna je tudi nabava materiala, saj je lahko ozko grlo. Usmeriti se mora v 

zagotovitev varnosti dobav, čeprav to pomeni dodatne stroške (v tem primeru bo imel 

dobavitelj do kupca prevladujoč položaj). 

V zvezi s tem je treba: 

− preučiti tveganje, s tem da določimo najpomembnejša (mogoča) ozka grla pri 

kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni oskrbi, 

− predvidevati naključja, s tem da načrtujemo določene ukrepe, če se tveganje 

dejansko pokaže. Na primer oblikovati konsignacijske zaloge materiala na 

podlagi konsignacijskega dogovora, skladno z dobaviteljem ali s kupčevim 
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razpoložljivim prostorom – skladiščem, pripravit dodatne možnosti prevoza in 

dejavno iskati nadomestne izdelke (van Weele 1998, 180). 

2.3.4 Sistem neprestanih izboljšav (Demingov krog) 

Demingova osnovna zamisel je neprestano izboljševanje kakovosti. Demingov krog 

izhaja iz trditve, da se lahko vsak proces, pa naj bo to proizvodnja ali storitev, po 

korakih neprestano izboljšujemo. 

 

Slika 2.2: Demingov krog 

 

Vir: Markič 2005, 39. 

Planiraj – načrtujmo dejavnost pred vsakim pričetkom dela. Določiti je treba 

namene in cilje, ki jih želimo doseči. Cilji morajo biti merljivi, prepoznavni in realni. 

Analizirati moramo vzroke sprememb ter določiti plan dejavnosti in metode za 

doseganje ciljev. 

Izvedi – v praksi izvedimo točno tisto, kar je predpisano. Treba je usposobiti 

izvajalce, da bodo razumeli zahteve, jih sprejeli za svoje in delali po teh zahtevah. 

Delati je potrebno točno po navodilih, ki so predpisana, ter izvesti izboljšave. 

Nadziraj – preverimo skladnost rezultatov z zahtevami. S preverjanjem se 

ugotovijo rezultati izvedbe, doseganje ciljev, katere je treba razvrstiti po njihovih 

značilnostih. Z rezultati je treba seznaniti ustrezne ljudi. 

Deluj – dejavnost standardiziraj v predpisih ali ponovi ciklus. Če so rezultati dobri, 

je treba predpise standardizirati, v proizvodnji vzdrževati doseženo stanje in vpeljati v 

okolje »novo kulturo«. Določiti je treba nove cilje za naslednji krog izboljševanja. Če 

pa doseženi rezultati niso zadovoljivi, je treba preveriti cilje, plane in izvedbo 

usposabljanja, ter celotni ciklus še enkrat ponoviti. 
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Ta krog je treba neprestano ponavljati. Na ta način dosegamo vedno učinkovitejši 

sistem. 

Demingov krog se začne s planiranjem in konča z delovanjem oziroma 

prizadevanjem za izboljšanje (Markič 2005, 39). 
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3 INFORMACIJSKA PODPORA PLANIRANJU IN PRODAJI 

Informacijski sistem je urejen in organiziran sistem, ki uporabnike oskrbuje z vsemi 

potrebnimi podatki za odločanje. Osnovne aktivnosti informacijskega sistema so 

zbiranje, shranjevanje, obdelava in posredovanje podatkov končnim uporabnikom. 

Razvoj informacijskega sistema lahko strnemo v štiri medsebojno povezane 

stopnje: 

− analiza (tu gre predvsem za analizo uporabniških zahtev), 

− načrtovanje (zasnova), 

− izvedba (programiranje, takšna in drugačna izvedba uporabniške rešitve), 

− vpeljava (izobraževanje končnih uporabnikov glede uporabe IS-sistema) 

Informacijski sistem lahko opredelimo tudi kot množico medsebojno odvisnih 

sestavin (strojna oprema, programska oprema, ljudje), ki zbirajo, obdelujejo, hranijo in 

porazdeljujejo podatke in s tem podpirajo delovne procese v organizaciji. Informacijski 

sistem je del poslovnega sistema organizacije. Njegova naloga je zagotavljanje 

podatkov na vseh ravneh odločanja. Podjetja potrebujejo informacijski sistem, ker le-ta 

podpira oziroma izvaja poslovne operacije, podpira upravljavske procese oziroma 

procese menedžerskega odločanja in  zagotavlja konkurenčno prednost podjetja. 

Mnoga podjetja ugotavljajo, da njihovo poslovanje ni dobro organizirano, naloge se 

izvajajo prepočasi, kupci niso zadovoljni z njihovo odzivnostjo in podobno. Analiza 

tovrstnih problemov hitro pokaže, da za to ni kriv le poslovni informacijski sistem ali 

zaposleni, temveč gre za slabo organiziranost poslovnih procesov. Na tej podlagi 

menedžerji pogosto sprejmejo odločitev o podrobni in celovit analizi ter prenovi 

poslovnih procesov, ki jih bodo nadgradili z ustrezno informacijsko podporo. Podjetja 

uporabljajo za zagotavljanje rešitev različne strategije oziroma usmeritve razvoja. V 

preteklosti so se podjetja običajno odločala za eno od usmeritev zagotavljanja 

programskih rešitev, v zadnjem času pa to strategijo sproti prilagajajo trenutnim 

informacijskim potrebam in možnostim prenove poslovanja (Kovačič 2005,  273). 

Informacijsko podporo za proces planiranja si proizvodna podjetja na poslovni 

ravni zagotavljajo s celovitim informacijskim sistemom oziroma celovito poslovno 

rešitvijo ERP, na ravni vodenja proizvodnje z izvršnim proizvodnim sistemom MES, na 

ravni procesov in opreme pa s sistemom za nadzor in zajemanje podatkov SCADA. 
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Slika 3.1: Podatkovni tok  v proizvodnem podjetju 

 
 

Celoviti informacijski sistemi  ERP (enterprise resource planning) oziroma sistem 

za celovito planiranje virov podjetja, so komercialne programske rešitve, ki omogočajo 

združitev transakcijsko usmerjenih podatkov in poslovnih postopkov v celotni 

organizaciji, pa tudi vzdolž celotne preskrbovalne verige. Te sisteme tvorijo moduli, kot 

so materialno poslovanje, prodaja, trženje, kontroling in drugi, ki jih je mogoče kupiti in 

uvesti neodvisno ter glede na resnične potrebe neke organizacije (Ahlin in Zupančič 

2001, 283-289 ).  

Bistvena lastnost celovitih informacijskih sistemov je v tem, da celoviti 

informacijski sistemi temeljijo na eni podatkovni zbirki, kar omogoča zaposlenim iz 

različnih oddelkov oziroma poslovnih funkcij vpogled v iste podatke. Podatki se tako ne 

podvajajo, so vedno ažurni in ni problemov s preoblikovanjem podatkov iz enega v drug 

sistem. 

Standardni sistemi ERP vključujejo tudi module za proizvodnjo, ki zagotavljajo 

podporo planiranju proizvodnje, vodenju po proizvodnih nalogih in sledljivosti. Slednja 

je običajno izvedena z zapisovanjem porabe na proizvodnji nalog, ki pa ne upošteva 

prenosa materiala znotraj poslovnega procesa. Sistem ERP ne omogoča sprotnega 

zbiranja podatkov o resničnem stanju procesov, niti njihove uporabe. Zato se predvsem 

v proizvodnih podjetjih uvajajo namenski proizvodnji informacijski sistemi oziroma 

izvršni proizvodni sistemi MES (manufacturing execution systems), ki zapolnjujejo 

vrzel med sistemi sistemskega vodenja in poslovnimi informacijskimi sistemi ERP. 

Sistemi MES so povezani s procesnimi napravami in nadzornimi procesi (t. i. sistemi 

SCADA – sistem za nadzor krmiljenja in zajemanje podatkov), s čimer zagotavljajo 

avtomatski zajem ustreznih podatkov o stanju procesov in opreme (MESA International, 

1997). 

Pri zagotavljanju rešitev podjetja uporabljajo različne strategije oziroma usmeritve 

razvoja. Alternativne usmeritve morajo biti ocenjene z vsebinskega, tehnološkega in 

ekonomskega vidika. Alternativne usmeritve programskih rešitev so: 
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− nadgradnja obstoječih rešitev, 

− lasten razvoj rešitev, 

− nakup ali najem rešitev (Kovačič 2005, 273). 

Uspešno uvajanje večinoma tujih (nekaj je tudi domačih) celovitih poslovnih 

programskih rešitev pogojuje procesno organiziranost poslovanja. Z ustrezno urejeno 

informatiko podjetje skrajša čas razvoja in zniža tveganje glede ustreznosti rešitve, ki 

smo mu priča pri lastnem razvoju. 

3.1 Celovita poslovna programska rešitev ERP 

Zasnova ERP izhaja iz potrebe po celovitem upravljanju z vsemi viri in njihove 

uporabe v celotni organizaciji. Glavni cilj ERP je povezati vse oddelke in enote podjetja 

oziroma njegove poslovne procese z enim samim računalniškim sistemom in osrednjo 

podatkovno zbirko. 

ERP je industrijski termin za širok izbor poslovnih dejavnosti, podprtih z  

modularnimi programskimi rešitvami. S sistemom ERP lahko proizvajalec ali kakšno 

drugo podjetje obvladuje več poslovnih procesov kot so: planiranje, nabava, 

proizvodnja, upravljanje z zalogami, vzdrževanje, finance, prodaja, distribucija in 

upravljanje s kadri. ERP olajša načrtovanje proizvodnje, nabavo surovin, pregled nad 

opremo, komuniciranje z dobavitelji, pomaga pri odnosih s strankami in spremlja 

posamezne procese v podjetju. 

