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POVZETEK 

Proizvodna podjetja morajo zaradi razmer na trgu stalno stremeti k najrazličnejšim 

izboljšavam, največ teh pa se nanaša na vodenje in planiranje v podjetju. Na teh področjih je 

veliko principov, ki so odvisni od tipa proizvodnje. V nalogi skušamo identificirati kazalnike, 

ki pomagajo pri odločitvi o izbiri pravega tipa, obenem pa trdimo, da je optimalna sinergija 

različnih tipov vodenja glede na specifike. V nalogi izpostavimo predvsem JIT in MRP 

princip vodenja in možnosti njunega povezovanja. V ta namen je izdelan tudi eden od možnih 

kazalnikov, ki nam je lahko v pomoč. 

 

Ključne besede: ERP, MRP, JIT, hibridna proizvodnja, VIHS, HIHS 

 

SUMMARY 

In the current market conditions, all production companies must continually strive to enable 

various improvements; a significant part of those relates to the management and planning 

within the company. In this area, several principles exist, which depend on the types of 

production. In this thesis, we are trying to identify indicators that assist us in the decision on 

the selection of the right type. At the same time, we suggest that the optimal choice is synergy 

of the different types of management in accordance with their specifics. In the thesis, we 

predominantly focus on JIT and MRP management principles and the possibilities for their 

integration. For this purpose, we created one of the possible indicators, which could be of 

assistance. 
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1 UVOD 

Proizvodna podjetja v Evropi se soočajo z resnimi izzivi. Intenzivna tradicionalna proizvodnja 

se seli v cenejša okolja, visoko tehnološka proizvodnja, za katero so značilne manjše serije in 

velika paleta izdelkov, pa v države s hitrim tehnološkim napredkom in nižjimi stroški. 

Podjetja so tako prisiljena nenehno iskati bolj inovativne načine za povečanje svoje 

konkurenčnosti, da bi ostala dobičkonosna. Ko govorimo o principu načrtovanja in vodenja 

proizvodnje, sta običajna dva pristopa: uvajanje vitke proizvodnje ali uporaba sistema ERP 

(angl. Enterprise Resource Planning) za potrebe načrtovanja. ERP je uporabljen predvsem v 

zahodnem svetu in je nastal z uporabo računalnikov, medtem ko vitka proizvodnja izhaja iz 

sistema TPS (angl. Toyota Production System). Novejši pristop je hibridna proizvodnja, ki 

združuje oba principa. 

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema  

ERP sistem je poslovno-informacijski sistem, ki zajema celovito programsko opremo za 

upravljanje in integracijo vseh poslovnih funkcij znotraj organizacije. Pomemben del ERP 

sistema je planski del. Podlaga za to je MRP načrtovanje (angl. Material Resource Planning), 

ki vključuje načrtovanje vseh virov in ga uvrščamo v princip potiskanja proizvodnje (angl. 

Push principale). Uporaba MRP načrtovanja ima številne koristi na različnih področjih v 

podjetju, saj med drugim pomaga pri zmanjševanju zalog in izkoriščanju virov, ključna 

slabost pa je predpostavka o fiksnosti vodilnega časa (Stevenson 2005, 623). 

 

Na drugi strani imamo koncept JIT (angl. Just In Time) oziroma koncept ravno ob pravem 

času in princip vlečenja (angl. Pull principale), ki ju uporabljajo predvsem v avtomobilskih 

tovarnah na Japonskem. Najbolj poznana med njimi je Toyota. Princip te metode je 

proizvajati samo toliko kot potrebuješ in takrat, ko potrebuješ. Ključni razliki med vitko in 

klasično proizvodnjo sta: neprestana težnja k odpravljanju aktivnosti, ki ne prispevajo k 

dodani vrednosti, in drugačen odnos do zasedenosti strojev, saj kot pomembnejšega od 

zasedenosti strojev opredeljuje pretok izdelkov (Stevenson 2005, 666). 

 

Dolgo je obstajala dilema, ali sta principa potiskanja in vlečenja izključujoča ali lahko živita v 

sožitju. Flapper idr. (1991, 329–341) trdijo, da lahko živita skupaj in predlagali so vgraditev 

JIT sistema v MRP sistem, saj je to po njihovem idealen princip za načrtovanje in nadzor, 

medtem ko je JIT najboljše orodje za zmanjševanje stroškov in vodilnega časa – tako bi 

izkoristili prednosti obeh principov. Nekaj let kasneje sta Cochran in Kim (1998, 1141–1155) 

še podrobneje opredelila hibridno proizvodnjo in jo razdelila na dva različna tipa. Prvi tip je 

horizontalni hibridni sistem HIHS (angl. Horiztontally Integrated Hibrid System), drugi pa 

vertikalni hibridni sistem VIHS (angl. Vertically Integrated Hibrid System). Za HIHS je 

značilno, da so posamezne vzporedne linije vodene različno. Ene so JIT, druge MRP, medtem 
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ko je VIHS na ravni proizvodnih linij voden z JIT, na višji ravni pa z MRP, ki vse linije 

združuje v celoto. 

 

Analizo ABCxyz (analiza stroškovne pomembnosti in analiza dinamike porabe materiala) 

tvorita analizi ABC in XYZ. Na osnovi njunih rezultatov se oblikuje odločitvena tabela, kjer 

za različne kombinacije obeh analiz dobimo štiri razrede primernosti, od zelo primernih do 

neprimernih izdelkov za JIT proizvodnjo (Starbek idr. 1993, 95). 

 

Prvi del je ABC analiza. V njej materiale razvrstimo v tri skupine po stroškovni pomembnosti 

(Ljubič 2006, 326): 

- v razred A razvrstimo 5–10 % materialov, ki podjetju povzročijo 70–80 % stroškov, 

običajno jih je tudi težko zagotoviti in so zato zelo pomembni za poslovanje; 

- v razredu B je 20–30 % materialov, ki podjetju povzročijo 20–30 % stroškov, 

zagotavljanje pa ni posebej problematično; njihova pomembnost je zato srednje velika; 

- v razred C spada 50–70 % vseh materialov, ki podjetju povzročijo 5–10 % stroškov, 

običajno jih je lažje zagotoviti in so zato manj pomembni. 

 

Drugi del je analiza XYZ, ki upošteva dinamiko porabe materialov, ki jih razvrstimo v tri 

skupine (Ljubič 2006, 329–330): 

- v razred X sodijo materiali, ki imajo stalno porabo v vseh terminskih enotah v daljšem 

časovnem obdobju; poraba je ustaljena (približno 50 % materialov); 

- v razred Y sodijo materiali, ki imajo sicer stalno porabo v vseh terminskih enotah, a 

poraba ni stabilna (približno 20 % materialov); 

- v razredu Z so materiali, katerih poraba po obdobjih je nestalna (približno 30 % 

materialov). 

 

Izbrano podjetje se je že odločilo za prehod na hibridno proizvodnjo na osmih proizvodnih 

linijah, kjer se izdelujejo različne skupine izdelkov. V magistrski nalogi želimo preveriti in 

preizkusiti pravilnost odločitve ter izdelati metodo, s pomočjo katere bo lažja odločitev, na 

katerih linijah je sprememba še smiselna, in bo v naprej razvidno, kje se lahko pričakujejo 

največji ekonomski učinki. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Motiv za raziskavo je olajšati izbor optimalnega tipa proizvodnje podjetjem za svoj nabor 

izdelkov, saj menimo, da je izbira odvisna predvsem od samega artikla in z njim povezane 

dinamike okolja.     
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1.2.1 Namen 

Osnovni namen magistrske naloge je izdelati analizo primernosti skupin izdelkov za hibridno 

potisni-povleci proizvodnjo (angl. Hybrid push-pull production) v obravnavanem podjetju in 

dokazati, da je primernost skupine izdelkov ključni dejavnik za večjo produktivnost in 

ekonomičnost. Prikazana bo tudi povezava med produktivnostjo in ekonomičnostjo 

proizvodnje v obravnavanem podjetju. Namen naloge je tudi izdelati kazalnik ravni 

servisiranja kupca na osnovi proizvodno-logističnih kazalnikov. 

1.2.2 Cilji 

Glavni cilji naloge so prikaz in analiza konkretnega primera v izbranem podjetju: izračun 

primernosti skupine izdelkov, produktivnosti proizvodnje, stroškov zalog, faktorja 

povezanosti med produktivnostjo in ekonomičnostjo ter ravnjo servisiranja kupca. Vsi 

izračuni bodo izdelani za posamezno linijo in dve polletni obdobji:  

- obdobje, ko je bil v uporabi izključno MRP, 

- obdobje po prehodu na hibridno proizvodnjo. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze 

Temeljna teza pravi, da uvedba hibridne proizvodnje podjetju prinaša dobiček, ker bo ta 

povzela dobre lastnosti obeh tipov proizvodenj. Preverjamo pa tudi trditev, da smo boljše 

rezultate dosegli na linijah, kjer se proizvajajo izdelki, ki so po značilnostih primernejši za 

vitko proizvodnjo. Testirali smo naslednje hipoteze. 

Hipoteza 1:  

S prehodom na hibridno proizvodnjo se poveča produktivnost proizvodnega sistema v 

odvisnosti od primernosti izdelka za hibridno proizvodnjo. 

 

V prvem koraku smo izračunali produktivnosti na osnovi izdelane količine izdelkov in 

porabljenega časa po posameznih linijah za obe obdobji.   

 

V drugem koraku smo ugotavljali primernost izdelka za vitko proizvodnjo na dva načina: 

- glede na stroškovni vidik in vidik dinamike posameznega izdelka, za kar smo izdelke 

razvrstili v matriko, ki smo jo dobili z ABC in nato še XYZ analizo izdelkov; z 

razvrstitvijo dobimo oceno primernosti skupine izdelka za vitko proizvodnjo na treh 

različnih stopnjah; iz sistema smo v ta namen pridobili prodane količine in ceno izdelkov 

za obdobji (Ljubič 2006, 326–369); 

- primernost glede na strukturno in tehnološko kompleksnost skupine izdelka (Lawson 

2006, 16); v tem primeru smo skupine izdelkov razvrstili v matriko s tremi stopnjami 
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primernosti, vhodni podatki bodo ocenjena kompleksnost kosovnice in ocenjena 

kompleksnost tehnološkega postopka za posamezno skupino izdelkov.    

-  

Na hipotezo 1 smo odgovorili s korelacijsko analizo med faktorjem povečanja srednjih 

vrednosti produktivnosti proizvodnje med obema tipoma vodenja proizvodnje in oceno 

ustreznosti izdelka za hibridno proizvodnjo. Ker imamo dva načina ocenjevanja, smo izvedli 

analizo za vsakega posebej in nato še za skupno oceno obeh. Za primerjavo srednjih vrednosti 

smo uporabili t-test. 

Hipoteza 2:  

S prehodom na hibridno proizvodnjo se zmanjšajo stroški zalog materialov v odvisnosti od 

primernosti posameznega materiala za hibridno proizvodnjo.  

 

V prvem koraku smo za opazovani obdobji na vsaki liniji zbrali podatke o porabi posameznih 

materialov in za vsakega posebej ocenili primernost za vitko proizvodnjo z že opisanima 

metodama ABC in XYZ. Rezultat bo stopnja primernosti materialov v posameznih skupinah 

izdelkov na osnovi cen materialov in porabljenih količin. 

 

V drugem koraku smo izračunali povprečen strošek zaloge za opazovani obdobji glede na 

količino zaloge posameznih izdelkov, cen izdelkov, stroškov vezave kapitala in stroškov 

skladiščenja. Večje prihranke pričakujemo tam, kjer je večji del materialov primeren za 

hibridno proizvodnjo, saj je pričakovana zaloga pri teh materialih nižja. 

 

Na hipotezo 2 smo odgovorili s korelacijsko analizo med faktorjem povečanja srednjih 

vrednosti stroškov zalog med obema tipoma vodenja proizvodnje in oceno ustreznosti 

materialov za hibridno proizvodnjo. Ker imamo dva načina ocenjevanja, smo izvedli analizo 

za vsakega posebej in nato še za skupno oceno obeh. Za primerjavo srednjih vrednosti smo 

uporabili t-test. 

Hipoteza 3:  

Faktor povezanosti med produktivnostjo in ekonomičnostjo ob spremembi načina vodenja 

proizvodnje ostaja pozitiven in značilno povezan. 

 

Uporabili smo dosedanje izračune produktivnosti in jim dodali izračun ekonomičnosti, ki smo 

ga izračunali iz izdelanih količin in proizvodnih stroškov, ki smo jim dodali tudi stroške 

zalog. S korelacijsko analizo smo preverili, ali se na podlagi proizvodnega kazalnika 

produktivnosti da predvideti odziv stroškovnega kazalnika ekonomičnosti.  
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Hipoteza 4:  

Raven servisiranja kupca je pozitivno povezana z izbranimi proizvodnimi kazalniki. Dva 

izmed glavnih razlogov uvajanja hibridne proizvodnje v proučevanem podjetju sta bila 

skrajšanje in zanesljivost dobavnih rokov. Kazalnik ravni servisiranja kupca je izveden iz 

naslednjih proizvodnih kazalnikov: produktivnosti, časa izvedbe, izrabe kapacitet, števila 

menjav na dan in povprečnega nihanja porabe. V proizvodnji želimo predvideti, kakšna bo 

pričakovana raven servisiranja kupca in kateri proizvodni kazalniki najbolj vplivajo na raven 

servisiranja kupca, ki je odvisna od realizacije predvidenega prodajnega roka. Vsi vhodni 

proizvodni podatki izhajajo že iz prejšnjih hipotez, dodamo le še prodajna podatka: 

obljubljeni rok dobave in dejanski rok dobave. 

 

Hipotezo 4 smo preverili z multiplo regresijsko analizo, kjer smo skušali dokazati, da lahko z 

že omenjenimi neodvisnimi proizvodnimi spremenljivkami dovolj natančno pojasnimo 

odvisno spremenljivko, ki je v našem primeru kazalnik ravni servisiranja kupca. Z 

neodvisnimi spremenljivkami, ki najbolje pojasnjujejo odvisno spremenljivko, smo s pomočjo 

različnih obtežitev posameznih spremenljivk skušali še dodatno izboljšati kazalnik ravni 

servisiranja kupca.  

1.4 Metode raziskovanja 

Raziskava v magistrski nalogi bo sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V 

teoretičnem delu smo z metodo deskripcije proučili obstoječo strokovno in predvsem 

znanstveno literaturo, pojave in dejstva, z metodo komplikacije pa smo uporabili izpiske, 

navedbe in citate različnih avtorjev za izbrano področje. Področje obsega analizo MRP in JIT 

sistemov ter predvsem hibridnih sistemov, za kar bo uporabljena komparativna metoda. 

Poglobili smo se tudi v kazalnike za merjenje produktivnosti proizvodnje, ekonomičnosti 

proizvodnje in razvrščanje izdelkov glede na primernost za hibridno proizvodnjo.  

 

V prvem delu empirične raziskave smo iz poslovno-informacijskega sistema zbrali dnevne 

časovne serije podatkov za obdobje pol leta pred uvedbo hibridne proizvodnje in pol leta po 

uvedbi hibridne proizvodnje na osmih linijah obravnavanega podjetja. Obdobje uvedbe je 

odvisno od posamezne linije, saj uvedba hibridne proizvodnje ni bila sočasna. Dnevne 

podatke smo statistično obdelali in izračunali ključne kazalnike za vrednotenje proizvodnje in 

doseganje prodajnih rokov. 

 

V drugem delu smo analizirali opazovane skupine izdelkov z analizo izdelka ABCxyz in 

analizo ocene kompleksnosti izdelka, s katerima smo izdelke, in s tem skupine izdelkov, 

razvrstili v ustrezne kategorije primernosti za hibridno proizvodnjo. 
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V tretjem delu smo s pridobljenimi podatki in analizami skušali odgovoriti na dane hipoteze. 

Podatke smo obdelali s programskim paketom SPSS. 

1.5 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavke magistrske naloge: 

- pri zajemanju podatkov v proizvodnji ni prihajalo do večjih napak,  

- ostali parametri se med prehodom na hibridno proizvodnjo niso značilno spremenili,  

- zunanji dejavniki ne vplivajo na proučevani proizvodni proces. 

 

Omejitve magistrske naloge: 

- raziskava je časovno omejena na polletno obdobje pred uvedbo hibridne proizvodnje in 

polletno obdobje po uvedbi hibridne proizvodnje, 

- raziskava je bila narejena le v enem podjetju, 

- raziskava je bila narejena na osmih proizvodnih linijah in s tem na osmih skupinah 

izdelkov, 

- raziskava je študija primera, zato generalizacija dobljenih rezultatov na druge primere ni 

neposredna. 
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2 TEORETI ČNA IZHODIŠ ČA O OBRAVNAVANIH TIPIH PROIZVODNJE 

V zadnjih letih pritisk na proizvajalce nenehno narašča. Glavni razlog je velika ponudba 

najrazličnejših izdelkov, posledično pa se povečuje pritisk na cene in zahtevnost kupcev. To 

se dogaja v skoraj vseh panogah, zato si poglejmo, s kakšnimi izzivi se soočajo proizvajalci. 

Globalizacija in pritisk konkurence 

Konkurenčni pritisk se zadnja leta stopnjuje zaradi globalizacije, konca hladne vojne, 

liberalizacije trgov in rasti nekaterih velikih trgov, kot so države BRIC. Globalizacija je 

povzročila spremembe, ki še dodatno spreminjajo razmerja med kupci in dobavitelji, 

posledica pa je razvoj globalnih dobavnih verig. Predelovalne organizacije morajo iskati nove 

načine, kako ponuditi strankam dodano vrednost, in odgovarjajo na povpraševanja 

potrošnikov z večjo okretnostjo. 

Iz masovne proizvodnje v masovno prilagajanje 

Henry Ford je proizvodno linijo predstavil že leta 1916 in jo v letu 1926 poimenoval 

»masovna proizvodnja« (Brown idr. 2000). V zadnjih 30 letih se je svet dramatično 

spremenil. Prišlo je do odmika od masovne proizvodnje, kjer so kupci kupovali enake 

proizvode. Kupci so postali zahtevnejši in hočejo tisto, kar si zares želijo, zato prihaja do 

množičnih prilagoditev, ki izpolnjujejo zahteve uporabnikov glede izdelkov. Želja trgovcev je 

ugoditi vsaki želji posameznika, kar otežuje proizvodnjo. Podjetje mora zato prilagoditi 

načrtovanje in obvladati proizvodnjo vedno večje palete izdelkov.  

Krajšanje življenjskega cikla izdelka 

Ne samo, da kupci želijo vedno bolj prilagojene izdelke po naročilu, hkrati se krajšajo tudi 

življenjski cikli izdelkov. Da bi ohranili ali povečali tržni delež, morajo proizvajalci uvesti 

več novih izdelkov in hitreje obnoviti že obstoječe. Skrajšanje življenjskih ciklov izdelka 

vpliva na vse proizvodne in ostale procese v organizaciji. 

Manjše velikosti serij in krajšanje vodilnih časov 

Poleg navedenega kupci zahtevajo tudi krajše dobavne roke. Zaradi prilagoditev izdelkov se 

masovne serije manjšajo vse do enega kosa. Sočasno s tem so proizvajalci pod nenehnim 

pritiskom po zmanjševanju obratnega kapitala in zmanjšanju zalog ter stroška dela v procesu. 

Predelovalne organizacije morajo sprejeti nove proizvodne filozofije in tehnike, ki jim bodo 

omogočile skrajšanje časa in sprostitev obratnega kapitala. 

Zunanje izvajanje in specializacija 

Velika poceni gospodarstva v vzponu, kot so države BRIC, hitro povečujejo svoje proizvodne 

zmogljivosti. Zahodna podjetja so se prisiljena odločiti, ali naj preselijo proizvodnjo v države 

z nižjimi stroški ali pa se specializirajo in tekmujejo z razvijanjem tehnologije in 
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diferenciacijo izdelkov. Čeprav imajo določene prednosti organizacije v bližini glavnih trgov, 

ki še vedno proizvajajo v zahodnih državah, pa morajo odpraviti vse rezerve, da bi ostale 

konkurenčne (Brown idr. 2000). V preglednici 1 lahko vidimo okolje in zahteve, v kakšnih so 

delala podjetja pred petdesetimi leti in kako je danes.  

Preglednica 1: Značilnosti proizvodenj v različnih obdobjih 

Področje 
 

1965 
 

2013 
 

Zapletenost 
dobavne verige 

Nizka. Dobavne verige so bile kot 
verige – so bile bolj linearne. 
Prevladujejo vertikalno integrirane 
domače dobavne verige. 

Visoka. Dobavne verige so videti bolj 
kot »trakovi oskrbe«, razdrobljene in 
razširjene po celem svetu. 

Življenjska doba 
izdelkov 

Dolga. Pogosto merjena v letih ali 
desetletjih. 

Kratka. Pogosto merjena v mesecih 
(še posebej na področju tehnologije). 

Zahtevnost strank 
za odzivnost 

Nizka. Pogosto merjena v tednih in 
mesecih. 

Kratka. Pogosto merjena v dnevih, v 
mnogih situacijah tudi manj kot 24 ur. 

Kompleksnost 
izdelkov 

Nizka. Visoka. Večina izdelkov ima relativno 
visoko mehansko in električno 
zapletene sisteme in mikrosisteme. 

Prilagajanje 
izdelkov 

Nizka. Na voljo le nekaj opcij ali 
značilnosti. 

Visoka. Veliko konfiguriranja in 
prilagajanja konkretnemu kupcu ali 
tipu kupcev. 

Raznolikost 
izdelkov 

Nizka. Visoka. 

Deli z dolgim 
dobavnim rokom 

Malo. V tem primeru beseda 
»dolgo« pomeni čas čakanja, ki ga 
dovoljuje trg. Razlog so krajši 
dobavni časi delov, ki prihajajo iz 
domačih virov. 

Veliko. Današnje razširjene in 
razdrobljene dobavne verige ne 
pomenijo le več nabav, ampak tudi 
dobave iz zelo oddaljenih lokacij. 

Točnost napovedi Visoka. Z manj raznolikosti, daljšim 
življenjskim ciklom in visoko 
tolerantnostjo stranke do dobavnega 
časa točnost napovedi ni vprašljiva. 

Nizka. Zaradi kompleksnosti je ideja 
o kvalitetni napovedi vnaprej 
izgubljena bitka. 

Pritiski za 
zmanjšanje zalog 

Nizki. Zaradi manjše raznolikosti je 
breme zalog manjše. 

Visoki. Na istih operacijah se izvajajo 
mnogo kompleksnejše povpraševanje 
in oskrba z manj obratnega kapitala. 

Trajanje 
transakcij  

Visoka. Iskanje dobaviteljev in 
kupcev je drago in zahteva veliko 
naporov. Izbira je omejena. 
Običajna prva kupčeva izkušnja je 
nasproti sedeč prodajalec. 

Nizka. Informacije so na voljo s 
klikom na miško. Izbire so skoraj 
neskončne. Običajna prva kupčeva 
izkušnja je proizvajalec, ki sedi na 
drugi strani ekrana. 

 
Vir: Ptak in Smith 2011 
 

CODP 

Pri iskanju rešitev na nastale izzive je na vsako organizacijo treba pogledati z različnih 

vidikov; eden od zelo pomembnih vidikov je, kaj trg pričakuje od nas. Večina podjetij ponuja 
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različne izdelke, ki jih lahko razvrstimo na eni strani v prodajne skupine, na drugi strani 

proizvodne skupine izdelkov, saj imajo posamezne skupine lahko povsem različne zahteve s 

strani kupcev in konkurence, kot tudi proizvodnje in logistike. CODP razmejitvena točka 

kupčevega naročila (angl. Customer order decupling point) pomeni, kako na zahteve in 

potrebe zunaj organizacije odgovoriti s pravim pristopom znotraj organizacije. 

 

Stik z zunanjim svetom predstavljata marketing in prodaja, zato od njiju želimo izvedeti čim 

več, da bi se odzvali s pravilno usmerjenim razvojem pri ponudbi izdelkov na dolgi rok in pri 

posameznih naročilih na kratki rok. Pri kratkoročnih odzivih in strategijah igrajo pomembno 

vlogo kvaliteta načrta, ki neposredno vpliva na stroške proizvodnje in predstavlja osnovo za 

spoštovanje dobavnih rokov in usklajevanje naročil s kapacitetami proizvodnje. Kot navajata 

Vandaele in Boeck (2003), lahko ustrezno operativno načrtovanje skrajša proizvodni cikel za 

85 %, medtem ko čas lahko skrajšamo le za 15 % s finim časovnim terminiranjem. Visoko 

pretočni sistemi so večinoma visoko avtomatizirani, njihova namestitev in konfiguracija 

zahtevata strateško načrtovanje in tudi velika vlaganja (Topaloglu idr. 2012).  

 

Da bi ustrezno vzpostavili operativno planiranje, ki predstavlja komunikacijo med prodajo in 

proizvodnjo (Xie idr. 2003), moramo pretehtati in se odločiti za posamezno skupino izdelkov, 

v katero proizvodno strategijo se uvršča. Proizvodna strategija se navezuje na CODP, ki loči 

oziroma določi, do kam seže vpliv kupca na proizvodnjo izdelka oziroma skupine izdelkov. 

Slika 1 prikazuje negotovost na levi strani, kjer se morajo podjetja odločiti, koliko in kaj 

proizvajati, ter zahtevami kupcev na desni strani, ki želijo posegati v vse podrobnosti 

proizvodnje izdelka. 

