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POVZETEK 

Podjetja se nenehno srečujejo z različnimi pogoji poslovanja, ki jih narekujejo zunanje okolje, 
zahteve kupcev in konkurenca. Ti pogoji silijo podjetja v nenehno prilagajanje in notranje 
spreminjanje. Izhodiščni problem magistrske naloge je vezan na vprašanje, kako naj 
management v podjetjih zagotovi višjo produktivnost v proizvodnji betonskih elementov. V 
magistrskem delu smo odgovorili na dve raziskovalni vprašanji tj. kako pri proizvodnji 
betonskih elementov definirati in izmeriti skupno učinkovitost opreme OEE (Overall 
Equipment Effectiveness) in kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na parametre OEE 
(razpoložljivost, zmogljivost in kakovost) v izbrani dejavnosti? 

Ključne besede: proizvodnja, produktivnost, celotna produktivnost, proizvodnji management, 
OEE, skupna učinkovitost opreme. 

SUMMARY 

Companies are constantly confronted with different operating conditions dictated by the 
external environment, customer requirements and competition. These conditions are forcing 
companies to continually adaptations and internal changes. The initial problem of our thesis is 
bounded to the question how should the management of companies to ensure higher 
productivity in the production of concrete elements. In this thesis, we answered two research 
questions, i. e. how to define and measure the overall equipment effectiveness in the 
production of concrete elements, and second which are the key factors in selected activities 
affecting the parameters of OEE (availability, performance and quality)?  

Keywords: production, productivity, total productivity, production management, OEE, overall 
equipment effectiveness. 

UDK: 338.3:691.32(043.2) 
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1 UVOD 

Podjetje ali katerakoli druga organizacija obstaja, da bi izpolnila svoje poslanstvo. Pri tem 
nenehno spreminjajoče se zunanje okolje, rastoče zahteve kupcev in konkurenca silijo 
podjetja v nenehno prilagajanje in notranje spreminjanje. Uspešna podjetja so tako že danes in 
bodo tudi v prihodnje le tista, ki imajo najhitrejšo odzivnost na spremembe in visoko 
sposobnost prilagajanja. To med drugim pomeni konkurenčnost na vseh področjih poslovanja 
in zahteva strateško orientiranost k spremembam. Konkurenčnost označujejo kot stopnjo, s 
katero lahko zadovoljujemo zahteve hitro spreminjajočemu se globalnemu trgu na način, ki 
ustvarja dodano vrednost, državi oziroma narodu pa prinaša narodni dohodek, ki zagotavlja 
visoko kakovost življenja (Russell in Taylor 2000, 15). 

Izhodiščni problem je vezan na vprašanje, kako naj management v podjetjih zagotovi višjo 
produktivnost v proizvodnji betonskih elementov. 

Podjetje ima pri svojem delovanju mnogo ciljev, vendar izstopa tisti, ki je v osnovi opredeljen 
kot maksimiranje razmerja med vrednostjo rezultata in vrednostjo vlaganja v poslovanje 
(Pučko 1999, 3). Pri tem se podjetje srečuje z nalogo, kako ugotoviti, ali je res uspešno, in 
kako to uspešnost meriti. V preteklosti so se managerji v podjetjih primarno odločali na 
osnovi finančnih kazalnikov, ki so izvirali iz računovodskih informacij. Zaostreni pogoji 
tekmovanja na trgih pa silijo k izbiri agresivnejših strategij, ki vse bolj temeljijo na 
izkoriščanju informacij in neoprijemljivih sredstev. 

Za zagotovitev uspešnega uresničevanja izbrane strategije redno nadzorujemo in spremljamo 
odklone uresničenega od načrtovanega. Na osnovi ugotovljenega lahko izvedemo ustrezne 
korektivne aktivnosti ali pa prilagodimo strategijo in strateške cilje novi situaciji. Meritve, ki 
jih izvajamo pri kontroli uresničevanja strategije, morajo biti izbrane in izvajane tako, da v 
resnici kažejo, ali podjetje deluje v pravi smeri. Do težav lahko pride, ko je merjenje, 
navkljub spremenjenim pogojem poslovanja, osredotočeno le na finančne kazalnike ali pri 
nesistematični uporabi širšega nabora kazalnikov uspešnosti.  

Finančni kazalniki, ki se tradicionalno uporabljajo, kažejo, kako uspešno je bilo podjetje pri 
uresničevanju strategije v preteklosti. Prva omejitev finančnih kazalnikov je v tem, da ne 
opisujejo dejavnikov, ki vplivajo na uspeh v prihodnosti. Posledica je, da se v podjetju 
izvajajo odločitve bolj s ciljem doseganja kratkoročnih ciljev, kar pa ne predstavlja nujno tudi 
delovanja v smeri postavljene strategije. 

Druga omejitev, ki izhaja iz uporabe finančnih kazalnikov, je, da so osredotočeni predvsem na 
otipljive dejavnike; moderna podjetja informacijske dobe pa vse bolj gradijo na neotipljivih 
dejavnikih. Kot ključna sredstva se tako v podjetju pojavljajo znanje, procesi, motivacija 
zaposlenih in drugi dejavniki, ki jih finančni modeli ne zajemajo. Te elemente je tudi težko 



 
finančno ovrednotiti, saj njihova vrednost nastaja v specifičnih kombinacijah različnih 
dejavnikov in sami zase nimajo prave vrednosti. 

Eden izmed dejavnikov uspešnosti podjetja je tudi njegova produktivnost. Produktivnost je 
mera uspešnosti opravljenega dela v odnosu na porabljene vire. Preneseno na mikro raven, 
predstavlja produktivnost bogastvo podjetja. 

V drugi polovici dvajsetega stoletja so podjetja po vsem svetu začela oblikovati strateške 
usmeritve, ki so povezovale in optimizirale tri najpomembnejše spremenljivke proizvodnje: 
kakovost, tehnologijo in produktivnost. To je bila osnova za razvoj koncepta, ki mu v teoriji 
managementa pravimo management produktivnosti. 



 
2 NAMEN, CILJI, TEMELJNA TEZA IN HIPOTEZE RAZISKAVE 

Temeljni namen magistrske naloge je, da s pomočjo spoznanj iz domače in tuje strokovne in 
znanstvene literature, izkušenj iz prakse ter praktične verifikacije na študiju primera prispevati 
k obvladovanju produktivnosti pri proizvodnji betonskih elementov. 

Z vidika znanstveno raziskovalne metodologije predlagana magistrska naloga obravnava dve 
raziskovalni vprašanji: 
− Kako pri proizvodnji betonskih elementov definirati in izmeriti skupno učinkovitost 

opreme OEE (Overall Equipment Effectiveness)? 
− Kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na parametre OEE (razpoložljivost, zmogljivost in 

kakovost) v izbrani dejavnosti? 

Glavni cilj magistrske naloge je zasnovati in preizkusiti model OEE v konkretnem primeru 
proizvodnje betonskih elementov na podlagi empiričnih podatkov za obdobje osmih mesecev.  

Poleg glavnega cilja,  pa smo si z magistrsko nalogo postavili še posredne cilje:   
− Proučiti obstoječe koncepte managementa produktivnosti in proučiti obstoječe metode 

merjenja produktivnosti. 
− Oblikovati in preveriti ustrezne kazalnike za oceno produktivnosti pri proizvodnji 

betonskih elementov .  
− Identificirati in analizirati vzroke izgub, ki vplivajo na učinkovitost strojev in naprav. 
− Proučiti medsebojno korelacijo med vzdrževalnimi posegi in zastoji na proizvodni liniji. 

Temeljna teza magistrske naloge je povezana s prikazom in empirično analizo proizvodnje 
betonskih elementov v podjetju, katerega osnovna dejavnost je gradbeništvo. Trdimo, da 
lahko z učinkovitim managementom produktivnosti zagotovimo večjo tehnično in stroškovno 
učinkovitost in s tem izboljšamo konkurenčno prednost podjetja na trgu. 

Hipoteza 1 
Pri proizvodnji betonskih elementov  je v primeru analize OEE statistična enota izmena, saj je 
OEE mogoče izračunati le na ravni izmene. Na ravni izmen je glavni cilj analize ugotoviti, ali 
je OEE odvisen od izmene oziroma ali imata izmeni različne ali približno enake vrednosti 
OEE. Postavili smo ničelno hiopotezo, da med izmenami A in B ni razlik v višini OEE. 

Hipoteza 2 
Na ravni linij je glavni cilj analize ugotoviti, pri kateri vrsti plošč je v povprečju največji 
delež slabih m2. Postavili smo ničelno hipotezo, da imajo vse oznake plošč enak delež dobrih 
plošč. 



 
Hipoteza 3 
V primeru okvar so analizirane linije, kjer so se zgodile okvare, pri čemer gre za vzorec n=52 
okvar linij. Cilj te analize je raziskati, ali se napake enakomerno porazdeljujejo med linijo, 
vzrokom, izmeno in oznako plošč. Postavili smo ničelno hipotezo, da se napake enakomerno 
porazdeljujejo med linijami in oznakami plošč. 

Hipoteza 4 
Pri analizi vzrokov in oznakami plošč postavimo ničelno hipotezo, da se napake enakomerno 
porazdeljujejo med vzroki in oznakami plošč. 

Hipoteza 5 
Pri analizi izmen in oznakami plošč postavimo ničelno hipotezo, da se napake enakomerno 
porazdeljujejo med izmenami in oznakami plošč.  

2.1 Metode raziskovanja 

Magistrska naloga temelji na različnih raziskovalnih metodah s katerimi bomo uresničili 
zastavljene cilje in namen raziskovalne naloge.  

Teoretične analize proizvodnje in vsebinskih temeljnih vidikov bomo izdelali na temelju 
pregleda obstoječe referenčne literature. Uporabili bomo deskriptivni pristop k analizi z 
uporabo metod deskripcije. Prav tako bo uporabljena metoda kompilacije za proučitev 
obstoječih analiz in ključnih ugotovitev različnih avtorjev. 

Kvantitativne podatke potrebne za empirično analizo bomo izvedli tako, da bomo podatke o 
proizvodnji betonskih elementov v gradbenem podjetju Primorje, d. d., spremljali za dobo 
osmih mesecev v letu 2010. Proizvodnja v podjetju Primorje, d. d., poteka v več proizvodnih 
halah in za več produktov. Naša raziskava se bo nanašala samo na eno proizvodnjo halo -
linijo in samo za en izdelek. Zbrani podatki bodo služili za empirično analizo produktivnosti 
proizvodnje linije. Testiranje hipotez in analizo kazalnikov bomo izvedli s pomočjo 
statističnih metod, na podlagi pridobljenih podatkov za primer proizvodnje v podjetju za leto 
2010.  

Statistične analize predpostavljajo analizo omenjenih podatkov, pri čemer: 
− je v primeru napak (slabih m2 plošč) in v primeru okvar (strojev) enota analize linija, ker 

so napake in okvare odvisne od linije, 
− je v primeru analize OEE enota izmena, saj je OEE mogoče izračunati le na ravni izmene. 

Podatke za vsakega izmed zbranih ravni (linije/izmene) bi lahko obravnavali kot populacijske 
podatke za proizvodnjo betonskih montažnih konstrukcij podjetja Primorje, d. d., Ajdovščina 
za omenjeno obdobje. Kljub temu je mogoče predpostaviti, da gre za vzorčne podatke, pri 



 
čemer so omenjeni vzorčni podatki reprezentativni za namišljeno populacijo podjetij, ki so v 
obravnavanem obdobju imeli podobno proizvodnjo betonskih konstrukcij, s podobnimi 
izmenami in linijami.  

Druga možnost je, da bi podatke obravnavali kot reprezentativni vzorec podatkov za 
proizvodnjo betonskih montažnih konstrukcij podjetja Primorje, d. d., Ajdovščina, vendar 
pred in po obravnavanem obdobju, ki je sicer od vključno 1. 4. 2010 do 30. 11. 2010. Slednja 
predpostavka je legitimna, saj gre za večmesečni vzorec podatkov, v katerem so zajeta 
sezonska nihanja, ki bi se lahko pojavila pred ali po obravnavanim obdobjem. Obe slednji 
definiciji podatkov kot vzorčnih podatkov legitimirajo uporabo vseh statističnih testov in 
analiz, ki predpostavljajo sklepanje iz vzorca na populacijo. 

2.1.1 Metodologija statistične analize 

Vsi opazovani podatki so najprej analizirani univariatno. Te analize so le informativne narave. 
Pri nominalnih in ordinalnih spremenljivkah so prikazane frekvence in relativni deleži možnih 
odgovorov. Pri intervalnih in razmernostnih spremenljivkah, pa so prikazani minimum, 
maksimum, aritmetična sredina (kot mera srednje vrednosti), standardni odklon (kot mera 
razpršenosti) ter koeficienta asimetričnosti in sploščenosti (kot indikatorja ali je porazdelitev 
spremenljivk normalna po Gaussu).  