Uvajanje celovitih programskih rešitev ERP je  pomemben pristop k poslovni 

prenovi in informatizaciji poslovanja, ki vodi zlasti k učinkovitejšemu obvladovanju 

podatkov ter natančnejšemu napovedovanju poslovnih dogodkov in odločanju. Takšno 

programsko rešitev lahko opredelimo kot celovito povezan in na poslovnem modelu 

organizacije temelječ sistem, ki ob uporabi sodobne informacijske tehnologije vsem 

poslovnim procesom, tako same organizacije, kot tudi z njo povezanih poslovnih 

partnerjev, zagotavlja optimalne možnosti načrtovanja, razporejanja virov in ustvarjanja  

dodane vrednosti (Kovačič 2005, 276). 

Rešitve ERP prepoznamo po naslednjih značilnostih: 

− so gotove programske rešitve, izdelane za arhitekturo odjemalec-strežnik, 

− v njih je združena večina poslovnih procesov, 

− obdelajo večino poslovnih dejanj (transakcij) v podjetju, 

− uporabljajo podatkovno zbirko na ravni organizacije, v kateri je vsak podatek 

zapisan samo enkrat, 

− omogočajo dostop do podatkov v realnem času, 

− v nekaterih primerih omogočajo tudi združitev obdelave poslovnih dogodkov 

in planiranje dejavnosti (na primer planiranje proizvodnje) 
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Katere so tiste lastnosti ERP, zaradi katerih se podjetja zelo rada odločajo zanje, 

čeprav so zelo dragi, zapleteni in vse obsežni ter brez trdnega jamstva, da bo uvedba v 

podjetju uspešna? 

Lastnosti s tehnološkega vidika: 

− dejanska neodvisnost od strojne in sistemske programske opreme, 

− visoka (prodajalci temu rečejo popolna) stopnja združljivosti sistema, 

− relativno visoka stopnja prilagodljivosti, 

− navidezna enotna struktura tabel, 

− podpora stopenjski (modularni) uvedbi, 

− skrajšan čas uvedbe 

Lastnosti s poslovnega vidika: 

− povrnitev naložbe v kratkem času, 

− nadzorovana in združljiva prenova (reinženiring) poslovnih procesov. 

Reinženiring podjetja je posebna filozofija in strokovna zasnova delovanja 

sprememb v podjetju. Pri njem gre za to, da opustimo stare načine in uvedemo 

nove, 

− osredotočenost na rešitve, ki temeljijo na referenčnih modulih, 

− ena sama vhodna podatkovna točka, 

− omogočanje hitrih in kakovostnih podatkov – nudijo možnost izdelave sprotnih 

(procesnih) poročil (real-time accounting), 

− sposobnost prilagajanja novim informacijskim tehnološkim potrebam podjetja 

(e-poslovanje), 

− relativno kakovostno razviti in vgrajeni nadzorni postopki, 

− nudijo možnost revizije poslovnih kot tudi revizijskih računalnikih rešitev (saj 

so tudi te množica tabel, postopkov, elektronskih prikazov in tiskanih poročil) 

(Pučko 1998, 192). 

Prednosti, ki jih pridobi podjetje z nakupom in uvedbo ERP, se morajo nanašati na: 

− optimiziranje delovnega kapitala s poudarkom na zmanjševanju stroškov v 

vhodno-izhodni procesni verigi, 

− optimiziranje vhodno-izhodnih zalog s poudarkom na zagotavljanju 

nepretrganosti poslovanja 

− vpogled v stanje zalog v vsakem trenutku, 

− izboljšanje komuniciranja s poslovnimi partnerji glede na povečanje stopnje 

konkurenčnosti, 

− omogočanje oziroma izboljšanje e-poslovanja, 

− informacijska inventura in ozdravitev podjetja (Krstov 2001, 4). 
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Slabosti ERP sistema: 

− tako, kot pri vsakem vlaganju, se tudi  pri uvajanju sistema ERP pojavijo 

poslovna tveganja. Ta so običajno največja zaradi velikih vlaganj, saj lahko 

velika podjetja ERP stane tudi do sto milijonov evrov, 

− drugo tveganje nastane zaradi tako imenovane negotovosti pri programski 

opremi. Več uporabnikom se je po uvedbi sistema ERP zdelo, da so izgubili 

nadzor nad poslovanjem. 

− upoštevati je treba tudi dolgoročne in kratkoročne strokovne dejavnike: stroške 

uvajanja sistema, svetovanja in izobraževanja, ter stroške vzdrževanja. 

Tveganje nepotrebnega razvoja (in možno povečanja strokovnega uvajanja) 

zaradi prilagajanja rešitve. V primeru neustreznega internega projektnega 

vodenja ali premajhnih pooblastil projektnega vodenja, lahko uporabniki na 

nižjih ravneh v zadnjih fazah uvajanja izsilijo razvoj nepotrebnih 

funkcionalnosti, saj s tem pogojujejo svoje sodelovanje pri projektu. Uvajalec, 

ki ima običajno z uporabniki na nižjih ravneh le omejeno pogajalsko moč, pod 

časovnim pritiskom bližnjega začetka dela v živo čez noč razvije zahtevano 

dodatno funkcionalnost, ki običajno na dolgi rok zahteva precej popravkov in 

vzdrževanja. Če je prilagodljivost celovite rešitve manjša in se mora 

poslovanje prilagajati vgrajeni poslovni logiki je tovrstno tveganje za 

investitorja precej manjše. 

Takoj po vzpostavitvi imajo sistemi ERP običajno tudi ugodne vplive na poslovanje. 

Znižajo se stroški v dobaviteljski verigi, skrajša se čas med naročilom in izvedbo, 

zaloge se zmanjšajo na minimum, izboljša se kakovost izdelkov in storitev, poveča se 

zanesljivost rokov, izboljšajo se odnosi s strankami, lažje pa tudi koordiniramo 

povpraševanje, dobavo in proizvodnjo. 

3.2 Programske rešitve za vodenje proizvodnje MES  

Vodenje in upravljanje proizvodnje, kjer so informacijski sistemi povezani po eni 

strani v industrijsko omrežje po drugi pa v lokalno, poslovno omrežje pogosto 

imenujemo kar proizvodni informacijski sistemi, v zadnjih letih pa se srečujemo tudi z 

imenom MES. MES sistemi se s svojimi funkcionalnostmi osredotočajo na izdelek in 

zagotavljajo podatke, ki omogočajo optimizacijo proizvodnih dejavnosti od izdaje  

proizvodnega naloga do njegove izvedbe. 

Usmerjajo in vzpostavljajo proizvodne dejavnosti, se nanje odzivajo in o njih 

poročajo, vse v stvarnem času. S tem omogočajo takojšnji odziv na spremenjene pogoje 

proizvodnje. Z osredotočenjem le na dejavnosti, ki povečujejo dodano vrednost, 

povečujejo učinkovitost proizvodnih operacij in procesov, kar se kaže v boljšem 
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izkoristku proizvodnih virov, točni dobavi izdelkov, hitrejšemu obračanju zalog in 

izboljšanju denarnih tokov. 

Pomembni trije sklopi vsakega sistema MES so torej: 

− zagotavljanje sledljivosti skozi proizvodnjo, 

− obvladovanje proizvodnega procesa (spremljanje zastojev, ključnih kazalnikov 

proizvodnega procesa), 

− kakovost proizvodov. 

Zelo pomembna je ugotovitev, da sistemi MES na področju proizvodnje dobro 

dopolnjujejo sisteme ERP. Lahko rečemo, da jih izolirajo od posebnosti proizvodnega 

procesa, hkrati pa odpirajo okno za vpogled v proizvodnjo in ažurno zagotavljanje 

dejanskih podatkov. MES ni konkurenca ERP, ampak njegova dopolnitev. Ker sistemi 

MES  ponavadi delujejo v navezi z drugimi informacijskimi sistemi, predvsem s sistemi 

planiranja, je potrebno zagotoviti ustrezno izmenjavo podatkov (vrstni red posameznih 

operacij, roki izdelave, število naročenih kosov …). Ena izmed osnovnih nalog sistemov  

MES je časovno razporejanje operacij in delovnih nalogov. Sistem MES se mora hitro 

in učinkovito odzvati na posamezne okvare in zastoje delovnih sredstev in delo 

preusmerjati na druge stroje ali kako drugače spremeniti potek dela. Vsi taki posegi pa 

ne bi bili mogoči, če sistem MES ne bi imel natančnih podatkov o stanju proizvodnje. 

Potrebna je povratna informacija, ki je pridobljena neposredno iz proizvodnih obratov. 

Na področje MES sistemov spadajo tudi razvrščevalniki, ki se uporabljajo za 

časovno določanje (terminiranje) proizvodnje oziroma končno razvrščanje. Za 

razvrščanje so MES sistemi povezani z ERP, saj brez njih težko delujejo. Zato se za 

uvajanje teh sistemov odločajo podjetja, ki že imajo uveden poslovni informacijski 

sistem in v okviru tega tudi proizvodni informacijski sistem, želijo pa izboljšati 

učinkovitost v proizvodnji in učinkovitost terminiranja. Proizvajalci informacijskih 

sistemov za razvrščanje so: Preactor, Ortems, Asprova in drugi (Kleindienst 2004, 18-

19).  