 

Slika 1: CODP ugibanja in potrditve 

Vir: Rudberg in Wikner 2004 

 

Da bi se lažje odločili med različnimi tipi vpletanja kupca, si lahko pomagamo z odgovori na 

vprašanja v preglednici 2. 
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Preglednica 2: Vpletanje kupca – CODP 

Faktorji izbire razmejitvene točke 
 

Opis faktorja razmejitvene točke 
 

 

Zahtevnost strank za odzivnost Čas, kolikor so potencialni kupci pripravljeni čakati na 
dostavo blaga ali storitev. 

 

Potencialni tržni vodilni čas Vodilni čas, ki bo omogočil dvig cene ali zagotovil 
dodatne posle z obstoječimi ali novimi kupci. 

 

Spremenljivost napovedi Potencial pri nihanju in zviševanju povpraševanj, ki 
lahko preobremenijo vire (kapacitete, zaloge, denar ipd.). 

 

Spremenljivost dobav Možnost in resnost motenj dobav in/ali specifičnih 
dobaviteljev. To lahko imenujemo tudi spremenljivost in 
stabilnost dobav. 

 

Vzvod in prilagodljivost zaloge Področja v integrirani strukturi kosovnice ali 
distribucijski mreži, ki omogočajo podjetju odprte opcije 
kot tudi možnost krajšanja vodilnega časa za zadovoljitev 
potreb podjetij. 

 

Zaščita kritičnih operacij Zmanjševanje motenj prenesenih na kontrolne točke.  

 
Vir: May 2011 

Materialni in informacijski tok  

V dobavni verigi obstajajo trije tokovi: materiala, informacij in kapitala. V tem delu vidimo 

prikaz materialnega in informacijskega toka. Materialni tok se nanaša na pretok materialnih 

dobrin od izvora prek procesov in aktivnosti v dobavni verigi do končnega kupca kot končni 

izdelek, medtem ko se informacijski tok nanaša na tok informacij med vpletenimi strankami v 

dobavni verigi (Rawlings in Smith 2014). Slika 2 prikazuje splošno dobavno verigo v 

predelovalnih dejavnostih, kjer materiali tok teče navzdol po dobavni verigi, medtem ko je 

pretok informacij navzgor. 

 

Slika 2: Generična konfiguracija dobavnih verig 

Vir: Vrijhoef, Koskela 2000 

Struktura dobavnih verig 

CODP je na drugi strani točka, kjer držimo zalogo, da bi se lahko odzvali neposredno na 

strankino naročilo iz dobavne verige, ki za planiranje uporablja napovedovanje (Gosling in 
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Naim 2009). Vse štiri proizvodne strategije so razložene v nadaljevanju (Gosling in Naim 

2009; van Weele 2010). 

Na podlagi vprašanj in razumevanja materialnega in informacijskega toka se tako lahko 

odločamo med: 

- izdelavo na zalogo (angl. Make-to-stock) MtS, ki je značilna za proizvodnjo standardnih 

izdelkov, ki se proizvajajo in skladiščijo za čim boljše servisiranje kupca iz zaloge 

izdelkov; CODP je v skladišču izdelkov ali celo pri distributerju, ker gre običajno za širše 

geografsko področje; 

- izdelavo na nalog (angl. Make-to-order) MtO: izdelki so izdelani iz surovin ali sestavnih 

delov na zalogi, potem ko je naročilo kupca sprejeto; CODP se nahaja na nabavljenih 

artiklih; 

- montažo na nalog (angl. Assembly-to-order) AtO: na zalogi v proizvodnji so le sestavni 

deli in podsklopi, ki tam čakajo, da se na podlagi kupčevega naročila sestavijo in 

odpošljejo; CODP se nahaja pred montažnimi linijami končnih izdelkov; 

- razvojem na nalog (angl. Engineer-to-order) EtO: v tem primeru so vse dejavnosti od 

zasnove do montaže in celo nabave potrebnih materialov odvisne od naročila kupca; 

CODP se nahaja v fazi projektiranja. 

 

Poudarki o ključnih lastnostih različnih tipov vodenja proizvodnje glede na CODP so zbrani v 

preglednici 3. 

Preglednica 3: Karakteristike različnih proizvodnih strategij  

Karakteristike MtS MtO EtO 

Prednost za kupca Nizka cena Veliko variant, visoka 
kvaliteta, kratki časi 
dobave 

Prilagojeni produkti, 
visoka prilagodljivost 

Vpliv kupca Vpliva ni Srednji Velik 

Količine Velike Majhne Zelo majhne 

Spremenljivost izdelka Nizka Visoka Zelo visoka 

Dobavni čas Zelo kratek Srednji Dolg 

Osnova za planiranje Napoved Napoved/naročilo 
kupca 

Naročilo kupca 

Odločitev kupca na 
osnovi 

Cene Cene in kvalitete Znanje, 
prilagodljivost, točnost 

 
Vir: Jonsson in Mattsson 2009 

 

Dva ključna parametra določata izbiro strategije. To sta velikost nabora izdelkov in velikost 

serije izdelave artikla. Parametra sta si nasprotujoča, saj je ob večji paleti različnih izdelkov 

posamezna serija manjša in obratno. Ta razmerja in od tega odvisne strategije vidimo na sliki 

3. 
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Slika 3: Različne postavitve proizvodnje glede na obseg in spremenljivost  

Vir: Groover 2008 

 

2.1 MRP2  

Ker govorimo predvsem o planskih vidikih, se sklicujemo na MRP, ker pa je ta popolnoma 

prepleten in nepogrešljiv sestavni del sistema ERP, si najprej poglejmo širši kontekst. 

 

Definicija sistema ERP je odvisna od različnih avtorjev in obdobja, v katerem je bila 

napisana. V zgodnjem obdobju so sistem ERP dojemali predvsem kot integrirane programske 

aplikacije, ki nadzirajo in upravljajo funkcije različnih oddelkov, ki so: vodenje zalog, 

računovodstvo, finance in človeški viri v enem centraliziranem sistemu s skupno bazo 

podatkov (Gable 1999).  

 

Naslednji avtorji poudarjajo, da gre za standardno aplikacijo, ki pa je vseeno prilagodljiva. 

Tako Rosemann in Wiese sistem ERP opredelita kot »prilagodljivo, standardno programsko 

opremo, ki vključuje integrirane poslovne rešitve za osrednje procese (npr. načrtovanje in 

nadzor proizvodnje, upravljanje skladišča) in ključne upravne funkcije (npr. računovodstvo, 

upravljanje s človeškimi viri) v podjetju« (Rosemann idr. 1999). 

 

Z razvojem in s tem širitvami na vse več področij se je definicija ERP razširila še na: možnost 

upravljanja več poslovnih enot, kot so upravljanje odnosov s strankami in upravljanje 

dobavne verige. Poleg tega je z vključevanjem interneta omogočena izvedba aplikacije za e-

poslovanje, ki omogoča dostop do aplikacije kadarkoli in od kjerkoli. Izraz ERP je zelo 

razširjen in opisuje integrirane informacijske sisteme, primerne za vse organizacije, ne glede 

na geografsko lokacijo in velikost (Ngai 2008; Huang 2003; Rashid 2002). 



 

13 

 

Številne definicije je tako pred kratkim zaokrožil Beheshti kot »niz poslovnih aplikacij ali 

modulov ki povezuje različne poslovne enote organizacije, kot so finance, računovodstvo, 

proizvodnjo in človeških virov v tesno integriran enoten sistem z skupno platformo za pretok 

informacij v celotno poslovanje. Z uporabo interneta kot poslovnega medija, lahko 

organizacije uporabljajo razširjeno verzijo ERP, ERP II, da povežejo svoje notranje poslovne 

sisteme s sistemi strank in dobaviteljev« in kasneje tudi Chang (Beheshti 2006; Chang 2008). 

2.1.1 Zgodovina ERP  

V preglednici 4 je na kratko opisana zgodovina sistema ERP in s tem tudi zgodovina sistema 

MRP. Vidno je tudi, kako se je spreminjala tehnologija in kako so se razvijale teoretične 

osnove. 

Preglednica 4: Zgodovina ERP 

Leto Opis Tehnologija Teoretične 
osnove 

1960– ERP je bil rojen v zgodnjih šestdesetih v sodelovanju 
med J. I. Case, proizvajalcem traktorjev in drugih 
gradbenih strojev, ter partnerjem IBM. MRP je bil v 
začetku ključni modul, okrog katerega so kasneje 
nastajali še ostali. MRP predstavlja programe za 
planiranje in terminiranje materialnih potreb 
kompleksnih izdelkov 
(NetSuite 2013; Jacobs Robert; Ted‖ Weston 2007). 

Več za 
proizvodnjo 
industrijo 

Cilj so 
proizvodna 
podjetja 
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Leto Opis Tehnologija Teoretične 
osnove 

1970– Začetna rešitev MRP je bila nerodna in draga. 
Zahtevala je veliko tehničnega osebja za podporo 
osrednjih računalnikov, na katerih se je izvajala. Glede 
na mnenje Siriginidi (Siriginidi 2000) so bili takratni 
učinki MRP: zmanjšanje zalog, boljše storitve za 
stranke, izboljšana učinkovitosti in uspešnosti. 

 
1972 – pet inženirjev v Mannheimu, Nemčija, ustanovi 
podjetje SAP. Namen ustanavljanja SAP je bila 
izdelava standardne programske opreme za integrirane 
poslovne rešitve (SAP AG, 2013) in (Quattrone in 
Hopper 2006). 
1975 – Richard Lawson, Bill Lawson in poslovni 
partner, John Cerullo, so ustanovili Lawson Software. 
Ustanovitelji so videli potrebo po podjetju s standardno 
tehnoloških rešitvijo kot alternativo rešitvam narejenim 
za posameznega naročnika (Lawson 2001). 
1977 – Jack Thompson, Dan Gregory in Ed Mcvaney 
ustanovijo JD Edwards (Edwards 1996). 
1978 – Jan Baan ustanovi Baan Corporation za finančno 
administrativno svetovanje (Baan 1999). 

Podpiranje 
osrednjih 
računalnikov 
 
 
 
 
 
Prilagojene 
poslovne 
programske 
aplikacije 

 
 
Integrirana 
programska 
rešitev 
 
 
V naprej 
pripravljena 
standardna 
programska 
rešitev 
 
 
Finančni in 
administrati
vni 
svetovalni 
servis 

1980– JD Edwards začne s sistemom na IBM System/38 v 
zgodnjih 80. letih. 
MRP se razvije v MRP II, ki je bolj dostopen, razširjen 
na proizvodnjo in distribucijo (Shehab, Sharp, 
Supramaniam in Spedding, 2004). 
1987 – PeopleSoft ustanovita Dave Duffield in Ken 
Morris. 
1988 – je bil razvit sistem PeopleSoft, ki je »Human 
Resource Management« (HRMS) (Amobi 2008). 

Uporaba IBM 
System/38 

Proizvodnja 
in 
distribucija 
 
HRMS je 
razvit 

1990– Programska oprema Baan je bila uvedena v 35 državah. 
Izraz ERP je nastal v začetku leta 1990, ko je bil MRP 
II razširjen še na področja, kot so inženiring, finance, 
človeških viri in vodenje projektov. 

 Elementi za 
podjetja 

2001 11. septembra se pojavi padec povpraševanja po novih 
sistemih ERP (Gunson in Blasis 2002; City, b. l.). 

 Nov koncept 
ERP 
 

2002 Večina sistemov ERP je nadgradila svoje izdelke, da 
imajo vgrajen internet, tako lahko kupci po vsem svetu 
neposredno dostopajo do dobaviteljevega ERP-sistema. 

Na osnovi 
spleta 

Internetno 
okolje 

2004 Services Oriented Architecture (SOA) postane standard, 
ki ga prodajalci ERP vgrajujejo. Ta programska oprema 
omogoča različne sisteme za komunikacijo med seboj 
(Martins, Carrilho, Mira, znanost, in Técnico, b. l.). 

Mrežna 
tehnologija 

Servisno 
orientirana 
arhitektura 
(SOA) 
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Leto Opis Tehnologija Teoretične 
osnove 

2005 Dogodi se industrijska konsolidacija, kot so: 
1) Oracle – E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft 
in Seibel. 
2) Microsoft – Navision, Axapta, Great Plains in 
Solomon. 
3) Infor – Baan, Mapics in veliko drugih izdelkov. 
4) Sage – pridobi Best software. 
V konsolidacije se še vedno pojavljajo in ključni akterji 
na trgu (SAP, Oracle, Infor in Microsoft) še naprej 
gradijo svoje izdelke. 
Naslednje faze sistemov ERP bodo združeni proizvodi, 
vključno z Oracle fuzijo in Microsoftovim projektom 
Green in produkti. Spremembe v tehnologiji in 
nadgradnje ERP izvedene prek dobaviteljev in 
partnerjev, da bo lahko zagotovil dodano vrednost 
njihovim sedanjim in potencialnih strankam (Elragal in 
Haddara 2012). 

 Konsolidacij
a 
ponudnikov 
 
Združeni in 
prilagojeni 
produkti 

 
Vir: Hassan in Jabar 2013 

 

Z razvojem so se povečevali vplivi na celotno dobavno verigo in tudi integracijo do tedaj 

samostojnih ali še neobstoječih informacijskih sistemov, kar je razvidno na sliki 4. 

 

 

Slika 4: Razvojne stopnje MRP 

Vir: Slack in Nigel 2013 

2.1.2 Potisni sistem planiranja 

MRP je postal sinonim za vse proizvodne sisteme kot ključ do uspešnega upravljanja s 

proizvodnjo in operacijami v proizvodnem podjetju ter uravnoteženja zahtev in zmogljivosti. 



 

16 

MRP je računalniško podprta tehnika za določitev količin in časa za pridobitev odvisnih 

zahtev po artiklih na podlagi glavnega plana proizvodnje MPS (angl. master production 

schedule). To je modul v sistemu, kjer lahko poleg naročil vnesemo še napovedi 

povpraševanj. Sistem prek kosovnic neodvisne potrebe posreduje po strukturi navzdol, kar 

imenujemo odvisne potrebe. Izračunavajo se vse do nabavljenih artiklov. 

 

Model potisni je klasičen model dobavne verige, ki usmerja izdelek v smer, kjer je potreben. 

Pomembno je, da se to zgodi, še preden je potreba dejansko prisotna. Posledično lahko 

opazimo, da se napoved povpraševanja končnega kupca izrazi z nivojem zaloge za 

zadovoljitev teh zahtev. Model potisni sledi podobnemu vzorcu na vsej dobavni verigi tako, 

da se ohranja zaloga na vsakem koraku, da bodo prihodnja povpraševanja izpolnjena. Potisni 

model proizvodnje dobesedno potisne izdelek navzgor po oskrbovalni verigi, da vsakemu 

kupcu zagotovi izdelek, ki ga potrebujete. Na ta način uspešno planiramo določen tip 

izdelkov, kot so artikli široke potrošnje. 

  

MRP kot ključni del metode potisni izračuna čas proizvodnje nazaj glede na naročilo kupca 

oziroma napovedi kot izhodišče, nato pa uporabi vodilne čase v proizvodnji in tako nazaj vse 

do materialov (Jodlbauer in Huber 2008). Osnovna predpostavka je, da vodilni čas ostane 

nespremenjen, dejansko pa je odvisen od pretoka skozi proizvodnjo. Predpostavlja se tudi, da 

imamo neomejene kapacitete. Popravki se izvedejo le na podlagi povratne zanke v sistemu 

MRP. 

 

Luh idr. (2000) ugotovijo, da je za ublažitev posledic teh poenostavitev treba v MRP sistemu 

uporabljati daljše dobavne roke že med procesom načrtovanja. Obenem priznajo, da 

podaljšani vodilni časi pomeni višjo stopnjo nedokončane proizvodnje znotraj sistema, to 

hkrati pomeni, da lahko največ postorimo s povečevanjem učinkovitosti na delovnih mestih, s 

tem pa zmanjšujemo potrebne vodilne čase. 

 

Waller (2003, 460) zato predlaga, da po razpisu proizvodnih nalog na podlagi uravnoteženih 

in s tem za proizvodnjo optimalnih količin poskrbimo za potiskanje skozi proizvodnjo vse do 

prodaje, ki mora najti kupce. Na ta način je MRP predstavljen kot sistemski spodbujevalec 

kulture potiskanja. Manj očiten problem takšnega pristopa je, da s tem lahko preobremenimo 

tovarno z več dela, kot ga je ta sposobna izvesti. 

 

Zelo kratko definicijo »push« sistema je podala organizacija APICS 2005, ki pravi: »V 

proizvodnji je dana zahteva po izdelavi izdelka v naprej, ko ta še ni naročen.« 
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2.1.3 Glavni plan proizvodnje MPS 

MPS je pomemben člen v sprejemanju tako strateškega kot operativnega plana podjetja. 

Vpetost MPS sistema v postopke planiranja vidimo na sliki 5.  

 

Slika 5: Raven podrobnosti in planski horizont 

Vir: Lawson 2001 

 

Eden od treh glavnih vhodov v MRP sistem je glavni plan proizvodnje. To so seznam končnih 

izdelkov, ki se bodo proizvajali, kakšne so količine in v katerih časovnih obdobjih jih 

potrebujemo. Glavni plan proizvodnje je tako glavni vhod v MRP sistem. Na podlagi 

podatkov iz MPS in s pomočjo MRP lahko izračunamo planirane obremenitve, finančni tok, 

proizvodnjo in nabavo. Povezave med planskimi moduli so razvidne iz slike 6. 

 

 

Slika 6: Prodajna napoved, proizvodni plan in glavni plan 

Vir: Russel 2003 
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Zahteve, ki jih podaja MPS, lahko razdelimo v tri kategorije: 

- Prva kategorija so potrjena naročila kupca za posamezne izdelke. Ti nalogi običajno 

vsebujejo točne količine in obljubljene datume dostave s strani prodaje. 

- Druga kategorija so napovedi. Lahko so s strani kupca ali na podlagi statističnih metod 

preteklosti, napovedi s strani prodaje ali drugih virov. Napoved je lahko za posamezen 

artikel oziroma obdobje ali pa za posamezno družino izdelkov. 

- Tretja kategorija je povpraševanje po posameznih sestavnih delih, ki bodo uporabljeni kot 

servisni deli. Ti so izključeni iz napovedi, saj se ne nanašajo na izdelke.  

 

Za potrebe planiranja materiala so časovna obdobja glavnega plana identična obdobjem v 

MRP sistemu. Prodajne napovedi v glavnem planu, ki jih načrtujeta vodstvo in marketing, pa 

so pogosto podane za mesečna obdobja ali celo četrtletja. Pogosto se nanašajo na družine 

izdelkov, zato je v nadaljevanju takšne napovedi treba pretvoriti na tedenska obdobja in na 

nivo izdelkov. Celotno obdobje, za katerega vnašamo podatke, se imenuje planski horizont in 

je odvisen predvsem od najdaljših vodilnih časov posameznih materialov, skupaj s 

proizvodnim vodilnim časom. 

 

MPS se običajno izvaja v več korakih načrtovanja. S tem vzpostavlja optimalni obseg 

proizvodnje, da so skupne zahteve vseh izdelkov uravnotežene z učinkovito uporabo skupnih 

razpoložljivih virov (Timm in Blecken 2011). Da bi uskladili povpraševanje z zmogljivostjo, 

se izvajajo ponovni pregledi planiranega stanja zalog, proizvodnih virov, delovnih mest, 

strojev ter razporeditev v redno delo/nadurno delo/kooperacijo, da bi prišlo do izpolnitev 

naročil. Liang (2007) poudarja pomen več korakov pri načrtovanju. Sistem o potrebah in 

odločitvah v okviru MPS obvešča vse udeležence nižje v strukturi načrtovanja. V korakih 

kombiniramo planiranje posameznih izdelkov z agregiranimi podatki po skupinah izdelkov, 

kar nam pomaga uravnotežiti načrtovanje (Groover 2008). Stevenson (2006) utemeljuje 

potrebo po skupnem načrtovanju, ki poudarja pomembnost usklajevanja povpraševanja in 

zmogljivosti pred razvojem podrobnih načrtov, obenem pa priznava, da je lahko tako 

načrtovanje precej dolgo in ni mogoče natančno in z gotovostjo oceniti obsega in časa 

povpraševanja po posameznih postavkah, zato je treba paziti, da s tem ne ogrozimo odzivnosti 

sistema. 

 

Vendar pa je cilj v skupno načrtovanje vnesti približno ravnovesje med zmogljivostjo in 

povpraševanjem. Ko nam to uspe, je pomembno, da se izdelajo in razdelijo podrobni načrti, 

da bi se tak plan tudi realiziral (Jamalnia in Feili 2011). 

 

MPS določi čas in količine posameznih končnih elementov za vsak teden posebej. Združuje 

potrjena naročila kupcev, napovedi, nujna naročila in stanje zalog. Rezultate vrača v ponovno 

oceno skupnih zahtev povpraševanja, kar je razvidno iz slike 7. To imenujemo tudi 

razpoložljivo za obljubo ATP (angl. Available to promis). 
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Slika 7: ATP 

Vir: Stevenson 2005 

 

MPS upošteva kumulativne dobavne roke, ki obsegajo nabavo surovin, izdelavo komponent 

in montažo končnih elementov. Za več proizvodov so lahko pretočni časi precejšnji, zato 

mora MPS srednjeročni načrt razdeliti v serije, ki časovno segajo od nekaj tednov do nekaj 

mesecev (Groover 2008). Waller (2003) pojasnjuje, da je MPS običajno razdeljen v štiri 

časovna obdobja, v tako imenovane časovne ograde. Slika 8 prikazuje različne situacije v 

prihodnosti, ko se menjajo razmerja med poznanimi naročili in napovedmi.  

 

Slika 8: Potrebe in napoved 

Vir: Operation Management, 7E Poglavje 14 in 15 

 

Spremembe v prvih nekaj tednih po urniku so lahko zelo moteče, saj je večina razpoložljivih 

zmogljivosti že zasedena. To obdobje se pogosto opisuje kot zamrznjeno obdobje. Izraz kaže 
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na togost proizvodnega načrta zaradi časa, ki ga potrebujemo za pripravo proizvodnje. Če bi 

želeli v tem obdobju karkoli spremeniti, potrebujemo ustrezna dovoljenja z višjih nivojev 

organizacije. Stabilnost urnika je pomembna tudi v drugem obdobju, in sicer v obdobju do 

treh tednov. Spremembe so lahko še vedno moteče, vendar so dovoljene pod izjemnimi 

okoliščinami. V tretjem obdobju je vpliv sprememb manj dramatičen, a moramo biti vseeno 

pazljivi. Četrto obdobje MPS je odprto. To pomeni, da so zmogljivosti na voljo za sprejem 

novih naročil v proizvodnjo. Tang in Grubbström (2002) priznata, da kakovost MPS določajo 

sposobnost sistema, da izberete prava obdobja in frekvenco ponovnega planiranja. Nabor 

vhodov v glavni plan proizvodnje MPS je velik in raznolik, predstavljen pa je na sliki 9. 

 

 

Slika 9: Glavni plan 

Vir: Operation Management, 7E Poglavje 14 in 15 

2.2 JIT 

JIT je drugi prevladujoč način vodenja proizvodnje, ki je doživel precej različnih podvariant 

in izpeljav. 

2.2.1 Zgodovina in filozofija ravno ob pravem času, JIT 

Podjetja pred uvedbo sistema JIT niso pravilno izračunavala svojega materialnega toka. 

Pojavljale so se tudi težave s skladiščenjem, saj je bilo v nekem trenutku preveč zalog, v 

drugem pa jih je zmanjkovalo. Posledično je bilo zelo težko optimizirati logistiko. JIT ni nov 

sistem, prvič je bil uporabljen že leta 1920 v podjetju Ford Motor Company, ko so v tovarni 

pri racionalizaciji svoje montažne linije ugotovili, da ni potrebe po kopičenju zalog, važno je 

le, da je teh toliko, kot jih potrebujejo. Toda JIT se prične omenjati šele v povezavi s Toyota 
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Motor Corporation of Japan, ki je proučila Fordov koncept in ga nadgradila kot del 

Toyotinega proizvodnega sistema (TPS). Leta 1940 je koncept skupaj s še nekaj prijatelji 

začel razvijati Taiichi Ohno. Leta 1954 je japonski velikan pričel izvajati ta koncept, da bi 

zmanjšali potratno čezmerno proizvodnjo avtomobilov (Stevenson 2005). 

 

Sistem je japonska tovarna razvila postopoma, zelo uspešna pa je postala leta 1980, ko so bila 

Toyotina vozila izjemno kakovostna, vendar v primerjavi z njihovimi ameriškimi tekmeci 

precej cenejša.  

 

Da se je JIT razvil prav na Japonskem, ni ravno naključje, saj je Japonska precej majhna 

država z malo naravnimi viri (Lim in Low 1992), zato ni presenetljivo, da so Japonci zelo 

občutljivi na odpadke in neučinkovitost, saj tako odpadki kot odvečne zaloge zavzemajo 

prostor, povečujejo stroške in vežejo denarna sredstva. Lehner (1981) je poudaril, da sistem 

TPS izvira iz časov, ko je tovarna Toyota proizvajala izključno za domači trg in še ni bila 

močna v tujini. Začeli so s konvencionalno predpostavko, da je večja učinkovitost v veliki 

serijski proizvodnji, vendar jih je to vodilo skoraj v stečaj, ker niso uspeli toliko prodati 

(Lehner 1981). 