Poleg univariatne analize je bila uporabljena tudi bivariatna analiza, in sicer so bili 
uporabljeni neparametrični bivariatni testi, ker nekatere merjene intervalne/razmernostne 
spremenljivke niso normalno porazdeljene oziroma imajo koeficiente 
asimetričnosti/sploščenosti zunaj intervala od vključno -1 do vključno +1. Neparametrični 
testi so bili izbrani v odvisnosti od ravni merjenja spremenljivk, in sicer: 
− v primeru primerjave intervalne/razmernostne spremenljivke z nominalno spremenljivko, 

ki ima dva možna odgovora (dve neodvisni skupini) je bil uporabljen Mann-Whitney 
test,1 

                                                 
1 Mann-Whitneyjev test ali inverzijski test uporabimo za testiranje enakosti porazdelitev statističnih 
spremenljivk X in Y pri dveh neodvisnih vzorcih. Naj bosta X1,X2, … Xm in Y1, Y2 … Yn dva 
neodvisna vzorca velikosti m in n. Oba vzorca združimo in uredimo po velikosti v zaporedje 
Z1≤Z2≤ … ≤Zm+n in to zaporedje rangiramo. Kadar se v zgornjem zaporedju pojavi vrednost Yj pred 
vrednostjo Xi, pravimo, da je nastopila inverzija. Naj bo R vsota vseh rangov, ki jih zavzame 
spremenljivka X. Potem je število inverzij 
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− v primeru primerjave intervalne/razmernostne spremenljivke z nominalno spremenljivko, 

ki ima več kot dva možna odgovora (več kot dve neodvisni skupini) je bil uporabljen 
Kruskal-Wallisov test,2 

− v primeru primerjave dveh nominalnih/ordinalnih spremenljivk so deleži prikazani s 
kontingenčno tabelo in uporabljen je bil Fisherjev eksaktni test (ker ima pri vseh tabela 
več kot 20 % celic teoretično frekvenco manj kot 5). 

2.1.2 Metodologija izračuna OEE 

V nadaljevanju bomo zasnovali model skupne učinkovitosti opreme, ki mu na kratko rečemo 
OEE.3 Uporabljeni podatki bodo pridobljeni s spremljanjem proizvodnje za leto 2010. OEE je 
predvsem orodje za diagnosticiranje izboljšav, ki odkriva vpliv izgub na učinkovitost strojev, 
skupin strojev ali naprav. Gre tako rekoč za prikaz učinkovitosti izrabe proizvodnega časa, ki 
pa se zmanjšuje, če imamo opravka s t. i. šestimi izvori izgub, katere bomo spremljali tudi pri 
proizvodnji betonskih elementov v Primorju, d. d. Te izgube so: 

− Zastoji: 
Do tehničnih motenj, ki povzročajo zastoje – nepričakovane prekinitve obratovanja, pride 
zaradi nenačrtovanih okvar na stroju. Pri tem se pojavljajo izgube časa in izgube 
kvantitete produktov. Za povečanje učinkovitosti naprave je treba vse zastoje zmanjšati 
na minimum.  

− Zamenjava orodij in nastavitve: 
Izgube pri zamenjavi orodij (delovnih pripravah) in nastavitvah se pojavljajo takrat, ko je 
naprava izdelana tako, da lahko proizvaja različne vrste proizvodov. Gre za čas, ko se 
stroj ustavi, se zamenjajo orodja na stroju ali se opravijo nastavitve in začne izdelovati 
drug proizvod z določeno kakovostjo. Stroj ali linija mora od zaključka nastavitev naprej 
proizvajati samo dobre izdelke. 

− Izgube pri zagonu: 
Te izgube se ponavadi pojavljajo ob začetku delovanja proizvodnje – od zagona do 
ustavitve stroja. 

                                                                                                                                                         
porazdeljena aproksimativno standardizirano normalno. Hipotezo H0 lahko zavrnemo, če je 
izračunana vrednost │z│ večja od kritične zα, kjer je P(│Z│≥zα)=α. 
2 Kurskal-Wallis test je enofaktorska analiza variance z rangi. Testira ničelno domnevo da več 
neodvisnih vzorcev izhaja iz enake populacije. Obratno kakor ANOVA, ne predpostavlja normalne 
porazdelitve in je dobra izbira kadar uporabljamo ordinalne spremenljivke  
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− Manjše zaustavitve in zatiki: 

Ti se pojavljajo, ko se stroj ustavi za nekaj minut ali ko ne izvaja svoje funkcije – prazni 
tek. Te izgube na strojih in opremi se razlikujejo od že definiranih zastojev, saj tu ne gre 
za okvaro kakšne komponente, ampak za krajšo zaustavitev stroja zaradi preobremenitve 
ipd. 

− Nezadostna hitrost: 
Gre za razliko med načrtovano in dejansko realizirano obratovalno hitrost stroja. Nastalo 
vrzel, ki nastane zaradi mehanskih problemov na stroju, zaradi starosti stroja, 
preobremenitev itd. lahko preprečimo z delovanjem stroja po operativnih standardih 
stroja. 

− Izmet in popravilo: 
Sem prištevamo slabe in pomanjkljive izdelke, do katerih pride pri obratovanju stroja. 

2.2 Predpostavke in omejitve 

Zaradi časovne in finančne omejitve za izvedbo raziskave je bila raziskava izvedena samo v 
omenjenem podjetju v gradbeni panogi. Ker je spremljanje proizvodnje trajalo relativno 
dolgo, to je osem mesecev, smo zaradi relevantnosti rezultatov raziskave postavili naslednje 
predpostavke in omejitve: 

Predpostavljamo, da: 
− se proučevani del proizvodnega procesa proizvodnje betonskih elementov v gradbenem 

podjetju Primorje, d. d., signifikantno ne razlikuje od preostalih podobnih proizvodnih 
procesov, 

− je proizvodna oprema v proučevanem delu proizvodnega procesa enaka, 
− na proučevani proizvodni proces zunanji dejavniki ne vplivajo, 
− ne obstajajo nasprotni interesi posameznih deležnikov, ki bi utegnili ovirati vpeljavo 

predvidenih sprememb, 
− je odpor zaposlenih proti spremembam v podjetju obvladljiv, 
− kulturne razlike ne predstavljajo ovir za uspešno delo. 

Omejitve, ki jih bomo upoštevali v raziskavi, izvirajo iz kompleksnosti procesne strukture ter 
se nanašajo na aplikativni del raziskave, in sicer: 
− proučevani proces je omejen na meje podjetja Primorje, d. d., 
− obravnavamo zgolj en del proizvodnega procesa, 
− obravnavamo zgolj eno družino proizvodov, 
− presečnih točk s preostalimi podpornimi procesi ne bomo proučevali, 
− v raziskavi se bomo omejili na trenutno konfiguracijo proizvodne opreme, 
− možnost investiranja je izključena, 



 
− raziskava je časovno omejena.  



 
3 OPREDELITEV MANAGEMENTA 

Pri opredelitvi managementa se srečamo z vrstami definicij, ki različno tolmačijo ta pojem. 
Literatura s področja managementa je zelo obsežna. Avtorji namreč prilagajajo definiranje 
pojma glede na specifiko problema, ki ga obravnavajo. Pri večini definicij pojem management 
združuje upravljanje in vodenje. Lahko bi rekli, da je management proces vodenja in 
upravljanja podjetja. Manager je tisti, ki mu deležniki ali ustanovitelji poverijo obvladovanje 
organizacije ali dela organizacije za doseganje zastavljenih ciljev (Tavčar 2006, 23). V 
managerskem diskurzu je manager že tradicionalno predstavljen kot odločen akter, ki deluje 
po določenem načrtu in je zavezan vnaprej postavljenim ciljem (Kuzmanić 2008, 143). Dober 
manager mora imeti razviti obe lastnosti – biti mora dober upravljavec in dober vodja. 
Upravljanje obsega planiranje, organiziranje in kontroliranje, medtem ko vodenje obsega 
usmeritve, nabor in razporejanje ljudi ter njihovo motiviranje (Brown 2005, 209). 

Management je sam po sebi pomembna inovacija, ki je spremenil naravo poslovanja v zadnjih 
100 letih. V tem obdobju pripada pomembno mesto managerski revoluciji. Ta je na isti način 
kot avtomobil ali pa telekomunikacije, spremenila način življenja po celem svetu. 
Managerska revolucija je, kot vsaka revolucija, sprožila množico različnih zamisli, ljudi in 
okoliščin. Zato lahko govorimo o džungli managerskih teorij (Lessem 1989, 54). 

Izhodišče vseh različnih teorij managementa, ki se gibljejo v razponu od empiričnega 
pristopa, medosebnega vedenja, skupinskega vedenja, socialnega sistema, socio-tehničnega 
pristopa, predstavlja H. Fayol, ki ga lahko smatramo za pravega očeta moderne teorije 
managementa. Glede na dejstvo, da je H. Fayol prav tako eden od pionirjev teorije 
organizacije, tudi pomeni, da se teorija organizacije in teorija managementa toliko 
medsebojno prepletata, da ju je nemogoče ločeno proučevati. 

Iz povedanega sledi, da je management kot pojem kompleksen in interdisciplinaren ter 
večpomenski, iz česar sledi, da se veže tako na procese in dejavnosti, kot tudi na nosilce in 
izvajalce managerskih funkcij v organizacijah, ob tem pa predstavlja specifično znanstveno 
disciplino, saj obsega celotno znanje in prakso na tem področju. Omeniti velja definicijo H. 
Mintzberga, ki management opredeljuje kot zbir različnih funkcij, na podlagi katerih delo 
managerja obsega deset funkcij oziroma vlog, ki so razvrščene v tri osnovne skupine 
(Mintzberg 1990, 27): 
− funkcije na področju medosebnih odnosov (zastopanje interesov podjetja v javnosti). 

Manager mora biti vodja in vzpostavljati poznanstva in kontakte; 
− funkcije na področju informacij (kontrolna funkcija, funkcija prenosa informacij in 

predstavniška funkcija); 
− funkcije na področju odločanja (podjetnik, vodja v turbulentnih pogojih, alokator virov in 

pogajalec). 



 
3.1 Strateški management 

Strateški management je dejavnost managerjev, ki jo opravljajo po smernicah ter pod 
nadzorom upravljavcev, ki zastopajo lastnike organizacije (Trunk Širca 1998, 34). Temeljna 
naloga strateškega managementa je v iskanju, ustvarjanju in obvladovanju strateških 
potencialov podjetja. Ti potenciali so izraz danega in ustvarjenega konkurenčnega položaja. 
Podjetju dajejo možnost za izpolnitev njegovih smotrov, poslanstva in temeljnih ciljev. Trajni 
razvojni smotri podjetja so v njegovem prizadevanju za kakovost poslovanja, torej za 
uspešnost, za ugled, za tržnost ter gospodarsko moč podjetja. Uresničevanje teh smotrov 
zahteva neprestano usklajevanje razvoja in rasti z njegovimi političnimi ter strateškimi in 
izvedbenimi zmožnostmi. Razvoj podjetja je ciljno usmerjen proces boljšanja kakovosti 
struktur in virov ter pogojev in procesov njegovega delovanja (Belak 1999, 137). Za podjetje 
so strateškega pomena tako kakovostno spreminjanje kot večanje uspešnosti in blagostanja 
podjetja. Med kakovostne dejavnike pa štejemo pravilno politiko podjetja, uporabljene 
metode planiranja, organiziranost managementa, razvoj, tehnično-tehnološko opremljenost in 
razpoložljivost znanja in hotenja managementa za opredelitev razvoja in z njim povezane rasti 
podjetja. Politika podjetja izhaja iz vizije, ki so ji podrejeni temeljni smotri in njim podrejeni 
cilji obsega cilje in strategije za doseganje teh ciljev (Kavčič 2009, 36). 

Podjetje mora za svoj obstoj planirati, pri tem gre v začetni fazi za opredeljevanje podjetniške 
vizije podjetja in postavljanje poslanstva podjetja. V nadaljevanju se podjetje srečuje z 
dinamičnimi dejavniki okolja, eden izmed pomembnih je dinamika povpraševanja po 
proizvodih in storitvah, ki je osnova za rast podjetja, ta pa je temeljni problem strateškega 
planiranja, saj določa prodajni program, s katerim bo podjetje lahko osvojilo trg in se 
razvijalo v prihodnosti. 

Proces strateškega managementa se deli v tri faze (Pučko 2003, 115). Prva faza pomeni 
izdelavo planskih predpostavk in se deli v tri podfaze: 
− ocenjevanje okolja, 
− analiza poslovanja in 
− vizija in poslanstvo. 

Druga faza predstavlja proces strateškega planiranja in se deli v štiri podfaze: 
− celovito ocenjevanje podjetja, 
− postavljanje planskih ciljev in ugotavljanje planskih vrzeli, 
− razvijanje strategij (celovitih, poslovnih, funkcijskih), 
− ocenjevanje strategij in njihova izbira. 

Tretja faza procesa strateškega upravljanja in poslovodenja v podjetju predstavlja faza 
uresničevanja in kontrole. Ta se deli na podfaze: 
− taktično planiranje, 



 
− programiranje, 
− predračunavanje, 
− kadrovanje, 
− usmerjanje,  
− kontrola. 

Pri opisovanju procesa postavljanja strateških planskih ciljev Lessem (1989) pravi, da danes 
še ni znanstvene poti postavljanja ciljev v neki organizaciji (Pučko 2003, 161). Vendar pa 
poudarja, da je planske cilje treba postavljati kot rezultate, ki jih podjetje želi doseči. Bistvo 
oblikovanja strateških ciljev je v tem, da pretvorimo strategijo v specifične kvantitativne in 
kvalitativne vrednosti. 