Prednosti, ki jih zagotavlja sistem MES: 

− z uvedbo MES sistema dosežemo hitrejši odziv na spremembe na ravni 

planiranja in vodenja proizvodne, 

− usmerjajo in vzpostavljajo proizvodne dejavnosti, se nanje odzivajo in o njih 

poročajo, vse v stvarnem času. S tem se posledično zmanjšajo zaloge in 

skrajšajo dobavni roki, 

− poveča se pregled nad celotnim proizvodnim procesom, proizvodni 

menedžment pa ima dostop do ažurnih podatkov, kar omogoča boljše 

upravljanje in ukrepanje, 

− pomoč pri iskanju kakovostnega proizvodnega načrta, 
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− zmanjšanje vpliva človeškega faktorja pri podrobnem planiranju proizvodnje, 

− povezanost delovanja planskega in komercialnega oddelka, 

− povečana produktivnost od pet do trideset odstotkov, odvisno od vrste 

proizvodnje (Kovačič 2005, 300). 

3.3 Programske rešitve za napredno planiranje in terminiranje proizvodnje 

Ponudniki sodobnih sistemov ERP že dolgo iščejo ustrezno rešitev za planiranje in 

razporejanje. Napredno planiranje sloni na ideji, da je treba vse plane v podjetju 

povezati. To pomeni, da se vsaka sprememba takoj pozna tudi v ostalih planih in na 

vseh ravneh planiranja. Prav tako je potrebno združiti in povezati vhode v proces 

planiranja – zagotoviti ustrezno povezavo s kupci in hkrati zagotoviti ustrezno povezavo 

z dobavitelji. Vsako spremembo na vhodu v proces planiranja (sprememba pri zahtevah 

kupcev) moramo hitro in učinkovito prenesti v spremenjeno zahtevo za naše 

dobavitelje. Ne govorimo več o posameznih planskih procesih v podjetju, povezavi med 

njimi in korakih njihovega izvajanja, ampak o enotnem in povezanem sistemu 

planiranja – in ne samo povezanem znotraj podjetja, marveč povezanem s kupci in 

dobavitelji. Govorimo o naprednem sistemu planiranja v preskrbovalni verigi. Rešitev je 

zasnovana na internetni tehnologiji, kjer so povezave s kupci in dobavitelji zasnovane 

na internetnih portalih s katerimi kupci posredujejo svoje plane in napovedi z vsemi 

spremembami. Ti podatki so vhod v celovit sistem planiranja znotraj podjetja in se z 

internetnim portalom povezujejo tudi z dobavitelji. Vse povezave so dvosmerne, kar 

pomeni, da se v primeru, da dobavitelji ne morejo izpolniti zahtev naročnika in da so 

dobavni roki ter zahteve kupcev ogroženi, ti podatki z internetnim portalom posredujejo 

kupcem (Moškon 2004, 4). 
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Slika 3.2: Napredno planiranje 

 

Vir: Moškon 2004, 3. 

Napredno planiranje in razporejanje APS (advanced planning and scheduling) 

gradi proizvodne operacije oddelka neposredno iz zahtev prodaje po posameznih 

naročilih. APS upošteva razpoložljivost materiala in proizvodnih zmogljivosti v realnem 

času ter plan dopolnjuje tako, da zmoremo kupcem v realnem času obljubiti datume 

odpreme. APS tvori proizvodni urnik na podlagi dogodkov ali operacij in ne na 

celotnem delovnem nalogu. Slednje omogoča planerju boljšo izrabo virov pri 

razporejanju in natančnejši plan proizvodnje. Planiranje in razporejanje uporabljata iste 

tabele in podatke, kar zagotavlja popolno uskladitev plana in urnika. Napovedovanje 

proizvodnje in glavni proizvodni urnik se ukvarjata s serijsko proizvodnjo v situacijah v 

katerih nepredvideno povpraševanje, dolgi pretočni časi in ostale zapletenosti ne 

podpirajo naročniške proizvodnje v realnem času. 

APS uporablja napredni MRP-II ali planiranje proizvodnih virov, ki tvori plan 

zahtev posameznih delovnih nalogov. Ta tvori izvedljive plane, določa (obljubljene) 

datume odpreme že ob naročilih, izboljšuje in omogoča enostavno nadgradnjo v polno 

uporabo APS. Sistem planira naročilo vzvratno od zahtevanega roka odpreme nazaj 

proti tekočemu datumu začetka proizvajanja. Sistem preko sporočil obvešča planerja o 

problemih glede nedoseganja  planiranih rokov odprem. 
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4 POPIS OBSTOJEČEGA STANJA V OBRAVNAVANEM PODJETJU  

Gumarska industrija je temelj, na katerem že od leta 1920 raste današnja Sava. 

Visoko kakovostni gumeno-tehnični izdelki in pnevmatike so tako plod več kot 80 letne 

tradicije. 

Dejavnost gumarskih programov, ki je bila do konca leta 2001 v matičnem podjetju 

Sava, d. d., se je s 1.1.2002 organizirala  v samostojno družbo Savatech, d. o. o.  

Sava, d. d. kot obvladujoča družba poslovne skupine Sava pa se je formalno 

preoblikovala v holding. Ta vključuje funkcijo upravljanja in financiranja skupine, 

skupne poslovne funkcije in poslovne storitve. 

Podjetje Savatech, d. o. o. je s tem postalo nosilec razvoja gumarske dejavnosti v 

okviru poslovne skupine Sava. Pod njegovim okriljem delujejo še ptujska Sava Guma, 

zagrebški Sava Rol, kranjski Sava-Schafer in Sava-GTI ter šest zunanjetrgovinskih 

družb, ki so sicer samostojne pravne osebe, vendar po upravljavskem načelu poročajo 

Savatech, d. o. o. 

Družba Sava nadaljuje z dejavnim prestrukturiranjem gumarskih programov, deluje 

v smeri izboljšanja tržne privlačnosti in konkurenčnega položaja izdelkov. 

Oddelek pnevmatik (eden od oddelkov Savatech, d. o. o.) izdeluje plašče za 

skuterje, mopede, motorje, vozila za vsak teren ATV in kart, za kolesa ter poljedelske in 

industrijske pnevmatike, vključno z vsemi pripadajočimi zračnicami. Podjetje uspešno 

sodeluje že vrsto let s priznanimi proizvajalci vozil kot so Piaggio, Aprilia, Peugeot, 

Malaguti in Tomos. 

Zaradi neprestanih inovacij in uspešnega prodora na trg z izdelki za prvo vgradnjo 

ter prodajnimi storitvami pokriva podjetje že skoraj vso Evropo, prisotni pa so tudi na 

trgih Severne, Srednje in Južne Amerike, Bližnjega in Daljnega vzhoda, nekaterih 

afriških držav ter Avstralije. 

V letu 1992 je bila Savatech oziroma oddelek pnevmatik prvi proizvajalec plaščev 

v Evropi, ki je prejel certifikat kakovosti ISO 9001. V letu 2000 je prejela tudi 

okoljevarstveni certifikat ISO 14001. Vsekakor pa s tem prizadevanja še zdaleč niso 

zaključena, saj je cilj podjetja neprestano izboljševanje proizvodnega programa. 

Bistvo strategije: 

− obdržati proizvodnjo plaščev v Evropi, 

− ustvarjati najvišji možni ugled na svetovnem trgu, 

− razvijati in proizvajati izdelke višjega kakovostnega razreda, 

− veliko pozornost posvečati zanesljivosti in kakovosti izdelkov na osnovi več 

kot 80-letne tradicije, 

− še naprej nuditi kupcem hitro in popolno storitev, 

− s hitro odzivnostjo neprestano dokazovati kupcem, da so prvi na seznamu 

prednosti. 
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Oddelek pnevmatike je prilagodljiv poslovni partner, kos izzivom, ki jih prinašajo 

sedanje in bodoče spremembe gospodarske situacije na globalnem trgu. 

Do podatkov opisanih v naslednjih podpoglavjih sem prišla na podlagi osebnega 

poznavanja proizvodnih procesov v katerih sodelujem že vrsto let, razpoložljive 

tehnološke dokumentacije in neformalnih intervjujev z odgovornimi obravnavanih 

področij. 

4.1 Predstavitev izdelka 

Glavni izdelke oddelka pnevmatik so plašči za različna motorna in druga vozila ter 

poljedeljske in industrijske stroje. Plašč je sestavljen iz obloge, dveh žičnih jeder in s 

dveh kordnih vložkov (slika 4.1). Vsem izdelkom je skupna diagonalna konstrukcija. 

Plašči, ki ne potrebujejo zračnice (tubles), imajo dodano še tesnilno ploščo. 

Slika 4.1: Zgradba plašča 130/60R13 MC 16 

 

Vir: Interna dokumentacija podjetja Savatech, d. o. o. 

Kljub temu, da sta struktura in zgradba izdelka dokaj enostavni, pa je zanj 

potrebnih veliko različnih sestavin. Osnovni material za izdelavo plaščev so: 

− surovine za izdelavo gumene zmesi, 

− material za ojačitev zgradbe (armatura), 

− pomožna sredstva. 

Surovine za izdelavo gumenih zmesi: 

− elastomeri, naravni kavčuk, sintetični kavčuk, SBR …, 
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− posebni kavčuk, dodatek smole, peptizatorji, 

− aktivna polnila: 

− saje 

− silika 

− neaktivna polnila: 

− kaolin 

− CaCO3, 

− sredstva za vulkanizacijo žvepla, 

− mehčala: 

− aromatska, 

− naftenska, 

− parafinska, 

− sredstva proti staranju: 

− voski, 

− antioksidanti, 

− antiozonanti. 

Material za ojačitev zgradbe (armatura): 

− jeklena žica za žična jedra, 

− tekstilni kord: 

− polyester, 

− nylon, 

− rayon. 

Pomožna sredstva 

− ločilna sredstva, 

− premazi, 

− lepila, barve, 

− materiali za ovijanje (PE folije, tekstil). 