 

To samo potrjuje, da je bi za razvoj zelo pomemben kulturni vidik, najbolj pomembni razlogi 

in značilnosti pa so (Heik 1989): 

- pomanjkanje prostora: na Japonskem dejansko ni veliko prostora, zato je bilo zmanjšanje 

zaloge pomembno za vodstvo; 

- zaveza za potrošnike: zadovoljstvo kupca je že od nekdaj prednostna naloga; JIT je 

sistem vlečenja, ki zmanjšuje čakalni čas posameznega kupca (čas se začne, ko kupec 

naroči nov izdelek); 

- pomanjkanje časa: zmanjševanje časa izvajanja in povečevanje efektivnosti sta povezana 

z japonskimi težnjami po izboljševanju življenjskega okolja doma in v podjetju; 

- čistost okolja: zaradi že omenjenega majhnega prostora se trudijo zmanjševati količino 

odpadkov, kar je tudi sestavni del koncepta JIT. 

 

Če povzamemo, pri sistemu JIT ne gre zgolj za način nakupovanja in izdelovanja v zadnjem 

trenutku, ampak gre za celotno filozofijo, ki ji mora podjetje slediti. Glavni principi JIT so 

navedeni v nadaljevanju (Stevenson 2005): 

- Povečevanje zalog je povečevanje nastalih stroškov namesto dodane vrednosti, kot je to 

razumljeno v tradicionalnem razmišljanju. V skladu s filozofijo se podjetja spodbuja, da 

odpravijo zaloge, ki ne prispevajo k dodani vrednost izdelka. 

- Visoke zaloge so znak slabega upravljanja, saj se v njih skrivajo težave v proizvodnem 

sistemu. V te težave so vključeni zaostanki na delovnih mestih, pomanjkanje prožnosti 

zaposlenih in opreme ter nezadostna zmogljivost sistema.  
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Torej cilj JIT proizvodnje je »pravi material, ob pravem času, na pravem mestu in v pravi 

količini«. 

Skozi čas se je sistem razvijal in nadgrajeval v različne smeri, kot je prikazano na sliki 10. 

 

 

Slika 10: Razvoj proizvodnje JIT 

Vir: Lawson 2001 

2.2.2 Povleci sistem planiranja  

Osnova sistema povleci je, da se informacijski tok giblje v nasprotni smeri kot materialni tok. 

V praksi to pomeni, da neka operacija ne prične z delom, dokler ne dobi potrebe od njene 

naslednje operacije. Na ta način sta definirana tako količina, ki jo potrebujemo, kot čas 

izdelave. Najvišja točka v tej verigi je kupec, ki naroči izdelek. To aktivira montažno linijo, ta 

pa prenese potrebo navzdol po strukturi iz operacije na operacijo vse do dobaviteljev. 

Komunikacija med operacijami so večinoma kartice kanban, s katerimi definiramo artikle in 

količine, ki se prenašajo. Če govorimo o avtomobilski montaži, je na najvišjem nivoju 

avtomobil, ki že sam po sebi predstavlja enoto naročanja, na nižjih nivojih pa so v odvisnosti 

od različnih dejavnikov, predvsem normativov, količine lahko večje (Barnes 2008). 

2.2.3 Toyotin proizvodni sistem TPS (angl. Toyota Production System) 

TPS temelji na dveh konceptih ali stebrih, in sicer JIT in Jidoka (Wilson 2010, 11): 

- JIT je proizvodnja delov ali izdelkov v točno potrebnih količina in ob točno določenem 

času;  

- Jidoka pa je temelj za Toyotino filozofijo gradnje 100 % kakovosti v proizvodnih 

procesih, namesto da bi izvajali naknadne kontrole.  
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Bicheno in Holweg (2009) poudarita, da je bila gonilna sila za proizvodnjo TPS vizija Taiichi 

Ohno o tekoči prilagodljivi proizvodnji brez nepotrebnih odpadkov. To je pripeljalo do 

razvoja načel in praks, ki jim sedaj pravimo vitka proizvodnja. 

2.2.4 Ravno ob pravem času – JIT 

Ravno ob pravem času, JIT (angl. Just in time), je prvi steber vitke proizvodnje in je 

strategija, ki se posveča zmanjšanju vseh vrst zalog, od materialnih, nedokončane 

proizvodnje, polizdelkov do izdelkov, in zmanjšanju prevoznih stroškov, s tem pa se 

posledično izboljša poslovna učinkovitost (Vollmann idr. 2005). JIT je način proizvodnje, ki 

ga imenujemo tudi Toyota Production System. Za dosego omenjenih ciljev je proces podprt s 

kanban ali pa enostavnimi signali, ki povedo posameznim operacijam, kdaj bo treba izdelati 

naslednji artikel. Kanban so običajno »kartice«, pogosto pa so lahko to preprosti vizualni 

signali, kot je prisotnost ali odsotnost dela na polici. Pri pravilnem izvajanju lahko JIT 

izboljša proizvodno organizacijo, kakovost in učinkovitost, posledično pa to pomeni tudi 

hitrejši povratek investicije. Definicije JIT se od avtorja do avtorja nekoliko razlikujejo. Tako 

Hirano (2009, 7) proizvodni sistem JIT predvsem povezuje s trgom in proizvodnjo, ki je 

povsem odvisna od dinamike in potreb trga. Uspeh zasledovanja trga pa temelji na uspešnosti 

uvedbe gradnikov, ki doprinesejo svoj del in so neločljivo povezani sliki 11. 

 

 

Slika 11: Model proizvodnega sistema JIT  

Vir: Hirano 2009 

2.2.5 Jidoka 

Jidoka je drugi glavni steber vitke proizvodnje. Združuje metode, kot so Poke Yoke, 5Whys, 

Harmony human and machine. Želja je zmanjševanje stroškov zaradi slabše kakovosti ipd. 
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Osnovna ideja je, da se čim prej zazna napako in ustavi proces in s tem izdelavo slabih 

artiklov (Hallam idr. 2010). Eden od pristopov je opremiti stroje, da sami zaznajo težave v 

izvajanju in se zaustavijo. To je še posebej pomembno na avtomatskih strojih, ker en delavec 

upravlja ali nadzoruje več strojev in se vključuje predvsem v primeru napak. Najvišji cilj je 

torej nič napak (Kremer in Fabrizio 2005, 16).  

2.2.6 Kanban 

Kanban je pogosto videti kot osrednji element vitke proizvodnje in je verjetno najbolj 

razširjen tip vlečnega signalnega sistema; skrbi za oskrbo delovnih mest z artikli. Vhod v 

kanban so potrebe kupcev, ki vplivajo na montažno linijo, ki ima edina v naprej poznane roke 

in količine (Zipkin 2000). Ko se pojavi potreba, jo prenese na nižji nivo po kosovnici vse do 

materiala ali celo dobavitelja. Enako se dogaja znotraj artikla, kjer se potrebe od zgoraj 

navzdol prenašajo po operacijah. Zahteva se potrebna količina, posledično se izdela in 

prenese samo toliko, kot se res potrebuje. Kot je videti, gre informacijski tok s pomočjo kartic 

kanban ali dogovorjenih signalov navzdol po strukturi, zato govorimo o vlečenju. Obratno od 

informacijskega toka gre materialni tok, ki izpopolnjuje potrebe proti končnemu izdelku in 

kupcu. V sistemu se uporabljata dva tipa kartic kanban: zahtevnica kanban in delovni nalog 

kanban, lahko pa nastopi še tretja, to je naročilnica kanban, če povežemo tudi dobavitelje. 

Količina je lahko enaka potrebi, lahko pa je tudi embalažna enota. Kartice krožijo po sistemu. 

Obtok lahko reguliramo s številom kartic v obtoku. Kanban ima velik vpliv na vizualizacijo 

delovnega procesa, saj za spremljanje potrebujemo zgolj vizualno kontrolo, ne pa na primer 

računalnika, kjer vnašamo in kontroliramo podatke (Locher 2011). V novejših časih obstajajo 

tudi elektronske oblike kartic, ki se najbolj pogosto uporabljajo za komunikacijo z dobavitelji 

in kooperanti (Junior in Filho 2010). Uporaba različnih vrst kartic kanban je razvidna na sliki 

12. 

 

 

Slika 12: Kanban 

Vir: Hopp in Spearman 2004 
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2.2.7 Takt 

Takt je običajno opredeljen kot hitrost proizvodnje, ki je sinhronizirana s stopnjo 

povpraševanja kupcev. Če je proizvodni proces dobro sinhroniziran s povpraševanjem, se 

predvideva, da se bo povpraševanje potrošnikov ujelo s proizvodnjo, zato ne bo presežka ali 

drugih odpadkov. Takšno izravnavo lahko dosežemo z enim od pristopom tipa vleči; 

največkrat se uporabi kanban (Drew idr. 2004). 

 

Formula: 

takt =
razpoložljivi proizvodni čas

potrebne količine kupcev
 

 

Takt, ki je izražen v neki časovni enoti, pove, na koliko teh časovnih enot pride iz procesa en 

izdelek. 

2.2.8 Poka Yoke  

Poka Yoke (jap. otročje lahko) je enostavna ideja. Gre za preprečitev napak v kar največji 

meri. V proces vgradimo merilne in kontrolne mehanizme, s katerimi bo stroj ali delavec imel 

kontrolo nad izdelavo. Če bo zaznal napako, bo opozoril ali zaustavil proces. Če v vsakem 

procesu zagotovimo visoko kakovost, s tem posredujemo kvalitetne artikle. Rešitve so 

mnogokrat zelo enostavne, saj na primer delavcu preprečimo napačno orientacijo vgradnje s 

posebno obliko orodja, ki to preprečuje. Različni senzorji lahko preverjajo, če so posamezni 

deli vgrajeni. Napaka je ugotovljena že pri samem izvoru in povzroča bistveno manjše stroške 

kot napaka, ki je odkrita pri končnem preverjanju izdelka (Marolt in Gomišček 2005, 421–

422). Prav tako je splošno mnenje, da sta produktivnost in kakovost pojma, ki se izključujeta. 

Deming (2002, 2) dokazuje nasprotno, saj z izboljšanjem kakovosti odpadejo operacije 

popravil in izmeta. 

2.2.9 Analiza vzrokov – 5-krat ZAKAJ 

5W izhaja iz angleščine (angl. What, Why, When, Where in How). Gre za pet vprašanj: kaj, 

zakaj, kdaj, kje, kako. Osnovno vodilo je, da se ne smemo odzivati le na simptome, ampak jih 

moramo analizirati, poiskati vzroke in se vprašati zakaj ter jih v temeljih rešiti (Ljubič 2000, 

418). Običajni pristopi odkrivanja in reševanja temeljijo na statističnih metodah, ki so lahko 

zelo dolgotrajne in lahko postanejo zelo zapletene. S tehniko 5-krat zakaj (angl. 5 Whys), ki je 

del metodologije 6 sigma, želimo sistematično, z »lupljenjem« plast za plastjo, in z vprašanji 

priti do trenutne rešitve problema, predvsem pa do trajne rešitve problema. Da bi trajno rešili 

problem, moramo najti temeljne vzroke problema in jih enega za drugim odpraviti. To se lepo 

vključuje v koncept vitke proizvodnje, saj nas vodi k stalnemu izboljševanju procesa. Včasih 
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ni možno najti pravega vzroka, pridemo pa do spoznanja, da je več povezanih vzrokov, zato 

se seznanimo z njimi in podrobno raziščemo njihovo povezanost. Glavni indikator, da smo 

morda prišli problemu do dna, je, da je problem rešen in da se ne ponavlja več. Metoda je 

najbolj uporabna na področjih, kjer je vpleten človek; primer sta poslovni svet in 

izboljševanje kakovosti. Pri reševanju uporabljamo predvsem tri vrste vprašanj: 

- kako to, da možnost nastanka problema ni bila odkrita že pri oblikovanju procesa, 

- zakaj je do problema prišlo sedaj, 

- zakaj problem ni bil pravočasno zaznan. 

2.2.10 Muda – odpadki 

Ustanovitelj TPS Taiichi Ohno je odpadke označil za največjega sovražnika. Če gledamo na 

odpadke širše, lahko ugotovimo, da je teh povsod veliko, nastajajo pri vseh človeških 

dejavnostih in jih lahko enostavno definiramo kot porabnike sredstev brez dodane vrednosti. 

Dodane vrednosti pa so vse dejavnosti, ki jih kupec ne potrebuje in jih zato ni pripravljen 

plačati (Womack idr. 2003, 15). 

 

V Toyoti so opredelili sedem temeljnih vrst odpadkov, ki povzročajo še večino drugih 

odpadkov. Poleg teh je Liker dodal še osmi odpadek, to je neporabljena ustvarjalnost 

zaposlenih (Liker idr. 2004, 43–44). Presenetljive so ugotovitve, da je v podjetjih manj kot 

5 % vseh aktivnosti z dodano vrednostjo in da se pri izboljšavah običajno lotevamo ravno teh 

5 %, pozabimo pa na preostalih 95 %, v katerih moramo iskati priložnosti za izboljšave 

(Tapping idr. 2002, 41). Možnosti za izboljšavo so na različnih področjih: 

- Prevelika proizvodnja: proizvodnja nad potrebami, torej proizvajanje nečesa, kar kupec ni 

naročil. Razlogi, da proizvajamo preveč, so največkrat dolgi pripravljalni časi, posledice 

pa so prevelike zaloge, zaradi katerih pa ima podjetje še stroške skladiščenja in 

transporta. 

- Čakanja: tu so vključeni vsi časi, ko se z izdelkom nič ne dogaja ali delavec čaka 

avtomatski stroj, da bo naredil svojo operacijo. Izkušnje kažejo, da izdelki čakajo več kot 

95 % celotnega pretočnega časa. Največkrat gre za čakanje na naslednjo operacijo. 

Pogosti vzroki čakanja so še: pomanjkanje zaloge, časovni zamiki v procesu, okvare in 

ozka grla. 

- Transport: transporta predvsem internetni kupec ni pripravljen plačati in ni nikakršna 

dodana vrednost. Obstajajo pa še nevarnosti, kot so: možnost poškodb, izguba izdelka, 

zamuda ipd., zato je treba razmisliti o postavitvi proizvodnih sredstev in skrbni izbiri 

prevoznega sredstva tam, kjer je to neizogibno. 

- Izgube v izdelavi: zajemajo nepotrebne operacije v sami izdelavi, dodatne operacije 

zaradi slabega orodja. Primer je težava z obliko izdelka, ki po nepotrebnem zapleta 

postopek, preveriti pa je treba, da ne presegamo potrebne kakovosti. 
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- Zaloge: tudi zaloge niso dodana vrednost, ampak strošek in so običajno posledica drugih 

težav v proizvodnji ali dobavni verigi. Z njimi želimo blažiti njihov vpliv in se zavarovati 

pred nevarnostjo pomanjkanja. Imamo različne kategorije, ki so: zaloge surovin, zaloge 

nedokončane proizvodnje in zaloge končnih izdelkov. Poleg neposrednih stroškov, kot so 

skladiščenje, transport in vezava sredstev, je tudi nevarnost, da nam artikli zastarijo in 

niso več uporabni. 

- Nepotrebni gibi: vsi dodatni gibi zaposlenih in strojev, ki so narejeni znotraj procesa, ne 

doprinesejo k vrednosti izdelka in se smatrajo za odpadek. Primer so iskanja, zlaganja 

delov in orodij ipd. Sem spadata ergonomija in tudi varnost delovnega mesta. 

- Slabi proizvodi: sem štejemo izdelke slabe kakovosti. S tem so povezani izločanje, 

popravilo, predelava, kontrola, dopolnjevanje manjkajočih količin. 

- Neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih: izguba časa, idej, znanja, izboljšav in učenja, ki 

jih ne izkoristimo s poslušanjem zaposlenih. 

2.2.11 Metoda 5S 

Metoda 5S je metoda, s katero skrbimo za optimalno stanje na delovnem mestu, ki je tako 

stalno čisto in vzdrževano, ob tem pa poskrbimo, da so vsi potrebni predmeti urejeni 

efektivno in pregledno. Pomemben element je tudi vključitev zaposlenih v stalno 

izboljševanje in iskanje boljših rešitev (Hirano 2009). 

 

Seiri – sortiraj: cilj prvega koraka je ugotoviti, kaj na delovno mesto sodi in kaj ne. Vse 

nepotrebno (predmeti, orodja, material, sestavni deli) se odstrani. Če za kak predmet nismo 

prepričani, nanj nalepimo etiketo z datumom, če predmeta nismo uporabljali v kontrolnem 

obdobju, ga odstranimo.  

 

Seiton – spravi: predmete, ki so po prvem koraku ostali na delovnem mestu, sedaj uredimo 

tako, da jim najdemo optimalno mesto glede na njihovo rabo in preglednost. Za vsak predmet 

določimo optimalno količino in narišemo njegov položaj. Ta pristop je del vizualizacije 

delovnega mesta.   

 

Seiso – sčisti: v tretjem koraku poskrbimo za čistočo delovnega mesta. S tem, ko delovno 

mesto čistimo, ga tudi podrobno pogledamo in po potrebi popravimo. To je vsakodnevna 

naloga zaposlenega in se obravnava tudi kot prvi nivo vzdrževanja delovnega mesta. Zaželeno 

je, da aktivnosti ne trajajo več kot 10 minut dnevno.   

 

Seiketsu – standardiziraj: četrti korak pomeni, da pripravimo podroben plan in s tem 

standardne postopke vzdrževanja reda in čiščenja na delovnem mestu. Plan vsebuje frekvenco 

in obseg čiščenja, del postopka pa je tudi stalno izboljševanje.  
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Shitsuke – skrbi: v zadnjem koraku poskrbimo za doslednost. Čistoča mora biti nadpovprečna 

in nad njo se izvajajo pregledi in ocenjevanja. 

2.2.12 SMED – zmanjšajte ali odprava pripravljalnih časov 

Proces JIT teži k temu, da bi bila proizvodnja z velikostjo serije 1. V mnogih primerih to ni 

ekonomsko sprejemljivo zaradi stroškov priprave v primerjavi s stroški zaloge. Rešitev 

koncepta JIT je v tem primeru, da se čim bolj zmanjša čas nastavitev. Znižanje nastavitvenih 

časov strojev je ključni dejavnik za izvajanje sistema JIT. Ta koncept je znan pod imenom 

»Single Minute Exchange of Dies (SMED)«. To pomeni, da je maksimalni čas za prehod iz 

enega artikla na drugega lahko zapisan v enomestnem številu (0 do 9) minut (Shingo 1985). 

To je možno z različnimi prijemi (Monden 1998, 122):  

- ločevanje notranjih in zunanjih nastavitev; notranje nastavitve se izvajajo pri 

zaustavljenem stroju, zunanje pa se lahko nastavijo zunaj, in sicer v času, ko stroj še dela; 

- čim več aktivnosti premestiti iz notranjega preurejanja v zunanje preurejanje – to je 

ključni koncept; 

- odprava nastavitev ali občutno zmanjšanje nastavitev; nastavitve se nanašajo na notranje 

delovanje in običajno porabijo večino tega časa. 

 

Prijemi, ki se nanašajo na načrtovanje: 

- pri konstrukciji izdelkov in orodij skušamo doseči, da menjav sploh ne potrebujemo; 

- različne artikle delamo vzporedno, več različnih gnezd v orodju ali več manjših strojev, 

ki vzporedno delajo vsak svoj artikel. 

2.2.13 Model glajene proizvodnje – Heijunka 

Pri tradicionalnem načinu proizvodnje se v primeru, ko imamo naročenih več različnih 

izdelkov in moramo menjati orodja, planira tako, da se najprej izdela prvi artikel, običajno z 

ekonomično količino, ki upošteva čas menjave in stroške zaloge, vedno pa je to večja 

količina, kot jo potrebujemo. Sledi menjava orodja in izdelava drugega artikla in tako naprej. 

Na ta način prihaja do velikih nihanj, saj ne delamo točno tega, kar zahteva trg (Gupta 2005, 

13). Posledice nihanj se prenašajo tudi na delovna mesta, kjer povzročajo preobremenjenost, 

ali pa delovna mesta nimajo zadosti dela. Rešitev problema je v tem, da takt prilagodimo 

ritmu naročil in delamo samo tisto, kar je potrebno; posledično se nihanja umirijo (Bicheno in 

Holweg, 2009). Da bi to lahko dosegli, je seveda treba izvesti nekaj ukrepov iz nabora metod 

v vitki proizvodnji. V tem primeru bi bila najpomembnejša SMED. Podobno kot v 

proizvodnji moramo tudi v dobavni verigi poskrbeti za gladek pretok in sočasno zmanjšanje 

zalog. Oboje lahko preprosto, a učinkovito dosežemo z več manjših dobav različnega 

materiala, kar je lepo razvidno na sliki 13. Sočasno se zelo zniža raven zalog in izboljša faktor 

obračanja zalog (Demeter in Matyusz 2011). 
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Slika 13: Dobave JIT za manj zaloge 

Vir: Stevenson 2005 

2.2.14 Izgube v procesih: muda, muri, mura 

V množici aktivnosti, ki so del vsakega procesa, želimo izluščiti procese, ki imajo dodano 

vrednost, od tistih, ki je nimajo. Aktivnosti, ki nimajo dodane vrednosti, delimo na (Womack 

in James 2003): 

- potrebne (meritve, kontrola, transport, skladiščenje ipd.): izgube te vrste se odpravlja z 

optimizacijo procesov; 

- nepotrebne: te aktivnosti je treba sistematično odkrivati in odpravljati. 

 

Ko se odločimo odpravljati tovrstne izgube, si lahko pomagamo s spodnjo delitvijo na tri tipe 

izgub (Hirano 2009): 

- MURA, zmanjševanje aktivnosti, ki ne dodajajo vrednosti; 

- MURI, pretirana obremenitev strojev ali operaterjev, ki se običajno odraža v kakovosti; 

- MUDA, izgube v procesih zaradi neenakomernih obremenitev. 

2.2.15 Standardizacija 

Osnovni namen standardizacije dela je jasno predpisati najbolj učinkovite in najbolj varne 

postopke, pri čemer v največjem obsegu izločimo aktivnosti, ki ne dodajajo vrednosti (Ortiz 

2008, 118–119). S tem, ko so postopki jasno predpisani, poskrbimo, da jih vsi razumemo na 

enak način in da se ne spreminjajo, saj bi spremembe poslabšale rezultate. Ker je vsa vitka 

proizvodnja podvržena stalnemu napredku, se to dela tudi pri standardizaciji dela, pomembno 

je le, da se to izvaja kontrolirano, postopoma in se vse to ponovno zabeleži kot popravljen 

standard. Standardizirano delo zajema (Ortiz 2008, 118–119) obseg dela, odgovornost, 

zagotavljanje kakovosti, spoštovanje navodil za varno delo, nastavitve strojev, kontrolo 

materialnega toka, čiščenje delovnega mesta in spoštovanje delovnih navodil. 



 

30 

2.2.16 Kaizen 

To je metoda, ki pomeni stalno izboljševanje. V njej sodelujejo vsi zaposleni. Običajno se 

oblikujejo skupine, ki se sistematično lotijo odkrivanja potencialnih izboljšav v procesih in 

njihovi realizaciji. Postopek se izvaja v obliki delavnic, v katerih se osredotočimo na 

izboljšavo konkretnega procesa. Delavnica poteka bolj ali manj v naslednjih korakih (Kato 

2011): 

- zaznavanje problema, 

- analiza problema (poskušamo ga razumeti), 

- zbiranje idej za izboljšavo, 

- planiranje izboljšave procesa, 

- realizacija izboljšave, 

- kontrola učinkovitosti rešitve. 

2.2.17 Celovito produktivno vzdrževanje 

Celovito produktivno vzdrževanje TPM (angl. Total productive maintenance) je produktivno 

vzdrževanje, ki se nanaša na vse udeležene, tako vzdrževalce kot uporabnike naprav, in jih 

sili, da se kakovost vzdrževanja enači s kakovostjo izdelkov. Če so vsi zaposleni zavezani 

politiki TPM, lahko pričakujemo rezultate, ki krepko presežejo vložena sredstva (Olve, Nils-

Göran in Sjörstrand 2002). TPM želi vzpostaviti dobre vzdrževalne prakse z upoštevanjem 

naslednjih 5 ciljev TPM: 

- izboljšanje učinkovitosti opreme s proučitvijo vseh izgub, ki se lahko pojavijo; 

- doseganje samostojnega vzdrževanja, ki omogoča osebju, da prevzame odgovornost za 

nekatere naloge vzdrževanja in za izboljšanje učinkovitosti vzdrževanja; 

- plan vzdrževanja s popolnoma izdelanim pristop do vseh dejavnosti vzdrževanja; 

- trening vseh zaposlenih pri ustreznih znanjih za vzdrževanje, tako da imajo vzdrževalci in 

operativno osebje vse potrebne spretnosti, da lahko opravijo svojo nalogo; 

- doseganje zgodnjega upravljanja z opremo skozi »preventivno vzdrževanje«, ki se začne 

že z načrtovanjem, izdelavo, namestitvijo in zagonom opreme. 

2.3 Hybrid 

V zadnjih dveh desetletjih je sledilo več raziskovalnih projektov za izbiro, izvajanje in 

vodenje ustreznega planskega sistema v organizacijah, katerih cilj je sprejetje vitke 

proizvodne filozofije. Raziskave so šle predvsem v dve smeri (Geraghty in Heavey 2005): 

- Prvi pristop se je ukvarjal z razvojem novih ali z združevanjem obstoječih strategij 

kontrole proizvodnje tipa potegni, da bi čim bolj povečali koristi kontrole vlečenja in da 

bi hkrati povečali sposobnost proizvodnega sistema za zadovoljitev povpraševanja. 
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- Drugi pristop pa se osredotoča na to, kako najbolje kombinirati filozofiji JIT in MRP, da 

bi čim bolj povečali koristi kontrole procesa. Poslovni modeli, ki združujejo potiskanje in 

vlečenje, se običajno imenujejo hibridni potisni/povleci sistemi. Ti raziskovalni pristopi 

se med seboj ne izključujejo, saj se prepletajo. Primer je lahko pristop CONWIP, ki ga 

uvrščamo tako med tip povleci kot tudi hibrid potisni/povleci model. 