Kaplan in Norton (2001) vidita preoblikovanje strategije v dejanja v modelu uravnoteženega 
sistema kazalnikov, ki so okvir za opisovanje in posredovanje strategije na dosleden in 
razumljiv način. Ključ uresničevanje vizije in poslanstva je v tem, da vsi v organizaciji jasno 
razumejo strateške planske cilje, da so viri sredstev usklajeni z njimi, da se postavljene cilje 
redno preizkuša in se jih po potrebi prilagaja dejanskemu stanju. Model opredeljuje cilje in 
dejavnosti, ki bodo podjetje razlikovali od konkurentov ter ustvarjali dolgoročno vrednost za 
lastnike in stranke. 

Razvojne namere podjetja so brez osnovne vizije nejasne, neurejene, neusklajene in 
posledično neučinkovite (Mayer 1994, 19). V podjetju brez vizije vlada kaos, ki požira veliko 
energije, zato Mayer meni, da primerno izdelana vizija daje podjetju določeno motivacijsko 
moč. Motivacija je nenehen spodbujevalni proces zamišljanja osebnega poslovnega življenja 
in doživljanja zadovoljstva, ki nudi možnost ustvarjalnega dela v podjetju, naravnanega k 
uspešnosti, osebnostni in strokovni rasti zaposlenih ter prispevkom posameznikov. 

Poslanstvo podjetja je povezano z dolgoročnimi smotri podjetja, ki opredeljujejo, kaj podjetje 
želi biti in komu želi služiti. Govorilo naj bi o izdelkih in storitvah in trgih, s katerimi se bo 
podjetje ukvarjalo (Pučko 2003, 127). Opredelitev poslanstva običajno zajema naslednja 
področja: 
− opredelitev proizvodov in storitev, 
− opredelitev odnosa do kupcev, 
− opredelitev trga, 
− opredelitev tehnologij, 
− opredelitev odnosa do delavcev, 
− ekonomski cilji, 
− filozofija poslovanja, 
− prednosti poslovanja. 



 
Vizija, kot jo razumemo v strateškem managementu, je projekcija organizacije v prihodnost, 
ki smiselno povezuje in izraža pomembne in dolgoročne interese pomembnih udeležencev 
organizacije (Biloslavo 2008, 104). Je nekakšno vodilo, ki zaposlene usmerja k doseganju 
vizije. 

3.1.1 Strateško upravljanje in poslovodenje podjetja 

Danes delujejo podjetja v dinamičnem in turbulentnem okolju, zato jih moramo upravljati 
strateško (Coulson-Thomas 1992, 82). Pri tem se ni mogoče opirati na neka trajna pravila 
obnašanja, na stare preizkušene politike, na enostavne ekstrapolacije dosedanjih trendov in 
podobno. Podjetje je že ta trenutek treba prilagajati okolju, ki bo nastalo jutri. Ravno ta odnos 
med podjetjem in okoljem danes in jutri postaja ključno vprašanje preživetja in uspešnega 
poslovanja. Kako oblikovati odnos v prihodnosti, postaja bistvo strateškega upravljanja in 
poslovodenja podjetja. Proces strateškega upravljanja se je v svoji evoluciji razvil iz 
začetnega osnovnega finančnega planiranja, preko načrtovanja na osnovi predvidevanj in 
strateškega planiranja (Hunger in Wheelen 1996, 4).  

Proces strateškega upravljanja in poslovodenja v podjetju tako zajema (Pučko 1999, 105): 
− ocenjevanje bistvenih problemov in priložnosti podjetja; spoznavanje dolgoročnega 

okvira ekonomskih, družbenih in tehnoloških dejavnikov, ki bodo vplivali na poslovanje 
podjetja; 

− preverjanje in postavljanje osnovnih konceptov, določanje osnovnih razvojnih smeri, 
izdelavo za podjetje pomembnih načrtov; 

− odločanje na osnovi dolgoročnega poslovnega horizonta in upoštevanja prihodnjih 
posledic današnjih poslovnih odločitev ter na osnovi; 

− razvijanja osnovnih ciljev, ki so časovno opredeljeni in v grobem kvantificirani; 
− razvijanja strategij oziroma osnovnih nalog in glavnih akcij, ki so navadno kvantitativno 

izkazane kot napoved in groba usmeritev podjetja na planske cilje, ocenjevanje in izbira 
alternativ; 

− določanje glavnih politik podjetja in razvijanje poslovnih programov in glavnih 
predračunov; 

− zagotavljanje zadostne fleksibilnosti osnovnih razvojnih konceptov podjetja, kar 
omogoča določene prilagoditve poslovanja nepredvidenim spremembam v okolju; 

− zagotavljanje možnosti za dolgoročno poslovno uspešnost podjetja kot integrirane, 
usklajene celote; 

− označevanje verjetnih osnovnih poslovnih rezultatov; 
− sistematično uresničevanje strateških odločitev; 
− spremljanje in nadziranje uresničevanja. 



 
S ciljem smiselne in sistematske ureditve aktivnosti v okviru strateškega upravljanja in 
poslovodenja so nastali številni teoretični modeli. Ne glede na variacije je vsem skupno, da 
proces strateškega upravljanja in poslovodenja delijo v proces strateškega planiranja, proces 
uresničevanja in proces kontrole uresničevanja strategij.  

Modeli za upravljanje in poslovodenje so tako uporabni za (Pučko 1999, 111): 
− organizacijo procesa strateškega planiranja, 
− postavljanje potrebnih zvez med deli in celotnim procesom strateškega managementa v 

podjetju, 
− organizacijo podatkov v raziskovalni in analitični sistem, 
− testiranje smiselnosti planskih ciljev glede na razpoložljive temeljne sestavine in 

konkurenčne cilje.  

Na sliki 1 prikazujemo primer modela strateškega upravljanja in poslovodenja, kot sta ga 
oblikovala David J. Hunger in Thomas J. Wheelen. 

 

Slika 1: Hunger-Wheelenov model strateškega upravljanja in poslovodenja 

Vir: Hunger in Wheelen 1996, 10. 

Oblikovanje strategije zajema postavljanje dolgoročnih planov učinkovitega obvladovanja 
priložnosti in nevarnosti v okolju na osnovi prednosti in slabosti podjetja. Sestavljena je iz 
definicije poslanstva, postavljanja ambicioznih, a dosegljivih ciljev, razvijanja strategij in 
oblikovanja politik podjetja. Poslanstvo podjetja predstavlja definicija smisla oziroma razloga 
za njegov obstoj. Definirano mora biti tako, da se na njegovi osnovi podjetje razlikuje od 
drugih podobnih podjetij in opredeljuje vsebino svoje ponudbe na trgu.  



 
Cilji so končni rezultati načrtovanih aktivnosti. Z njimi je opredeljeno, kaj in do kdaj je treba 
opraviti. Strateški načrt opredeljuje načine, s katerimi bo podjetje doseglo cilje in poslanstvo. 
Podjetje opredeli strategije na ravni celotnega podjetja, na ravni strateške poslovne enote in na 
funkcionalni ravni.  

Politike podjetja izhajajo iz oblikovanih strategij in dajejo splošne smernice za odločanje v 
vseh delih organizacije podjetja. Uresničevanje strategij je proces, s katerim management, ob 
upoštevanju kulture, organizacijske strukture in načina vodenja v podjetju, pretvarja strategije 
in politike v prakso s pomočjo oblikovanja programov, projektov, predračunov in postopkov.  

V programu so navedene skupine aktivnosti, potrebne za doseganje določenega cilja (npr. nov 
razvojni program, program prestrukturiranja podjetja ...). V predračunih so vrednostno 
izraženi posamezni programi na osnovi načrtovanih stroškov in prihodkov ter drugih 
vrednostnih dimenzij in se uporabljajo tako za podrobnejše načrtovanje kot tudi kontrole. 

Projekti so kompleksnejše naloge, ki so enkratne in katerih uresničitev traja nekaj mesecev ali 
celo let. Sestavljeni so iz skupkov aktivnosti, ki so med seboj logično povezani in bolj ali 
manj soodvisni. Postopki so v podjetju opredeljeni kot sistem zaporednih korakov ali tehnik, 
ki podrobno opredeljujejo, kako je treba izvesti določeno opravilo. 

Spremljanje in kontrola je proces, v katerem spremljamo izvajanje načrtovanih aktivnosti v 
podjetju. Na osnovi ugotavljanja odmikov med želenimi in uresničenimi rezultati se 
ugotavljajo ovire pri izvajanju strategij. Za njihovo odpravljanje izvajajo managerji 
korektivne aktivnosti ali pa korigirajo cilje. Kot je prikazano na sliki 1, je proces spremljanja 
in kontrole povezan z vsemi predhodnimi fazami procesa strateškega upravljanja in 
poslovodenja. 

Glede na to, da v magistrski nalogi predpostavljam, da je strategija podjetja že oblikovana, se 
bom v nadaljevanju osredotočil na teoretske pristope v procesih uresničevanja in kontrole 
uresničevanja strategij, kot so opisani v strokovni literaturi. 

3.1.2 Uresničevanje strategij 

S prehodom v fazo uresničevanja in kontrole uresničevanja podjetje zaključuje upravljalno-
poslovodni cikel. S slabim uresničevanje lahko povzročimo neuspeh strategije, z druge strani 
pa lahko zelo dobro uresničevanje popravi tudi napake in nedorečenosti slabo postavljene 
strategije.  

Glavne težave, ki jih podjetja srečujejo pri uresničevanju strategije, so (Hunger in Wheelen 
1996, 221): 
− izvedba poteka počasneje, kot je bilo načrtovano, 
− pojavljajo se nepredvidene težave, 



 
− neučinkovita koordinacija aktivnosti, 
− druge aktivnosti, ki odvračajo pozornost od uresničevanja strategije, 
− nezadostne sposobnosti v proces vključenih zaposlenih, 
− neustrezno izobraževanje zaposlenih na nižjih ravneh, 
− nenadzorovani dejavniki zunanjega okolja, 
− neustrezno vodenje in usmerjanje managerjev, 
− preslaba opredelitev ključnih nalog in aktivnosti pri uresničevanju strategije, 
− neustrezno oblikovan nadzorni informacijski sistem. 

Za pravilen začetek procesa uresničevanja strategije moramo preučiti naslednja vprašanja: 

− Kdo so izvajalci strateškega načrta? 
Z izvajanjem strategije se bodo najverjetneje ukvarjali prav vsi zaposleni v podjetju. Pri 
tem večina od njih ni sodelovala pri oblikovanju strategije in jim vizija in cilji niso nekaj 
samo po sebi razumljivega. Da ne bi prišlo do odporov pri uresničevanju nove strategije, 
je treba spremenjene cilje, vizijo in poslanstvo pojasniti vsem, ki bodo vključeni v 
izvajanje. To pomeni predvsem jasno in zadostno komunikacijo v smeri od zgoraj 
navzdol. 

− Kaj je treba narediti? 
Ključno za uspešno izvedbo strategije je, da jo pretvorimo v programe, projekte, akcijske 
plane, predračune in postopke. Predvsem oblikovanje predračunov predstavlja pomemben 
test realnosti strategije. Na ta način opredeljene aktivnosti vsebujejo operativne cilje, za 
izvedbo katerih so zadolženi managerji na nižjih hierarhičnih ravneh. 

− Kako naj izvajalci opravijo zastavljene naloge? 
V okviru tega vprašanja smiselno prehajamo iz procesa načrtovanja v sama dejanja 
uresničevanja strategije. Ta dejanja se nanašajo na oblikovanje ustrezne organizacijske 
strukture, kadrovanje, usmerjanje in kontrolo delovanja. Shematski prikaz pomembnih 
odločitev v procesu uresničevanja strategije je na sliki 2. 

Oblikovanje
strategije

Izbira temeljne
organizacijskestrukture

Postavljanje
operativnih planskih

ciljev

Oblikovanje operativne
organizacijske

strukture

Izbira sistemov za
kontrolo in motiviranje

 

Slika 2: Proces uresničevanja strategije 

Vir: Pučko 1999, 329. 

Oblikovanje osnovne organizacijske strukture je način, kako se večja skupina ljudi, ki jo 
podjetje nedvomno predstavlja, loti izvajanja kompleksnih nalog, kot so naloge, opredeljene v 
strategiji. Spremenjena strategija podjetja bo najverjetneje povzročila spremenjene potrebe po 
sposobnostih na nekaterih področjih in s tem tudi potrebo po drugačni organizacijski strukturi. 



 
V grobem lahko osnovne organizacijske strukture delimo na mehanistične4 in organske.5 
Mehanistična struktura poudarja centralistično odločanje in birokratske postopke, organska pa 
na drugi strani spektra gradi na decentraliziranem odločanju in elastičnih postopkih. 
Mehanistična organizacijska struktura je primerna za podjetja, ki delujejo v relativno 
stabilnem in predvidljivem okolju, organsko strukturo pa prevzemajo podjetja v dinamično 
spreminjajočih se okoljih. Prav tako obstaja povezava med vrsto poslovne strategije, ki jo 
izvaja strateška poslovna enota, in avtonomnostjo, ki jo ima v okviru organizacije podjetja. 

Tako uspešne strateške poslovne enote, ki izvajajo strategijo diferenciacije, uživajo večjo 
stopnjo samostojnosti kot tiste s strategijo vodenja v stroškovni učinkovitosti (Raynor in 
Bower 2001, 99). Managerji imajo pri izbiri osnovne organizacijske strukture široke 
možnosti, saj so se do danes razvile številne oblike v okviru obeh osnovnih skupin. Med 
klasične lahko uvrstimo linijske, linijsko štabne, funkcionalne, proizvodno oddelčne in 
projektne. Med modernejše strukture pa po Hungerju in Wheelenu (1996) spadajo matrične, 
strateške poslovne enote in mrežne6 ali grozdne7 organizacijske strukture. 