Pnevmatike oziroma plašči so plod popolnoma lastnega razvoja od začetnih 

zamisli, izdelave ustreznih načrtov plašča, razvoja tehnologije, razvoja gumenih zmesi, 

razvoja potrebnih orodij, razvoja strojev in naprav do preskušanja plaščev in 

homologacije pri kupcih in neodvisnih institucijah ob upoštevanju vseh standardov, ki 

veljajo za področje pnevmatik in tudi vseh okolje varstvenih standardov. 
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Opredelitev razvoja 

Za nove izdelke se izdela časovni potek izvajanja posameznih operacij z 

upoštevanjem navodil za konstruiranje, preverjanje konstrukcije z metodo FMEA in 

programa aktivnosti v razvoju. 

Zasnova izdelka 

Oddelek razvojne tehnologije (RTE) izdela za neko dimenzijo plašča več različic 

dezena glede na tehnične zahteve izdelka. 

Overitev zasnove 

Vodja razvoja pregleda in potrdi zasnovo izdelka ter opravi izbor dezena. Če se 

izdelek razvija namensko za znanega kupca, se izbor dezena opravi v sodelovanju s 

kupcem. 

 

Slika 4.2: Razvoj plaščev v oddelku pnevmatik 

 

Vir: Interna dokumentacija podjetja Savatech, d. o. o. 
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Konstruiranje dimenzije in orodja 

Konstruktor izdelka izdela presek plašča, dezen in risbo napisov. Risbe preda 

konstruktorju orodij, ki izdela načrt orodja. V tem času konstruktor izdelkov izdela 

trdnostni preračun na podlagi katerega opredeli vrsto in lastnosti vhodnega materiala 

oziroma polizdelkov za izdelavo nekega plašča, ter izpolni obrazec s tehnološkimi 

podatki. 

Pregled zasnove 

Vodja RTE pregleda in podpiše izdelane načrte, ter poda zahtevek za potrditev 

investicije, ki opredeljuje upravičeno vrednost investicije v novo dimenzijo s 

prikazanim dobičkom. Direktor programa ali vodja RTE na sestanku uprave podjetja še 

enkrat upraviči investicijo. 

Če uprava podjetja odobri investicijo, je to zapisano v zapisniku uprave, ki ga dobi 

direktor programa (poslovna tajnost). Naslednji korak je izdelava orodij. Če je 

investicija odobrena, se nadaljuje z izdelavo orodij, drugače se projekt prekine. 

Izdelava orodij 

Izdelano orodje se pregleda glede na skladnost s predpisanimi merami in 

tolerancami v načrtu. Izdela se zapisnik o pregledu orodja – zapisnik pregleda. Če je 

orodje skladno z načrtom gre v uporabo v tovarno. V primeru, da orodje ni primerno 

izdelano se vrne izvajalcu. Napiše se reklamacijski zapisnik. 

Priprava poskusov 

Ponovno se preveri, če je na voljo vse potrebno za prvi poskus. Na sestanku s 

predstavniki proizvodnje se določi termin, napiše pa se tudi obvestilo o poskusu. 

Izdela se manjša količina izdelkov. Pri poskusu obvezno sodelujeta tehnolog (vodja 

poskusa) in vodja oddelka kontrole. Bistvo poskusa je izdelava prvih vzorcev na osnovi 

katerih se vizualno preveri ustreznost polizdelkov. Po končanem poskusu napiše 

tehnolog poročilo o poskusu, ki vsebuje oceno ustreznosti polizdelkov v končnem 

izdelku. Če se ugotovi, da so potrebne določene spremembe, se poskus ponovno razpiše. 

Po prvem praktičnem poskusu orodja (izdelava prvih končnih izdelkov) se izvede 

prevzem orodja. Izdela se dokument s poročilom. V primeru ugotovljenih neustreznosti 

gre orodje v popravilo napak, ki se nanašajo na izdelavo orodja. 

Testiranja 

Ko je izdelek vizualno zadovoljiv, se z zahtevanimi testi preizkuša na poskusni 

postaji. Tu se dobi potrjen dokument o rezultatih preskušanja. Nekatere plašče testirajo 
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tudi s testnimi vožnjami in meritvami opletanja plašča. V primeru razvoja novih zmesi 

pa se opravijo še dinamična testiranja na poskusnih postajah v zunanjih institucijah. 

Izdelava tehnološke dokumentacije 

V tehnološki dokumentaciji so zajeti vsi polizdelki, strojna oprema ter parametri na 

osnovi katerih je mogoče izdelati izdelek. Manj zahtevni izdelki se na podlagi 

predhodnih faz prevzamejo v redno proizvodnjo. 

Poskusna proizvodnja 

Namen poskusne proizvodnje je, da na osnovi tehnološke dokumentacije oddelek 

proizvodnje sam izdela izdelek. Poskusno proizvodnjo spremljajo tehnologi in 

predstavniki kontrole v skladu s tehnološko dokumentacijo. 

Če se vsi prisotni (vodja tehnologije, vodja proizvodnje, tehnolog, kontrolor) 

strinjajo z vsebino in načinom izdelave novega izdelka, se izdelek z zapisnikom sprejme 

v redno proizvodnjo. 

4.2 Proizvodna funkcija 

Na obseg proizvodnega programa in velikost naročil nekega izdelka vpliva vrsta 

dejavnikov. Na prvem mestu je treba omeniti, da gre pri določanju proizvodnega 

programa za iskanje kompromisa med možnostmi podjetja in zahtevami trga. 

Proizvodnja izdeluje izdelke v različnih količinah. Oprema je razporejena glede na 

zaporedje tehnoloških operacij nekega izdelka. 

Cilj proizvodnega programa je izboljšati ali vsaj vzdrževati kakovost izdelkov in pri 

tem zagotavljati poslovanje z minimalnimi stroški in čim krajšimi proizvodnimi časi. 
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Slika 4.3: Proizvodni proces izdelave plaščev 
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Proces izdelave plaščev se deli na štiri glavne dele: 

− Izdelava zmesi poteka na zaprtem mešalniku z dvema valjema. Vsak od 

mešalnih strojev ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Na odločitev kje bomo 

zmes pripravljali vpliva predvsem zahtevnost mešanja zmesi, količina mešanih 

zmesi, nevarnosti za delavce (vpliv kemikalij), zahtevnost zahtevane količine 

in  oblike zmesi v nadaljnji predelavi. 

− Izdelava polizdelkov. Za izdelavo polizdelkov potrebujemo žična jedra, 

tekstilni gumiran kord in gumene obloge. 

− Konfekcija plaščev. Konfekcija je združevanje polizdelkov (obloga, žično 

jedro, gumiran kord) v surovec pripravljen na vulkanizacijo. Glede na vrsto 

plašča se konfekcija opravlja na različnih strojih (RB 22, RB 11, RB 31, KS-

01, RBV–2). Surovci se hranijo na posebnih vozovih, pred vulkanizacijo pa se 

le ti še obrizgajo z notranje strani z emulzijo–ločilnim sredstvom, s čimer 

preprečimo zlepljanje z mehom. Meh je delovno sredstvo pri vulkanizaciji, ki 

omogoča pravilno oblikovanje plaščev v preši in preprečuje stik s paro. 
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− Vulkanizacija je zadnja stopnja izdelave končnega izdelka. Vulkaniziramo v 

prešah, ki so ogrevane z nasičeno paro. Zahteva različno dolge čase odvisno od 

vrste plašča.  

4.3 Prodajna funkcija 

Delo in postopki v prodajnem oddelku so dokumentirani in sledljivi od 

povpraševanja kupca, sklenitve pogodbe do izvedbe posla. Ob neprestanem preverjanju 

rezultatov si podjetje prizadeva za izboljšanje obstoječih postopkov in doseganje 

načrtovanih ciljev. 

Pri izpolnjevanju zahtev in potreb kupca sodeluje prodajni oddelek z oddelki 

razvoja, kontrole in proizvodnje, pa tudi s službami matičnega podjetja Savatech d.o.o, 

kot so finance, nabava, kontroling in logistika. 

Na podlagi telefonskega razgovora oziroma povpraševanja in pisnega naročila se 

posel običajno sklene, ko je kupec zaradi predhodnega sodelovanja že seznanjen z 

načinom poslovanja in s kakovostjo izdelkov. Zato je odgovornost za izvedbo posla v 

celoti zaupana komercialistu, vključno s pregledom pogodbe. Komercialist za izvedbo 

posla tako potrebuje  le potrditev roka izdelave, ki ga pove planer. 

Predvideni rok izdelave dobi komercialist na podlagi:  

− preverjanja zahtev kupca glede kakovosti izdelkov 

− preverjanja zalog izdelkov v skladišču 

− razpoložljive zmogljivosti proizvodnje (sodeluje planer) 

− zasedenosti proizvodnje, stanje zalog in dobavnih rokov za surovine (sodeluje 

planer). 

4.4 Povezava prodaje in proizvodnje 

Povezavo prodaje in proizvodnje najbolje opiše potek izvedbe naročila od sprejema 

povpraševanja do dostave blaga naročniku in prejema plačila. 

 Koraki oziroma dejavnosti izvedbe naročila so: 

− Sprejem povpraševanja. Prodajni referent sprejme ustno ali pisno 

povpraševanje in naredi zapisnik, v katerega vnese zahteve naročnika. 

− Pregled zahtev naročnika in zbiranje dodatnih podatkov. Prodaja pregleda 

ustreznost in jasnost zahtev naročnika. Če so nejasnosti, zbere dodatne 

podatke. Če pa so zahteve neustrezne, zavrne povpraševanje. 