 

Raziskave o podpori ERP sistema vitki proizvodnji se še vedno nadaljujejo. Powell idr. 

(2011) so razvili teoretični okvir podpore ERP sistemov za vitke proizvodnje, v katerem 

navajajo 15 ključev, ki temeljijo na teoretičnih in empiričnih spoznanjih. Powell idr. (2012) 

nadaljujejo s praktičnimi demonstracijami različnih vidikov podpore na področjih izdelave, 

načrtovanja in nadzora v štirih študijah primerov. 

 

Glede na to, da večina podjetij uporablja MRP, je predvsem aktualen drugi pristop, kjer gre za 

nadgradnjo obstoječega sistema. Razlike med sistemom MRP in vlečnim principom vitke 

proizvodnje prikazuje preglednica 5. 

 

Preglednica 5: Primerjava povprečij po linijah in tipih proizvodnje  

MRP – push JIT – pull  

Temelji na računalniški podpori. Enostaven ročni sistem.  

Uporablja potisni (pull) princip. Uporablja vlečni (pull) princip.  

Je osredotočen na planiranje. Poudarja nadzor operacij.  

Je predvsem informacijski sistem. Poudarja fizične operacije   

Nadzor procesa izvajajo bolj oddaljeni planerji. Nadzor procesa je v proizvodnji.  

Poskuša zbrati vse možne podatke. Deluje z minimalnim obsegom podatkov.  

Povečuje obseg administrativnih del. Zmanjšuje obseg administrativnih del.  

Proizvodnja se spreminja. Proizvodnja je konstantna.  

Stroške preurejanja strojev opredeljuje kot 

fiksne. 

Prioriteta je nižanje stroškov preurejanja 

strojev. 

 

Težje je razumljiv uporabnikom sistema. Je lahko razumljiv vsem uporabnikom.  

Velikost serije je oblikovana glede na 

optimalno izračunano velikost serije. 

Velikost serije je minimalna.  

Obseg zalog je za nekaj dni. Obseg zalog je za nekaj ur.  

 
Vir: Waters 2003 

 

JIT ne zagotavlja širokega pogleda na nivoju operativnega plana, medtem ko je MRP v tem 

odličen. MRP ne predloži podrobnega delavniškega urnika in pogosto prekomerno proizvaja, 
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če vhodni podatki niso točni, medtem ko je JIT boljši sistem na nivoju izvedbe delavniških 

postopkov. JIT zahteva stabilno povpraševanje, ki zožuje uporabo JIT skoraj izključno na 

ponavljajočo proizvodnjo. Ker MRP ponuja večjo uporabnost pri naročanju širšega nabora 

izdelkov, je primernejši za serijsko proizvodnjo (Krishnamurthy, Suri in Vernon 2004). 

Sistem MRP pogosto naleti na netočnost vhodnih podatkov zaradi pomanjkanja ažurnosti v 

delavnici, medtem ko ima JIT v delavnici vse pod nadzorom. V organizacijah, ki uporabljajo 

JIT, se pogosto srečujejo z nevarnostjo pomanjkanja blaga, ker si sistem vztrajno prizadeva za 

zmanjšanje ravni zalog (Marklund 2012). Na drugi strani pa lahko sistem MRP dela na 

podlagi napovedi povpraševanja, ki lahko prehitro nakopiči zaloge (Powell, Alfnes, 

Strandhagen, in Dreyer 2013). 

 

Tardif in Maaseide Vaag (Tardif in Maaseide 2001) sta predlagala še večjo stopnjo 

integracije, in sicer tako, da bi prilagodili sistem kanban, kjer se število kartic v sistemu 

dinamično korigira glede na nivo zalog in prednaročil. Raziskovala sta učinkovitost tega 

prilagodljivega sistema v enostopenjskem sistemu, kjer povpraševanja prihajajo po 

Poissonovi distribuciji in izvajalni časi rastejo eksponentno, in dokazala, da ta adaptivni 

sistem prekaša tradicionalni sistem kanban tudi v stabilnih razmerah, obenem pa ga je 

preprosto izvajati. Predstavila sta tudi rezultate simulacije in dokazala prednosti tega sistema 

v okolju spremenljivega povpraševanja. 

 

Geraghty in Heavey sta podrobneje opredelila hibridni sistem potisni-povleci in ga razvrstila 

v dva tipa glede na način povezovanja MRP in JIT v celoto (Geraghty in Heavey 2005): 

- Vertikalno integrirani hibridni sistem VIHS je sistem, ki povezuje MRP in JIT po 

vertikali. Na vrhu na nivoju načrtovanja in planiranja je potisni sistem MRP, na spodnjem 

izvedbenem nivoju pa JIT, ki skrbi za vodenje in nadzor v delavnicah. 

- Horizontalno integrirani hibridni sistem HIHS je sestavljen iz ravni, kjer so nekatere faze 

proizvodnje pod nadzorom MRP in druge JIT. Ta tip je bolj primeren za večstopenjske 

proizvodne procese. 

2.3.1 Vertikalno integrirani hibridni sistem VIHS 

VIHS uporablja pri načrtovanju najboljše lastnosti MRP in pri izvedbi postopka najboljše 

lastnosti JIT in s tem oblikuje učinkovitejši proizvodni sistem. 

Slika 14 prikazuje splošni okvir VIHS kot matriko funkcij, razdeljenih na načrtovanje in fazo 

izvedbe. Razdeljena je v štiri dejavnosti upravljanja: 

- upravljanje povpraševanja, 

- upravljanje zalog, 

- upravljanje zmogljivosti, 

- kakovost managementa. 
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Zgornja polovica slike predstavlja fazo načrtovanja vertikalnega hibridnega sistema 

proizvodnje. To spominja na konvencionalni sistem, ki temelji na MRP. Sestavlja ga stabilen 

MPS z napovedmi in naročili, na podlagi katerih se naredijo izračuni materialov za vsak 

izdelek glede na potrebe in zaloge.  

 

Spodnja polovica prikazuje izvedbeni del hibridnega sistema proizvodnje. Sistem JIT, ki je 

sestavljen iz štirih gradnikov, kot je opisano v poglavju 2, usmerja proizvodno delavnico za 

izdelavo natančno zahtevanega števila komponent ob pravem času.  

Glavno načelo VIHS je načrtovanje dela, medtem ko se proizvaja le tisto, kar se potrebuje 

(Lee 1993). MRP načrtuje potrebe na proizvodnih linijah, medtem ko je naloga sistema JIT, 

da skrbi za enostavnost in preglednost proizvodnega procesa. 

 

MRP lahko pri načrtovanju pomaga JIT na tri načine:  

- MRP s svojimi pripomočki pomaga v boju za doseganje dolgih dobavnih rokov, ki lahko 

povzročijo pomanjkanja blaga. To seveda lahko povzroči veliko težav, še posebej v 

primeru, ko se povpraševanje drastično spremeni. V takih primerih si je treba prizadevati 

za zmanjšanje dobavnih rokov. MRP je uporabljen tudi za pospešitev povratne 

informacije do začetnih operacij. V sistem MRP se prek MPS vnesejo napovedi, 

povpraševanja in naročila za preračunavanje zahtev po materialih in sestavnih delih. 

Izhod iz sistema MRP je nastavljen tako, da lahko neposredno vpliva na začetne 

operacije, ki bodo na ta način zgodaj obveščene o morebitnih spremembah v 

povpraševanju. Če je pričakovati nenadno povečanje povpraševanja, se bo operacija 

odzvala na informacije veliko prej, zaradi pogleda v naprej (angl. Forward-looking). S 

tem zmanjšamo tveganja glede pomanjkanja zalog in povečamo raven storitev ob nižjih 

stroških. 

- MRP olajša medsebojno koordinacijo različnih delavnic. MRP je računalniški sistem, 

medtem ko je JIT z uporabo kartic kanban ročni sistem. Glavna prednost sistema JIT je 

njegova preprostost, glavna prednost MRP pa je njegova sposobnost kompleksnega 

načrtovanja (Stevenson 2005). V primerih, ko obstaja več delavnic, MRP skrbi za 

koordinacijo podatkov in njihovo sledenje. Ti podatki povezujejo nivoje delavnic, prek 

sistema MRP pa se zagotavlja hitrejše in točnejše informacije. 

- MRP posreduje podatke za avtomatiziran sistem kanban, ki samodejno preračuna številke 

vseh ugotovljenih kartic kanban vsakič, ko je MRP generiran. Rezultat so samodejno 

kreirane in prenesene naročilnice dobavitelju. Ko dobavitelj dobi kartico kanban, sproži 

dobavo. Sistem MRP lahko posreduje tudi podatke o uspešnosti dobav, stanju zaloge, 

izvede ponovno načrtovanje in prepoznavanje potrebnih količin, kontrolo varnostnih 

zalog in po potrebi zmanjšanja naloge. Na splošno avtomatiziran sistem kanban 

zmanjšuje čas in trud, ki sta potrebna za delovanje proizvodnega procesa.   
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JIT ponuja podroben delavniški urnik, ki je neodvisen od izhodov MRP. Še več, na ravni 

delavnice je lahko disciplina sistema JIT zelo učinkovita v smislu zagotavljanja bolj 

realističnih vhodnih podatkov v sistem MRP, predvsem tistih, ki se nanašajo na vodilni čas in 

zmogljivosti. Hibridni sistem ta del prepušča delavnici in nam zato ni potrebno določiti 

vodilnega časa v naprej. To zagotovo pomaga omiliti težave, ki se pojavljajo s 

predpostavkami MRP o fiksnih vodilnih časih (Eagle 2015) in neskončnih kapacitetah. 

 

Kot je razvidno iz zgornje obravnave, si VIHS sistema JIT in MRP ne nasprotujeta, temveč 

sta v interakciji in si pomagata med seboj. Kombinirani sistem tako izničuje slabosti 

posameznega sistema in krepi prednosti JIT in MRP, zato lahko govorimo o sinergiji obeh 

sistemov. Kljub temu ima VIHS eno glavno pomanjkljivost, in sicer da mora MRP opraviti 

izračune za vsako fazo v proizvodnem sistemu, zato je VIHS v primerjavi s HIHS bolj 

zapleten za izvajanje. Iz literature razberemo, da je uporaba vertikalno integriranega potisni-

povleci sistema redkost, vendar pa je vertikalno integriran hibridni sistem VIHS razvit in še 

posebno dobro prilagojen za organizacije MtO in EtO. 

 

Slika 14: Hibridna proizvodnja VIHS  

Vir: Maarleveld 2015 

 

Izvedba je prikazana na sliki 14. Črtkana črta predstavlja delitev med potisni in povleci 

načinom. Nad pikčasto črto vidimo princip planiranja MRP za nazaj, ki za vsako od faz 

predvidi čase začetka. Pod pikčasto črto je princip povleci, ki se krmili samo na podlagi 

prostih kapacitet.  

2.3.2 Horizontalno integriran hibridni sistem HIHS 

HIHS združuje linije, upravljane z načinom potisni vodenja MRP kot tudi linije z načinom 

vodenja povleci JIT (Cochran in Kim 1998). Medtem ko sta Beamon in Bermudo (2000) 
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opisala HIHS kot način, ki združuje več linij po principu potisni vse do vmesnega skladišča 

vsake od linij, nadaljevanje pa je v montažni liniji, krmiljeni po principu JIT, slika 15 

prikazuje primer horizontalno hibridnega sistema za tri linije, ki so pod nadzorom 

proizvodnega sistema MRP, kar pomeni, da so komponente in deli proizvedeni do količin, 

navedenih v planu MRP, in nato po principu potiskanja v naslednjih fazah. Ob koncu zadnje 

faze posamezne linije se zbirajo polizdelki, ki čakajo na vhod na montažno linijo, odvisno od 

povpraševanja posameznih faz, po principu filozofije JIT. 

 

Pri bolj naprednih modelih HIHS ni v naprej odločeno, da spodnji nivoji delajo po principu 

potiskanja, ampak je odločitev odvisna od tega, ali je povpraševanje mogoče zanesljivo 

napovedati ali ne. 

 

Slika 15: Primer HIHS za tri linije  

Vir: Beamon in Bermudo 2000 

 

Beamon in Bermudo sta objavila rezultate raziskav, ki navajajo, da je statistično mogoče 

sklepati, da horizontalni hibridni sistem s stopnjo zaupanja 95 % prekaša čisti povleci sistem 

glede vodilnih časov in čisti potisni sistem glede vmesnih zalog v procesu (Beamon in 

Bermudo 2000, 354). 

 

Na splošno velja, da je HIHS primeren za uporabo v večlinijskem in večstopenjskem sistemu. 

V primerjavi z VIHS je HIHS lažje obvladljiv (Cochran in Kim 1998).  

 

Oba hibridna pristopa, VIHS in HIHS, v naprej ne izključujeta uporabe JIT ali MRP, kot tudi 

ni možno določiti, kateri je boljši, saj je to povsem odvisno od konkretne situacije (Stevenson 

2005). 
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3 TEORETI ČNA IZHODIŠ ČA RAZVRŠČANJA IZDELKOV IN DRUŽIN 

V literaturi smo našli nekaj različnih pristopov, vsak od njih pa upošteva različne kriterije, ki 

vplivajo na izbiro. Slack (2001) navaja spremenljivost naročil, velikost naročil in željo po 

nadzoru, pa tudi kompleksnost strukture izdelka in kompleksnost tehnologije. Lawson (2006) 

se osredotoči na tip proizvodnje in stabilnost oziroma spremenljivost potreb po artiklu. 

Nekoliko drugačen pristop ima Ljubič (2006), ki uporabi metodi ABC in XYZ v skupni 

matriki. Odločili smo se uporabiti metodo ABCxyz in metodo kompleksnosti. 

3.1 ABCxyz analiza  

Analizi ABC in XYZ sta samostojni orodji, ki jih je mogoče uporabiti za analizo artiklov, ki 

se uporabljajo v podjetju (poglavji 3.1.1 in 3.1.2). Analizi pa lahko združimo v eno matriko in 

s tem sočasno predstavimo oba vidika, kot je vidno v preglednici 7 (Ljubič 2006, 332–333). 

Preglednica 6: Kriterij presojanja primernosti proi zvodnje JIT  

 A B C 

x 

Velika vrednost porabe, velika 

napovedana točnost in stalna 

poraba* 

Srednja vrednost porabe, 

velika napovedna natančnost 

in stalna poraba** 

Majhna vrednost porabe, 

velika napovedna točnost 

in stalna poraba*** 

y 

Velika vrednost porabe, 

srednja napovedana točnost in 

poraba s srednjimi nihanji** 

Srednja vrednost porabe, 

srednja napovedna natančnost 

in poraba s srednjimi 

nihanji*** 

Majhna vrednost porabe, 

srednja napovedna 

točnost in poraba s 

srednjimi nihanji 

z 

Velika vrednost porabe, 

majhna napovedana točnost in 

stohastična poraba 

Srednja vrednost porabe, 

majhna napovedna natančnost 

in stohastična poraba 

Majhna vrednost porabe, 

majhna napovedna 

točnost in stohastična 

poraba 

 
Vir: M. Starbek idr.1993, 95. 

 

* Najprimernejše materialne postavke 

** Manj primerne materialne postavke 

*** Še primerne materialne postavke 

 

Ker bomo tovrstno analizo uporabljali za različne namene in vrste artiklov, smo jo nekoliko 

posplošili in vnesli v tabelo, s katero bomo izvajali predvidene analize. Devet kvadratov v 
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preglednici 6 predstavlja različne primernosti, naprej pa jih združujemo v 4 skupine: Ax, Ay + 

Bx, By + Cx in ostali, kar je razvidno v preglednici 7. 

Preglednica 7: Kategorije primernosti za vitko proizvodnjo 

Kategorija Opis kategorije 

I Najprimernejši materiali in izdelki za hibridno proizvodnjo 

II Manj primerni materiali in izdelki za hibridno proizvodnjo 

III Še primerni materiali in izdelki za hibridno proizvodnjo 

IV Neprimerni materiali in izdelki za hibridno proizvodnjo 

3.1.1 Analiza ABC  

Sistem za razvrščanje zalog ABC določa pomembnost artiklov z vidika, ki ga uporabimo za 

različne stopnje nadzora. Ker je v večini podjetij na zalogi velika količina različnih artiklov, 

se je smiselno odločiti, na kakšen način bomo planirali posamezni artikel. Če bi za vsak 

artikel uporabili najbolj natančno metodo, bi za parametrizacijo artiklov in ažurno stanje 

parametrov porabili preveč časa in posledično denarja. Da bi bil nadzor čim boljši po 

spremenljivi ceni, bomo uporabili metodo ABC razvrščanja po pomembnosti. Običajni kriterij 

je letni strošek za posamezni artikel. Uporabljeno je Paretovo pravilo, ki pravi, da je za 80 % 

stroškov krivo le 20 % artiklov. Ta metoda izpostavi artikle z največjim vplivom (Logožar 

2004, 85). Glede na pravilo bomo artikle razvrstili v tri skupine, kot je prikazano na sliki 16: 

- skupina A: 20 % artiklov, ki povzročijo 80 % stroškov;  

- skupina B: 30 % artiklov, ki povzročijo 15 % stroškov;  

- skupina C: 50 % artiklov, ki povzročijo 5 % stroškov.  

 

V skupini A so tako artikli z največjo vrednostjo zalog v zadnjem letu, kar pomeni, da so zelo 

dragi, imajo velike količine ali pa so kombinacija obeh. Odstotki za nadzor zalog so le 

približni in niso absolutni (Arnold idr. 2008, 250). Rezultati po skupinah so za podjetja zelo 

uporabni. 
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Slika 16: Lorenzova krivulja razvrstitve materialni h postavk ABC 

Vir: Ljubi č 2006, 327 

 

Razvrščanje artiklov v skupine ABC se običajno izvaja enkrat letno, najpogostejša je uporaba 

v planiranju nabave, lahko pa jo uporabimo tudi pri planiranju dobave naših izdelkov in 

posledično za plan proizvodnje. V tem primeru je pomembno dejstvo, da so nekateri kupci in 

izdelki bolj dobičkonosni kot drugi, zato se podjetje lahko odloči, da bo za te kupce in artikle 

vzdrževalo višjo raven prodajnega servisa (Ljubič 2006, 327). 

 

Ker analiza ABC ne upošteva dinamike, bomo v ta namen uporabili metodo XYZ in obe 

združili v matriki. 

3.1.2 XYZ Analiza 

Analiza XYZ se uporablja bolj za potrebe kupcev končnih izdelkov; X pomeni veliko 

povpraševanje, Y srednje povpraševanja, Z zelo nizko ali nestalno povpraševanje. Artikli so 

razvrščeni po vrednosti zalog, običajno pa so razvrščeni tako (Gebel idr. 1998): 

- skupina artiklov X z vrednostjo zalog do 60 %;  

- skupina artiklov Y z vrednostjo zalog do 30 %;  

- skupina artiklov Z z vrednostjo zalog do 10 %.  

 

Isto metodo lahko uporabimo tudi na materialni strani. V tem primeru so artikli razvrščeni 

tako (Ljubič 2006, 329–332): 

- skupina artiklov X, ki ima povprečno nihanje manjše od 50 %; 

- skupina artiklov Y, ki ima povprečno nihanje med 50 % in 100%; 

- skupina artiklov Z, ki ima povprečno nihanje večje od 100 %. 
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Nižja vrednost koeficienta pomeni stabilnejšo in enakomerno dobavo v obravnavanem 

obdobju. Če dobav v obravnavanem obdobju ni, se artikel zapiše v skupino Z. Razvrščanje 

artiklov v skupine XYZ se običajno izvaja enkrat letno. Na sliki 17 vidimo tri tipične primere. 

 

Slika 17: Vzorci gibanja porabe materialnih postavk X, Y in Z 

Vir: Ljubi č 2006, 329 

3.2 Analiza kompleksnosti izdelka 

Sistem vlečenja, kot je JIT, deluje dobro v različnih okoljih. Eden od ključnih pogojev 

dobrega delovanja je, da se potrebe iz tedna v teden ne spreminjajo preveč. Posledično JIT ni 

primeren, kjer so velike nepredvidljive razlike v potrebah in zaradi tega postanejo materialni 

tokovi kompleksni (Krajewski in Ritzman 1993). Da bi izbrali čim bolj primeren način, je 

treba izvesti analize, kar pomeni, da v istem podjetju lahko različno razvrščene artikle 

obravnavamo različno. Eden od kriterijev, da je artikel zahteven in ga je bolj optimalno 

planirati in voditi z MRP, je kompleksnost strukture izdelka, zato ocenimo kompleksnost 

kosovnic in tehnoloških postopkov. Primer razvrščanja glede na ta dva parametra je prikazan 

na sliki 18. 

 

Slika 18: Izbira tipa proizvodnje glede na kompleksnost kosovnice in tehnologije 

Vir: Slack 2001 
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4 TEORETI ČNA IZHODIŠ ČA IN KAZALNIKI 

Za uspešno izvedbo celostnega vodenja proizvodnje je treba definirati primerno uravnotežen 

nabor kazalnikov proizvodne učinkovitosti. Ustrezna definicija kazalnikov učinkovitosti 

proizvodnje mora biti izbrana specifično za vsak posamezen proces in je običajno izbrana v 

skladu z dosegljivim predhodnim znanjem o procesu in specifičnimi zahtevami poslovnega 

nivoja.  

 

Analizo proizvodne učinkovitosti definiramo kot zbirko aktivnosti, ki analizirajo informacije 

o učinkovitosti in poročajo o njih na poslovnemu nivoju. To vključuje analizo informacij o 

časih ciklov proizvodnih enot, izkoriščenosti virov, izkoriščenosti opreme, učinkih opreme, 

učinkovitosti postopkov in spremenljivosti produktov. Zveze med temi in drugimi analizami 

so lahko osnova za pripravo poročil o ključnih kazalnikih učinkovitosti. Pri vpeljavi takšnih 

kazalnikov je smiselno upoštevanje standarda ISO 22400 (Manufacturing operations 

management – Key performance indicators), ki definira standardni nabor kazalnikov 

(Gradišar idr. 2013). 

 

Razmere na trgu nas silijo v stalno izboljševanje procesov znotraj podjetja, še največkrat pa se 

te izboljšave nanašajo na proizvodne procese. Preden se odločimo za kakršne koli posege, je 

treba ugotoviti trenutno stanje in definirati cilje. Ko bomo izvedli posamezne spremembe, 

bomo želeli te izmeriti in se prepričati, da vodijo k cilju. V vseh omenjenih korakih želimo 

izvedeti čim bolj objektivna dejstva, da pa bi jih ugotovili, moramo definirati indikatorje, ki 

jih bomo spremljali, ter načine, kako jih bomo pridobili. Poznamo veliko načinov, osnovne 

definicije in usmeritve pa lahko dobimo z upoštevanjem standardov. Na ta način bomo prišli 

do primerljivih podatkov med lastnimi proizvodnjami, med podjetji v branži in tudi na 

generalnem nivoju. Osnovni standard na tem področju je ISO 22400 (Manufacturing 

operations management – Key performance indicators) (Fukuda in Patzke 2010), ki med 

drugim definira standardni nabor kazalnikov. Kazalniki so naslednji. 

Proizvodnja 

Glavne dejavnosti na proizvodnih operacijah vključujejo proizvodni proces na delovnih 

mestih, naročanje, serije, šarže in delovne naloge, ki usmerjajo proizvodni proces na 

posamična delovna mesta, stroje, orodja in delavce ter s tem spremljajo stanja proizvodnje in 

dokončanje del. Drugi del vključujejo spremljanje medfaznih zalog, dodelav in podrobnega 

planiranja na osnovi omejenih kapacitet. 

Vodenje zalog 

To so procesi, ki so povezani s skladiščenjem, sledenjem, transportiranjem, zagotavljanjem 

materialov, polizdelkov, izdelkov, kot tudi s prenosom teh artiklov med in v okviru delovnih 

mest. Sem spadajo še vhodna kontrola, priprava materiala in priprava izdelkov za pošiljanje. 
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Zagotavljanje kakovosti 

Dejavnosti na tem področju vključujejo zagotavljanje meritev in analizo v proizvodnji v 

realnem času, da se zagotovi kakovost proizvodov in opredeli postopke glede odstopanj in 

razvrednotenj, ki lahko zahtevajo ponovne kalibracije, preureditve ali popravila. Druge 

dejavnosti vključujejo priporočila ukrepov za odpravo težav, kot so korelacije med simptomi, 

ugotovitev vzroka. 

Vzdrževanje na operacijah 

Zajema vzdrževanje visoke kvalitete in razpoložljivosti proizvodnih virov, kot sta oprema in 

orodja. So postopki načrtovanja periodičnega preventivnega vzdrževanja, kot tudi takojšen 

odziv na trenutne težave. Skrbimo za zgodovino preteklih dogodkov, ki so nam lahko v 

pomoč pri diagnosticiranju težav, usposabljanju osebja in povečevanju zanesljivosti, izvaja pa 

se tudi kalibracija instrumentov. 

 

Ostali kazalniki so na primer: 

- varnost pri delu, 

- rokovanje z dokumentacijo na operacijah, 

- konfiguriranje operacij, 

- zagotavljanje skladnosti s predpisi, 

- ravnanje z dogodki in odstopanji v proizvodnih operacijah. 

 

V proizvodnji uporabljamo tako finančne kot nefinančne kazalnike. Njihova vloga je različna. 

Finančni nam predvsem povejo, kaj smo dosegli, dogodki so se že zgodili (Bose in Thomas 

2007), medtem ko nam nefinančni povejo, kako smo to dosegli in kaj lahko pričakujemo v 

prihodnosti (Olve in Sjörstrand 2002, 14). 