3.1.3 Reinženiring 

Poseben pristop k uresničevanju strategije je reinženiring, ki sam po sebi ni oblika 
organizacijske strukture, ampak bolj način razmišljanja in delovanja. Namesto da se 
spremembe uvajajo z manjšimi izboljšavami obstoječih procesov, je ključno vprašanje, na 
katerega želimo v tem primeru odgovoriti, kako bi oblikovali procese, če bi podjetje 
ustanovili na novo. Na takšen način želimo doseči bistvene izboljšave procesov z vidika 
stroškov, storitev in časa. Reinženirig za svojo izvedbo potrebuje ekipo, sestavljeno iz 
strokovnjakov vseh poslovnih funkcij, ki analizira procese tako, da ugotavlja, kateri koraki 
prispevajo k vrednosti in kako priti do končnih rezultatov na drugačen način. Uspešno 
izvedeni reinženiringi so pokazali, da je treba procese organizirati okrog rezultatov, ne pa 
nalog. Ob tem moramo uporabnikom omogočiti aktivno sodelovanje pri oblikovanju izdelkov 
in storitev. Aktivnostim, ki se izvajajo vzporedno, omogočimo medsebojno komuniciranje in 
s tem tudi njihovo integriranje. Informacijo je treba zajeti na viru samem in je kasneje ne 
podvajati, odločitve pa prepustiti mestu, kjer se izvaja delo, in hkrati vgraditi kontrolo v sam 
proces dela. 

Reinženiring postavlja pred podjetje zahteve po zelo radikalnih spremembah, kar posledično 
pomeni veliko odpora v organizaciji. Zato ni čudno, da je uspešnost reinženiringa zelo 
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različna in se giblje od zelo uspešnih pa do popolnoma propadlih poskusov. V praksi se tako 
kar 50 do 70 % poskusov reinženiringa procesov konča neuspešno (Hunger in Wheelen 1996, 
246). 

Odločitev o izbiri temeljne organizacijske strukture omogoča oblikovanje planskih ciljev na 
operativni ravni. Pri tem gre za oblikovanje planskih ciljev in planov za temeljne 
organizacijske enote, opredeljene z izbrano organizacijsko strukturo, in za postavitev ciljev, ki 
povezujejo kratkoročno poslovanje teh enot z zahtevami strateških ciljev podjetja. Strategijo 
členimo v programe, projekte in predračune s poudarkom na opredelitvi potrebnih poslovnih 
prvin, pričakovanih rezultatov in časovnih razsežnosti. 

3.1.4 Kadrovanje in usmerjanje kot del uresničevanja strategije 

Ambiciozni cilji in nove strategije pomenijo zahtevo po kadrovskih spremembah, ki jo 
izvajamo z zamenjavami managerjev, s prekvalifikacijami, novim usposabljanjem, z 
zaposlovanjem na novo ali odpuščanjem obstoječega kadra (Pučko 1999, 343). Uresničevanje 
strategije vključuje tudi usmerjanje zaposlenih, in sicer tako, da z uporabo svojih sposobnosti 
dosežejo postavljene organizacijske cilje na najučinkovitejši način. Da bo uresničevanje nove 
strategije uspešno, morajo višji managerji del avtoritete in odgovornosti prenesti na 
operativne managerje. Ti morajo usmerjati zaposlene, da dosegajo zastavljene cilje, njihove 
aktivnosti pa koordinirati tako, da celotna organizacija deluje učinkovito. Če je v podjetju 
močna organizacijska kultura, ki je hkrati skladna z novo strategijo, lahko usmerjanje 
izvajamo na neformalni način preko kulture organizacije. Če pa nova strategija ni skladna z 
obstoječo kulturo, jo moramo spremeniti.  

Sprememba organizacijske kulture je sicer izvedljiva, vendar zelo zahtevna naloga, katere 
izvedba nam vzame veliko časa in truda. Druge načine usmerjanja predstavljajo še akcijsko 
načrtovanje, ciljno vodenje in TQM (Koren 1996, 71 ter Repše 1992, 5). 

3.1.5 Kontrola uresničevanja strategij 

Proces kontrole uresničevanja strategije zagotavlja, da podjetje sledi ciljem, ki si jih je 
zastavilo. Primerja rezultate s postavljenimi cilji in daje povratne informacije managerjem, ki 
nato oblikujejo korektivne aktivnosti (Pfohl 1981, 60). Sam proces nadzora si lahko 
shematsko (Hunger in Wheelen 1996, 281) ponazorimo z modelom, prikazanim na sliki 3. 

Managerji morajo pred začetkom samega procesa merjenja določiti, katere meritve se bodo 
izvajale. Osredotočijo se na bistvene dele procesa, pri čemer morajo biti meritve čim bolj 
enostavne, hkrati pa objektivne in ponovljive. Posebno pozornost je treba nameniti 
kvalitativnim meritvam, kljub temu da so s stališča merjenja zelo zahtevne in se jim zaradi 
tega najraje izognemo. Pričakovani cilji meritev so pravzaprav v prakso preliti delni cilji nove 



 
strategije in morajo vsebovati pričakovane vrednosti, vključno z dopustnimi tolerancami 
odstopanja v pozitivno in negativno smer. Postavljeni so lahko tako za končne cilje kot tudi za 
vmesne, fazne cilje. Meritve morajo biti izvedene na vnaprej določen način in v rednih 
časovnih intervalih. 
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Slika 3: Model kontrole procesa 

Vir: Hunger in Wheelen 1996, 281. 

Če je izmerjeni dosežek v okviru tolerance postavljenega cilja, lahko ugotovimo, da je cilj 
dosežen, in zaključimo proces, hkrati pa tudi izvajanje meritve. Če so rezultati meritve izven 
postavljenih toleranc cilja, izvedemo korektivne aktivnosti. Na osnovi raziskovanja kontrolnih 
procesov večjega števila uspešnih podjetij Asch (1992, 106) ugotavlja njihove skupne 
značilnosti: 
− stroga finančna kontrola, 
− neprestan povratni tok rezultatov meritev, 
− velika pozornost, posvečena planiranju, 
− postavljanje zahtevnih ciljev in vztrajanje pri njihovem doseganju. 

Glede na to, na katere procese v podjetju se osredotočimo in kakšen nabor kazalnikov 
izberemo, dobimo različne sisteme kontrole. V literaturi je navedenih več vrst delitev, v 
nadaljevanju pa navajamo delitev po Hungerju in Wheelenu (1996, 284): 
− operativna kontrola, 
− taktična kontrola in 
− strateška kontrola. 

Operativna kontrola se izvaja v kratkoročnem obdobju in se uporablja za neposredno 
korekcijo procesov, ki so v teku. Taktična kontrola spremlja izvajanje strateških načrtov, pri 
čemer je poudarek na izvajanju akcijskih planov in programov v okviru srednjeročnega 
obdobja. Strateška kontrola se ukvarja s pravilnostjo osnovne strateške usmeritve podjetja v 
odnosu do okolja. Osredotoča se na podjetje kot celoto in na srednjeročno do dolgoročno 
obdobje. 



 
Ostale bistvene razlike med operativno in strateško kontrolo so (Asch 1992, 105–106): 
− strateška kontrola črpa podatke iz večjega števila virov, nekateri od njih so v okolju 

podjetja, v primeru operativne kontrole so procesi v podjetju edini vir podatkov; 
− strateška kontrola zbira podatke iz kompleksnega okolja, kar jo dela manj natančno, 

hkrati pa je analiza rezultatov bistveno zahtevnejša kot pri operativni kontroli; 
− izbira alternativnih možnosti za korektivne ukrepe je težja pri strateški kot pri operativni 

kontroli, kar povečuje možnost napačnih odločitev;  
− pri vrednotenju rezultatov strateške kontrole moramo, zaradi daljšega časovnega 

horizonta, upoštevati spremembe v okolju podjetja.  

Pri operativni kontroli lahko vpliv sprememb v okolju zanemarimo, saj predpostavljamo, da je 
zaradi kratkega časovnega horizonta sprememba minimalna. Glede na stopnjo uporabe v 
podjetju lahko ugotovimo, da se na ravni celotnega podjetja uporabljata strateška in taktična 
kontrola, pri čemer se ponavadi osredotočamo na dobičkonosnost. Na ravni strateških 
poslovnih enot oziroma divizij, prevladuje taktična kontrola s poudarkom na sledenju 
kriterijev konkurenčnosti na trgu. Primer takšnih kazalcev je tržni delež na ciljnem tržnem 
segmentu ali strošek izdelave enote izdelka.  

Na funkcijski ravni z operativno in taktično kontrolo spremljamo razvoj znanj in sposobnosti 
posameznih oddelkov. Primer takšnih meritev je število pritožb strank ali število neustreznih 
izdelkov v proizvodnji. 

Kontrolo lahko glede na vsebino, ki jo opredeljujeta (Anthony in Govindarajan 2001, 445), 
razdelimo na: 
− povratno ali »feedback« kontrolo in 
− vnaprejšnjo ali »feedforward« kontrolo. 

Povratna kontrola je povezana z nadzorom tekočih operacij in uresničevanjem taktičnih 
planov. Kritika povratne kontrole opozarja, da praviloma prihajajo potrebne informacije 
prepozno, da bi lahko še pravočasno popravili uresničevanje planov. Ker je osrednja naloga 
kontrole v procesu uresničevanja strategije zgodnje odkrivanje in sporočanje presenečenj, ki 
nastajajo v okolju, je povratna kontrola za to nalogo nezadostna. Uporabiti moramo 
vnaprejšnjo ali »feedforward« kontrolo. Njena naloga je iskanje odgovorov na vprašanja, ali 
glede na razvoj v okolju in učinke sprejetih ukrepov sploh še lahko obdržimo osnovno 
strateško usmeritev podjetja. 

Kot vidimo, bo pristop podjetja k oblikovanju sistema strateške kontrole odvisen od vrste 
predpostavk glede same organizacije in okolja, v katerem deluje. Situacije, ko se spremembe 
v okolju dogajajo predvidljivo in postopoma, zahtevajo drugačen pristop pri oblikovanju 
sistema strateške kontrole kot pa tiste, kjer so spremembe skokovite in nepredvidljive. Prvi tip 



 
je v literaturi (Asch 1992, 108) poimenovan gonilna kontrola,8 drugi pa kontrola strateškega 
skoka.9 

»Momentum control« predpostavlja relativno stabilno razvojno pot podjetja, kar ji omogoča 
sprotno reševanje ugotovljenih odstopanj, pri čemer mora podjetje ohranjati dinamiko in po 
potrebi prilagajati smer razvoja. Podjetje spremlja spremembe v okolju in se na evolucijski 
način prilagaja novim razmeram. Nabor kazalnikov, ki so vključeni v sistem strateške 
kontrole, je sestavljen iz meritev kritičnih zunanjih dejavnikov, meritev dobičkonosnosti, 
stroškov, tržnega deleža in podobno. 

»Strategic leap control« obsega spremljanje izvajanja strategije v turbulentnih časih. Podjetje 
mora pod pogoji nepredvidljivih in skokovitih sprememb okolja reševati nestrukturirane 
probleme (Kim in Mauborgne 1997, 104). Podjetje mora s svojim razvojem pazljivo 
spremljati spremembe v okolju. 

3.1.6 Tradicionalno merjenje uspešnosti poslovanja 

Pri tradicionalnem merjenju uspešnosti poslovanja podjetja je sistem strateške kontrole 
zasnovan na osnovi nabora finančnih kazalnikov. Pri tem je večina kazalnikov poslovodnega 
računovodstva oblikovana za povsem drugačna poslovna in proizvajalna okolja. Kaplan 
ugotavlja (Kaplan in Norton 2001, 14), da so večino meril uspešnosti razvili strokovnjaki na 
začetku 20. stoletja, ko je bila tehnologija proizvodnje drugačna od današnje. Zato meni, da bi 
bilo treba računovodstvo za poslovodenje prilagoditi novim tehnološkim zahtevam.  

Podjetje se na tradicionalne računovodske kazalce sicer lahko zanaša, toda le pod pogojem, da 
se njegovo proizvajalno okolje ni spremenilo. Če pa podjetje oblikuje poslovne procese na 
osnovi novih proizvodno-poslovnih načel in uvaja nove tehnologije, mora spremeniti tudi 
kazalce, ki spremljajo učinkovitost novo zasnovanih procesov. Posebno tradicionalne kazalce 
poslovodnega računovodstva, kot sta na primer kazalca produktivnosti dela ali izkoriščenosti 
kapacitet, je treba uporabljati le v kombinaciji s sodobnejšimi kazalci, upoštevaje 
spremenjene poslovne razmere. Pri uveljavitvi sodobnih poslovnih načel se pojavijo presežne 
zmogljivosti tudi zato, ker se vsaka aktivnost opravi uspešno že v prvem poskusu. 