− Opredelitev povpraševanja. Prodaja preveri ali so zahteve naročnika vezane na 

že obstoječe izdelke. Če je potreben razvoj novega izdelka oziroma 

modifikacija obstoječega, izda naročilo razvoju. 
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− Preverjanje možnosti dobave. Prodaja pregleda zaloge izdelkov. Če zahtevanih 

izdelkov ni na zalogi, planer prodaje in planer proizvodnje pregledata možnosti 

izdelave. 

− Določanje roka dobave. Prodaja določi rok izdelave na podlagi zasedenosti 

zmogljivosti in zalog oziroma dobavnih rokov surovin. 

− Pregled elementov pogodbe. Prodaja preveri pogodbene obveznosti, ki izhajajo 

iz naročnikovih določil. 

− Izdelava odgovora naročniku. Na podlagi povpraševanja in vseh preverjanj 

prodaja izdela odgovor naročniku – ponudba in predlog pogodbe. 

− Sklenitev pogodbe. Če se obe strani strinjata s predlagano pogodbo oziroma 

ponudbo in zahtevami naročnika ter naročnik to pismeno potrdi, je prodajna 

pogodba sklenjena – potrditev naročila. 

− Usmeritev naročila. Prodaja pripravi plan za izdelavo zahtevanih količin 

izdelkov. 

− Izdelava. Proizvodnja izdela zahtevano količino izdelkov. 

− Odprema v skladišče. Prevoz izdelkov v skladišče gotovih izdelkov in 

knjiženje zaloge. 

− Odprema kupcem. Prodaja izda nalog skladiščniku za odpremo, po potrditvi 

odpreme iz skladišča pa še račun (fakturo) kupcu. 

− Zaključek posla. Posel je zaključen z izvršenim plačilom. 
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5 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 

Podlaga deskriptivne analize obstoječega stanja so dolgoletne osebne izkušnje na 

področju planiranja prodaje v povezavi s planiranjem proizvodnje, neformalni intervjuji 

z udeleženci v obravnavanih proizvodnih in planskih procesih, ter opis poslovnih 

procesov v obravnavanem podjetju. 

Pogosto je težko uskladiti želje prodaje oziroma dobavnih rokov in časovnega plana 

proizvodnje. Pri tem so pogosta ovira ozka grla pri izdelavi različnih izdelkov, ki se 

lahko izdelujejo samo na točno določenih strojih. Vse službe, ki so povezane z izdelavo 

končnega izdelka so kar najbolj prilagodljive. 

Pogosto se dogaja, da so planirane količine prodaje prevelike. V tem primeru se 

planer proizvodnje, planer prodaje in vodja proizvodnje odločajo o možnih trenutnih 

povečanjih zmogljivosti kot so: dodatna izmena, nadurno delo, dodatno zaposlovanje 

delavcev in podobno. Če potrebam še vedno ni možno zadostiti, se dobave kupcem 

zamaknejo na čas, ko bo možna izdelava izdelka in sicer največ za en mesec. 

Oddelek pnevmatik uporablja šifrant materiala. Vsakemu izdelku je dodeljena šest-

mestna šifra, ki pove način pakiranja, mesec in leto izdelave (1A0708). Tako je veliko 

lažje obvladovati velikansko količino podatkov. 

5.1 Obstoječe stanje planiranja prodaje 

Za vnaprej določeno plansko obdobje, najpogosteje za obdobje osnovnega letnega 

plana, mora služba prodaje ugotoviti povpraševanje, oziroma določiti predlog plana 

prodaje glede na: 

− družine izdelkov (katere družine izdelkov se bodo v določenem časovnem 

obdobju izdelovale), 

− količine izdelkov (v kolikšnih količinah bo treba izdelati neko družino 

izdekov),  

− termine izdelave (v katerih delnih planskih obdobjih bo treba izdelati določeno 

količino neke družine izdelkov). 

Predlog plana prodaje po naročilu izhaja predvsem iz že znanih oziroma 

predvidenih naročil kupcev.  V primeru izdelave na zalogo pa iz tržnih analiz, kjer se na 

podlagi statističnih podatkov o prodaji v preteklih obdobjih napove povpraševanje v 

prihodnosti. 

Napoved prodaje za naslednje obdobje je podlaga planiranju proizvodnje in s tem 

tudi planiranju potreb po materialih. Plan prodaje se izdeluje v okviru poslovnega načrta 

za enoletno obdobje in za kratkoročno obdobje nekaj mesecev in tednov. Plan prodaje 

se izdela v oktobru za naslednje poslovno leto. 
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Ker gre za širok spekter osnovnih skupin izdelkov (plašči za mopede, plašči za 

skuterje, industrijski plašči in zračnice), ki se prodajajo različnim kupcem, se napoved 

prodaje naredi za vsako osnovno skupino izdelkov. Menedžment prodaje na podlagi 

izkušenj iz preteklih obdobij spremlja potek prodaje na domačem in tujem trgu, pri 

čemer daje velik poudarek spremljanju tržno dejavnost tekmecev. Poleg analize trga in 

tekmecev uporablja podjetje tudi direktno anketiranje velikih kupcev, ki ga opravi 

prodaji oddelek. Z nekaterimi kupci so sklenjene tudi letne pogodbe, ki kupca 

zavezujejo za nakup pogodbeno določene količine nekega izdelka. Za letne pogodbe 

dobijo kupci določene popuste, ugodnejše plačilne pogoje ali krajše dobavne roke. Pri 

predvidevanju oziroma pri uporabah različnih metod predvidevanja pa obstajajo 

različne stopnje tveganja odstopanj ocene bodoče prodaje od dejanske. Prodajni plan je 

izražen količinsko, vrednostno in strukturno. 

V praksi je operativni plan prodaje združitev že dospelih naročil in predvidenega 

povpraševanja. Samo potrjenim naročilom lahko določimo dobavni rok ob upoštevanju 

razpoložljivih proizvodnih kapacitet za ostala naročila. Za ostala naročila kupcu 

sporočimo najzgodnejši možni dobavni rok, ali pa na podlagi kupčevega želenega 

dobavnega roka preverimo možnost izvedbe. Ustrezno operativno planiranje tako 

pripomore k dobri uskladitvi prodaje  in  proizvodnje z vidika izpolnjevanja naročil, 

omogoča pa tudi s prodajo usklajeno preskrbo proizvodnje s količinsko ustreznim 

materialom. 

Operativni plan je v oddelku pnevmatik tedenski proizvodni plan, v okviru 

tedenskega pa tudi dnevni proizvodni plan. Tedenski proizvodni plan potrjujejo 

predstavniki prodajne službe in službe za planiranje proizvodnje vsakih štirinajst dni ob 

četrtkih za naslednja dva tedna. Spremembe plana so možne samo v nujnih primerih.  

Dnevni plan proizvodnje se določi na podlagi dospelih naročil, oziroma zasedenosti 

proizvodnih zmogljivosti v okviru tedenskega proizvodnega plana in sicer glede na 

zmogljivosti opreme za konfekcijo in vulkanizacijo. Do popravkov dnevnega 

proizvodnega plana prihaja zaradi preklica naročil, presežka oziroma manjka 

proizvodnje, prednostnih naročil v zadnjem trenutku, nenačrtovanih izpadov 

proizvodnje in podobnega. 

V štirinajst tedenskem planiranju se dogovarja in odloča tudi o sezonskih vplivih na 

proizvodnjo. Sezonska nihanja se v oddelku pnevmatik kažejo v mesečnem 

proizvodnem in prodajnem asortimentu. V prvih dveh četrtletnih obdobjih je prodaja 

izdelkov večja, zato je izdelana večja količina izdelkov, pa še zaloge v skladišču se 

zmanjšajo na minimum. Pomembno je, da se sezonska nihanja planirajo vnaprej in sicer 

v nesezonskem obdobju, kar v oddelku pnevmatik pomeni od oktobra pa vse do konca 

januarja. S tem se uskladita pravočasna nabava potrebnega materiala in  proizvodnja. 

V omenjenem oddelku se proizvaja na zalogo in po naročilu. Cilj planiranja je, da 

se izdelek izdela v dogovorjenem roku in v dogovorjenih količinah. 
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5.2 Obstoječe stanje planiranja proizvodnje 

Osnova planiranja proizvodnje je plan prodaje, ki se izdela na podlagi 

predvidevanja povpraševanja. 

Glavni proizvodni plan je kot sistem planiranja proizvodnje namenjen planiranju 

zasedenosti proizvodnih zmogljivosti in hkrati preverjanju razpoložljivosti kritičnih 

virov proizvodnega procesa in materiala. Usmerjen je v planiranje proizvodnje izdelkov, 

ki morajo biti razpoložljivi v določenem obdobju. Glavni plan proizvodnje določa, 

katera proizvodnja sredstva in viri so potrebni, hkrati pa podaja podatke o obremenitvi 

proizvodnih sredstev. 

Za planiranje proizvodnje so odgovorni nosilci področij oziroma glavni planer 

proizvodnje, ki je istočasno tudi planer materiala. Glavni planer sodeluje pri sestavi 

letnega plana materialnih potreb in končnih izdelkov, preverja zaloge in razpoložljivost 

materiala ter sprošča delovne naloge v proizvodnjo v skladu z operativnim planom. 

Planer proizvodnje je v neprestanem stiku s planerjem prodaje ter z vodji 

proizvodnje, tehnologije, kontrole in nabave. 

Naloge osnovnega planiranja proizvodnje so: 

− Plan proizvodnje opredeljuje naročila proizvodnji in nabavi. Plan določa 

potrebne količine izdelkov in želene roke izdelave. Planerja proizvodnje in 

prodaje uskladita potrebe prodaje s planom proizvodnje. 

− Planer proizvodnje pripravi na podlagi želenih izdelkov porazdelitev izdelkov 

po konfekcijskih strojih in stiskalnicah za vulkanizacijo. Porazdelitve izdelkov 

po strojih predstavljajo izhodišče za grobo planiranje potrebnih zmogljivosti. 