 

Rejc je opredelil področja, kje vse nam nefinančni kazalniki lahko pomagajo (Rejc 2004, 8): 

- pri ciljih, ki niso finančne narave, 

- pri odkrivanju problemov, preden imajo ti finančne posledice, 

- pri objektivnem vrednotenju organizacij, 

- pri napovedovanju prihodnjih rezultatov. 

4.1 Produktivnost proizvodnje 

Produktivnost je eden od ključnih dejavnikov konkurenčnosti podjetja na trgu. Nanaša se na 

del proizvodnih vidikov konkurenčnosti. Proizvodni vidiki konkurenčnosti zajemajo: lokacijo 

proizvodnje, fleksibilnost, odzivne čase, proizvodne čase, kakovost, obvladovanje 

proizvodnih stroškov, upravljanje z dobavno verigo (Stevenson 2005, 36).  
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Turk produktivnost imenuje tehnološka učinkovitost poslovanja (Turk 2006, 248). Osnovna 

formula vsebuje naše rezultate dela v obliki proizvodnih ali storitvenih izložkov ter pri tem 

porabljenih virov ali vložkov (Russel in Taylor 2003, str. 20). 

 

produktivnost =
izložki (proizvodi, storitve)

vložki (viri)
 

 

Drugi izraz za produktivnost je tudi proizvodnost, kar še bolj poudarja proizvodni vidik 

kazalnika. Produktivnost je podana v obliki koeficienta. Večja kot je produktivnost, večja je 

uspešnost podjetja. Pri faktorju 1 so izložki enaki vložkom in ni dodane vrednosti. Bolj 

podrobno lahko produktivnost razdelimo na različne dejavnike: število zaposlenih, celotna 

sredstva, osnovna sredstva, material in pogonska moč. Iz teh dejavnikov izhajajo tudi 

naslednje formule: 

 

produktivnost dela =
količina proizvodov

število zaposlenih
 

 

produktivnost sredstev =
količina proizvodov

sredstva
 

 

produktivnost osnovnih sredstev =
količina proizvodov

porabljena osnovna sredstva
 

 

produktivnost materiala =
količina proizvodov

porabljen material
 

 

produktivnost pogonske moči =
količina proizvodov

porabljena pogonska moč
 

 

 

To velja le, ko je proizvodnja dovolj homogena (Bojnec idr. 2007). 

 

Med proizvodno in stroškovno funkcijo obstaja sistematična inverzna povezava, in sicer 

vsaka sprememba na produktivnosti se odraža na stroških (Novak 2007, 447).  

4.2 Ekonomičnost 

Kazalnik ekonomičnosti lahko imenujemo tudi kazalnik gospodarnosti. Pri tem kazalniku se 

ne sprašujemo po fizičnih veličinah, ampak po ekonomskih, zato gre za razmerje med 

vrednostjo proizvedenega ali prodanega glede na prodajne cene in stroške, ki so bili za to 
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potrebni. Večja kot je vrednost koeficienta, večja je ekonomičnost in uspešnost podjetja, saj je 

bilo s tem bolj učinkovito pretvarjanje »inputov« v »outpute« (Bojnec idr. 2007, 237). 

ekonomičnost �
vrednost

stroški
 

 

Poznamo več različnih koeficientov ekonomičnosti oziroma gospodarnosti glede na to, kaj 

uporabimo v števcu in kaj v imenovalcu. Podatke za ta namen dobimo iz izkaza uspeha 

podjetja. 

 

koeficient	tehnične	gospod. proizvodnje �
prodajna	vrednost	proizvodov

stroškovna	vrednost	proizvodnih	dejavnikov
 

 

koeficient	tehnične	gospodarnosti	stroškov �
uresničeni	stroški

predračunani	stroški
 

 

koeficient	gospodarnosti	celotnih	prihodkov �
celotni	prihodki

celotni	odhodki
 

 

koeficient	gospodarnosti	prihodkov	od	poslovanja �
prihod	poslovanja

odhodki	poslovanja
 

 

koeficient	gospodarnosti	prodaje �
prihodki	od	prodaje

odhodki	poslovanja	na	podlagi	stroškov
 

 

koeficient	gospodarnosti	plačilnih	prihodkov �
plačani	prihodki

odhodki	v	plačanih	prihodkih
 

 

koeficient	gospodarnosti	financiranja �
prihodki	od	financiranja

odhodki	financiranja
 

 

Poleg teh obstajajo za specifične potrebe še drugi kazalniki (Bojnec idr. 2007, 237). 

4.3 Čas izvedbe 

Čas izvedbe operacije – operacijski čas, je eden od osrednjih veličin v modelu lijaka. Določa 

čas, ki je predviden za izvedbo neke delovne operacije v nekem delovnem sistemu. Izračuna 

se iz pripravljalno zaključnega časa in za normativ časa, potrebnega za izdelavo potrebne 

količine. 
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4.4 Povprečna zaloga 

Izraz povprečna zaloga uvrščamo med posebne računske kategorije, tako kot tudi aktivno 

zalogo, povprečno aktivno zalogo in optimalno izdelavno količino. Povprečna zaloga je 

količina artikla na zalogi, ki pomeni aritmetično sredino artikla ali neke vrste artiklov v 

določenem časovnem obdobju. Izračunavamo jo kot utežno sredino med višinami zalog v 

nekem časovnem obdobju ali poenostavljeno kot aritmetično sredino med maksimalno in 

varnostno zalogo. Podatek o povprečni zalogi uporabljamo predvsem ob kontroli skladiščnih 

stroškov in za ugotavljanje koeficientov obračanja zalog (Ljubič 2006, 320). 

 

Opredeljena je z enačbo: 

 
Zp – povprečna zaloga, 

n – število obdobij, 

Z1, 2 …n – količina ali vrednost zaloge v posameznih obdobjih. 

4.5 Faktor obračanja zalog 

Zaloge imajo v poslovanju podjetja različne vloge. Pomembna vloga je blaženje neizogibnih 

nihanj v materialnih tokovih. Druga negativna vloga je povzročanje stroškov, ki pa jih lahko 

občutno znižamo s hitrejšim obračanjem zalog, saj ima hitrejše obračanje podoben učinek kot 

višje zaloge, ne prinaša pa večjih stroškov zalog.  

 

 
 

Na podlagi koeficienta obračanja zalog lahko izračunamo, koliko dni so sredstva podjetja 

vezana v obliki zalog oziroma potrebno število dni, da se zaloge spremenijo v denarna 

sredstva. 

   

Poleg tega, kako hitro se zaloge obračajo oziroma koliko dni se zaloge zadržijo v obliki zalog, 

pa je pomembno tudi vedeti, kolikšna je naložba v zaloge. To lahko izračunamo s pomočjo 

naslednjih enačb (Melavc 2003, 78–93). 
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4.6 Stroški zalog 

Zaloge so sredstva podjetja in predstavljajo varovalni pas med ponudbo in povpraševanjem, 

saj pri obeh nastajajo občasno večja ali manjša nepredvidljiva nihanja. Zaloge pri tem 

omogočajo nemoteno poslovanje (Waters 2003, 8). Organizacije imajo običajno različne vrste 

zalog, kot so surovine, kupljeni deli, nedokončane proizvodnje, gotovi izdelki in tako naprej. 

Za upravljanje zalog imamo na voljo različne strategije glede na tip podjetja, v vseh primerih 

pa je treba ohraniti prave zaloge ob pravem času. Interno zaloge omogočajo učinkovitejše 

notranje poslovanje podjetja, navzven pa zaloge vplivajo na dobavne roke in razpoložljivost 

materialov za čim večje zadovoljstvo strank. Zaloge imajo tudi strateško vlogo, ki vpliva na 

stroške poslovanja in s tem tudi finančno uspešnost celotnega poslovanja na dolgi rok, 

obenem pa zmanjšujejo ali pa povečujejo tveganje, ki je odvisno od metode in uspešnosti 

upravljanja. 

Z upravljanjem zalog zagotavljamo pretok izdelkov vzdolž dobavne verige s tem, da 

obvladujemo potrebe in zagotavljamo pravočasne dopolnitve. S tem pomembno vplivamo na 

zmanjševanje stroškov, kar je lahko odločilno v današnjem globalnem poslovnem okolju, kjer 

se izdelki hitro spreminjajo in posodabljajo, saj vedno obstaja nevarnost, da bo zaloga 

obtičala v skladišču kot posledica vse hitrejšega zastarevanja proizvodov (Russell in Taylor 

2009, 527). Posledično je vprašanje, kako znižati stroške zalog, medtem ko se ohrani 

zahtevana raven storitev, postalo zelo pomembno v različnih tipih podjetij. Da bi imeli na 

voljo materiale in izdelke ob čim manjših stroških, je ključno učinkovito sodelovanje pri 

odločanju med različnimi ravnmi organizacije:   

- Strateške odločitve so najbolj pomembne, saj imajo dolgoročne učinke, za katere se porabi 

veliko sredstev, in so najbolj tvegane. Z njimi določimo splošne usmeritve.  

- Taktične odločitve se ukvarjajo z izvajanjem strategije v srednjeročnem obdobju. 

Osredotočene so na večje podrobnosti, vključujejo manj virov in so zato manj tvegane.  
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- Operativne odločitve se ukvarjajo z izvajanjem taktike v kratkem času, so najbolj 

podrobne in vključujejo le nekaj virov in posledično so najmanj tvegane (Waters 2003, 

37). 

Po določitvi višje strategije glede splošne usmeritve taktične in operativne odločitve 

definirajo, kako se bodo izvajale podrobnejše strategije upravljanja zalog. Odločitve za 

upravljanje zalog prihajajo iz vseh nivojev, ki so del celotne logistične strategije in nižjih 

taktičnih in operativnih odločitev. Danes ni več običajne stroge hierarhije, ampak se v 

sodobni organizaciji večina odločitev sprejme med različnimi oddelki. Poleg tega je oseba, ki 

je tesno povezana z vprašanjem, tudi najbolj primerna za sprejem odločitve. 

4.6.1 Vrste zalog 

Podjetja vzdržujejo varnostne zaloge zaradi spreminjanja povpraševanja, dobavnih rokov in 

ponudbe dobaviteljev. Varnostne zaloge služijo kot blažilniki naključnih sprememb 

omenjenih dejavnikov. Večja kot želimo, da je verjetnost, da zalog ne bo zmanjkalo, višje so 

potrebne zaloge. Ker te rastejo eksponentno, se namerno odločimo za neko tveganje, da nam 

zalog lahko zmanjka. Če bi lahko predvideli dogodke, bi se varnostne zaloge lahko približale 

ničli. Zaloge pa imamo tudi zaradi drugih razlogov. Različne vrste zalog so opisane v 

nadaljevanju: 

- Špekulativne zaloge uporabimo, kadar pričakujemo povišanje cen ali pomanjkanje artikla 

na trgu. Pogosto so to artikli, ki se kupujejo na borzi ali pa so odvisni od drugih 

dogodkov, na katere nimamo vpliva (zaradi politične situacije, naravnih nesreč). 

- Serijske zaloge: Pri nabavi artiklov so včasih nabavni pogoji in cene odvisni od naročene 

količine, večja kot je ta, ugodnejše naj bi bile, zato se v takih primerih lahko odločimo za 

količine, ki ji trenutno ne potrebujemo, a se nam bodo na daljši rok obrestovale. 

- Sezonske zaloge: Te se nanašajo na sezono, ki povzroči nihanja v povpraševanju. Ker 

povečano sezonsko povpraševanje lahko pomeni prezasedenost kapacitet, se lahko 

odločimo, da to časovno neusklajenost potreb z zmožnostjo proizvodnje premostimo s 

tem, da določene izdelke naredimo na zalogo, da bi jih potem prodali v sezoni. 

- Razbremenilne zaloge: Z njimi želimo znotraj podjetja uravnotežiti zasedenost delovnih 

mest in montažnih linij. 

 

Tako kot vse stroške tudi stroške zalog lahko delimo na tako imenovane eksplicitne in 

implicitne stroške (Hočevar 2007, 23). Eksplicitni stroški so računovodsko gledano stroški, ki 

so povezani z dejanskimi izdatki, implicitni stroški pa so torej priložnostni stroški, ki jih je 

običajno težko oceniti (Bojnec idr. 2007, 80). 

 

Razne službe v podjetju imajo nasprotujoče si cilje glede zalog (Ljubič 2006, 321). Za 

prodajo bi bilo optimalno imeti popoln asortima izdelkov na zalogi. S tem bi lahko hitro 
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ustregli kupcem. Če pa govorimo o montaži po naročilu, bi nam zadostovala zaloga 

polizdelkov, iz katerih se lahko dovolj hitro izdelajo končni izdelki. 

 

Ker proizvodnja teži k učinkovitemu delovanju, bi si želela imeti na zalogi materiale, s 

katerimi bi lahko vedno odgovorila na potrebe. Poleg tega pa si želi čim večje zaloge, saj si s 

tem krajša pripravljalne čase. Seveda pa velike serije povzročajo velike zaloge. Zahtevajo tudi 

velike količine materialov, sestavnih delov in gradnikov ter nedokončane proizvodnje. Tudi 

nabava ima raje malo naročil z velikimi količinami, obenem pa nabava zaloge pojmuje kot 

zavarovanje pred podražitvami in izpadi dobav. Finančna služba na drugi strani želi zmanjšati 

vse oblike vlaganj v zaloge zaradi stroškov kapitala. Tudi razvoj si želi majhne zaloge, da 

lahko hitreje uveljavili tehnične spremembe, saj ne bi bilo treba čakati na porabo zalog 

starejših artiklov. Če bi želeli preveč ustreči posamezni službi, bi to imelo negativne vplive na 

stanje zalog, zato je treba prisluhniti vsem in optimalno uravnati zaloge (Ljubič 2006, 321). 

Povečevanje zalog ne pomeni povečevanja stroškov na vseh segmentih; na nekaterih 

segmentih stroški naraščajo, na drugi padajo. 

4.6.2 Stroški, ki naraščajo s povečevanjem obsega zalog 

Stroški, ki naraščajo s povečevanjem obsega zalog so naslednji: 

- Stroški investiranega kapitala: Zaradi vezave denarnih sredstev v zaloge si moramo denar 

za ostale potrebe izposoditi pri tujih virih. Pri tem nastanejo stroški obresti ali pa moramo 

vložiti lastna sredstva, ob tem pa nastanejo oportunitetni stroški. Oportunitetni stroški so 

običajno visoki in znašajo od 10 do 25 % vrednosti zalog. 

- Stroški skladiščenja: V tem primeru gre predvsem za stroške, ki so povezani s 

skladiščnim prostorom. To so amortizacija skladiščne zgradbe, stroški vzdrževanja 

skladišča, stroški ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, čiščenja, stroški za skladiščno 

opremo in plače zaposlenih. 

- Hranjenje zalog: V to kategorijo uvrščamo stroške zavarovanja zalog, stroške zaradi 

okvar, stroške varovanja, stroške manipulacije itd. Stroški vzdrževanja zalog se računajo 

na enoto materiala ali na časovno enoto in običajno predstavljajo visoke stroške v 

razmerju z vrednostjo zalog (Kavčič 2000, 290). 

4.6.3 Stroški, ki padajo s povečevanjem obsega zalog 

Stroški, ki padajo s povečevanjem obsega zalog so naslednji: 

- Stroški naročanja: Večkrat kot naročimo, več je s tem povezanih stroškov: stroški 

obdelovanja naročil v nabavi in v računovodstvu, stroški, povezani s pošiljanjem 

naročila, stroški transporta, stroški pretovarjanja in drugi logistični stroški. Pri računanju 

stroškov zalog se običajno upoštevajo stroški enega naročila kot fiksni strošek. Celotni 

stroški nabave v določenem obdobju se izrazijo kot funkcija števila naročil. 
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- Stroški priprave opreme: Sem spadajo vsi pripravljalni časi, povezani z novimi izdelki. 

- Stroški zaradi nezadostnih zalog: Delimo jih v dve skupini, in sicer na stroške, povezane 

s prekinitvami proizvodnje, in stroške, povezane s slabšanjem ugleda podjetja pri kupcih 

ali z izgubljenimi prodajami (Kavčič 2000, 291). 

 

Stroške, ki izhajajo iz zalog, je težko natančno izračunati. Praviloma se lahko izvede dobro 

ocenjevanje stroškov, s čimer zagotovimo dobro osnovo za pravilne odločitve o zalogah v 

podjetju. V nalogi bomo stroške zalog izračunali po formuli (Ljubič 2006, 323): 

 

 
 

Sz  – strošek letne zaloge v absolutnem znesku, 

Z    – količina zaloge materialne postavke, 

cob – obračunska cena obravnavane materialne postavke, 

r     – oportunitetni strošek vezave kapitala v zalogo letno, v deležu odstotka, 

hz – letni strošek delovanja skladišča za enoto materialne postavke letno v absolutnem 

znesku. 

4.7 Menjave 

Kazalnik menjave na izmeno meri število menjav artiklov na liniji v okviru ene izmene. 

Vsaka menjava pomeni motnjo v proizvodnji, saj je potrebno privajanje delavcev na 

spremenjene razmere, treba je opraviti nekaj pripravljalnih in nastavljalnih del, poveča se 

možnost napak, zato je želja imeti čim manj menjav v okviru posamezne izmene. 

 

Čeprav so menjave lahko različno zahtevne, pri tem indikatorju ne delamo razlik; šteje vsaka 

menjava, štejejo tudi tiste, ki so morda izvedene med odmorom ali prehodom v naslednjo 

izmeno. Takšna menjava se evidentira v izmeno, ki prihaja. 

Na daljše obdobje lahko računamo povprečno število menjav na izmeno v neki enoti časa; 

največkrat sta to teden ali mesec.   

 

Menjave se zgodijo iz različnih razlogov. Običajno je to posledica plana, ki vsebuje 

ekonomične količine naročanja, drugič so odvisne od potreb v prodaji, predvsem v tistem 

delu, kjer imamo sistem MtO. Poleg teh planskih momentov so lahko razlogi tudi okvare 

posameznih naprav, nezadostna zaloga materialov ali sestavnih delov, nezgode, prezasedenost 

virov, delavcev ali delovnih sredstev ipd. 
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4.8 Frekvenca naročil 

Enako, kot smo v analizi XYZ proizvajanje izdelkov ugotovili dinamiko proizvajanja 

izdelkov, lahko ugotovimo dinamiko prodajnih naročil za potrebe kupcev po artiklih in linijah 

izdelkov. Pri tem kazalnikov izdelkov ne bomo razvrstili v skupine XYZ, ampak bomo 

uporabili izračunan kvocienta povprečnega odstopanja porabe in povprečne porabe v 

opazovanem obdobju. Nižji kot je kvocient, bolj stabilne so potrebe kupcev. 

 

 

 

 

 

4.9 Raven servisiranja 

V tekmi za kupca je pomemben indikator raven servisiranja kupca. Tu si stojita nasproti dve 

težnji, in sicer napori za zniževanje stroškov in kar najboljša odzivnost in s tem višja raven 

servisiranja kupca (Medja in Praunseis 2005, 29). Izboljšanje lahko enostavno dosežemo z 

večjimi zalogam, pri tem pa se seveda povečajo stroški zalog. Še najbolj so se delovanju brez 

zalog približali pri konceptu JIT, sicer pa se z njimi srečujemo na vsakem koraku, v različnih 

oblikah in funkcijah. Zaloge se pojavljajo v obliki materiala, sestavnih delov, sestavov, 

izdelkov, pa tudi kot zaloga orodij in priprav, pomožnih režijskih materialov, rezervnih delov 

ipd. (Ljubič 2006). Z izbiro strategij, opisanih v poglavju 2, se odločamo, v kakšni obliki naj 

se zaloga pojavlja za dosego čim višje ravni servisiranja.  

 

Pomen je večplasten (Ljubič 2006, 318–320): 

- zaloge so blažilci nihanj: 

- na materialih, sestavnih delih in sestavih, 

- končni izdelki na trgu; 

- kompenzirajo napake zaradi: 

- neprimernih metod planiranja, 

- netočnih podatkih o stanju, 

- odklonov dobavljenih količin, 

- odklonov dobavnih rokov; 

- imajo ekonomske učinke: 

- sezonski nakup blaga, ko je poceni, in poraba, ko je drago, 

- popust pri nakupu večjih količin blaga; 

- služijo kot priprava blaga za uporabo oziroma prodajo. 
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Glede na izbrano proizvodno strategijo želimo čim bolj zadovoljiti kupca in odgovoriti na 

vsako njegovo potrebo, že v naprej pa je znano, da to ni povsem mogoče, saj bi zaloge in 

vložena sredstva šli proti neskončnosti. V praksi zato dopuščamo, da se občasno zgodi, da iz 

zalog ne moremo pokriti vseh povpraševanj oziroma potreb. Koliko smo sposobni potrebe 

pokriti iz razpoložljivih zalog, opredeljuje raven servisiranja (Ljubič 2006), prikazana na sliki 

19. 

 
 

l_s = stopnja servisiranja v odstotkih, 
n_r = število realiziranih zahtev, 
V_r = vrednost realiziranih zahtev, 
n_v = število vseh zahtev, 
V_v = vrednost vseh zahtev. 

 

Slika 19: Raven servisiranja kupca iz zaloge 

Vir: Ljubi č 2006, 319 

 

V primeru, ko iz zaloge ne moremo pokriti potreb kupcev, to še zlasti velja za strategijo MtS, 

kjer kupec upravičeno pričakuje, da so izdelki na razpolago, pa lahko govorimo o 

priložnostnih stroških, saj bi artikle lahko prodali, a jih nismo. Dodatni stroški nastanejo, če 

smo artikle vendarle prodali, a so bili zaradi tega stroški večji, če pa jih nismo, pa tvegamo, 

da bo šel kupec drugam in bodo posledice tega v prihodnosti še večje. Da bi se izognili 

tovrstnim težavam, se podjetja trudijo na različne načine. Ena od možnosti je tudi približati 

tovarne ali distribucijsko skladišč čim bliže kupcu, saj s tem zmanjšamo stroške in obenem 

izboljšamo čase servisiranja (Arnold, Chapman in Clive 2008). 

 

Vpliv na raven servisiranja ima tudi sistem planiranja, kot sta potisni in povleci ali njuni 

predstavniki: MRP, JIT, CONWIP, kanban ipd. Jodlbauer in Huber (2008) sta izvedla niz 

simulacij v različnih okoljih s ciljem, da preverita raven servisiranja z vidika uspešnosti, 

enostavnosti in robustnosti. Glede uspešnosti in enostavnosti se je najbolje izkazal CONWIP, 
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glede robustnosti pa MRP. Barratt in Oke (2007) na podlagi svojih študij ugotavljata, da je 

vidnost zalog zelo pomembna, saj je na ta način moč hitreje odreagirati na previsoke ali 

prenizke zaloge. Tovrstna kontrola je značilna za JIT. V okolju MRP pa je pomembno 

primerno nastaviti parametre, ki naj ne bodo določeni na podlagi ocenjevanj, ampak z 

uporabo znanstvenih statističnih metod, kot je na primer metoda »vzpostavitev ravni 

servisiranja« (angl. Service Level Setting) (Russel 2003, 590). 
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5 EMPIRI ČNA ANALIZA  

Izbrano podjetje se je že odločilo za postopen prehod na hibridno proizvodnjo. Postopnost bo 

v tem, da se bo preurejalo linijo za linijo in se bo v nekaj letih na ta način preuredilo večino 

linij, če že ne celo podjetje. Začelo se bo pri linijah, kjer se predvideva, da so artikli 

primernejši za ta tip proizvodnje, nadaljevalo pa še na ostalih linijah, kjer se bo sprememba 

zdela smiselna. V tej raziskavi smo se poglobili v dosežke linij, kjer se je sprememba že 

zgodila, in skušali potrditi pravilnost odločitve. 

5.1 Zbiranje podatkov  

Vsi vhodni podatki, potrebni za analizo, so bili zbrani iz podatkovnih baz obravnavanega 

podjetja. Večina linij obravnavanega podjetja je že prešlo na hibridno proizvodnjo. Iz 

omenjenih linij smo jih izbrali osem. Osnovni kriterij je bil, da imamo zadosti podatkov za 

analizo za konkretno linijo. Ko smo izbrali linije za analizo, smo za vsako posebej preverili, 

kdaj je prešla na hibridno proizvodnjo. Prehodi potekajo že nekaj let, obenem pa so si različni 

glede načina prehoda. Če je bilo možno izvesti mehkejši prehod, se je uporabil ta, če ne, pa je 

bilo treba zaustaviti proizvodnjo in izvesti vse potrebno in jo ponovno zagnati.  

 

Za vsako hipotezo je bil pripravljen nabor potrebnih vhodnih podatkov, za katere se je 

kreirala enostavna delovna baza podatkov. Služila je predvsem zbiranju in sumiranju 

posameznih transakcij, ki so se zgodile v sistemu. V ta namen so se izdelali potrebni 

programi, ki so se poleg testiranja izvedli le enkrat. S podrobno definicijo in enkratnim 

izvozom podatkov smo se izognili stalnemu dograjevanju in širitvi raziskave (Bryman in Bell, 

2011). Drug nabor programov je bil namenjen izvozu podatkov iz informacijskega sistema v 

datoteko »csv«, ki je primerna za uvoz v Excel. Po potrebi so se podatki v tej fazi še obdelali, 

dopolnili z informativnimi podatki, kot so na primer opisi artiklov. 