Druga sprememba se kaže v strukturi stroškov. Občutno se zmanjšuje delež neposrednih 
stroškov dela, povečujejo pa se splošni stroški, ki so večinoma tudi stalni stroški. Slednje 
povzročajo predvsem različne poslovodne, raziskovalno-razvojne, nabavne, prodajne in 
finančne dejavnosti ter dejavnosti v zvezi z zaposlenimi. Napake pri razporejanju stroškov 
lahko povzročijo zmote, na primer pri ugotavljanju uspešnosti posameznih vrst proizvodov. 
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Ker je delež neposrednih stroškov dela v skupnih stroških dela vse manjši, je tudi 
pomembneje spremljati splošne stroške dela (Rejc 2004, 15). 

Poleg navedenih težav pri uporabi kazalcev poslovodnega računovodstva pa je ključna 
ugotovitev, da obstoječi in novi finančni kazalci niso zadostni za celovito presojanje 
uspešnosti poslovanja. Glavni razlog je, da iz njih ni mogoče razbrati, kateri dejavniki so 
prispevali k uspešnosti poslovanja. V ozadju se tako skrivajo vzroki za uspešnost, ki lahko 
izhajajo iz edinstvenih rezultatov raziskav in razvoja, učinkovite proizvodnje, ugodnega 
delovnega vzdušja v podjetju, kakovostnih produktov, hitrega odziva na potrebe kupcev ipd. 
(Ghemawat 1986, 53). Ugotovimo lahko, da finančni kazalniki zapoznelo odražajo 
spremembe na posameznih področjih poslovanja, kar pomeni, da kažejo predvsem posledice 
oziroma rezultate. Stanje lahko slikovito primerjamo z nogometno tekmo, kjer nogometaš le 
gleda na ekran z rezultatom, namesto da bi spremljal žogo. 

3.1.7 Moderni sistemi merjenja uspešnosti poslovanja 

Kot posledica ugotovljenih pomanjkljivosti tradicionalnih sistemov merjenja uspešnosti 
podjetij so bili v zadnjih dvajsetih letih razviti številni novi sistemi, ki se v literaturi navajajo 
pod pojmom merjenje uspešnosti,10 smiselno pa spadajo na področje sistemov strateške 
kontrole. Najpomembnejši vidik takšnih sistemov je njihova sposobnost, da merijo rezultate 
in njihova gibala na način, ki usmerja delovanje podjetja v skladu s postavljeno strategijo. 
Preko povezave strateških ciljev s cilji na operativni ravni dosežemo, da se vsi zaposleni v 
podjetju zavedajo, kako njihova dejanja vplivajo na izvajanje strategije. 

Razvoj novih sistemov je v zadnjem času najintenzivnejši na angloameriškem govornem 
področju. Nosilci razvoja prihajajo v največji meri iz znanstvenoraziskovalnih institucij in 
svetovalnih organizacij, prav tako pa nove ideje nastajajo v okviru individualnih podjetij. 
Produkt tega razvoja je širok spekter novih sistemov, ki se razteza od preprostih, 
nestrukturiranih spiskov kazalnikov do kompleksnih matematičnih, z računalniškimi programi 
podprtih sistemov (Happel 2002, 278). 

V preglednici 1 povzemamo pregled najbolj znanih sistemov merjenja uspešnosti (Gleich 
2002, 449). Preglednica je vsebinsko razdeljena na dva dela. V prvem delu so navedeni 
sistemi, razviti v okviru razvojno raziskovalnih ali svetovalnih organizacij. Njihova 
metodologija je praviloma dobro poznana in preizkušena v več različnih podjetjih.  
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Preglednica 1: Pregled metodologij merjenja uspešnosti podjetja 

Izvor Cilj razvoja sistema Ime metodologije 
Raziskovalna 
ali svetovalna 
praksa 

Sistemi, ki so razviti na 
osnovi raziskovalnega 
dela in temeljijo na 
teoretskih osnovah. 
Večina od njih je v 
sodelovanju s 
svetovalnimi ustanovami 
preverjena v praksi. 

− Analiza ovojnice podatkov 
(»Data Envelopment Analysis«) Merjenje 
uspešnosti v storitvenih dejavnostih 
(»Performance Measurement in Service 
Business«) 

− Uravnoteženi sistem kazalnikov uspešnosti 
(»Balanced Scorecard«) 

− Upravljalna tabla (»Tableau de Bord«) 
Merjenje produktivnosti in sistem izboljšav 
(»Productivity Measurement and 
Enhancement System«) 
Model merjenja uspešnosti (»Performance 
Measurement Model«) 

− Piramida uspešnosti (»Performance 
Pyramid«) 

− Quantumov sistem merjenja uspešnosti 
(»Quantum Performance Measurement 
System«) 

− Ernest&Young sistem 
− Poslovno podjetniško okno 

(»Business Management Window«) 
Podjetniška 
praksa 

Sistemi, ki so razviti kot 
rešitev za specifične 
podjetniške težave 
podjetij. 

− J. I. Case sistem 
− Caterpillar sistem 
− Honeywell Micro Switch sistem 
− Hewlett–Packardov sistem internih trgov 

Vir: Gleich 2002, 449. 

Anthony in Govindarajan (2001, 441) opredeljujeta merjenje uspešnosti kot sistem, čigar cilj 
je uresničitev strategije podjetja. Pri oblikovanju sistema je naloga vodilnih managerjev, da 
izberejo kazalnike, ki kar najbolje odražajo strategijo. Gleich (2002, 447) opredeli merjenje 
uspešnosti kot proces oblikovanja in izvajanja meritev s pomočjo večjega števila kazalnikov 
različnih dimenzij (npr. stroškov, časa, kakovosti, sposobnosti inoviranja, zadovoljstva 
kupcev), ki služijo za ugotavljanje obstoječih in potencialnih sposobnosti objektov v podjetju. 

Z ozirom na veliko množico različnih sistemov je pomembno vprašanje, kateri se je v 
podjetniški praksi najbolj uveljavil, pri čemer nas v največji meri zanima stanje na evropskem 
področju. Zaporedne empirične raziskave, ki so bile izvedene v Nemčiji (Gleich 2002, 451), 
so pokazale, da je med navedenimi sistemi v nemških podjetjih dominanten položaj prevzel 



 
uravnotežen sistem kazalnikov uspešnosti.11 Če je v letu 1997 ta sistem uporabljalo le 8 % 
vprašanih podjetij, se je njihov delež že leto kasneje bistveno povečal (sistem je uporabljalo 
17 %) in se tako že tesno približal deležu, ki ga je sistem dosegel v ZDA (22 % podjetij). 
Zadnje empirične raziskave (Günther in Grüning 2002, 6) kažejo, da je med vprašanimi 
podjetji daleč najbolj poznan in uporabljen uravnoteženi sistem kazalnikov uspešnosti. 

Raziskava kaže tudi na to, da bo, glede na velik delež podjetij, ki predvidevajo uvajanje 
uravnoteženega sistema kazalnikov uspešnosti, njegov pomen v prihodnosti še naraščal. 
Hkrati pa raziskava potrjuje ugotovitve navedb v literaturi, da so drugi moderni sistemi (npr. 
piramida uspešnosti ali Quantumov sistem merjenja uspešnosti) na tem geografskem področju 
slabo poznani in praktično zanemarljivi. 

Popolnoma drugačno sliko od zgoraj navedene najdemo na področju druge velike evropske 
ekonomije, v Franciji. Tu je obseg uvajanja sistemov kontrole, kot je uravnoteženi sistem 
kazalnikov uspešnosti, bistveno manjši. Eden od razlogov je, da so v Franciji zadnjih petdeset 
let razvijali in uporabljali svoj sistem kontrole pod imenom upravljalne table. Tudi ta je 
namenjen nadzoru izvajanja strategije podjetja in je sestavljen iz finančnih in nefinančnih 
kazalnikov, pri čemer so vanj vključeni tako povratni kazalniki kot tudi gibala prihodnje 
uspešnosti. 

Upravljalne table se razlikujejo od uravnoteženega sistema kazalnikov uspešnosti po tem, da 
vzročno-posledične povezave med cilji in nalogami gradijo na hierarhični osnovi, medtem ko 
uravnoteženi sistem kazalnikov temelji na povezavah v okviru štirih strateških vidikov. 
Oblikovanje kontrolnega sistema z upravljalno tablo (Bourguignon 2001, 2) se začne tako, da 
vodilni managerji določijo cilje za posamezne divizije v podjetju. V naslednjem koraku v 
vodstvu divizije opredelijo potrebne aktivnosti za njihovo doseganje. 

Na naslednji, nižji ravni organizacije postanejo akcijske spremenljivke divizije cilji, ki jih 
mora doseči organizacijska enota (npr. profitni center). Takšen proces se nadaljuje do najnižje 
organizacijske enote. Ker managerji na različnih hierarhičnih ravneh vplivajo na način 
izvedbe, bodo lahko strateški cilji podjetja doseženi na različne načine. Upravljalna tabla, za 
razliko od uravnoteženega sistema kazalnikov uspešnosti, ne poudarja povezave ugotovljenih 
rezultatov z nagrajevanjem izvajalcev. Kritiki sistema upravljalne table (Bourguignon 2001, 
2) opozarjajo na naslednje pomanjkljivosti: 
− njegova praktična uporaba je precej zapletena, 
− sistem je orientiran interno, brez uporabe zunanjih primerjav, 
− vezan je na distanciran, ne pa na interaktiven managerski proces. 
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Navedene pomanjkljivosti pa se povsem relativizirajo, če pri vrednotenju upoštevamo razlike 
med ameriškimi in francoskimi ideologijami in vrednotami (Haspeslagh, Noda in Boulos 
2001, 67). Ob upoštevanju razlik v načinu vodenja podjetij, oblikovanju toge hierarhije v 
francoskih podjetjih, načinu pristopa k reševanju nalog, obsegu socialne zaščite zaposlenih in 
splošnih vrednot je sistem upravljalne table verjetno ustreznejši za francosko ideologijo kot 
uravnoteženi sistem kazalnikov uspešnosti. 

3.1.8 Strateški informacijski sistem 

Da bi meritve sistema kontrole vplivale na izvajanje procesa strateškega upravljanja in 
poslovodenja, jih je treba na nek način posredovati tistim, ki so v podjetju odgovorni za 
oblikovanje in izvajanje strateških načrtov. To je naloga strateškega informacijskega sistema, 
ki mora vrhovnemu managementu na formalen ali neformalen način sporočiti t. i. kritične 
faktorje uspeha.12 

V podjetju so kritični faktorji uspeha tiste stvari, ki morajo biti dosežene, da je zagotovljena 
uspešnost podjetja. Imeti morajo naslednje lastnosti (Hunger in Wheelen 1996, 294): 
− biti pomembni za doseganje skupne uspešnosti podjetja, 
− organizacijska enota, za katero veljajo, jih mora biti sposobna meriti in nadzorovati, 
− ne sme jih biti preveliko število, osredotočeni morajo biti na ključne procese, 
− iz njih lahko opredelimo aktivnosti, ki jih je treba izvesti, 
− lahko jih uporabimo v vseh podjetjih iste dejavnosti, ki imajo podobne cilje in strategije, 
− so hierarhično strukturirani, nekateri faktorji veljajo za celotno podjetje, drugi pa so ožji 

in jih upoštevamo v okviru npr. funkcijskega področja. 

Informacijski sistem, oblikovan z uporabo kritičnih faktorjev uspeha, bo usmeril pozornost 
managementa na ključne procese v organizacijski enoti (Remenyi 1991, 49). 

3.1.9 Vloga nagrajevanja v okviru uresničevanja strategije 

Ker je uspešnost izvedbe strategije na koncu odvisna od tega, kako jo bodo sprejeli in izvajali 
posamezniki v organizaciji, je pomemben proces v okviru uresničevanja strategije tudi sistem 
motiviranja in nagrajevanja posameznikov in organizacijskih skupin. Nadzor in motivacijo 
zaposlenih pri izvajanju strateških nalog dosegamo s standardnimi ukrepi, ki se uporabljajo 
tudi pri drugih procesih. To so: nagrade, povišice, napredovanja, bonitete, pohvale, kritike, 
dodeljevanje zahtevnejših nalog in podobno. Pomembno pri tem je poudariti, da je treba 
določiti prioriteto ciljev in nato, skladno z njimi, povezati sistem motivacije. Zavedati pa se 
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moramo, da bodo v podjetju, kjer imajo prednost operativni kratkoročni cilji, zaposleni 
porabili malo časa za razmišljanje, kako bi dosegli dolgoročne strateške cilje. 

Kljub temu da ni idealnega sistema za motiviranje in nagrajevanje, v nadaljevanju povzemam 
smernice za oblikovanje učinkovitega motivacijskega sistema (Pearce in Robinson 2007, 
367–371): 
− nagrade morajo biti tesno povezane s strateškim načrtom, 
− variabilni del (tisti, ki je odvisen od uspešne izvedbe nalog) naj predstavlja pomemben 

delež plače zaposlenega, 
− nagrade in spodbude morajo biti povezane z individualnimi nalogami, pri čemer ima 

posameznik vpliv na uspešnost izvedbe naloge, 
− motivacijski sistem naj zaobjame vse posameznike, način motiviranja pa upošteva razlike 

glede na hierarhično raven v organizaciji, 
− motivacijski sistem mora biti pošten, točen in jasen, 
− nagrajevanje uspeha naj bo večje kot kaznovanje v primeru neuspeha, 
− upoštevati moramo vrednost nedenarnih motivatorjev, kot so odgovornost, avtonomnost, 

sodelovanje pri odločitvah, 
− vedno je treba dopustiti možnost dopolnitve ali spremembe sistema motiviranja. 