Na podlagi tehnološke dokumentacije izdelkov in njihovih komponent se 

določijo potrebe po delavcih in potrebne zmogljivosti strojev. Če razpoložljive 

zmogljivosti niso usklajene s potrebnimi, moramo predvideti spremembe virov 

ali pa spremeniti plan proizvodnje. 

− Planer vnese šifre materiala v informacijski sistem SAP R/3, v katerem se 

izdelajo procesni nalogi. Iz teh izhajajo kosovnice materiala. Istočasno se na 

podlagi v kosovnici opredeljenega materiala posodobi (zmanjša) tudi zaloga 

surovin v ERP. 

− Na podlagi procesnih nalogov in porazdelitev izdelkov po strojih planer 

pripravi tedensko plansko tabelo v Excelu (slika 5.1). Iz nje je razvidno na  

katerih konfekcijskih strojih in stiskalnicah za vulkanizacijo se bo izdeloval 

nek planiran izdelek.  

− S pomočjo planske tabele se izdela proizvodni nalog, v katerem so navedeni 

vsi potrebni elementi za izvršitev dela, kot so: opredelitev izdelka (kosovnica), 

količina, proizvodne operacije ter roki začetka in zaključka dela. 



Analiza obstoječega stanja 

 

40 

 

Slika 5.1: Tedenska planska tabela 

 

Vir: Interna dokumentacija podjetja Savatech, d. o. o. 

Planiranje proizvodnih zmogljivosti je vsebinsko primerljivo s planiranjem 

materialnih potreb. Sprotna in planirana proizvodna naročila, ki temeljijo na planu 

materialnih potreb, so osnova za planiranje strojnih zmogljivosti proizvodnje. S 

planiranjem proizvodnih zmogljivosti že na zgodnji stopnji ugotovimo, kje in kdaj bodo 

nastala ozka grla, ter tako sprejmemo preventivne ali druge možne ukrepe. Če jih ne 

moremo rešiti, moramo na novo prilagoditi razčlenitev proizvodnega programa. 

5.3 Informacijski sistem SAP R/3 

Leta 2002 je podjetje Sava, d. d., uvedlo informacijski sistem SAP R/3, ki podpira 

delovanje oskrbovalne verige v podjetju (proces nabave, logistike, prodaje, proizvodnje, 

kontrolinga, kontrole kakovosti, vzdrževanja in računovodstva). 

SAP R/3 je osnovan za upravljanje podatkov o poslovanju podjetja ali organizacije. 

Je celovita rešitev za številne funkcije v organizaciji in lahko podpira vse glavne 

poslovne procese. 

SAP R/3 pokriva celoten spekter poslovnih uporab od prodaje, logistike, nabave, 

skladiščenja, financ in računovodstva do kontrole. SAP R/3 deluje v sistemu odjemalec-

strežnik. To je sistem oziroma računalniško okolje.  Okolje v katerem odjemalec (osebni 

računalnik ali delovna postaja) zahteva informacije od strežnika. Komunikacija in 

izmenjava podatkov med njima je poznana kot relacija odjemalec-strežnik. 
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Arhitektura sistema SAP R/3 vsebuje strežnike programov, podatkovne strežnike in 

osebne računalnike z uporabniškim vmesnikom. Jedro sistema predstavlja zmogljivo 

omrežje podatkovnih strežnikov SAP R/3, na katerih so shranjeni šifranti in vsi podatki 

ter nastavitve, ki so potrebni za delovanje sistema. 

SAP R/3 temelji na relacijski bazi podatkov s tabelno strukturo. Podatkovne tabele 

vsebujejo različne tipe podatkov in tako lahko vzdržujejo podatke ter izvršujejo 

nadzorne funkcije. Zaradi povezanosti sistema je pomembno, da se podatki skrbno 

vnašajo v sistem. Nepravilno vnesen podatek je na voljo vsem uporabnikov. 

 

Slika 5.2: Prikaz planske table v sistemu SAP R/3 

Vir: Interna dokumentacija podjetja Savatech, d. o. o. 

Vsak uporabnik ima preko svojega računalniškega omrežja, ki je povezano s SAP 

R/3 sistemom, možnost pregledovanja, vnašanja in spreminjanja podatkov v sistemu. 

Vsak uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo s katerima se prijavi v sistem. 

Uporabniki imajo s tem dostop do podatkov in uporabniških programov, ki jih 

potrebujejo za opravljanje delovnih nalog, za katere so zadolženi. 

Ena izmed ključnih prednosti informacijske podpore SAP je povezanost številnih 

uporabniških programov, ki podpirajo funkcije v podjetju od financ, komerciale, 

kadrovske službe  do proizvodnje. To pomeni, da se sprememba podatkov na enem 

mestu v podjetja pozna tudi na vseh drugim mestih. 
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5.4 Slabosti in pomanjkljivosti obstoječega stanja planiranja prodaje v 

povezavi s proizvodnjo 

Planiranje proizvodnje je zelo zahtevno in razgibano delo, saj proizvodni program 

obsega več kot 440 različnih izdelkov. Dnevno se izdela približno 5000 kosov različnih 

izdelkov. Izmeta je približno za 500 evrov na dan oziroma približno 1,3 % dnevnega 

prihodka. V nekem trenutku je v proizvodnji izvaja približno 40 delovnih nalogov. 

Delovni nalog ima običajno do 10 delovnih operacij. Pri planiranju je treba na enkrat 

obravnavati od 200 do 400 delovnih nalogov. Proizvodnja ima osemurni delavnik in tri 

ali štiri izmene, odvisno od naročil. 

Planiranje proizvodnje še vedno poteka na tradicionalni način. Planerji na podlagi 

svojih izkušenj pripravljajo plane z uporabo planskih tabel. Tradicionalni načini 

planiranja in mikroplaniranja postajajo zaradi velikega števila delovnih nalogov, vedno 

težjega zagotavljanja usklajenega toka material od polizdelkov do končnega izdelka, 

naraščanja obsega proizvodnje in zapletenosti  izdelkov vedno težje obvladljivi. Hitre 

spremembe na trgu, spreminjajoče zahteve naročnika in kratki odzivni časi še dodatno 

otežujejo tradicionalne načine planiranja. 

Bistveni podatki iz proizvodnje kot so: časi izvajanja operacij delovnega naloga, 

število izdelanih kosov, število in vzroke izmeta, podatke o tipih in trajanju zastojev ter 

podatki o uporabljenih surovinah, polizdelkih in parametrih procesa, so pomembni za 

zagotavljanje sledljivosti in kakovosti izdelka. Za doseganje čim večje kakovosti teh 

podatkov jih je treba zajemati ob njihovem nastanku. Postopek zajema podatkov poteka 

tako, da vsak delavec po končanem delu ali po potrebi že med delom izpolnjuje 

predpisani obrazec – delovni list. Po končani izmeni vsak delavec izpolnjene obrazce 

izroči delovodji ali vnašalcu, ta pa predvidoma po zaključeni izmeni poskrbi za vnos 

podatkov v informacijski sistem SAP R/3. Za tak primeru ima informacijski sistem 

pripravljena ustrezna pogovorna okna. Že med samim vnosom se preverja pravilnost 

podatkov. Kljub uporabniški prijaznosti informacijskega sistema, pa je vnos težko ali 

nemogoče zaključiti, če so delovni listi izpolnjeni nepopolno ali z napačnimi podatki. 

Informacijski sistem ne ve, kdaj je nek podatek napačen in tako tudi ne more opozoriti 

na nepravilnost. Pravilne podatke je po končani izmeni ali naslednji delovni dan težko 

pridobiti. Zaradi zamudnega postopka je ročni vnos pogosto omejen le na najnujnejše 

podatke. 

Prodajni planski oddelek večkrat sprejme posel kljub temu, da ve, da je malo 

možnosti, da bodo izdelki izdelani do želenega kupčevega roka. Pri tem se zavedajo, da 

lahko stranka zardi večkratnih zavrnitev naročil poišče drugega dobavitelja. Zaradi tega, 

lahko stranko izgubijo za vedno. Vse te težave bi lahko omilili, če bi imel planski 

oddelek dobro informacijsko podporo, ki bi zagotavljala sveže, natančne, pregledne in v 

vsakem trenutku dostopne podatke o stanju v proizvodnji. 
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Prepoznani problemi pri planiranju so: 

− odstopanje rokov izdelave že potrjenih naročil, 

− dnevno usklajevanje z naročniki glede zamika dobav, zamude zaradi strojnih 

okvar, slaba kakovost izdelkov ali slaba produktivnosti kljub visoki zasedenosti 

strojev, 

− prepozen odziv na slabo kakovost izdelkov ali okvaro stroja povzroči 

zakasnitev ostalih del ter poveča število napak in izmeta, 

− veliko število sprememb v proizvodnem procesu (strojelom, pomanjkanje 

materiala, slabi vhodni materiali …), 

− nujna naročila oziroma prednostni izdelki zasedajo relativno velik del strojnih 

zmogljivosti, kar povzroči zaostanke pri dobavah ostalih izdelkov, 

− velika raznolikost izdelkov, 

− druge možnosti proizvodnih postopkov (npr. na isti preši sta lahko istočasno 

tudi dva različna izdelka oziroma dimenziji), 

− zapletenost proizvodnje (nekatera orodja so modularna, sestavljena iz več 

delov), 

− veliko prodajnih naročil (več kot zmore proizvesti proizvodnja) v sezonskem 

času prodaje od februarja do konca septembra, 

− nezadosten vpogled v stanje naročil v proizvodnji, zalog, surovin in 

polizdelkov. 