5.2 Analiza rezultatov 

Datoteka »csv« je služila predvsem uvozu v Excel. Lahko bi služila tudi direktnemu uvozu v 

SPSS, vendar se je to običajno zgodilo šele v naslednjem koraku po dodatni pripravi podatkov 

v Excelu. Vsaka od hipotez uporablja enega ali več kazalnikov, ki so se izračunali v Excelu 

ali pa v SPSS. V večini primerov je bila glavna ločitev po osmih linijah in dveh šestindvajset 

tednov dolgih obdobjih. 
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5.2.1 Analiza ABCxyz  

Izdelki 

Analiza ABC je bila narejena po postopku, ki smo ga opisali v poglavju 3.1. V času tako 

klasične kot hibridne proizvodnje smo zbrali podatke o prevzemih izdelkov v končno 

skladišče. Podatki so bili urejeni in sešteti po obravnavanih linijah, tednih in artiklih. Za 

potrebe analize ABC smo poleg količin uporabili še lastno ceno posameznega artikla in s tem 

dobili vrednost realizacije proizvodnje v EUR za artikel na teden. Podatke smo iz poslovnega 

informacijskega sistema izvozili v Excel. Tako pridobljene podatke smo razvrstili padajoče po 

vrednosti. V novem stolpcu smo najprej izvedli izračun kumulativ za vrednosti, nato pa v 

dodatnem stolpcu še delež posamezne kumulative v celotni vrednosti v odstotkih. Postopek 

nadaljujemo z izračunom kumulative deležev vrednosti in kumulative deležev števila. S tem 

imamo vse pripravljeno, da lahko posamezne artikle razvrstimo v klasifikacijo ABC. Artikli, 

ki dosegajo do 5 % kumulative deleža števil, so razvrščeni v skupino A, artikli med 5 % in 

20 % v skupino B, ostali pa v skupino C. Sledi še obdelava podatkov za razvrstitev v 

klasifikacijo XYZ. V tem primeru smo artikle izjemoma razvrstili v mesece oziroma 4 tedne, 

saj smo na ta način zagotovili manjše število obdobij brez realizacije in s tem lažje izračunali 

nihanje. Postopek je bil naslednji: ko smo za vsak artikel opazovanih linij dobili letni vzorec 

realizacije po mesecih v kosih, smo najprej izračunali povprečno odstopanje, nato pa še 

povprečno nihanje. Sledi razvrščanje artiklov v klasifikacijo XYZ. V skupino X smo razvrstili 

artikle s povprečnim nihanjem manjšim od 50 %, v skupino Y artikle s povprečnim nihanjem 

med 50 % in 100 % in v skupino Z artikle z nihanjem nad 100 %. 

 

Na opazovanih proizvodnih linijah se izdeluje različno število izdelkov. Da bi jih lažje 

primerjali med seboj, smo rezultate analize ABCxyz pretvorili v odstotke in jih uvrstili v 

preglednico 8. 

Preglednica 8: Izdelki po linijah in ABCxyz razvrstitvi v odstotkih  

 Ax Ay Az Bx By Bz Cx Cy Cz 

001 30,6 % 13,9 % 5,6 %   8,3 %   41,7 % 

004 6,5 % 10,8 % 1,5 %  7,3 % 24,2 %   49,6 % 

006 5,1 % 5,7 %   7,6 % 20,9 %  1,6 % 60,8 % 

007  0,7 % 0,7 %  1,4 % 6,5 %  1,6 % 89,2 % 

010 3,3 % 1,5 % 1,8 % 2,0 % 6,8 % 13,2 % 0,2 % 1,1 % 70,2 % 

040 4,0 % 3,2 % 1,3 % 1,8 % 7,7 % 17,7 % 0,3 % 5,9 % 58,0 % 

075  6,7 % 5,6 %  2,2 % 16,7 %   68,9 % 

079 1,6 % 0,3 % 1,4 % 1,4 % 4,5 % 5,0 % 1,2 % 7,2 % 78,7 % 
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Kot je bilo že predstavljeno v teoretičnem delu, Ax prestavlja prvo kategorijo, Ay in Bx drugo 

kategorijo, By in Cx tretjo kategorijo in vsi ostali četrto kategorijo. Preglednica 9 predstavlja 

končne rezultate razvrščanja izdelkov opazovanih osmih linij v kategorije primernosti. 

Rezultate štirih kategorij bi skupaj s produktivnostjo lahko obdelali v enosmerni analizi 

variance, a smo se raje odločili za korelacijski koeficient, saj lahko kategorije preračunamo v 

točke in dobimo bolj podrobno analizo. Razvrščanje v štiri kategorije smo pri preračunu 

izkoristili za obtežitev dobljenih odstotkov posamezne kategorije. Kategorija ena bo obtežena 

s faktorjem tri, kategorija dva bo obtežena s faktorjem dva, kategorija tri s faktorjem ena in 

kategorija štiri s faktorjem nič. S tem smo jo izničili, saj predstavlja neprimernost artikla za 

hibridno proizvodnjo. Preglednica 9 prikazuje vrednosti za kategorije in končni izračun 

primernosti v točkah. 

Preglednica 9: Izdelki po linijah in primernosti v odstotkih in točkah 

Linija I II  III  IV   točke  

001 30,6 % 13,9 % 55,60 % 119,6 

004 6,5 % 10,8 % 7,3 % 75,30 % 48,4 

006 5,1 % 5,7 % 7,6 % 81,70 % 34,4 

007 0,70 % 1,40 % 98,00 % 2,8 

010 3,30 % 3,50 % 7,00 % 86,30 % 23,9 

040 4,00 % 5,00 % 8,00 % 82,90 % 30 

075 6,70 % 2,20 % 91,20 % 15,6 

079 1,60 % 1,70 % 5,70 % 91,00 % 13,9 

            

Primer izračuna za linijo 004: (6,5 * 3) + (10,8 * 2) + 7,3 = 48,4 

Materiali 

Na enak način kot za prevzem izdelkov je bila narejena tudi analiza ABCxyz za materiale, ki 

se uporabljajo na posameznih linijah. Vrednosti so v preglednici 10. 
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Preglednica 10: Materiali po linijah in ABCxyz razvrstitvi v odstotkih  

 Ax Ay Az Bx By Bz Cx Cy Cz 

001 9,8 %   19,5 % 2,4 %  14,6 % 43,9 % 9,8 % 

004 8,5 %   19,1 % 2,1 %  42,6 % 25,5 % 2,1 % 

006 7,1 %   14,3 % 14,3 %  50,0 % 7,1 % 7,1 % 

007     16,7 %  8,3 % 25,0 % 50,0 % 

010 1,6 %   13,1 %   54,1 % 13,1 % 18,0 % 

040    8,6 % 2,9 %  42,9 % 8,6 % 37,1 % 

075 3,8 % 2,3 %  9,1 % 0,8 % 0,8 % 25,8 % 40,2 % 17,4 % 

079    10,0 % 5,0 %  50,0 %  35,0 % 

 

Izračuni in obtežitve materialov se izračunajo na enak način kot pri izdelkih, kar je prikazano 

v preglednici 11. 

Preglednica 11: Artikli po linijah in primernosti v  odstotkih in točkah 

Linija I  II  III  IV   točke  

001 9,8 19,5 17,0 53,7 85,4 

004 8,5 19,1 44,7 27,7 108,4 

006 7,1 14,3 64,3 14,3 114,2 

007  25,0 75,0 25,0 

010 1,6 13,1 54,1 31,2 85,1 

040 8,6 45,8 45,6 63,0 

075 3,8 11,4 26,6 58,2 60,8 

079 10,0 55,0 35,0 75,0 

            

5.2.2 Analiza kompleksnosti izdelka 

Po postopku iz poglavja 3.2 smo izvedli in s tem preverili kompleksnost izdelkov. Glavna dva 

parametra sta na x oziroma y osi, in sicer sta to kompleksnost kosovnice in kompleksnost 

tehnološkega postopka.  

 

Za kompleksnost kosovnice smo pridobili podatke za posamezno linijo, saj gre za podobne 

izdelke. Glavni parameter pri tem je bil povprečno število nivojev v kosovnici, upoštevali pa 

smo tudi povprečno število vhodnih artiklov v kosovnici izdelka. Parametru nivoji v 
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kosovnici smo dali nekoliko večjo težo, saj menimo, da več doprinese h kompleksnosti 

izdelka kot število artiklov. To razmerje smo naredili tako, da smo število artiklov delili z 

utežjo tri. Rezultat v točkah kosovnice vidimo v preglednici 12, vidimo pa tudi primer 

izračuna. 

Preglednica 12: Artikli po linijah in primernosti v  odstotkih in točkah 

Linija Nivoji  Komponente Točke-kos   

001 3,7 14,1 17,39  

004 3,9 10,5 13,65  

006 2,0 5,2 3,47  

007 2,1 3,6 2,52  

010 4,0 36,0 48,00  

040 3,0 16,1 16,10  

075 4,4 40,9 59,99  

079 3,0 18,0 18,00  

         

Primer izračuna za linijo 004: 3,9 * (10,5 / 3) = 13,65 

 

Pri kompleksnosti tehnološkega postopka je bil glavni parameter povprečno število operacij 

za artikle na posamezni liniji. Vrednosti, dobljene s povprečnim številom operacij na liniji, 

smo obtežili z vrednostjo 2,3. S tem smo skušali uravnotežiti tehnološki kazalnik s kosovnim, 

kar lahko vidimo v preglednici 13, skupaj s primerom izračuna.  

Preglednica 13: Artikli po linijah in primernosti v  odstotkih in točkah 

Linija Operacije  Točke-teh  

001 3,2 7,36 

004 8,4 19,32 

006 5,0 11,50 

007 2,6 5,98 

010 29,0 66,70 

040 9,8 22,54 

075 9,8 22,54 

079 10,0 23,00 

        

Primer izračuna za linijo 004: 8,4 * 2,3 = 19,32 
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Na podlagi vnosa točk kompleksnosti strukture izdelka in točk kompleksnosti tehnologije 

izdelka v graf za vsako linijo lahko razberemo primernosti skupine artiklov za posamezni tip 

proizvodnje. 

 

Slika 20: Linije glede na kompleksnost kosovnice in tehnologije 

Vir Lawson 2001, dopolnjeno 

 

Zavedamo se omejitev, saj metodologija ne navaja točnih vrednosti in gre le za ocene in 

približke. Naše izračunane vrednosti temeljijo na predpostavki, da je ena ali več linij v našem 

izboru blizu meje, kjer se konča primernost izdelkov za hibridno proizvodnjo. Take približke 

smo si dovolili, ker za rezultat ne pričakujemo absolutnih vrednosti, ki bi pomenile odločitve 

za in proti smiselnosti uvedbe hibridne proizvodnje, ampak so naša pričakovanja v smeri 

večje ali manjše primernosti, razmerij med primernostmi in s tem lažjega odločanja ob 

upoštevanju še drugih dejstev.  

Preglednica 14: Artikli po linijah in primernosti v odstotkih in točkah 

Linija Tip proizvodnje Točke –
kompleksnosti 

001 JIT in hibrid 1,66 

004 JIT in hibrid 3,43 

006 JIT in hibrid 0,52 

007 JIT in hibrid 0,20 

010 JIT in hibrid/MRP/TOC 41,62 

040 JIT in hibrid 4,72 

075 JIT/MRP 17,58 

079 JIT in hibrid 5,38 
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Ocene primernosti na podlagi kompleksnosti iz preglednice 14 jasno opredelijo proizvodne 

linije: 001, 004, 006, 007, 040, 079 kot primerne predvsem za JIT in s tem hibridno 

proizvodnjo. Razlike so razmeroma majhne. Linija 001 izraža nekaj večjo kompleksnost 

strukture – kosovnice, medtem ko ostale izražajo večjo kompleksnost tehnologije. Izstopata le 

liniji 075 in 010. Linijo 075 uvrščamo nekam na sredino, kjer je proizvodnjo možno voditi na 

več načinov: JIT, hibrid ali MRP. Druga linija 010 izstopa tako po strukturni kot tehnološki 

kompleksnosti in je že na meji, kjer bi bila poleg ostalih morda primerna tudi teorija omejitev 

TOC (angl. Theory Of Constraints). 

5.2.3 Analiza kazalnikov za obdobje MRP 

V obdobju klasične proizvodnje so v podjetju podatke zajemali podrobneje, saj je bila 

struktura izdelka razdeljena na več ravni kosovnice. Prav tako so bili tehnološki postopki 

podrobnejši in razdeljeni na več operacij. Posledično je bilo tako podrobno tudi poročanje 

količin. 

5.2.4 Analiza kazalnikov za obdobje hibridne proizvodnje 

V obdobju hibridne proizvodnje so se kosovnice poenostavile. Zaradi lažjega obvladovanja 

izdelka s strani razvoja so kosovnice še vedno obdržale enako število ravni, a se s kopiranjem 

v proizvodnjo struktura avtomatično poenostavi. To smo dosegli tako, da smo posamezne 

polizdelke označeni kot navidezne, posledično pa jih sistem pri razpisu naloga ignorira. Na 

artiklih, ki so bili z vidika proizvodnje opredeljeni kot navidezni, so se ravno tako odstranile 

vse operacije. Te so se preselile na višjo raven v strukturi kosovnice in se večinoma združile v 

bolj splošno operacijo in s tem poenostavile poročanje. Poročanje je večinoma še bolj 

poenostavljeno s tem, ker je omogočeno poročanje po artiklih. To pomeni, da ni treba poznati 

naloga, saj ga sistem poišče po sistemu FIFO glede na še odprte količine naloga.  
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6 IZDELAVA MODELA PROIZVODNEGA KAZALNIKA ZA UGOTAVLJA NJE 
RAVNI SERVISIRANJA 

Za uspeh podjetja so ključne zadovoljne stranke, ki se zaradi ustvarjenega zaupanja rade 

vračajo. Eden od pomembnih merljivih kazalcev zadovoljstva je raven servisiranja stranke. V 

našem kazalniku nivoja servisiranja smo zajeli realizacijo dobav, pri kateri smo se 

osredotočili na pravočasnost dobav. Da bi bile dobave pravočasne, moramo poskrbeti za 

optimalen logistični proces od nabave prek proizvodnje, skladišč in odpreme, saj lahko na 

primer že zamujanje pri dobavi na videz nepomembnega artikla ogrozi pravočasnost odpreme. 

Ker bi tudi v proizvodnji radi čim bolj prispevali k zadanemu cilju, želimo odkriti ključne 

dejavnike, na katere lahko vplivamo in s tem prispevamo k čim višji ravni servisiranja, še 

preden se ti dejavniki izkažejo za problematične. 

6.1 Določitev robnih pogojev 

Osredotočili smo se na kazalce, ki jih lahko spremljamo v proizvodnji in jih skušamo 

uporabiti za pravočasno identifikacijo potencialnih težav, ki bi vplivale na raven servisiranja. 

Pri kreiranju modela smo bili omejeni z možnostjo pridobitve posameznih kazalnikov in 

časom enega leta za zbiranje podatkov. Zavedamo se, da bi z več kazalniki v celem 

logističnem procesu še bolje identificirali vplive na raven servisiranja. Za točnejše 

uravnoteženje bi potrebovali daljše spremljanje kazalnikov in posledično dobili bolj točno 

umerjenost. Sama raziskava in zaključki tovrstnega pristopa nam bodo služili pri morebitni 

razširitvi modela z dodatnimi kazalniki ali pa izključitvijo kazalnikov, ki bistveno ne 

prispevajo k ugotavljanju nivoja servisiranja kupca.  

6.2 Izbira kazalnikov in validacija modela 

Pri večji koli čini kazalnikov bi te lahko zaradi preglednosti razvrstili v strukturo z več ravnmi 

glede na sorodnost ali področje uporabe. V našem modelu smo uporabili zgolj eno raven, kjer 

bodo enakovredno nastopali vsi kazalniki 

6.2.1 Določitev kazalnikov 

V naši raziskavi smo za izgradnjo modela izbrali štiri kazalnike: 

- produktivnost, 

- čas izvedbe,  

- število menjav artiklov na liniji na dan,  

- povprečno nihanja porabe.  
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Kazalniki in njihovo pridobivanje oziroma izračunavanje so vpisani že v prejšnjih poglavjih. 

Vsi se nanašajo na opazovane linije v obdobju enega leta. 

6.2.2 Določitev merskih veličin kazalnikov 

V preglednici 15 so zbrani kazalci, ki smo jih uporabili v statistični obdelavi. Izračun 

produktivnosti je uporabljen iz hipoteze 1. Zaradi primerljivosti med linijami smo uporabili 

stroškovni vidik tako, da smo količino proizvedenih artiklov pomnožili z lastno ceno artikla. 

Čas izvajanja je podan v minutah za izdelek, število menjav artiklov pa na izmeno. Povprečno 

nihanje porabe smo izračunali z analizo XYZ, kot je to že prikazano v hipotezi 1. Kazalnik 

ravni servisiranja prikazuje koeficient med pravočasno realiziranimi dobavami kupcem in 

zamujenimi dobavami kupcem.  

Preglednica 15: Vrednosti kazalcev in preračun 

Linija 
Prod. 

**** 

Čas. iz. 

*** 

Št. men. 

** 

Pov. nih. 

porabe* 
 x1 x2 x3 x4 y 

001 20,03 0,43 0,89 17,22  0,51 0,99 0,90 0,00 0,93 

004 16,25 2,41 2,51 8,43  0,42 0,92 0,71 0,51 0,72 

006 37,31 1,06 1,50 7,53  0,96 0,96 0,83 0,56 0,53 

007 39,01 6,60 8,74 4,48  1,00 0,78 0,00 0,74 0,52 

010 9,25 11,33 3,57 7,20  0,24 0,62 0,59 0,58 0,65 

040 12,74 1,15 6,00 7,98  0,33 0,96 0,31 0,54 0,77 

075 11,81 30,12 0,61 7,64  0,30 0,00 0,93 0,56 0,94 

079 11,77 2,80 7,78 6,80  0,30 0,91 0,11 0,61 0,68 

* Povprečno nihanje porabe 
** Število menjav 
*** Čas izvedbe 
**** Produktivnost 
 
Neodvisne spremenljivke smo uravnotežili tako, da smo jih preračunali v faktorje glede na 
največjo vrednost spremenljivke. X1 predstavlja produktivnost, x2 je čas izvajanja, ki je 
obratno sorazmeren s produktivnostjo, tako kot tudi x3, ki je število menjav in x4, ki je 
povprečno nihanje porabe. Y je odvisna spremenljivka, ki predstavlja nivo servisiranja. 
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6.2.3 Določitev uteži in validacija modela 

Da bi ugotovili najprimernejšo obtežitev posameznih kazalnikov za čim večjo korelacijo z 

ravnjo servisiranja kupca, smo naredili simulacijo različnih kombinacij obtežitev posameznih 

kazalnikov. V Excelu smo prepisali prej izračunane kazalnike za štiri neodvisne in eno 

odvisno spremenljivko za vsako linijo. Za vsako neodvisno spremenljivko smo predvideli pet 

možnih obtežitev in opcijo brez obtežitve. Obtežitve so dodatki na osnovno vrednost. 

Prikazani so v odstotkih: 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 % in 50 %. Z omenjenimi kazalniki in 

utežmi smo generirali vse možne kombinacije za osem linij in dobili 1296 kombinacij, za 

katere smo izvedli multiplo linearno regresijo, preverili korelacijo in na koncu izbrali 

najboljšo. SPSS za linearno multiplo regresijo uporabljamo isto proceduro kot za bivariantno 

regresijo (angl. Analize Regression Linear). Zaradi prevelikega števila simuliranih primerov 

podatkov postopka nismo izvajali ročno, ampak smo v SPSS napisali program, ki je bral v 

Excelu pripravljene podatke. Rezultate izvajanja smo izpisali v elektronski obliki in izvozili v 

datoteko. 

Na sliki 21 vidimo prikaz korelacij vseh 1296 kombinacij. Razvidno je, da smo z utežmi 
bistveno vplivali na korelacijo naših kazalnikov z ravnjo servisiranja kupca.  

 

 

Slika 21: Simulacija korelacij z različnimi utežmi 

V preglednici 16 je prikazanih 30 najboljših korelacij s podrobnimi podatki korelacije. S 
številko kombinacije smo poiskali kombinacijo uteži in kazalnikov, ki daje najboljše 
rezultate. 
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Preglednica 16: Najboljših 30 kombinacij 

Kombi
nacija R R kvadrat 

Korigirani R 
kvadrat 

Pričakovana 
standardna 

napaka 
1097 0,708 0,501380 0,418277 0,12147 

1098 0,708 0,500743 0,417533 0,121548 

1096 0,707 0,499499 0,416082 0,121699 

1104 0,707 0,499256 0,415799 0,121729 

1091 0,706 0,497776 0,414073 0,121908 

1092 0,706 0,498685 0,415133 0,121798 

1095 0,706 0,498512 0,414930 0,121819 

1103 0,706 0,498720 0,415173 0,121794 

1116 0,706 0,497805 0,414158 0,121899 

1089 0,705 0,497231 0,413436 0,121974 

1090 0,705 0,497506 0,413757 0,121941 

1100 0,705 0,496368 0,412430 0,122079 

1109 0,705 0,497452 0,413694 0,121948 

1110 0,705 0,497555 0,413814 0,121935 

1101 0,704 0,495248 0,411122 0,122215 

1102 0,704 0,495666 0,411610 0,122164 

1107 0,704 0,494925 0,410746 0,122254 

1108 0,704 0,495787 0,411751 0,122150 

1114 0,704 0,495858 0,411834 0,122141 

1093 0,703 0,494568 0,410329 0,122297 

1094 0,703 0,493902 0,409552 0,122378 

1115 0,703 0,493880 0,409527 0,122380 

1084 0,702 0,493472 0,409050 0,122430 

1085 0,702 0,492909 0,408394 0,122498 

1086 0,702 0,492512 0,40793 0,122546 

1106 0,702 0,493153 0,408679 0,122468 

1088 0,701 0,492052 0,407394 0,122601 

1113 0,701 0,490805 0,405940 0,122751 

1083 0,700 0,489573 0,404502 0,122900 

1087 0,700 0,489912 0,404898 0,122859 
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7 TESTIRANJE HIPOTEZ 

Po temeljiti pripravi metod in podatkov smo se lotili podrobnih statističnih izračunov s 

programom SPSS, da bi dokazali ali ovrgli naše hipoteze.  

7.1 Preverjanje hipoteze H1 

S hipotezo 1 želimo dokazati, da se s prehodom na hibridno proizvodnjo poveča 

produktivnost proizvodnega sistema v odvisnosti od primernosti izdelka za hibridno 

proizvodnjo. Izračunali smo produktivnosti na osnovi izdelane količine izdelkov in 

porabljenega časa po posameznih linijah za obe obdobji, nato pa je sledilo preverjanje s 

korelacijsko analizo med faktorjem povečanja srednjih vrednosti produktivnosti proizvodnje 

in obema tipoma vodenja proizvodnje ter oceno ustreznosti izdelka za hibridno proizvodnjo.  

7.1.1 Analiza rezultatov 

Za dobljene produktivnosti po linijah in obdobjih smo izračunali povprečno produktivnost za 

oba tipa proizvodenj. Rezultati so vpisani v preglednici 17. 

Preglednica 17: Primerjava povprečij po linijah in tipih proizvodnje  

Linija 
Klasična proizvodnja 

Produktivnost 
[kos/ura] 

Hibridna proizvodnja 
Produktivnost 

[kos/ura] 

Povečanje 
produktivnosti 

[%] 

001 280,2558 298,2038 6,02 

004 33,7565 43,4538 22,32 

006 363,0035 398,6081 8,93 

007 62,7835 66,9362 6,20 

010 5,1731 5,2738 1,9 

040 66,4158 71,7558 7,44 

075 2,4662 2,5377 2,82 

079 25,7427 27,1473 5,17 

 
Z metodo t-test za odvisna vzorca (angl. Paired-Samples T Test) smo najprej preverili 

domnevi o produktivnosti klasične in hibridne proizvodnje: naša trditev je, da je hibridna 

proizvodnja produktivnejša kot klasična proizvodnja (Kodrič 2009). 

 

Obravnavamo dve spremenljivki: 

- klasična: produktivnost klasične proizvodnje, 

- hibridna: produktivnost hibridne proizvodnje. 
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Da bi preverili predpostavko o normalnosti razlik dveh spremenljivk, moramo najprej 

izračunati novo spremenljivko, ki predstavlja razliko med produktivnostjo v klasični in 

hibridni proizvodnji. 

 
 

Rezultate vidimo na sliki 22. Pri vseh osmih linijah so bili rezultati nekoliko asimetrični, 

pomaknjeni v levo ali desno stran. Ker pa predpostavka ni bila huje kršena, smo podatke o 

produktivnosti potrdili kot primerne.  

 

Izbrali smo stopnjo tveganja α = 5 %.  
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Slika 22: Razlike v produktivnosti klasične in hibridne proizvodnje za linije 001, 
004, 006, 007, 010, 040, 075 in 079 (s pomočjo deskriptivne statistike – 
frekvence v programu SPSS) 

Linija 001 

Pri liniji 001 smo uporabili dve obdobji: 

- klasična proizvodnja: od 18. tedna 2014 do vključno 45. tedna 2014; 

- hibridna proizvodnja: od 46. tedna 2014 do vključno 19. tedna 2015. 
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Slika 23: Produktivnosti klasične in hibridne proizvodnje po tednih na liniji 001 

Na sliki 23 vidimo, da je bila klasična proizvodnja podvržena večjim nihanjem, medtem ko je 

hibridna bolj stabilna in v rahlem vzponu. 