3.1.10 Problemi kontrole uresničevanja strategij 

Način izvajanja meritev je ključen za kakovost kontrole uresničevanja strategije. Brez 
objektivnih in pravočasnih meritev si zelo težko predstavljamo izvajanje strateških odločitev. 
Literatura navaja širok spekter težav, povezanih z izvajanjem meritev (Asch 1992, 105): 
− Slabo definirani cilji. Cilji so rezultat procesa načrtovanja in vstopajo v sistem kontrole 

kot standardi, ki jih želimo doseči. Zaradi tega morajo biti merljivi, realni in konsistentni 
glede na časovno dolžino, v kateri jih opazujemo. Če je treba, cilje uredimo tudi po 
lestvici prioritete. 

− Napačna ali premajhna sposobnost obdelave podatkov. Za izvajanje kontrole moramo 
namreč zagotoviti ustrezno število podatkov, zato je treba sistematično urediti zajemanje, 
obdelavo in distribucijo informacij v podjetju.  

− Management na osnovi negativnih odstopanj. V modelu kontrole predpostavljamo, da 
bistvena odstopanja od planiranih vrednosti zahtevajo managerjevo pozornost. Če 
odstopanj ni, pomeni, da vsi procesi tečejo pravilno. Če se pri tem managerji osredotočijo 
le na negativna odstopanja, lahko pride do negativnih posledic na sistemu kontrole in 
izvajanju strategije podjetja. Uspešno izvajanje je odvisno od procesa učenja, ki nastaja iz 
soočanja s težavami, jasne komunikacije in vrednotenja razlogov za bistvena pozitivna in 
negativna odstopanja od načrta. 

− Izogibanje napakam in sprejemanje le-teh. Sistemi kontrole imajo lahko močan vpliv na 
organizacijsko klimo v podjetju. Posledica kontrolnega sistema je pogosto strogo 



 
izogibanje napakam. Ker so napake sinonim za neuspeh, se izvajalci na vse načine 
trudijo, da bi jih ne naredili ali pa jih prikrili, ko se zgodijo. V drugi skrajnosti so lahko 
sistemi kontrole oblikovani tako, da sprejemajo napake. Gradi se na predpostavki, da so 
lahko napake spodbuda za inovacije, ki bodo pripomogle k uspešnosti podjetja. 

Iz zgoraj navedenega smemo sklepati, da so pravočasne in kvantitativno ovrednotene meritve 
v okviru sistema kontrole pomembne za zagotavljanje uspešnosti poslovanja. Vendar pa ima 
lahko neustrezno oblikovanje sistema kontrole, ob sicer korektnih meritvah, negativne 
stranske učinke na poslovanje podjetja. Med pogostejše stranske učinke takšne vrste štejemo 
naslednja dva učinka (Hunger in Wheelen 1995, 296): 
− usmerjenost h kratkoročnim ciljem in 
− zamenjava cilja delovanja. 

3.1.11 Usmerjenost h kratkoročnim ciljem 

Eden glavnih problemov pri nadzorovanju uresničevanja strategije je pretirana usmerjenost h 
kratkoročnim ciljem. Podjetje je uspešno na dolgi rok samo, če zna uravnotežiti kratkoročne 
in dolgoročne cilje. Za pretirano usmerjenost h kratkoročnim ciljem so krivi predvsem 
naslednji dejavniki: 
− investitorji in vodstvo podjetja, ki pričakujejo in zahtevajo kratkoročne rezultate. Pri tem 

je treba poudariti, da investitorji kljub vsemu cenijo dolgoročne investicije, tako da gre 
bolj pogosto za prepričanje vodstva in osebne interese kot pa za dejanski pritisk 
investitorjev; 

− sistem nagrajevanja v podjetju, ki velikokrat temelji le na kratkoročnih rezultatih ter 
− osebni interesi posameznika, ki niso nujno povezani z dolgoročno uspešnostjo poslovanja 

enote, za katero je odgovoren. 

Sistem nagrajevanja želi stimulirati delovanje zaposlenih, ki bo zagotavljalo dolgoročno 
uspešnost podjetja. Izkaže se, da je zelo težko preprečiti zlorabe sistema, ko nekdo opusti 
dolgoročne investicije oziroma jih spremeni v kratkoročne. Tako na primer investicije v 
izobraževanje, raziskave in razvoj ne prinesejo finančnih rezultatov v kratkem obdobju, so pa 
pogoj za njihovo doseganje na dolgi rok. Dolgoročni cilji pogosto vsebujejo oblikovanje 
sposobnosti, ki sodijo med neotipljiva sredstva, kar lahko pomeni, da jih tradicionalni 
nadzorni sistemi spregledajo. 

3.1.12 Zamenjava cilja delovanja 

Pri izvajanju kontrole se managerji bolj nagibajo k doseganju kazalnikov, ki so kvantitativni 
in jasno merljivi, kot tistih, ki so bolj kvalitativne narave. Ker je doseganje ciljev ponavadi 
povezano z nagradami, izvajalci težijo k doseganju kvantitativnih kazalnikov, saj so 



 
zanesljivejša pot za doseganje nagrade. Hunger in Wheelen (1996, 298) navajata primer 
proizvodnje avtomobilov, kjer je kontrolni sistem usmerjen in nagrajuje doseganje količinskih 
ciljev. Zato kupci, po njunem mnenju, lahko pričakujejo veliko število slabo narejenih 
avtomobilov. 

Do podobnih učinkov pride, ko se postavljajo kazalniki in cilji za posamezno organizacijsko 
enoto. Ta lahko začne obravnavati sebe kot samostojno in od celote neodvisno. Njen glavni 
cilj postane maksimiranje postavljenih kazalcev, tudi na račun drugih organizacijskih enot, 
manjšega sodelovanja in usklajevanja v okviru celotnega delovanja. Takšno delovanje, kljub 
temu da zadovoljuje zahteve kontrolnega sistema, s stališča podjetja ni pravilno. 

3.2 Operativni management 

Pri opredelitvi položaja in vloge operativnega managementa izhajamo iz dejstva, da 
management vse bolj postaja univerzalna profesionalna aktivnost v podjetjih in pri svojem 
delovanju uporablja specifične metode dela, informacijske in organizacijske rešitve, kar 
omogoča izpolnjevanje zadolžitev, ne glede na status in položaj na hierarhični lestvici. 
Razčlenjevanje skupne naloge na posamezne dele teče na racionalen način po funkcijah 
podjetja oziroma njegove strokovne službe s ciljem uresničevati optimalna vlaganja in večjo 
učinkovitost. Brekić (1998, 3) pojem operativnega managementa enači s pojmom 
funkcionalnega managementa. 

V strukturno razvejanem managementu, zlasti v operativnem segmentu, prihaja do členitve in 
delitve poslov. Ti so lahko strateške oziroma operativne narave. V primeru, da gre za 
strateške naloge, postane operativni management del vrhnjega managementa. To je odvisno 
med drugim tudi od specifičnosti managerskih poslov, ki jih opravljajo. V literaturi (Brekić 
1998, 4) zasledimo podatek, da nižji management porabi večino svojega časa za »opravljanje 
dela«, medtem ko srednji in vrhnji management porabi tudi do 80 % svojega časa za 
razgovore s sodelavci, delavci (individualno in na sestankih timov in skupin). 

Za operativne managerje je značilno, da so strokovnjaki na področju, ki ga vodijo, kar 
pomeni, da so hkrati operativci in ustvarjalci v istem procesnem ciklu. Njihova dela in 
zadolžitve so dvojna: managerska in ekspertna. Zato velikokrat prihaja do konfliktov pri 
delegiranju nalog. Operativni manager se zaradi svojega ekspertnega znanja lahko preveč 
vmešava v delegirana dela, kar povzroča stresne situacije ne samo znotraj posameznih 
funkcij, ampak predvsem med posameznimi resorji. Če pa dobijo operativni managerji 
potrebna pooblastila in možnost, da vzpostavijo koalicijo z resornimi kolegi za sinhronizacijo 
poslovnih procesov, postane srednji management močan vzvod pri premagovanju konkurence 
na tržišču. 



 
Vloga operativnega managementa izhaja tudi iz sodobnega načina vodenja sodelavcev, 
znotraj katerega zadrži vrhnji management odločanje glede strategije podjetja, medtem, ko 
prenese ostala pooblastila na operativni management. Ta na bazi delegiranih pooblastil 
razčlenjuje skupine poslov na konkretne naloge, ki jih z delovnimi nalogami dodeljuje nižjem 
managementu oziroma izvrševalcem ter kontrolira dinamiko in kakovost njihovega dela. 
Vloge operativnega managementa so tako definirane in precej jasno determinirane ter 
temeljijo na delegiranih pooblastilih vrhnjega managementa. Med vidnejšimi nalogami 
operativnega managementa so tako planiranje, dodeljevanje virov in spremljanje dosežkov. 

Operativni management ne more biti uspešen, če ni obdan s sposobnimi, kakovostnimi kadri, 
kajti tržišče postavlja visoke cilje in zahteva maksimalno učinkovitost. Podjetje ne more 
uspešno delovati, če vrhnji management nima ustrezno usposobljenega in motiviranega 
operativnega kadra in obratno. Operativni kader je lahko izredno uspešen in ima velik nabor 
znanja iz svojega področja, pa podjetje ne bo uspešno delovalo, če vrhnji management nima 
vizije poslovanja, ker se permanentno ne izobražuje. 

3.3 Proizvodni management 

Proizvodnja je temeljna faza gospodarskega procesa, v kateri se ustvarjajo končni proizvodi 
in storitve ter proizvajalna sredstva, ki so namenjena za proizvodnjo novih dobrin. S 
proizvodnjo se zmanjšuje relativna redkost dobrin (Bojnec et al. 2007, 23). V širšem smislu 
zajema tako samo proizvodnjo kot tudi druge vzporedne dejavnosti, kamor spadajo sistem 
upravljanja in vodenja podjetja, sistem financiranja, kadrovski in marketinški sistem, sistem 
splošnih poslov itd. brez teh vzporednih dejavnosti proizvodnja ne more normalno 
funkcionirati. Njihova naloga je pripraviti delo za proizvodnjo in skrbeti za stalno 
preskrbljenost proizvodnih procesov z vsemi potrebnimi materialnimi in nematerialnimi 
dobrinami ter na neprekinjeno funkcijsko sposobnost samih procesov (Kaltnekar 1998, 152). 

Pomen spremljajočih proizvodnih sistemov narašča. Predvsem kar zadeva število delavcev, 
postaja njihov delež v skupnem številu vedno večji. Z povečano avtomatizacijo proizvodnih 
procesov se zmanjšuje potreba po neposrednem angažiranju delavcev v samem proizvodnem 
delu. Zato pa je potrebna poudarjena skrb za nemoteno delovanje teh procesov: za njihovo 
pripravo, oskrbo in vzdrževanje. Vse spremljajoče dejavnosti so tiste, ki omogočajo delo sami 
proizvodnji, dobro izkoriščanje njenih zmogljivosti in zadovoljive učinke. Vzporedne 
dejavnosti torej ne naraščajo samo po svojem obsegu, povečuje se tudi njihov pomen za 
nemoteno funkcioniranje proizvodnih procesov. Čim bolj zahtevni procesi postajajo, tem 
večja mora biti strokovnost dela spremljajočih dejavnosti in seveda tudi strokovna 
usposobljenost samih zaposlenih. Poleg socialnega kapitala je človeški kapital, ki je predvsem 
znanje, pridobljeno na podlagi izobrazbe in izkušenj, največje bogastvo v podjetju (Gomezelj 
Omerzel 2009, 14). 



 
Ljudje ob besedi proizvodnja, običajno pomislijo na tovarne, stroje, orodja itd. Pojem 
proizvodnega managementa pa ne pokriva samo področje proizvodnje, ampak se je ta pojem 
razširil tudi na druga področja, kot so: bančništvo, transport, turizem itd. Zaradi tako širokega 
področja uporabe, je nastalo novo ime, proizvodni in operativni management. 

V nadaljevanju predstavljamo različne definicije, ki so povezane z operativnim in 
proizvodnim managementom. 

Preglednica 2: Definicije proizvodno operativnega managementa 

Avtor Definicija 
Barnett 1996, 
1 

Operativni management prvenstveno pomeni najučinkovitejšo uporabo vseh 
virov v organizaciji na način, da se zadovolji potrebam kupcev po izdelkih ali 
storitvah, stroškovno in časovno učinkovito. 

Kumar in 
Suresh 2006, 1 

Proizvodno operativni management je proces, ki kombinira in transformira 
različne vire, uporabljene v podsistemu organizacije, tako da povečuje dodano 
vrednost na način, ki je v skladu z njeno politiko. Management je del 
organizacije, ki je vezan na transformacijo določenih inputov v ustrezne izdelke 
ali storitve z upoštevanjem zahtevane stopnje kakovosti. 

Shim in Siegel 
1999, 2 

Proizvodno operativni management se deli na odločanje, ki je usmerjeno v 
delovne procese, z namenom zagotavljati, da so izdelki in storitve izdelani v 
skladu s specifikacijami, potrebni količini in v predvidenem roku ter z 
minimalnimi stroški. Inputi, kot so material, delo in ostali viri, so uporabljeni, da 
se skozi transformacijski proces, z dodajanjem vrednosti, pride do izdelkov in 
storitev. 