 Obstoječi sistem planiranja prodaje v povezavi s proizvodnjo ne omogoča: 

− podrobnega planiranja prodaje in proizvodnje. Planira se na tradicionalni način 

s pomočjo izkušenj in tabel. 

− natančnega potrjevanja rokov naročil. Sistem ne javlja nastalih težav v 

proizvodnji zaradi katerih se morajo prestavljati obljubljeni roki izdelave in 

dostave blaga kupcu. 

− kakovostnega in sistematičnega vpogleda v zasedene in proste zmogljivosti ob 

upoštevanju letnih in četrtletnih planov prodaje ter tekočih napovedi kupcev; 

− vpogleda ali izračuna največjega in najmanjšega števila delavcev na strojih. 

Tako se velikokrat zgodi, da pride do pomanjkanja ali presežka delavcev na 

nekaterih delovnih operacijah. 

− hitrega in učinkovitega odziva pri nastopu okvar ter  zastojev delovnih sredstev 

in preusmerjanja dela na druge proste stroje. 
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6 OPREDELITEV ŽELENEGA STANJA IN IZHODIŠČ ZA NAPREDNO 

PLANIRANJE 

 

Opredelitev želenega stanja in izhodišč za napredno planiranje sem izdelala s 

povzemanjem ključnih ugotovitev deskriptivne analize obstoječega stanja ter stanja na 

področju naprednega planiranja prodaje. Želeno stanje je tako združitev (sinteza) 

sistematično ugotovljenih potreb in stanja, pa tudi zahtev, želja in pričakovanj 

zaposlenih v oddelkih prodaje, planiranja proizvodnje in vodenja proizvodnje, ki sem 

jih dobila z neformalnimi intervjuji. 

Uspešno obvladovanje proizvodnih procesov in s tem večjo konkurenčnost in 

prilagodljivost si podjetje lahko zagotovi z izbiro informacijsko podprtega planiranja, ki 

ustreza značilnostim proizvodnje in odgovarja pričakovanjem podjetja. Prav tako 

pomemben dejavnik uspešnosti podjetja je usposobljenost zaposlenih, ki celotni sistem 

nadzorujejo ter z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem rešujejo probleme, pri katerih tudi 

sodobna tehnologija odpove. 

Cilj podjetja je čim uspešneje zadovoljiti osnovne zahteve trga, se pravi razvijati, 

izdelovati in dobavljati prave izdelke s pravo kakovostjo in ceno ter v dogovorjenem 

roku. Na doseganje teh ciljev pomembno vpliva učinkovitost vsakega člena oziroma 

partnerja v preskrbovalni verigi. Od partnerjev oziroma členov v verigi se zahteva dobro 

sodelovanje, ki temelji na hitri odzivnosti ter točnih in pravočasnih podatkih. Tudi pri 

tem igrajo pomembno vlogo celoviti informacijski sistemi, ki zagotavljajo ustrezne 

podatke in uskladijo dejavnosti v preskrbovalni verigi (Kovačič 2005, 299). 

6.1 Želeno stanje planiranja prodaje 

Vodstvo oddelka pnevmatik se je odločilo, da bo vpeljalo ustrezno programsko 

rešitev nadgradnje informacijskega sistema, ki bo zagotavljala podrobno planiranje 

prodaje in proizvodnje. 

Z večanjem natančnosti in točnosti planiranja prodaje ter proizvodnje se povečuje 

tudi uspešnost planiranja materialnih potreb. S tem se zagotovi tudi večjo stopnjo 

izpolnjevanja naročil v dogovorjenih dobavnih rokih, kar je poleg cene in kakovosti za 

kupca pomembno merilo kakovosti dobavitelja. Namreč z vidika konkurenčnosti so 

kupci vedno bolj zahtevni, zato so dobavni roki vse krajši. Za izboljšanje 

napovedovanja in zagotavljanja dobavnih rokov je tako nadgradnja informacijskega 

sistema popolnoma upravičena, saj bo lahko pomembno izboljšala konkurenčnost. 

Cilji želenega stanja planiranja: 

− Nadgrajeni informacijski sistem mora zagotavljati točen podatek o količini 

izdelkov, ki jih lahko proizvodnja pri določenih pogojih izdela v določenem 

časovnem obdobju oziroma koliko in kdaj je potrebno začeti proizvajati na 
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zalogo, da bo naročena količina proizvedena in dostavljena kupcu ob 

dogovorjenem času in v dogovorjeni količini. 

− Programska podpora mora podatki odgovor ali se pogodba naročenih dimenzij 

v sklopu že predvidenih in predhodno potrjenih naročil lahko potrdi oziroma  

jo je bolje zavrniti. 

− V primeru okvare stroja ali slabe kakovosti mora programska rešitev takoj 

javiti oziroma opozoriti na to, da blago ne bo izdelano v planiranem roku ter 

samodejno preračunati nov čas dobave blaga kupcu. 

− V podjetju izdelujejo na zalogo kot tudi po naročilu. Zaloga v skladišču je velik 

problem podjetja. Trenutno znaša zaloga od 370 do 480 ton. Mesečno se proda 

za približno 330 ton končnih izdelkov. Od uvedbe novega informacijskega 

sistema pričakujemo, da se bo zaloga zmanjšala na 320 do 380 ton.  

6.2 Želeno stanje planiranja proizvodnje 

Ko proizvodnja dobi naročila, mora določiti plan izdelave tako, da bodo izdelki 

dostavljeni kupcu ob dogovorjenem roku. Zato je pri planiranju rokov bistveno 

predvsem odločanje o količinah proizvodnje in rokih dokončanja. Količine naj bodo 

razporejene po proizvodnih delovnih mestih tako, da bodo ta čimbolj zasedena oziroma 

izkoriščena. Roki, v katerih naj bodo ta naročila izpolnjena ali splošneje rečeno, v 

katerih bodo proizvodi sprejeti v skladišče, pa so pri tem robni pogoji odločanja. 

Cilji želenega stanja planiranja: 

− Informacijski sistem mora povsem spremeniti sedanji način planiranja ter ga 

poenostaviti in odprl nove možnosti, na katere sedaj nismo mogli biti pozorni, 

− Informacijski sistem mora samodejno dostopati do podatkov, ki jih v oddelku 

prodaje vnesejo v obstoječ poslovni informacijski sistem. Na podlagi teh 

podatkov mora pripraviti optimalni tedenski in dnevni plan proizvodnje, 

vključno z razvrstitvijo delovnih nalogov glede na resnične zmogljivosti in 

stanje v proizvodnji. Upoštevati mora tudi prednostne dimenzije oziroma 

izdelke, ki jih določi prodajni oddelek, 

− Informacijska podpora mora zagotavljati izvajanje tedenskega  in dnevnega 

plana s čim manjšimi odmiki.  

− Delo proizvodnega planerja mora biti predvsem kontrola in spremljanje 

izvajanja plana ter reševanju vsakodnevnih sprememb in težav, ki jih ni možno 

popisati ali predvideti v programski rešitvi. 

− Informacijska podpora mora zagotavljati hitro javljanje okvar v proizvodnji ter 

hitro ukrepanje in iskanje rešitev za nastale težave. 

− Omogočati mora pravilno razporejanje medfaznih zalog. 
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− Razvrščevalnik mora omogočati hitrejše izvajanje rednega planiranja in hitrejše 

odzivanje. Pri podrobnem razvrščanju proizvodnih nalogov mora upoštevati 

merila, ki jih planer že sedaj uporablja pri oblikovanju dnevnega plana 

proizvodnje. Merila morajo biti vključena v postopke razvrščanja po sorodnih 

lastnostih materiala in značilnostih delovnih sredstev. 

− V proizvodnji mora biti uveden neposredni računalniški dostop do programske 

rešitve. Vsak delavec, ki ima dovoljenje za dostop in se prijavi v sistem, bo 

vnesel podatke o količini in potrdil zaključeno operacijo izdelave polizdelka ali 

končnega izdelka. Planer bo imel takoj na voljo podatke o stanju v proizvodnji, 

vključno s časom trajanja delovnih operacij. Tako bo planer lahko sledil poteku 

izdelave polizdelkov in končnih izdelkov. 

− V informacijskem sistemu se mora beležiti tudi delo delavcev na strojih. Iz 

podatkov se bo dalo veliko bolj natančno oceniti, resnične potrebe po 

dodatnem zaposlovanju ali pa prerazporeditvi obstoječih delavcev. 

6.3 Izhodišča za izbiro in uvedbo programske podpore za napredno 

planiranje prodaje ter proizvodnje 

Zaradi zelo velikega števila različnih izdelkov, dinamike, zahtevnosti in zahtev po 

optimizaciji proizvodnje je nujna uvedba računalniško podprtega informacijskega 

sistema finega planiranja, ki bo podpiral odločitve planske službe in dajal pregled nad 

trenutnim stanjem v proizvodnji. 

Za uvajanje informacijskega sistema za podporo finemu planiranju se pogosto 

odločajo proizvodna podjetja, ki imajo na eni strani že uvedeno informacijsko podporo 

za poslovne procese ERP, na drugi pa tudi že informacijsko podporo za vodenje 

proizvodnje (MRP-II). Uvedba računalniške podpore za področje planiranja prinaša 

povečanje učinkovitosti proizvodnje in zmanjšanje proizvodnih stroškov. 

Običajna programska orodja za podporo finemu planiranju so večinoma 

interaktivna orodja, ki omogočajo razvoj ustreznega modela in podporo planerju pri 

izdelavi optimalnega časovnega in funkcionalnega sosledja proizvodnih nalogov z 

upoštevanjem resničnih virov in zmogljivosti. Planerju z elektronsko planersko tablo, 

zagotavljajo interaktivno podporo, ki mu pomaga najti optimalno ravnotežje med 

zahtevami, povpraševanjem in razpoložljivimi proizvodnimi zmogljivostmi. 