 

Preglednica 18: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 001   

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 280,2338 26 29,46903 5,77935 

Hibridna 299,2922 26 27,12774 5,32019 

 
Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. To lahko vidimo v preglednici 18. Povprečna produktivnost klasične proizvodnje na tem 

vzorcu je 280,23 kosov na uro in standardni odklon je 29,47, medtem ko je povprečna 

produktivnost hibridne proizvodnje 299,29 kosov na uro in standardni odklon je 27,13. Na 

vzorcu je razlika med povprečno produktivnostjo klasične in hibridne proizvodnje 19,06 kosa 

na uro.  

Preglednica 19: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 001  

Par N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 –0,115 0,575 

 

Korelacija med proizvodnjama ni visoka in je negativna, kar vidimo v preglednici 19 na 

Pearsonovem koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju ni pričakovati enakih 

padcev oziroma vzponov produktivnosti v obeh tipih proizvodnje. 
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Preglednica 20: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 001 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov.st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična –19,358907 42,29090 8,29393 –36,14003 –1,97670 –2,298 25 0,030 

Hibridna         

 
S 95 % gotovostjo lahko trdimo, da je hibridna proizvodnja na tej liniji z rezultatom med –

36,14 in –1,98 kosa na uro produktivnejša kot klasična proizvodnja. Statistična značilnost p za 

enostranski test je manjša od 0,00025 ali 0,025 %, kar je razvidno iz preglednice 20. 

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je manjše od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

zavrnemo. Torej lahko trdimo, da je hibridna proizvodnja na tej liniji produktivnejša, kot je 

bila klasična. Razlike niso nastale slučajno, ampak so nastale zaradi uvedbe hibridne linije. 

Linija 004 

Pri liniji 004 smo uporabili dve obdobji: 

- klasična proizvodnja: od 40. tedna 2014 do vključno 14. tedna 2015; 

- hibridna proizvodnja: od 15. tedna 2015 do vključno 41. tedna 2015. 

 

 

Slika 24: Produktivnosti klasične in hibridne proizvodnje po tednih na liniji 004 

 
Na sliki 24 vidimo, da je klasična proizvodnja podvržena večjim nihanjem, medtem ko je 

hibridna bolj stabilna in v rahlem vzponu.  
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Preglednica 21: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 004 

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 33,7565 26 8,00235 1,56939 

Hibridna 43,4538 26 3,59177 0,70440 

 
Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. To prikazuje preglednica 21. Povprečna produktivnost klasične proizvodnje na tem 

vzorcu je 33,76 kosov na uro in standardni odklon je 8, medtem ko je povprečna 

produktivnost hibridne proizvodnje 43,45 kosov na uro in standardni odklon je 3,59. Na 

vzorcu je razlika med povprečno produktivnostjo klasične in hibridne proizvodnje 9,7 kosov 

na uro. 

Preglednica 22: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 004  

Par N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 –0,196 0,337 

 

Korelacija med proizvodnjama ni visoka in je negativna, kar vidimo v preglednici 22 na 

Pearsonovem koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju ni pričakovati enakih 

padcev oziroma vzponov produktivnosti v obeh tipih proizvodnje. 

Preglednica 23: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 004 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična –9,69731 9,39236 1,84199 –13,49097 –5,90365 –5,26 25 0,000 

Hibridna         

 

S 95 % gotovostjo lahko trdimo, da je hibridna proizvodnja na tej liniji z rezultatom med –

13,49 in –5,9 kosi na uro produktivnejša kot klasična proizvodnja. Statistična značilnost p za 

enostranski test je manjša od 0,00025 ali 0,025 %, kar je razvidno iz preglednice 23. 

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je manjše od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

zavrnemo. Torej lahko tudi za to linijo trdimo, da je hibridna proizvodnja produktivnejša, kot 

je bila klasična. Razlike niso nastale slučajno, ampak zaradi uvedbe hibridne linije. 

Linija 006 

Pri liniji 006 smo uporabili dve obdobji: 

- klasična proizvodnja: od 37. tedna 2014 do vključno 13. tedna 2015; 

- hibridna proizvodnja: od 15. tedna 2015 do vključno 41. tedna 2015. 
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Slika 25: Produktivnosti klasične in hibridne proizvodnje po tednih na liniji 006 

 
Hibridna proizvodnja je na tej liniji precej stabilna z le manjšimi odkloni, medtem ko klasična 

niha nekoliko močneje, kar prikazuje slika 25. 

Preglednica 24: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 006 

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 361,1967 26 37,84793 7,42259 

Hibridna 398,3942 26 25,73330 5,04671 

 

Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. To vidimo v preglednici 24. Povprečna produktivnost klasične proizvodnje na tem 

vzorcu je 361,2 kosov na uro in standardni odklon 37,85, medtem ko je povprečna 

produktivnost hibridne proizvodnje 398,39 kosov na uro in standardni odklon je 25,73. Na 

vzorcu je razlika med povprečno produktivnostjo klasične in hibridne proizvodnje 37,2 kosov 

na uro.  

Preglednica 25: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 006  

Par N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 –0,123 0,551 

 
Korelacija med proizvodnjama ni visoka in je negativna, kar vidimo v preglednici 25 na 

Pearsonovem koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju ni pričakovati enakih 

padcev oziroma vzponov produktivnosti v obeh tipih proizvodnje. 
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Preglednica 26: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 006 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična –37,19746 48,30702 9,47379 –56,70908 –17,68583 -3,926 25 0,001 

Hibridna         

 

S 95 % gotovostjo lahko trdimo, da je hibridna proizvodnja na tej liniji z rezultatom med –

56,7 in –17,7 kosi na uro produktivnejša kot klasična proizvodnja. Statistična značilnost p za 

enostranski test je manjša od 0,00025 ali 0,025 %, kar je razvidno iz preglednice 26. 

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je manjše od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

zavrnemo. Torej lahko trdimo, da je hibridna proizvodnja na tej liniji produktivnejša, kot je 

bila klasična. Razlike niso nastale slučajno, ampak zaradi uvedbe hibridne linije. 

Linija 007 

Pri liniji 007 smo uporabili dve obdobji: 

- klasična proizvodnja: od 15. tedna 2013 do vključno 41. tedna 2013; 

- hibridna proizvodnja: od 48. tedna 2013 do vključno 26. tedna 2014. 

 

 

Slika 26: Produktivnosti klasične in hibridne proizvodnje po tednih na liniji 007 

Tudi na tej liniji se ponavlja, da je produktivnost v hibridni proizvodnji stabilnejša in tudi 

nekoliko večja, kljub temu da je nihanje pri obeh precejšnje, kar prikazuje slika 26. 
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Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. To vidimo v preglednici 27. Povprečna produktivnost klasične proizvodnje na tem 

vzorcu je 62,78 kosov na uro in standardni odklon je 21,52, medtem ko je povprečna 

produktivnost hibridne proizvodnje 66,94 kosov na uro in standardni odklon je 15,38. Na 

vzorcu je razlika med povprečno produktivnostjo klasične in hibridne proizvodnje 4,15 kosov 

na uro.  

Preglednica 27: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 007  

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 62,7835 26 21,51587 4,21961 

Hibridna 66,9362 26 15,38430 3,01711 

Preglednica 28: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 007  

Par  N Korelacija Standardni odklon 

klasična in hibridna 26 –0,040 0,847 

 

Korelacija med proizvodnjama je zelo nizka in negativna, kar vidimo v preglednici 28 na 

Pearsonovem koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju ni pričakovati enakih 

padcev oziroma vzponov produktivnosti v obeh tipih proizvodnje. 

Preglednica 29: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 007 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična –4,15269 26,94354 5,28406 –15,03542 6,73004 –0,786 25 0,439 

Hibridna         

 
Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je bistveno večje od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

potrdimo. Torej lahko trdimo, da je hibridna proizvodnja na tej liniji slučajno produktivnejša, 

kar je razvidno iz preglednice 29. 

Linija 010 

Pri liniji 010 smo uporabili dve obdobji: 

- klasična proizvodnja: od 13. tedna 2012 do vključno 40. tedna 2012; 

- hibridna proizvodnja: od 43. tedna 2012 do vključno 17. tedna 2013. 
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Slika 27: Produktivnosti klasične in hibridne proizvodnje po tednih na liniji 010 

 

Na sliki 27 vidimo zelo stabilno proizvodnjo na obeh linijah. Produktivnost v času hibridne 

proizvodnje je tudi tu nekoliko višja. 

Preglednica 30: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 010 

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 5,1731 26 0,35306 0,06924 

Hibridna 5,2738 26 0,33909 0,06650 

 

Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. To vidimo v preglednici 30. Povprečna produktivnost klasične proizvodnje na tem 

vzorcu je 5,17 kosov na uro in standardni odklon je 0,353, medtem ko je povprečna 

produktivnost hibridne proizvodnje 5,27 kosov na uro in standardni odklon je 0,339. Na 

vzorcu je razlika med povprečno produktivnostjo klasične in hibridne proizvodnje minimalna, 

in sicer le 0,1 kosa na uro.  

Preglednica 31: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 010  

Par N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 0,425 0,030 
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Korelacija med proizvodnjama ni visoka in je negativna, kar vidimo v preglednici 31 na 

Pearsonovem koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju ni pričakovati enakih 

padcev oziroma vzponov produktivnosti v obeh tipih proizvodnje. 

Preglednica 32: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 010 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična –0,10077 0,37127 0,07281 –0,25073 0,04919 –1,384 25 0,179 

Hibridna         

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je bistveno večje od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

potrdimo. Torej lahko trdimo, da je hibridna proizvodnja na tej liniji slučajno produktivnejša, 

kar je razvidno iz preglednice 32. 

Linija 040 

Pri liniji 040 smo uporabili dve obdobji: 

- klasična proizvodnja: od 13. tedna 2013 do vključno 38. tedna 2013; 

- hibridna proizvodnja: od 39. tedna 2013 do vključno 14. tedna 2014. 

 

 

Slika 28: Produktivnost klasične in hibridne proizvodnje po tednih na liniji 040 

 

Na sliki 28 sta prikazani produktivnosti linije 040. Vidimo zelo stabilno klasično 

produktivnost in dokaj stabilno hibridno produktivnost. 
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Preglednica 33: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 040 

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 66,4158 26 6,65470 1,30509 

Hibridna 71,7558 26 11,93893 2,34142 

 

Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta in to prikazuje preglednica 33. Povprečna produktivnost klasične proizvodnje na tem 

vzorcu je 66,41 kosov na uro in standardni odklon je 6,65, medtem ko je povprečna 

produktivnost hibridne proizvodnje 71,76 kosov na uro in standardni odklon je 11,93. Na 

vzorcu je razlika med povprečno produktivnostjo klasične in hibridne proizvodnje 5,34 kosov 

na uro.  

Preglednica 34: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 040  

Par  N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 0,318 0,114 

 

Korelacija med proizvodnjama ni visoka in je negativna, kar vidimo v preglednici 34 na 

Pearsonovem koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju ni pričakovati enakih 

padcev oziroma vzponov produktivnosti v obeh tipih proizvodnje. 

Preglednica 35: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 040 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična –5,34000 11,67545 2,28974 –10,05582 –0,62418 –2,332 25 0,028 

Hibridna         

  

S 95 % gotovostjo lahko trdimo, da je hibridna proizvodnja na tej liniji z rezultatom med –

10,05 in –0,62 kosov na uro produktivnejša kot klasična proizvodnja. Statistična značilnost p 

za enostranski test je manjša od 0,00025 ali 0,025 %, kar je razvidno iz preglednice 35. 

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je manjše od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

zavrnemo. Torej lahko trdimo, da je hibridna proizvodnja na tej liniji produktivnejša, kot je 

bila klasična. Razlike niso nastale slučajno, ampak so nastale zaradi uvedbe hibridne linije. 

Linija 075 

Pri liniji 075 smo uporabili dve obdobji: 

- klasična proizvodnja: od 40. tedna 2013 do vključno 13. tedna 2014; 

- hibridna proizvodnja: od 14. tedna 2014 do vključno 42. tedna 2014. 
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Slika 29: Produktivnosti klasične in hibridne proizvodnje po tednih na liniji 075 

Klasična proizvodnja je bila v padanju, medtem ko je hibridna precej konstantna in povprečno 

produktivnejša, kar vidimo na sliki 29. 

Preglednica 36: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 075  

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 2,4276 26 0,18668 0,03661 

Hibridna 2,5298 26 0,08358 0,01639 

 

Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. To vidimo v preglednici 36. Povprečna produktivnost klasične proizvodnje na tem 

vzorcu je 2,43 kosov na uro in standardni odklon je 0,19, medtem ko je povprečna 

produktivnost hibridne proizvodnje 2,53 kosov na uro in standardni odklon je 0,08. Na vzorcu 

je razlika med povprečno produktivnostjo klasične in hibridne proizvodnje 0,1 kosa na uro.  

Preglednica 37: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 075  

Par  N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 0,171 0,404 

 

Korelacija med proizvodnjama ni visoka in je negativna, kar vidimo v preglednici 37 na 

Pearsonovem koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju ni pričakovati enakih 

padcev oziroma vzponov produktivnosti v obeh tipih proizvodnje. 
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Preglednica 38: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 075 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač.  

Klasična –0,10216 0,19104 0,03747 –0,17933 –0,02500 –2,727 25 0,012 

Hibridna         

  

S 95 % gotovostjo lahko trdimo, da je hibridna proizvodnja na tej liniji z rezultatom med –

0,18 in –0,03 kosa na uro produktivnejša kot klasična proizvodnja. Statistična značilnost p za 

enostranski test je manjša od 0,00025 ali 0,025 %, kar je razvidno iz preglednice 38. 

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je manjše od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

zavrnemo. Torej lahko trdimo, da je hibridna proizvodnja na tej liniji produktivnejša, kot je 

bila klasična. Razlike niso nastale slučajno, ampak so nastale zaradi uvedbe hibridne linije. 

Linija 079 

Pri liniji 079 smo uporabili dve obdobji: 

- klasična proizvodnja: od 13. tedna 2014 do vključno 39. tedna 2014; 

- hibridna proizvodnja: od 40. tedna 2014 do vključno 14. tedna 2015. 

 

 
 

Slika 30: Produktivnosti klasične in hibridne proizvodnje po tednih na liniji 079 

 

Produktivnost v klasični proizvodnji ima nekaj več nihanj, produktivnost v hibridni je bolj 

konstantna, obe pa nekoliko padata, kar prikazuje slika 30. 
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Preglednica 39: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 079 

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 25,7427 26 2,64129 0,51800 

Hibridna 27,1473 26 1,78958 0,35097 

 

Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. To vidimo v preglednici 39. Povprečna produktivnost klasične proizvodnje na tem 

vzorcu je 25,74 kosov na uro in standardni odklon je 2,64, medtem ko je povprečna 

produktivnost hibridne proizvodnje 27,14 kosov na uro in standardni odklon je 27,13. Na 

vzorcu je razlika med povprečno produktivnostjo klasične in hibridne proizvodnje 1,4 kosa na 

uro.  

Preglednica 40: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 079  

Par N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 0,018 0,929 

 
Korelacija med proizvodnjama ni visoka in je negativna, kar vidimo v preglednici 79 na 

Pearsonovem koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju ni pričakovati enakih 

padcev oziroma vzponov produktivnosti v obeh tipih proizvodnje. 

Preglednica 41: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 079 

    95% interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična –1,40462 3,16326 0,62037 –2,68229 –0,12695 –2,264 25 0,032 

Hibridna         

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je bistveno večje od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

potrdimo. Torej lahko trdimo, da je hibridna proizvodnja na tej liniji slučajno produktivnejša, 

kar je razvidno iz preglednice 41. 

 

Na hipotezo 1 smo v prvem delu na 6 primerih od 8 dokazali, da je hibridna proizvodnja 

produktivnejša od klasične.  

7.1.2 Korelacijska analiza 

Na zbranih podatkih smo s pomočjo korelacijskega koeficienta ugotovili smer in moč 

povezave testa sprejemljivosti ABCxyz in testa kompleksnosti izdelka s povečano 

produktivnostjo v hibridni proizvodnji, kar prikazuje preglednica 42. 
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Preglednica 42: Korelacija dveh odvisnih vzorcev 

 Povprečje Standardni odklon N 

Produktivnost 19,7713 11,81851 8 

ABCxyz 9,3888 14,15297 8 

Kompleksnost 36,0750 36,51703 8 

  

Izvedena sta bila oba testa primernosti izdelka za hibridno proizvodnjo. Pri korelacijski 

primerjavi obeh testov in dejanskega povečanja proizvodnje smo pri testu ABCxyz zaznali 

zelo šibko povezanost in lahko ugotovimo, da se omenjeni test ni izkazal kot primeren za 

določanje primernosti izdelkov za hibridno proizvodnjo. Drugi test, test kompleksnosti 

izdelka, pa je pokazal močno negativno povezanost z dejansko spremembo produktivnosti in 

ga ocenjujemo kot primernega za ocenjevanje primernosti izdelkov za hibridno proizvodnjo, 

kar vidimo v preglednici 43. 

Preglednica 43: Korelacija dveh odvisnih vzorcev s produktivnostjo  

 Pearson korelacija Stopnja znač. N 

ABCxyz –0,060 0,151 8 

Kompleksnost –0,558 0,888 8 

 
V drugem delu dokazovanja hipoteze 1 pa smo zavrnili test primernosti ABCxyz in potrdili 

primernost testa kompleksnosti pri odločanju o izbiri primernejšega tipa poročanja. 

7.2 Preverjanje hipoteze H2 

S hipotezo 2 želimo dokazati, da se s prehodom na hibridno proizvodnjo zmanjšajo stroški 

zalog materialov v odvisnosti od primernosti materialov za hibridno proizvodnjo. Izračunali 

smo povprečno vrednost zalog posameznega materiala, nato pa je sledilo preverjanje s 

korelacijsko analizo med faktorjem srednje vrednosti zmanjšanja zalog med obema tipoma 

vodenja proizvodnje ter oceno ustreznosti izdelka za hibridno proizvodnjo.  

7.2.1 Analiza rezultatov 

Izvedli smo analizo zalog materialov, ki se uporabljajo na posameznih linijah. Izračuni 

vrednosti zalog so bili narejeni za vsak dan posebej. Iz dnevnih zalog so bile izračunane 

povprečne zaloge za obdobje in nato še povprečne vrednosti zalog po vrsti proizvodnje. 

Rezultati srednjih vrednosti na dan so predstavljeni v preglednici 45. 
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Preglednica 44: Primerjava povprečij po linijah in tipih proizvodnje  

Linija 
Klasična proizvodnja 

raven zalog 
[EUR] 

Hibridna proizvodnja 
Raven zalog 

[EUR] 

Znižanje zalog 
materialov 

[%] 
001 1.421.800 282.764 –66,82 

004 535.718 508.328 –2,62 

006 47.910 30.953 –21,50 

007 111.896 69.539 –23,35 

010 781.225 752.015 –1,91 

040 242.376 171.085 –17,24 

075 2.575.800 2.503.000 –1,43 

079 136.385 118.122 –7,18 

 
Za preverjanje srednjih vrednosti zalog bo uporabljena metoda t-test (angl. Paired-Samples T-

Test za odvisne vzorce.  

 

Preverjamo domnevi o produktivnosti klasične in hibridne proizvodnje: hibridna proizvodnja 

ima nižjo povprečno vrednost zalog na dan kot klasična proizvodnja. 

 

Obravnavamo dve spremenljivki: 

- klasična: vrednost zalog materialov na dan za klasično proizvodnjo, 

- hibridna: vrednost zalog materialov na dan za hibridno proizvodnjo. 

 

 

 
 

Da bi preverili predpostavko o normalnosti razlik dveh spremenljivk, moramo najprej 

izračunati novo spremenljivko, ki predstavlja razliko med produktivnostjo v klasični in 

hibridni proizvodnji. 

 
 

Rezultati pri vseh osmih linijah so bili nekoliko asimetrični, večinoma so bili pomaknjeni v 

levo. Ker predpostavka ni bila huje kršena, smo podatke o produktivnosti potrdili kot 

primerne, kar prikazuje slika 31. 

 

Izbrali smo stopnjo tveganja α = 5 %.  
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Slika 31: Razlika v povprečni vrednosti zalog in hibridne proizvodnje za linije 001, 
004, 006, 007, 010, 040, 075 in 079 (s pomočjo deskriptivne statistike – 
frekvence v programu SPSS) 
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Linija 001 

Preglednica 45: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 001  

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 1.421.800 26 183.620 36.010 
Hibridna 282.764 26 232.765 45.649 

 
Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. Povprečna vrednost zalog na dan klasične proizvodnje na tem vzorcu je 1.421.800 EUR 

in standardni odklon je 183.620, medtem ko je povprečna vrednost zalog na dan hibridne 

proizvodnje 282.764 EUR in standardni odklon 232.765. Na vzorcu je razlika med povprečno 

vrednostjo zalog na dan 1.139.036 EUR in je največja med vsemi linijami, kar vidimo v 

preglednici 46. 

Preglednica 46: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 001  

Par N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 0,212 0,299 

 

Korelacija vrednostjo zalog na dan med proizvodnjama ni visoka, kar vidimo v preglednici 47 

na Pearsonovem koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju ni pričakovati enakih 

padcev oziroma vzponov povprečnih vrednostjo zalog na dan v obeh tipih proizvodnje. 

 

Preglednica 47: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 001 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična 1.139.000 264.155 51.805 1.032.310 1.245.690 21,986 25 0,000 

Hibridna         

  

S 95v% gotovostjo lahko trdimo, da ima hibridna proizvodnja na tej liniji z rezultatom med 

1.032.310 in 1.245.690 EUR manjše povprečne zaloge kot klasična proizvodnja. Statistična 

značilnost p za enostranski test je manjša od 0,00025 ali 0,025 %, kar je razvidno iz 

preglednice 48. 

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je manjše od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

zavrnemo. Torej lahko trdimo, da ima hibridna proizvodnja na tej liniji manjše povprečne 

zaloge, kot jih ima klasična proizvodnja. Razlike niso nastale slučajno, ampak so nastale 

zaradi uvedbe hibridne linije. 
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Preglednica 48: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 004  

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 535.718 26 84.894 16.338 
Hibridna 508.328 26 81.940 15.769 

Linija 004 

Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. Povprečna vrednost zalog na dan klasične proizvodnje na tem vzorcu je 535.718 EUR in 

standardni odklon je 84.894, medtem ko je povprečna vrednost zalog na dan hibridne 

proizvodnje 508.328 EUR in standardni odklon je 81.940. Na vzorcu je razlika med 

povprečno vrednostjo zalog na dan klasične in hibridne proizvodnje 27.390 EUR, kar 

prikazuje preglednica 49. 

Preglednica 49: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 004  

Par N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 –0,019 0,926 

 

Korelacija med proizvodnjama je nizka in negativna, kar vidimo v preglednici 50 na 

Pearsonovem koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju ni pričakovati enakih 

padcev oziroma vzponov povprečne vrednosti zaloge v obeh tipih proizvodnje. 

Preglednica 50: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 004 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična 27.389 119.089 22.918 –19.720 74.499 1,195 26 0,243 

Hibridna         

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je bistveno večje od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

potrdimo. Torej lahko trdimo, da ima hibridna proizvodnja na tej liniji slučajno manjše 

povprečne zaloge, kar je razvidno iz preglednice 51. 
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Preglednica 51: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 006 

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 47.910 26 112.770 21.702 
Hibridna 30.953 26 57.999 11.161 

Linija 006 

Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. Povprečna vrednost zalog na dan klasične proizvodnje na tem vzorcu je 47.910 EUR in 

standardni odklon je 112.770, medtem ko je povprečna vrednost zalog na dan hibridne 

proizvodnje 30.953 EUR in standardni odklon je 57.999. Na vzorcu je razlika med povprečno 

vrednostjo zalog na dan klasične in hibridne proizvodnje 16.957 EUR, kar vidimo v 

preglednici 52. 

Preglednica 52: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 006  

Par N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 0,970 0,000 

 

Korelacija med proizvodnjama je zelo visoka, kar vidimo v preglednici 53 na Pearsonovem 

koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju lahko pričakujemo enake padce oziroma 

vzpone povprečne vrednosti zalog v obeh tipih proizvodnje. 

Preglednica 53: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 006 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična 16.957 58.254 11.211 –6.087 40.002 1,513 26 0,142 

Hibridna         

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je bistveno večje od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

potrdimo. Torej lahko trdimo, da ima hibridna proizvodnja na tej liniji slučajno manjše 

povprečne zaloge, kar je razvidno iz preglednice 54. 
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Preglednica 54: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 007 

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 111.896 26 101.480 19.530 
Hibridna 69.539 26 57.519 11.069 

Linija 007 

Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. Povprečna vrednost zalog na dan klasične proizvodnje na tem vzorcu je 111.896 EUR in 

standardni odklon je 101.480, medtem ko je povprečna vrednost zalog na dan hibridne 

proizvodnje 69.539 EUR in standardni odklon je 57.519. Na vzorcu je razlika med povprečno 

vrednostjo zalog na dan klasične in hibridne proizvodnje 42.357 EUR, kar prikazuje 

preglednica 55. 

Preglednica 55: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 007  

Par  N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 0,811 0,000 

 

Korelacija med proizvodnjama je zelo visoka, kar vidimo v preglednici 56 na Pearsonovem 

koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju lahko pričakujemo enake padce oziroma 

vzpone povprečne vrednosti zalog v obeh tipih proizvodnje. 

Preglednica 56: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 007 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična 42.357 64.321 12.378 16.912 67.801 3,422 26 0,002 

Hibridna         

 
S 95 % gotovostjo lahko trdimo, da ima hibridna proizvodnja na tej liniji z rezultatom med 

16.912 in 67.801 EUR manjše povprečne zaloge kot klasična proizvodnja. Statistična 

značilnost p za enostranski test je manjša od 0,00025 ali 0,025 %, kar je razvidno iz 

preglednice 57. 