Chary 2004, 
14 

Proizvodno operativni management se ukvarja s pretvorbo inputov v outpute, pri 
čemer uporablja vire tako, da zagotovi potrebo po obliki, prostoru, lastništvu, 
stanju ali kombinaciji teh tipov koristi za stranko. Pri tem se management 
srečuje z organizacijskimi cilji, kot je učinkovitost, zmogljivost in prilagodljivost. 

Heizer in 
Render 2004, 4 

Operativni management je niz aktivnosti, s katerimi se ustvarjajo vrednosti v 
obliki izdelkov in storitev s transformacijo inputov v outpute. 

Ritzman in 
Krajewski 
2003, 5 

Operativni management se nanaša na usmerjanje in nadzor procesov, v katerih se 
inputi transformirajo v izdelke in storitve.  

Schonberger in 
Knod 1994, 3 

Skupna nit vsem organizacijam je osredotočenost na transformacijo virov v 
izdelke in storitve. V proizvodnji se inputi kot so: znanje in veščine zaposlenih, 
kapital, naravni viri, material in tehnologija, transformirajo v outpute. 

Reid in 
Sanders 2002, 
2 

Operativni management je poslovna funkcija, ki planira, koordinira in nadzira 
vire, ki so potrebni za proizvodnjo izdelkov in storitev. Operativni management 
je managerska funkcija, ki vključuje managiranje zaposlenih, opreme, 
tehnologije, informacij in številnih drugih virov. Operativni management je 
osrednja poslovna funkcija v vsaki organizaciji. 

Dilworth 2000, 
5 

Proizvodnja je odgovorna za zagotavljanje outputa, kot so izdelki in storitve za 
kupce. Za zagotavljanje outputov, proizvodnja potrebuje inpute kot so: kapital, 
veščine zaposlenih, oprema, material, itd. Transformacijski sistem mora biti 
vzpostavljen in vzdrževan, tako, da lahko inputom dodamo vrednost in jih 
transformiramo v obliko uporabno za kupca. 

Wild, Wild in 
Han 2000, 5–7 

Organizacije s svojim delovanjem preoblikujejo inpute z namenom zagotoviti 
outpute, ki so sprejemljivi za kupce. 



 
Preglednica 2 – nadaljevanje 

Greasley 2006, 
5 

Operativni management se ukvarja z oblikovanjem in postavitvijo sistemov za 
proizvodnjo, transport, preskrbo in storitve. Operativni management je nekako 
management procesov, ki proizvajajo ali dobavljajo blago in storitve. Vsaka 
organizacija nima operativnega managementa kot samostojne poslovne funkcije, 
vendar vse izvajajo aktivnosti, značilne za operativni management pri 
proizvodnji blaga ali storitev. Operativni management je dal velik doprinos 
družbi na področju večanja produktivnosti, zagotavljanju boljše kakovosti 
izdelkov in storitev in pri zagotavljanju delovnih pogojev. 

Brown 2004, 7 Proizvodno operativni management se ukvarja s procesom transformacije 
inputov v outpute, skupaj z različnimi podpornimi funkcijami. Transformacijski 
procesi potekajo na treh glavnih področjih: 
materiali, s čimer se ukvarja proizvodnja, 
stranke, s katerimi se ukvarja storitvena dejavnost, 
informacije, namenjene drugim strankam. 
V praksi večina poslov poteka v kombinaciji procesiranja vseh treh področij. 

Vir: Čuk 2009, 6–7. 

3.3.1 Naloge proizvodnega managementa 

Naloga proizvodnega managementa je ustvariti pogoje v podjetju, ki bodo omogočili 
doseganje vseh zahtev konkurenčnosti, hkrati pa bodo omogočili cenovno ugodno 
proizvodnjo. Proizvodni management mora omogočiti: 
− doseganje največjega učinka pri obstoječem poslovanju, 
− zanesljivost doseganja učinka pri obstoječem poslovanju, 
− zagotovitev največjega učinka pri bodočem poslovanju, 
− zagotovitev doseganja učinka pri bodočem poslovanju. 

Proizvodni management torej sloni na reševanju protislovja med učinkom in zanesljivostjo 
kakor tudi med sedanjostjo in bodočnostjo. Uspešno delovanje proizvodnega managementa je 
zato odvisno od ustrezne rešitve teh protislovij na področju dejavnosti proizvodnega sistema. 
Vsak proces znotraj proizvodnega sistema je bolj ali manj predvidljiv z določeno verjetnostjo- 
v njem se srečujejo različni elementi, ki imajo različne vplive na potek dela. Danes lahko 
procese znotraj proizvodnega sistema predvidimo z uporabo različnih računalniških orodij, ki 
omogočajo njihovo simulacijo ob različnih vložkih z različnimi motnjami v okolju. 

Proizvodni management je dejavnost v podjetju, ki mora skrbeti za zagotovitev ustrezne 
strukture delovnih sredstev, delovnih predmetov in delovne sile, njihovo smotrno uporabo v 
delovnem procesu in tekoče spremljanje njihovega delovanja. Proizvodni management se zato 
ukvarja z različnimi dejavnostmi (Kaltnekar 1998, 163): 
− razvoj in oblikovanje proizvodov – ta naloga sicer presega okvir proizvodnega sistema, 

saj mora biti skrb celotnega podjetja, kljub temu pa mora biti tesno povezana s 
proizvodnjo in vplivati na proizvodne odločitve. 



 
− Študij dela – na osnovi fizioloških in ergonomskih spoznanj proučuje in določa 

učinkovite metode za ustrezno angažiranje in izkoriščanje človeških fizičnih in umskih 
sposobnosti. 

− Priprava proizvodnje – zajema planske in preskrbovalne ukrepe, ki se izvajajo pred 
začetkom samega dela. Časovno in prostorsko opredeljuje vse dogajanje v proizvodnem 
procesu, s tem da koordinira potrebne informacije in materialna sredstva za proizvodnjo. 

− Zagotavljanje kapacitet – omogoča delovanje proizvodnega procesa in njegovo 
učinkovitost, saj določa različne metode, postopke in tehnike za izbor, planiranje in 
kontrolo kapacitet in s tem opredeljuje tehnično strukturo procesa. 

− Vzdrževanje kapacitet – skrbi za plansko obratovalno sposobnost tehnične strukture 
sistema, zato zbira informacije o delovanju in zastojih delovnih sredstev. 

− Materialna preskrba – zagotavlja plansko preskrbljenost proizvodnega procesa z vsemi 
materialnimi elementi. 

− Kontrola proizvodnega procesa – spremlja in analizira informacije o procesu samem, 
predvsem o njegovem funkcioniranju in primerjava s planskimi zahtevami ter predlaga 
ukrepe za boljšo učinkovitost procesa. 

− Odprema – skrbi za ustrezno distribuiranje proizvodov iz proizvodnje. 
− Proizvodnja v ožjem smislu – gre za pretvorbo materiala v izbrani proizvod, ki je 

namenjen zadovoljevanju človeških potreb. 

Pri teh dejavnostih mora proizvodni proces dosegati postavljene količinske, kakovostne in 
časovne zahteve ob čim manjši porabi vseh razpoložljivih virov, kar pomeni zahtevano 
proizvodnjo ob čim nižjih stroških. Iz teh razlogov proizvodni management uporablja različne 
metode in tehnike, ki so odvisne od notranjih in zunanjih pogojev, možnosti in omejitev. 

Za učinkovit proizvodni management je pomembna enakomerna obremenitev zmogljivosti 
podjetja. Gre za ugotavljanje, kdaj posamezna dejavnost obremenjuje posamezno zmogljivost 
podjetja in za sprotno usklajevanje želenih obremenitev in razpoložljivih zmogljivosti 
podjetja. Z obremenjevanjem zmogljivosti je tesno povezano terminiranje posameznih 
dejavnosti in njihovih delov. Terminiranju sledi spremljanje proizvodnje, ki obsega 
ugotavljanje dejanskega stanja in primerjanje z načrtovanim, ugotavljanje razlik in ustrezno 
ukrepanje. 

Proizvodni management mora v vsakem podjetju zagotoviti ustrezne medsebojen odnose med 
vsemi zgoraj naštetimi dejavniki. Ti odnosi morajo biti fleksibilni, saj gre za dinamične 
procese, v katerih je potrebno hitro prilagajanje glede na spremembe. Tu prihaja v ospredje 
človek s svojim znanjem in sposobnostmi za hitro prilagajanje. Naloga proizvodnega 
managementa je tudi skrb za razvoj in usmerjanje kadrov glede na spremembe v okolju 
(Kaltnekar 1998, 164).  



 
3.3.2 Proizvodnja kot konkurenčni dejavnik podjetja 

V spremenjenih razmerah poslovanja, postaja po izkušnjah najuspešnejših podjetij, 
proizvodnja eden najpomembnejših konkurenčnih dejavnikov. Podjetja morajo neprestano 
dokazovati svojo konkurenčno sposobnost (Potočan 2004, 99). Ta naloga je še posebej težka 
v razmerah tržišča kupcev. Da bi preživela v tej konkurenci morajo podjetja svoje potenciale 
obravnavati kot svoje konkurenčne dejavnike in jih tako tudi uporabljati. 

Tranzicijske dežele, med katere uvrščamo tudi Slovenijo, si prizadevajo opustiti umazano 
nevredno proizvodnjo. Večji pomen pripisujejo razvoju izdelkov, marketingu in finančni moči 
kot kakovostni, učinkoviti in zanesljivi proizvodnji. Da lahko proizvodnja igra bistveno 
aktivnejšo vlogo in da jo je mogoče uporabiti kot strateško konkurenčno orožje, so pokazali 
predvsem Japonci. Prav po zaslugi domišljene proizvodnje so japonska podjetja dosegla 
vrhunske rezultate na svetovnem tržišču. 

Proizvodno podjetje je tesno povezano z njegovim okoljem. Njegovo povezanost z okoljem 
lahko predstavimo z metodo »črne skrinje« (Potočan 2004, 99). Metoda črne skrinje 
predstavlja postopek raziskovanja značilnosti pojava na osnovi njegovega obnašanja. Pri tem 
obravnavamo tri pojme: 
− vložke okolja v proizvodno podjetje, 
− izložke proizvodnega podjetja v okolje, 
− obnašanje proizvodnega podjetja – soodvisnosti njegovih vložkov v izložke. 

Vložki in izložki proizvodnega podjetja so materialne (snov in energija), informacijske 
(podatki in sporočila) in upravljalne narave (upravljalni ukrepi in akcije). 

Delovanje proizvodnega podjetja, iz katerega izhaja njegovo obnašanje, poteka v prostoru, 
času, kakovosti in količini. Medtem ko sta prostor in čas razsežnosti vseh dinamičnih 
sistemov, se kakovost in količina proizvodnih podjetij kot ekonomskih sistemov izražata v 
vrednostih. Ker obstajajo med vložki in izložki soodvisnosti v vseh štirih navedenih 
razsežnostih, lahko sklepamo, da vsebujejo procesi v proizvodnem podjetju vsaj: 
− preoblikovanje, 
− transport in  
− hranjenje snovi, energije, podatkov, sporočil in informacij. 
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Slika 4: Najenostavnejša slika proizvodnega podjetja kot črne skrinje 

Vir: Potočan 2004, 100. 



 
3.3.3 Proizvodni sistem kot podsistem podjetja 

Po sistemski interpretaciji (Potočan 2004, 104) je proizvodni sistem podsistem podjetja. Ima 
specifično zgradbo, ki je opredeljena z vrsto in številom sestavin ter z odnosi med njimi in z 
okoljem. Proizvodni sistem pa nikakor ni izoliran podsistem podjetja, temveč je odprt, saj ima 
vzpostavljene najraznovrstnejše odnose: 
− z drugimi podsistemi podjetja, 
− posredno – prek drugih podsistemov – z relevantnim okoljem. 

Proizvodno kot odprti podsistem podjetja prikazuje slika 5 

 

Slika 5: Proizvodni sistem 

Vir: Potočan 2004, 104. 

Iz slike je razbrati, da je proizvodni sistem neposredno povezan z drugimi specifičnimi 
podsistemi podjetja. Tako je naloga nabave priskrbeti za proizvodnjo potrebne materiale 
dobrine ob pravem času, v pravi količini in v ustrezni kakovosti, ob čim nižjih stroških. 
Dobrine izdelane v proizvodnji nato prodajni podsistem pošlje na tržišče, s čemer v podjetje 
ponovno pritekajo finančna sredstva. Podsistem tehnologija ima nalogo priskrbeti 
proizvodnemu sistemu potrebne proizvodne tehnologije, kadrovski podsistem pa zagotoviti 
ustrezno število kvalificiranih sodelavcev. 

Za proizvodni sistem so prav tako pomembne posredne povezave s tehnološkim, 
ekonomskim, socialnim, političnim, pravnim in ekološkim okoljem. Proizvodni sistem kot 
jedro temeljnega procesa opravlja ključno dejavnost v proizvodnem podjetju. 

Vpliv sprememb na prodajnem tržišču ima velike posledice za proizvodni sistem. Vpliv teh 
sprememb prikazuje naslednja preglednica 3. 



 
Preglednica 3: Vpliv sprememb na prodajnem tržišču na proizvodni sistem 

Spremembe na prodajnem tržišču Posledice za proizvodni sistem  
Vse krajši življenjski cikel proizvodov. Pogostejše spremembe proizvodov, manj 

časa za razvijanje proizvodov, manj časa za 
optimiranje proizvodnje. 