Organizacija in procesi planiranja so pomemben element pri zasnovi  računalniške 

arhitekture za podporo planiranja (Kovačič 2005, 308). 

V želji, da bi bili boljši in uspešnejši, bo oddelek pnevmatik začel z uvedbo novega 

proizvodnega informacijskega sistema, s ciljem optimizirati planiranje prodaje in 

proizvodnje. Z njegovo uvedbo bo po pričakovanjih omogočeno izboljšanje kakovosti  
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prodajnih napovedi, zmanjšala se bo zaloga končnih izdelkov, izboljšala se bo 

razpoložljivost izdelkov, predvsem pa optimizirala zasedenost strojnih zmogljivosti 

Za uspešno delovanje katerega koli informacijskega sistema v proizvodnem 

podjetju je pomembno, da je  vpet v nek širši informacijski kontekst. Podatki, ki se 

zbirajo s  spremljanjem proizvodnje, predstavljajo pomemben vir informacij za poslovni 

informacijski sistem. Plani, ki se pripravljajo v poslovnem informacijskem sistemu, v 

obliki delovnih nalogov, potujejo v sistem za spremljanje proizvodnje. Nadgradnja 

novega sistema bo za dobro delovanje potrebovala še druge podatke v obliki šifrantov: 

− seznam strojev, 

− seznam delavcev, 

− seznam okvar opreme – zastojev, 

− seznam okvar izdelkov – izmet. 

Sistem za spremljanje proizvodnje bo omogočal nadzor nad tem, ali dela potekajo v 

skladu s plani. Med delom se bodo pripravljali podatki o izpolnitvi plana, izmetu in 

odpravljenih zastojih. Ti podatki bodo posredovani tudi v poslovni informacijski sistem. 

Potrebno bo opredeliti obliko izmenjave podatkov med SAP R/3 in novim proizvodno-

prodajnim informacijskim sistemom. 

Za učinkovito planiranje bo ključnega pomena zbiranje podatkov v proizvodnji in 

zagotavljanje povratne informacije o dejanskem stanju. Poleg podatkov o sledljivosti se 

bodo zbirali tudi podatki o količini, časih opravljenega dela in zastojih. Taki podatki o 

proizvodnji so pomemben vir za različne analize učinkovitosti in uspešnosti izvajanja 

poslovnega procesa. Na podlagi teh analiz bodo lahko vzdrževalci svoje delo usmerjali 

in osredotočili na odpravljanje tistih pomanjkljivosti, ki povzročajo največ zastojev. 

Vodje proizvodnje pa bo lahko na podlagi natančnih podatkov enostavno ugotovili, kje 

so ozka grla. Točni podatki o izkoriščenosti delovnih sredstev bodo pomembna povratna 

informacija planski službi za odločanje o novih investicijah. 
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7 ZAKLJUČEK 

Vedno večji pritiski trga zahtevajo vedno večjo kakovost za vse nižjo ceno. 

Uspešno podjetje mora biti prilagodljivo in hitro odzivno na spremembe na trgu. S 

sodobno informacijsko podporo to bistveno lažje doseči. Z načrtovanim sistemom 

informacijske podpore sledi oddelek pnevmatik smeri razvoja uspešnih podjetij. 

Zagotoviti želi najsodobnejšo in v vsaki industriji želeno ter pričakovano sledljivost 

kakovosti ob upoštevanju svetovnih standardov. Cilj je postati proizvajalec z najnižjimi 

proizvodnimi stroški med tekmeci, s tem prehiteti tekmece in povečati tržni delež. 

V delu diplomske naloge sem predstavila obstoječi sistem planiranja vključno z 

njegovimi slabostmi in željami po izboljšanju. Opisala sem sistem proizvodnje, dodala 

sem kratek opis izdelkov in postopkov njihove izdelave. 

Planiranje prodaje in proizvodnje se v našem podjetju še vedno izvaja na 

tradicionalen način. Planerji na podlagi svojih izkušenj pripravljajo plane z uporabo 

planskih tabel. Planiranje prodaje in proizvodnje zaradi vse več naročil, vse več 

različnih izdelkov, ter naraščanja obsega proizvodnje postaja vse težje obvladljivo. 

Posledično se zaradi zakasnelih informacij, kot so okvara stroja, slaba kakovost 

izdelkov, pomanjkanje števila delavcev povečujejo stroške proizvodnje. Planer prodaje 

se velikokrat znajde v dilemi ali sprejeti posel ali le tega zavrniti, saj je v obsegu že 

potrjenih naročil težko ugotoviti, ali bo želeno blago dobavljeno v predvidenem času. V 

primeru, da naročilo sprejmemo in zamudimo rok dobave, lahko pri stranki povzročimo 

velik izpad v proizvodnji in s tem ogromno stroškov, ki jih morajo kot dobavitelj 

pokriti. S tem povzročimo tudi veliko nezadovoljstvo kupcev. 

Največja pomanjkljivost, ki sem jo prepoznala kot ključno je, da so operacije 

podrobnega planiranja zelo približne in pogosto odstopajo od planov prodaje. 

Operativni plani se pogosto popravljajo, zaradi velikega števila izrednih dogodkov, ki 

spreminjajo zaporedje dela v proizvodnji. Obstoječi informacijski sistem SAP R/3 je tog 

in ne omogoča primernega planiranja proizvodnje in prodaje. 

ERP sistem SAP R/3, ki ga uporabljamo v podjetju, podpira večino poslovnih 

procesov. Kreiranje delovnih nalogov za končne izdelke v SAP R/3 izvajamo ročno, pri 

čemer že vnaprej upoštevamo oceno zmogljivosti proizvodnje. Ta ocena temelji na 

planerju in njegovem poznavanju proizvodnje, njenih omejitev in na njegovih 

predvidevanjih. V SAP/R3 torej ne vnašamo dejanskih prodajnih potreb, temveč 

planirane količine izdelkov, ki naj bi se dejansko lahko proizvedle. Drug poznan 

problem pa je dejstvo, da mora planer najprej ugotoviti dejansko stanje na podlagi 

podatkov, ki jih dobi iz proizvodnje, nato pa se lahko posveti svojemu osnovnemu delu. 

Programske rešitve za naprednejše planiranje proizvodnje na podlagi zasedenosti 

zmogljivosti MRP-II pa v obstoječi informacijski podpori v podjetju ni. 
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Dopolnitev obstoječega sistema ERP s sistemom planiranja na podlagi MRP-II je 

glede na obstoječe stanje najboljša rešitev, saj ponuja veliko prednosti, ki jih dolgoročno 

potrebujemo v oddelku pnevmatik. To je od iskanja kakovostnega plana proizvodnje, 

zmanjšanja vpliva človeškega faktorja pri podrobnem planiranju proizvodnje, 

povezanosti delovanja planskega in komercialnega oddelka do povečane produktivnosti. 

Nadgradnja bi bila upravičena tudi iz finančnega vidika, predvsem v primerjavi z 

investicijo v obstoječ informacijski sistem in glede na koristi, ki jih dopolnitev 

obstoječega informacijske podpore omogoča. 

Z dopolnitvijo informacijske podpore bi izboljšali pravočasno dobavo kakovostnih 

in cenovno ugodnih izdelkov in povečati zadovoljstvo kupcev. To bi veliko doprineslo k 

lažjemu in natančnejšemu potrjevanju naročil. Prav tako bi prodaja hitreje obveščena o 

morebitni zakasnitvah izdelave nekaterih izdelkov. Dodatna informacijska podpora naj 

bi v največji možni meri avtomatizirala postopek planiranja in s tem skrajšala potreben 

čas za pripravo operativnega plana. Pri tem mora upoštevati vse omenjene 

pomanjkljivosti obstoječega sistema planiranja, omogočati mora izračun potreb po 

delovni sili in vnos dejanske realizacije neposredno v proizvodnji, planerju pa mora 

zagotavljati vpogled v dejansko stanje proizvodnje na enem mestu. S tem bo imel planer 

možnost za hitre popravke proizvodnega plana, ki so potrebni zaradi običajnih 

nepredvidljivih dogodkov. V oddelku pnevmatike je motenj v fazah proizvodnje preveč, 

precej tudi zaradi pomanjkljivosti podatkov v sedanjem informacijskem sistemu in 

približnem planiranju. Zato je povsem upravičeno pričakovati, da bodo stroški z dobro 

organizirano proizvodnjo in natančnejšim planiranjem občutno manjši. 

Pri pripravi diplomske naloge sem naletela na posamezne težave pri pridobivanju 

nekaterih informacij, predvsem zaradi neozaveščenosti ljudi. Pri nadgradnji novega 

informacijskega sistema pričakujem težave zaradi velikega števila različnih izdelkov in 

prevelike zapletenosti proizvodnje. Dopolnjen sistem planiranja bo moral upoštevati 

izjemno veliko število različnih kombinacij delovnih postopkov, ki vse vodijo do enakih 

končnih izdelkov, vendar lahko prava izbira pomembno vpliva na učinkovitost 

proizvodnje.  Zaradi tega je treba natančno opisati proizvodne procese, proizvodne vire 

in proizvodne postopke izdelkov, ki so osnova uspešnega planiranja s sistemov 

planiranja po načelu MRP-II. Ključni izziv po uvedbi sistema za napredno planiranje bo 

tudi ažurnost podatkov o stanju v proizvodnji, ki je v celoti rešljiv le z uvedbo 

avtomatskega zajemanja podatkov, ki pa ga za enkrat ne predvidevamo. 
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