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je manjše od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

zavrnemo. Torej lahko trdimo, da ima hibridna proizvodnja na tej liniji manjše povprečne 

zaloge, kot jih ima klasična proizvodnja. Razlike niso nastale slučajno, ampak so nastale 

zaradi uvedbe hibridne linije. 
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Preglednica 57: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 010 

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 78.1225 26 89.601 1.7243 
Hibridna 75.2015 26 131.169 2.5243 

Linija 010 

Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. Povprečna vrednost zalog na dan klasične proizvodnje na tem vzorcu je 781.225 EUR in 

standardni odklon je 89.601, medtem ko je povprečna vrednost zalog na dan hibridne 

proizvodnje 752.015 EUR in standardni odklon je 131.169. Na vzorcu je razlika med 

povprečno vrednostjo zalog na dan klasične in hibridne proizvodnje 29.210 EUR, kar vidimo 

v preglednici 58. 

Preglednica 58: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 010  

Par N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 0,247 0,215 

 
Korelacija med proizvodnjama ni visoka in je negativna, kar vidimo v preglednici 59 na 

Pearsonovem koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju ni pričakovati enakih 

padcev oziroma vzponov povprečne vrednosti zaloge v obeh tipih proizvodnje. 

Preglednica 59: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 010 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična 29.210 139.410 26.829 –25.938 84.359 1,089 26 0,286 

Hibridna         

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je bistveno večje od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

potrdimo. Torej lahko trdimo, da ima hibridna proizvodnja na tej liniji slučajno manjše 

povprečne zaloge, kar je razvidno iz preglednice 60. 
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Linija 040 

Preglednica 60: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 040 

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 242.376 26 93.656 18.024 
Hibridna 171.085 26 37.746 7.264 
 

Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. Povprečna vrednost zalog na dan klasične proizvodnje na tem vzorcu je 242.376 EUR in 

standardni odklon je 93.656, medtem ko je povprečna vrednost zalog na dan hibridne 

proizvodnje 171.085 EUR in standardni odklon je 37.746. Na vzorcu je razlika med 

povprečno vrednostjo zalog na dan klasične in hibridne proizvodnje 71.291 EUR, kar 

prikazuje preglednica 61. 

Preglednica 61: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 040  

Par  N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 0,665 0,000 

 

Korelacija med proizvodnjama je zelo visoka, kar vidimo v preglednici 62 na Pearsonovem 

koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju lahko pričakujemo enake padce oziroma 

vzpone povprečne vrednosti zaloge v obeh tipih proizvodnje. 

Preglednica 62: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 040 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična 71.290 74.145 14.269 41.959 10.0622 4,996 26 0,000 

Hibridna         

 
S 95 % gotovostjo lahko trdimo, da ima hibridna proizvodnja na tej liniji z rezultatom med 

41.959 in 100.622 EUR manjše povprečne zaloge kot klasična proizvodnja. Statistična 

značilnost p za enostranski test je manjša od 0,00025 ali 0,025 %, kar je razvidno iz 

preglednice 63. 

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je manjše od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

zavrnemo. Torej lahko trdimo, da ima hibridna proizvodnja na tej liniji manjše povprečne 

zaloge, kot jih ima klasična proizvodnja. Razlike niso nastale slučajno, ampak so nastale 

zaradi uvedbe hibridne linije. 
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Linija 075 

Preglednica 63: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 075  

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 257.580 26 582.321 112.068 
Hibridna 250.300 26 561.888 108.135 

 
Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. Povprečna vrednost zalog na dan klasične proizvodnje na tem vzorcu je 257.580 EUR in 

standardni odklon je 582.321, medtem ko je povprečna vrednost zalog na dan hibridne 

proizvodnje 250.300 EUR in standardni odklon je 561.888. Na vzorcu je razlika med 

povprečno vrednostjo zalog na dan klasične in hibridne proizvodnje 72.800 EUR, kar 

prikazuje preglednica 64. 

Preglednica 64: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 075  

Par  N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 0,277 0,162 

 

Korelacija med proizvodnjama ni visoka in je negativna, kar vidimo v preglednici 65 na 

Pearsonovem koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju ni pričakovati enakih 

padcev oziroma vzponov povprečne vrednosti zaloge v obeh tipih proizvodnje. 

Preglednica 65: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 075 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična 72.795 688.142 132.433 –199.425 345.015 0,550 26 0,587 

Hibridna         

 

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je bistveno večje od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

potrdimo. Torej lahko trdimo, da ima hibridna proizvodnja na tej liniji slučajno manjše 

povprečne zaloge, kar je razvidno iz preglednice 66. 



 

88 

Preglednica 66: Statistika dveh odvisnih vzorcev na liniji 079 

 Povprečje N Standardni odklon Povprečje standardne napake 

Klasična 136.385 26 94.815 18.247 
Hibridna 118.122 26 43.377 8.348 

Linija 079 

Obe spremenljivki sta merjeni na vzorcu šestindvajsetih tednov, kar predstavlja približno pol 

leta. Povprečna vrednost zalog na dan klasične proizvodnje na tem vzorcu je 136.385 EUR in 

standardni odklon je 94.815, medtem ko je povprečna vrednost zalog na dan hibridne 

proizvodnje 118.122 EUR in standardni odklon je 43.377. Na vzorcu je razlika med 

povprečno vrednostjo zalog na dan klasične in hibridne proizvodnje 18.263 EUR, kar 

prikazuje preglednica 67. 

Preglednica 67: Korelacija dveh odvisnih vzorcev na liniji 079  

Par N Korelacija Standardni odklon 

Klasična in hibridna 26 0,870 0,000 

 

Korelacija med proizvodnjama je zelo visoka, kar vidimo v preglednici 68 na Pearsonovem 

koeficientu. Na populaciji to pomeni, da v obdobju lahko pričakujemo enake padce oziroma 

vzpone povprečne vrednosti zaloge v obeh tipih proizvodnje. 

Preglednica 68: Test dveh odvisnih vzorcev na liniji 079 

    95 % interval zaupnosti    

Par Povprečje 
Standardni 

odklon 

Pov. st. 

napake 
Spodnja Zgornja t Prost. 

Stopnja 

znač. 

Klasična 18.263 60.980 11.735 –5.859 42.386 1,556 26 0,132 

Hibridna         

  

Tveganje ob zavračanju ničelne domneve je bistveno večje od 0,025 %, zato ničelno domnevo 

potrdimo. Torej lahko trdimo, da ima hibridna proizvodnja na tej liniji slučajno manjše 

povprečne zaloge, kar je razvidno iz preglednice 69. 

 

Vpliv na hipotezo 2 smo v prvem delu analize sicer zaznali na vseh linijah, a le na treh 

primerih od osmih dokazali, da je hibridna proizvodnja nedvomno povezana z zmanjšanjem 

zalog materialov.  
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7.2.2 Korelacijska analiza 

Na podlagi zbranih podatkih smo s pomočjo korelacijskega koeficienta ugotovili smer in moč 

povezave testa sprejemljivosti ABCxyz in testa kompleksnosti izdelka s povečano 

produktivnostjo v hibridni proizvodnji, kar prikazuje preglednica 70. 

Preglednica 69: Korelacija dveh odvisnih vzorcev 

 Povprečje Standardni odklon N 

Zmanjšanje v % –17,7562 21,75000 8 

ABCxyz 77,1125 28,46629 8 

Kompleksnost 9,3887 14,15297 8 

 
Izvedena sta bila oba testa primernosti izdelka za hibridno proizvodnjo. Pri korelacijski 

primerjavi obeh testov in zmanjšanja vrednosti zalog v odstotkih smo pri testu ABCxyz 

zaznali zelo šibko povezanost, zato ugotavljamo, da se omenjeni test ni izkazal kot primeren 

za določanje primernosti izdelkov za hibridno proizvodnjo. Drugi test, test kompleksnosti 

izdelka, pa je pokazal razmeroma močno povezanost z dejansko spremembo padca zalog v 

odstotkih in ga ocenjujemo kot primernega za ocenjevanje primernosti izdelkov za hibridno 

proizvodnjo, kar prikazuje preglednica 71. 

Preglednica 70: Korelacija dveh odvisnih vzorcev z vrednostjo zalog na dan 

 Pearson korelacija Stopnja znač. N 

ABCxyz 0,012 0,978 8 

Kompleksnost 0,452 0,261 8 

 
V drugem delu dokazovanja hipoteze 2 smo zavrnili test primernosti ABCxyz in potrdili 

primernost testa kompleksnosti pri odločanju o optimalni izbiri vrste proizvodnje.  

7.3 Preverjanje hipoteze H3 

V skladu z definicijo hipoteze 3 smo pripravili vse potrebne vhodne podatke. Podatke 

realizacije, ki smo jih uporabljali pri produktivnosti, smo nadgradili s cenami izdelkov in tako 

prišli do realiziranega »outputa«, ki ga potrebujemo v števcu formule. Na strani »inputa« smo 

pripravili podatke za izračun stroškov. Iz sistema smo dobili proizvodne stroške glede na 

obdobja, artikle in linije ter jim dodali stroške zalog, ki smo jih že uporabljali v analizi ABC 

drugih hipotez. 

 

Tako izračunane srednje vrednosti ekonomičnosti po tednih, obdobjih in linijah smo pripravili 

za obdelavo v aplikaciji SPSS. Ker smo podatke delili tudi na podatke iz časa klasične 



 

90 

proizvodnje in podatke iz časa hibridne proizvodnje, smo dobili 16 parov podatkov, ki smo jih 

drugega za drugim obdelali s preverjanjem medsebojne korelacije. Rezultate smo prepisali v 

preglednico 73. 

Preglednica 71: Korelacija dveh odvisnih spremenljivk med proizvodnjama 

Linija Par Vrsta proizvodnje N Korelacija 
Stopnja 

značilnosti 

001 Produktivnost in ekonomičnost Klasična 26 0,758 0,000 

  Hibridna 26 0,766 0,000 

004 Produktivnost in ekonomičnost Klasična 26 0,941 0,000 

  Hibridna 26 0,882 0,000 

006 Produktivnost in ekonomičnost Klasična 26 0,603 0,001 

  Hibridna 26 0,409 0,038 

007 Produktivnost in ekonomičnost Klasična 26 0,967 0,000 

  Hibridna 26 0,946 0,000 

010 Produktivnost in ekonomičnost Klasična 26 0,413 0,036 

  Hibridna 26 0,688 0,000 

040 Produktivnost in ekonomičnost Klasična 26 0,549 0,004 

  Hibridna 26 0,798 0,000 

075 Produktivnost in ekonomičnost Klasična 26 0,495 0,010 

  Hibridna 26 0,449 0,021 

079 Produktivnost in ekonomičnost Klasična 26 0,535 0,005 

  Hibridna 26 0,627 0,001 

Razvidno je, da so korelacijski koeficienti večinoma zelo visoki. Najboljši so na liniji 007 v 

času klasične proizvodnje, in sicer 0,967, najslabši pa na liniji 006 v času hibridne 

proizvodnje, in sicer 0,409. Stopnja značilnosti je pri 14 parih sprejemljiva, pri 2 pa z 

manjšim odstopanjem ni sprejemljiva. Glede na to, da smo uspeli dokazati hipotezo 3 o 

povezanosti produktivnosti z ekonomičnostjo proizvodnje v 14 od 16 primerov, lahko 

hipotezo 3 nedvomno potrdimo. 

7.4 Preverjanje hipoteze H4 

Za preverjane hipoteze 4 smo izdelali model kazalnika za predhodno ugotavljanje verjetne 

ravni servisiranja. Glavni podatki pri izdelavi modela so bili produktivnost, ki smo jo 

izračunali za potrebe hipoteze 1, ostali parametri, kot so čas izvedbe, število menjav in 

povprečno nihanje porabe, pa so bili izračunani posebej za to hipotezo in so podrobneje 

razloženi v poglavju 6.  
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Hipotezo 4 smo preverili z multiplo regresijsko analizo, kjer smo skušali dokazati, da lahko z 

že omenjenimi neodvisnimi proizvodnimi spremenljivkami dovolj pojasnimo odvisno 

spremenljivko, ki je v našem primeru kazalnik ravni servisiranja kupca na osnovi realiziranih 

dobav. Z neodvisnimi spremenljivkami, ki najbolje pojasnjujejo odvisno spremenljivko, smo 

s pomočjo različnih obtežitev posameznih spremenljivk skušali še dodatno izboljšati kazalnik 

ravni servisiranja kupca. Pri tem smo bili kar uspešni, saj smo korelacijski koeficient iz 0,532 

uspeli izboljšati na 0,708. V nadaljevanju smo si ogledali najboljši rezultat, to je rezultat 

kombinacije X1097.  

 

Vhodni podatki osnovne in najboljše kombinacije so prikazani v preglednici 74. 

Preglednica 72: Vhodne vrednosti 

Linija X X1097 
001 2,40 2,80 

004 2,56 3,17 

006 3,31 4,17 

007 2,52 3,45 

010 2,03 2,55 

040 2,14 2,73 

075 1,79 2,19 

079 1,92 2,53 
 

Kazalnik Utež 
Produktivnost 40 % 

Časa izvedbe  20 % 

Števila menjav artiklov na liniji na dan  0 % 

Povprečno nihanja porabe  50 % 
 

 

Preglednica 73: Povzetek modela 

Korelacijski koeficient 
R 

Determinacijski 
koeficient 

R2 

Popravljeni 
determinacijski 

koeficient Standardna napaka 
0,708a 0,501 0,418 0,12147  

 

V izračunu multilinearne regresije kombinacije uteži z oznako 1097, ki ima najboljši rezultat, 

smo dobili vrednost multiplega regresijskega koeficienta R = 0,708 in R2 = 0,501. Korigirani 

R2 ali pojasnjena variabilnost je 41,8 % odvisne spremenljivke y, kar pomeni, da z našimi 

štirimi kazalniki zmoremo pojasniti 41,8 % spremenljivke raven servisiranja. Pri tem je 

standardna napaka 0,12147, kar pomeni, da se toliko dejanske vrednosti odklanjajo od 

napovedanih vrednosti, kar je razvidno iz preglednice 75. 
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Preglednica 74: Analiza varianc – ANOVA 

Model Vsota kvadratov 
Stopnje 

prostosti df 
Povprečje 
kvadratov F-test 

Stopnja 
značilnosti 

Regresija 0,089 1 0,089 6,033 0,049 

Preostalo 0,089 6 0,015   

Skupaj 0,178 7    

 

Izračun stopnje značilnosti je na meji, a je še vseeno pod 0,05, kar še zagotavlja, da razlike 

med linijami niso nastale povsem slučajno, ampak so razlogi vsebinski in smo jih uspeli 

zajeti. To nam še dopušča posploševanje na populacijo, kar prikazuje preglednica 76.  

Preglednica 75: Koeficienti 

 Nestandardizirani koeficienti  
Standardizirani 

koeficienti 
 

Model 
B 

Standardna 
napaka 

Beta 
t-test 

Stopnja 
značilnosti 

Model 1,246 0,219   5,679 0,001 

X1097 –0,179 0,073 –0,708 –2,456 0,049 

 

V preglednici koeficientov bi lahko videli, kateri kazalec kot neodvisna spremenljivka ima 

največji vpliv na odvisno spremenljivko, če bi v izračunu uporabili vse vrednosti. Ker pa smo 

jih združili v eno spremenljivko, tega ne vidimo, ampak lahko razberemo, da če se bo skupna 

neodvisna spremenljivka X1097 zmanjšala za 0,179, se bo odvisna spremenljivka povečala za 

1. Stopnja značilnosti pri X1097 je manjša od 0,05, kar pomeni, da je možno posploševanje na 

populacijo. 

 

Iz navedenega je torej razvidno, da je možno potrditi hipotezo 4, čeprav je šlo bolj na tesno, 

kar nam daje dodatno motivacijo, da model še izboljšamo. 
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8 UGOTOVITVE IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

8.1 Ugotovitve glede testiranja hipotez 

Opazovano podjetje je v zadnjih nekaj letih postopoma po posameznih proizvodnih linijah 

prešlo iz klasične na vertikalno hibridno proizvodnjo, kjer se dopolnjujeta osnovna dva 

koncepta potisni in povleci. Koncepta naj bi si bila nasprotujoča, a je v vrsti raziskav potrjeno, 

da se ne izključujeta, ampak zelo uspešno dopolnjujeta. V vertikalnem hibridnem sistemu 

zgornji nivo planiranja pokriva MRP, spodnji, delavniški, pa JIT. 

 

V magistrski nalogi smo želeli raziskati prehod tako, da smo analizirali podatke pred in po 

prehodu na hibridno proizvodnjo. Da bi čim bolj celovito analizirali spremembo, smo v ta 

namen kreirali štiri hipoteze, ki so bile preverjene na osmih proizvodnih linijah, kar tudi 

pomeni na osmih različnih skupinah artiklov. Za vsako linijo sta bili zajeti dve polletni 

obdobji, ki sta bili razdeljeni na 26 tednov.  

 

Analizo smo pričeli z zbiranjem in manjšo obdelavo podatkov v informacijskem sistemu 

obravnavanega podjetja in jih izvozili v Excel, kjer smo nadaljevali pripravo podatkov v 

obliki kazalnikov za analizo v programskem sistemu SPSS.  

 

Hipoteza 1 

V prvi hipotezi smo se osredotočili na osnovni proizvodni kazalnik, to je produktivnost 

proizvodnje v dveh različnih načinih delovanja. V vseh primerih je bila povprečna vrednost 

večja pri hibridni proizvodnji. Za primerjavo srednjih dobljenih produktivnosti smo nato 

uporabili t-test, pri katerem se je izkazalo, da pri šestih od osmih linij lahko nedvomno 

potrdimo, da je razlog povečanja prehod na nov tip proizvodnje, pri ostalih dveh pa so v 

večini razlog slučajni dejavniki. 

 

Zakaj je povečanje produktivnosti po linijah različno, smo skušali razkriti v drugem delu prve 

hipoteze, in sicer tako, da smo uspešnost pri povečanju produktivnosti skušali utemeljiti s 

primernostjo artiklov za JIT in s tem hibridno proizvodnjo. Pripravljena kazalnika ABCxyz in 

kazalnik kompleksnosti izdelka sta bila skupaj s produktivnostjo preverjena s korelacijsko 

analizo, ki je ovrgla hipotezo o primernosti kazalnika ABCxyz in potrdila primernost 

kazalnika kompleksnosti izdelka. 

 

Hipoteza 2 

V drugi hipotezi nas je zanimalo, kaj se dogaja z zalogami materialov po prehodu na hibridno 

proizvodnjo, saj naj bi se te občutno zmanjšale. Na podlagi srednjih vrednosti stanja zalog po 

obdobjih se je res izkazalo, da je zaloga na vseh linijah padla, a smo le v 3 od 8 proizvodnih 
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linij uspeli nedvomno dokazati, da je bil padec zaloge dejansko posledica prehoda na hibridno 

proizvodnjo, v večini primerov pa gre za slučajne dejavnike. 

 

Tudi pri drugi hipotezi smo rezultate padca srednje vrednosti zaloge skušali utemeljiti s 

primernostjo artiklov za tovrstno proizvodnjo in tudi tu je bila povezanost pri kazalniku 

kompleksnosti izdelka dovolj velika. Hipotezo za ta kazalnik smo potrdili, ovrgli pa smo 

hipotezo o dovolj močni povezanosti s kazalnikom ABCxyz. 

 

Hipoteza 3 

Še boljša informacija bi bila potrditev povečanja kazalnika ekonomičnosti, saj zajema več 

podatkov kot produktivnost, gre namreč za koeficient med izhodnimi in vhodnimi 

vrednostmi. Za izhod smo uporabili realizacijo in cene izdelkov, za vhod pa proizvodne 

stroške in stroške zalog. Zanimalo nas je, ali in v kolikšni meri povečana produktivnost 

pomeni tudi povečano ekonomičnost. Korelacijska analiza je pokazala, da je nedvomna 

povezanost dovolj pojasnjena v 14 od 16 primerov, kjer je faktor povezanosti pozitiven in 

dovolj značilno povezan, zato smo hipotezo 3 v celoti potrdili. 

 

Hipoteza 4 

Pri tej hipotezi nas je vodila ideja, da bi bilo zelo koristno, da bi že v času proizvodnje in 

spremljanju proizvodnih kazalnikov izvedeli več o izredno pomembnem kazalniku, kot je 

raven servisiranja kupca. Raven servisiranja smo izračunali kot koeficient med naročili, ki so 

realizirana v roku, in vsemi naročili podjetja. 

 

Uporabili smo kazalnik produktivnost, čas izvedbe, število menjav artiklov na liniji in 

povprečnim nihanjem porabe po artiklu. Zbrane podatke smo najprej uravnotežili in nato 

validirali skozi simulacijo preračuna regresije za različne kombinacije obtežitve posameznih 

vhodnih kazalnikov. Obtežitve so bile 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 % in 50 % in dobili smo 

nov skupni kazalnik, ki smo ga v 1296 kombinacijah preverili skupaj z ravnjo servisiranja. Pri 

tem je bila najboljša kombinacija 1097 s korelacijskim koeficientom 0,708 pri obtežitvah: 

- produktivnost – 40 %, 

- čas izvedbe – 20 %, 

- število menjav – 0 %, 

- povprečno nihanje porabe – 50 %. 

 

Z našimi 4 kazalniki smo zmogli pojasniti 41,8 % kazalnik ravni servisiranja. 

 

S tem smo hipotezo 4 o pozitivni povezanosti izbranih 4 kazalnikov z ravnjo servisiranja 

potrdili. Obenem menimo, da se lahko še precej izboljša. 
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8.2 Prispevek k znanosti in stroki 

Prispevek magistrske naloge k znanosti in stroki predstavljajo rezultati analize uspešnosti 

uvedbe hibridne proizvodnje VIHS, ki jo izvirno povezujemo z ugotavljanjem primernosti 

izdelka za hibridno proizvodnjo po različnih kriterijih. Na osnovi raziskave smo ugotovili, 

kateri parametri so najbolj podvrženi tej spremembi in kakšna je ta sprememba. Raziskava je 

prikazala, v kolikšni meri je možno na osnovi izbranih proizvodnih kazalnikov predvideti 

raven servisiranja kupca. 

8.3 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

V nalogi vidimo še precej možnosti za nadaljnjo raziskovanje, saj smo se morali pri mnogih 

parametrih omejevati. Omenimo lahko zadnjo hipotezo validiranja proizvodnega kazalnika, ki 

bi nam lahko v naprej pomagal pri kazalniku ravni servisiranja, ki se dejansko izkaže šele na 

koncu. Raziskavo bi lahko razširili na daljše časovno obdobje obeh tipov proizvodnje, 

povečali bi lahko število linij, uporabili pa bi lahko tudi več kazalnikov. S temi razširitvami bi 

predvsem pridobili na točnosti in s tem uporabnosti kazalnika. Ostale hipoteze želijo 

predvsem potrditi, da se spremembe splačajo in da je priporočljivo prej preveriti, kaj lahko 

pričakujemo od sprememb in kateri so kazalci, ki nam pri tem pomagajo. Ker imamo na voljo 

veliko tipov proizvodenj in širok nabor različnih proizvodnih kazalcev, je tu še veliko 

prostora za nadaljevanje raziskav. 

 



 

96 

9 SKLEP 

Na koncu ugotavljamo, da je bil osnovni namen magistrske naloge dosežen. Izdelali smo 

analizo konkretnega primera glede primernosti skupin izdelkov za hibridno proizvodnjo 

potisni-povleci. Na vseh linijah je bila dosežena večja produktivnost, pri večini pa tudi 

potrjena domneva, da je ravno sprememba tipa proizvodnje ključni dejavnik za to povečanje. 

Dokazano je bilo, da se poleg produktivnosti z visoko korelacijo poveča tudi ekonomičnost 

proizvodnje, kar je še pomembneje, saj ta kazalec zajema še več dejavnikov, ki so vključeni v 

proizvodnjo in tudi širše. Podobne domneve smo izrazili tudi za višino zalog in tudi tu smo jih 

potrdili, kar je bilo pričakovano, saj so za vlečni tip proizvodnje značilne nizke zaloge.  

 
Ključno pa ni bilo le preveriti in ovrednotiti že doseženo z menjavo tipa proizvodnje, ampak 

ponuditi način, ki bi nam v bodoče pomagal pri odločitvah, ki so povezane s tem. Dejstvo je, 

da uporabljamo veliko različnih tipov proizvodenj, še več pa je vrst artiklov, skupaj z 

njihovimi značilnostmi. Vsemu temu pa se pridružujejo še zunanje potrebe in pogoji trga, ki 

diktirajo tempo na področju prodaje in razvoja novih izdelkov. To povzročajo težko 

obvladljiva nihanja tako na vhodu s strani dobaviteljev, predvsem pa na izhodu, kjer je kupec 

vedno bolj pomemben. 

 

V nalogi nismo iskali kompromisa med izbiro kombinacij dveh ali celo več tipov proizvodnje, 

ampak smo iskali sinergijo med njimi. Da bi bila sinergija čim večja, smo skušali poiskati 

kazalce, ki bi nam pomagali oceniti in razvrstiti artikle po primernosti za posamično rešitev. 

Tako ocenjeni in razvrščeni artikli so podlaga za odločitev o spremembi načina proizvodnje in 

o poteku te spremembe, saj se ponavadi ne spremeni celotne proizvodnje naenkrat. 

 

Mislimo, da nam je uspelo osvetliti eno od možnosti in da je to lahko izhodišče za raziskavo 

še ostalih kombinacij, ker vedno lahko iščemo boljše rešitve, saj so edina stalnica v 

proizvodnji spremembe. 
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