Diferenciranje povpraševanja (večja 
raznolikost tipov in različic proizvodov). 

Pogoste nastavitve strojev in naprav, večja 
potreba po planiranju in spremljanju, večja 
vlaganja v razvoj. 

Vse večja mednarodna konkurenca. Večji pritisk na cene in s tem na proizvodne 
stroške, hitrejši prenos tehničnega napredka. 

Spremenjeno vedenje kupcev (značilnosti 
proizvodov, raven kakovosti, dobavni roki 
itd.). 

Povpraševanje po individualiziranih izdelkih, 
rešitvah »po meri«, visoka raven zavesti o 
kakovosti. 

Vir: Potočan 2004, 106. 

Proizvodni sistem je moral na svoji razvojni poti od obrtniške proizvodnje do industrijske, 
nato do mehanizirane množinske proizvodnje, prehoditi naporne razvojne korake. Razvojno 
pot prikazuje spodnja slika 6. 

 

Slika 6: Razvojna pot proizvodnje 

Vir: Potočan 2004, 106. 

Z večanjem zahtev v proizvodnji se spreminja tudi pojmovanje tovarne (Potočan 2004, 106). 
V obdobju množinske proizvodnje in množičnega marketinga je morala tovarna delovati 
stroškovno gospodarno. Njena vloga je bila predvsem operativna, prispevek kot konkurenčni 
dejavnik pa omejen na prednosti, ki temeljijo na učinkovitosti. Ta položaj se je spremenil, ko 
je bilo treba izpolniti dejavnike uspeha kot so stroški, kakovost, fleksibilnost in čas. Njena 
vloga se začenja spreminjati iz minimizatorja stroškov v ustvarjalca koristi. 



 
3.3.4 Vrste proizvodnje 

Bistvo odločanja na ravni podjetja je zagotavljanje usklajenosti posameznih poslovnih 
funkcij, bistvo odločanja na ravni poslovne funkcije pa je zagotavljanje medsebojne 
usklajenosti posameznih elementov poslovne funkcije in usklajenosti teh elementov s 
poslovno strategijo. Usklajenost se v podjetju odraža tudi skozi odločitev za določeno vrsto 
proizvodnje, pri čemer so upoštevani tako trženjski kot tudi proizvodni elementi (Rusjan 
2009, 25).  

V nadaljevanje bomo opisali značilnosti proizvodnje, pri čemer bomo kot osrednji referenčni 
vir navedli Rusjan (2009, 25–40). Izhodišče določene vrste proizvodnje so proizvodi, ki jih 
želijo v podjetju proizvajati, in sicer pestrost proizvodov in njihove količine. Temu pa potem 
sledijo značilnosti proizvodnje, ki morajo biti usklajene z želeno pestrostjo in količinami 
proizvodov. Procesi morajo biti za proizvodnjo proizvodov, usklajeni z značilnostmi 
proizvodov.  

Z vidika izbire procesa proizvodnje sta najpomembnejši značilnosti proizvodov, ki vplivata na 
izbiro, stopnja standardizacije proizvodov in obseg povpraševanja po proizvodih. Glede na 
širino proizvodnega programa in količino proizvodnje posameznih proizvodov tako ločimo 
pet osnovnih vrst proizvodnje. Od tega sta dve vrsti neločljivo povezani s samimi 
značilnostmi proizvodov. Gre za projektno proizvodnjo in za procesno proizvodnjo, ki je 
značilna za množično proizvodnjo amorfnih proizvodov.  

Projekt predstavlja enkratno aktivnost za proizvodnjo specifičnega, kompleksnega izdelka. 
Primeri projektov so izgradnja zgradb, cest, mostov, proizvodnja velikih kompleksnih 
proizvodov, ki jih ne moremo prenašati (ladijska, letalska, vesoljska industrija), med projekte 
pa štejemo tudi druge enkratne, kompleksne aktivnosti, ki imajo pogosto tudi bolj naravo 
storitev, npr. raziskovalni projekti, organizacija koncerta, propagandna kampanja in podobno. 
V procesni proizvodnji osnovni material prehaja skozi posamezne avtomatizirane faze 
procesa in se pri tem preoblikuje v enega ali več proizvodov. Primeri procesne proizvodnje so 
npr. v naftni, kemični, živilskopredelovalni industriji in podobno. Za procesno proizvodnjo so 
značilni visoka stopnja avtomatizacije in s tem povezana visoka vlaganja. Zato je tudi nujna 
visoka izkoriščenost zmogljivosti. 

Ostale tri vrste proizvodnje predstavljajo spektre na intervalu med proizvodnjo specifičnih, 
enkratnih proizvodov in kontinuiranim ponavljanjem proizvodnje enega samega proizvoda. 
Na eni strani imamo tako specifične proizvode, ki jih izdelujemo na podlagi posebnih zahtev 
kupcev, proizvedejo pa se samo enkrat, brez ponovitev. Govorimo o posamični proizvodnji. 
Taka proizvodnja se pojavlja predvsem v obrtni dejavnosti in pri velikih posamičnih 
naročilih. Za uresničevanje specifičnih zahtev kupcev je praviloma potrebna visoka 
strokovnost delavcev. Visoko kvalificirani delavci na podlagi načrtov sami odločajo o načinu 
dela. Oprema, ki jo pri tem uporabljajo, mora biti univerzalna, zaradi številnih različnih 



 
operacij, ki jih pri taki proizvodnji izvajamo. 

Na drugi strani imamo visoko standardizirane proizvode. Te izdelujemo v velikih količinah, 
ki zadoščajo za kontinuirano proizvodnjo. V tem primeru govorimo o množični proizvodnji, 
za katero je značilna linijska razmestitev. Ker v tem primeru proizvajamo samo enega ali 
nekaj podobnih proizvodov, je smiselno procese izdelave prilagoditi temu proizvodu, skupini 
proizvodov. Stroje postavimo v linijo in so specializirani za izvajanje določene operacije. 
Enako je tudi z delavci, ki opravljajo pretežno rutinske operacije- veliko operacij je 
mehaniziranih. S postavitvijo linije je že tudi določen spekter proizvodov, ki jih bomo na njej 
lahko proizvajali. Čim širši možen spekter bomo želeli proizvajati na liniji, tem večja bo 
naložba, da bi zagotovili ustrezno fleksibilnost linije. 

Med obema skrajnostma imamo tako imenovano serijsko proizvodnjo, ki je tudi najpogostejša 
oblika proizvodnje. Serijska proizvodnja je značilna za podjetja, ki imajo širši asortiman 
proizvodov, njihove količine pa so premajhne, da bi zadoščale za kontinuirano proizvodnjo, 
zato enake proizvode proizvajamo občasno. Proizvodnja enakih proizvodov se ponavlja in 
govorimo o proizvodnih serijah. Na istih napravah torej proizvajamo več proizvodov. Pri 
serijski proizvodnji širokega asortimenta z manjšimi količinami praviloma uporabljamo 
skupinsko razmestitev. Če gre za večje količine lahko uporabljamo razne kombinacije obeh 
razmestitev. Pogosto pri serijski proizvodnji vsako operacijo opravimo na celotni seriji, 
preden se ta premakne do naslednje operacije. V tem primeru gre torej za prekinjen pretok, 
ker proizvod čaka na delovnem mestu, da se operacija izvrši tudi na drugih proizvodih v 
seriji. 

Pri odločanju o načinu izdelave svojih izdelkov podjetja izvajajo tri korake: 
− Odločanje, kaj bo podjetje kupovalo pri zunanjih dobaviteljih in kaj bo samo izdelovalo. 

Gre v bistvu za odločanje o vertikalni integraciji. 
− Priprava različnih možnih tehnoloških alternativ za opravljanje potrebnih aktivnosti. 
− Izbira enega izmed razpoložljivih proizvodnih pristopov za izdelavo predvidenega obsega 

proizvodov ustrezne kakovosti. Ta odločitev mora upoštevati trge na katerih podjetje 
konkurira, in predvidene obsege prodaje. 

Tretji korak je izbira vrste proizvodnje. Ta bo imela pomembne posledice za poslovanje z 
vidika tržnega pozicioniranja, proizvodnih sposobnosti in značilnosti, obsega zahtevanih 
investicijskih vlaganj, proizvodnih stroškov na enoto, ustreznega načina kontrole in stila 
vodenja in podobno. 

Veliko managerjev podjetij je prepričanih, da je odločitev o tem, kako naj bi podjetje 
izdelovalo svoje izdelke, pretežno tehnološke narave. Zato to odločitev prepuščajo 
proizvodnim inženirjem kot specialistom za področje tehnologije. Posledica tega je, da se 
zanemarjajo pomembne proizvodne in poslovne posledice, ki so neposredno povezane z 
izbiro vrste proizvodnje. To je po drugi strani povezano s tem, da ima proizvodnja praviloma 



 
podrejeno vlogo pri oblikovanju strategije podjetja v primerjavi s prodajno poslovno funkcijo. 
Kot smo že poudarili, mora zato vodstvo podjetja zagotoviti način vključevanja proizvodnje v 
odločanje o strategiji podjetja in s tem presojanje trženjskih odločitev tudi z vidika posledic, 
ki jih imajo za proizvodnjo. Zagotoviti je torej treba integrirano delovanje vseh funkcij pri 
postavljanju strategije podjetja. 

Hill (1994, 35) strateške posledice izbire vrste proizvodnje za poslovanje uvrsti v štiri 
skupine, to so proizvodi in trgi, proizvodnja, investicije in stroški ter infrastruktura. Prikaz teh 
strateških posledic izbire vrste proizvodnje nam lepo pokaže medsebojno povezanost 
odločitev v poslovanju, pri čemer ne gre za enosmerne vplive, ki bi jih bilo mogoče v 
popolnosti opredeliti s korelacijskimi modeli, temveč za kompleksne medsebojne vzročno-
posledične povezave. Odločitve o vrsti proizvodnje vključujejo alternativne koristi glede vseh 
štirih kategorij. Poglejmo si podrobneje posledice pri vsaki od kategorij za posamezne vrste 
proizvodnje: 

Projekti 

Proizvodi in trgi. Podjetja, ki izberejo projektno proizvodnjo, prodajajo svojo visoko 
usposobljenost. Prodajajo izkušenost, know-how in znanja, ki omogočajo zadovoljitev 
specifičnih zahtev kupcev. Nastopajo torej z zelo širokim proizvodnim programom, majhnimi 
količinami posameznih proizvodov. Vse to pa zahteva dobre sposobnosti uvajanja novih 
proizvodov. Konkurenca poteka na podlagi konstrukcijskih sposobnosti, kakovosti, hitrosti 
dobave, zanesljivosti, cena je praviloma zgolj kvalifikacijski dejavnik. 

Proizvodnja. Značilna je univerzalna oprema, ki omogoča visoko fleksibilnost glede širine 
proizvodnega asortimenta in sprememb v konstrukciji. Omogočeno je postopno prilagajanje 
zmogljivosti, ključna naloga proizvodnje je pravočasna izdelava v skladu s specifikacijami 
kupcev. 

Investicije in stroški. Investicijski stroški v opremo so praviloma nizki. Značilne so visoke 
zaloge nedokončane proizvodnje, manjše pa so zaloge vhodnih materialov, ker te nabavljamo 
po potrebi. Ker gre praviloma za proizvodnjo po naročilu, zalog dokončane proizvodnje ni. 
Glavni stroški so običajno materialni stroški, zato sta nujni ustrezna politika nabave in dobra 
kontrola porabe. 

Infrastruktura. Zaradi potrebe po prilagodljivosti zahtevam kupcev je primerna 
decentralizacija kontrole, uveljavljati je treba podjetniški stil in čim manj birokratsko vodenje. 
Potrebno je tudi skrbno terminiranje ključnih sredstev podjetja (strokovnjakov, opreme ...) za 
učinkovito izrabo s strani različnih projektov. Vodja proizvodnje naj bi imel tehnično 
izobrazbo, da bi lahko predvidel probleme tehnološkega in netehnološkega značaja in 
izkoristil pomoč strokovnjakov specialistov. 



 
Posamična proizvodnja 

Proizvodi in trgi. Tudi v posamični proizvodnji podjetja prodajajo sposobnost izdelave v 
skladu z zahtevami kupca. Tudi tu imamo torej širok proizvodni program, pri čemer poudarek 
konkurenčnosti ni na ceni. 

Proizvodnja. Glede na širok proizvodni asortiment so potrebni fleksibilni procesi. Poudarek je 
na visoki izkoriščenosti visoko kvalificirane delovne sile, omogočeno je postopno 
povečevanje zmogljivosti. Proizvodnja poteka po naročilu in zaradi odloga dobav ima 
podjetje možnost predvidevanja potrebne prilagoditve zmogljivosti. Ključna naloga je 
proizvesti proizvod v skladu s specifikacijami in s predvidenim dobavnim rokom. 

Investicije in stroški. Posamezni stroji so sicer lahko dragi, vendar so investicije v primerjavi 
s serijsko in linijsko proizvodnjo nizke. Material naročamo šele po prejemu naročila, dobavni 
rok nabave materiala pa bo del celotnega dobavnega roka podjetja. Tudi zaloge dokončanih 
proizvodov bodo nizke, zato pa bodo visoke zaloge nedokončane proizvodnje. Pri posamični 
proizvodnji je malo štabnih pomožnih služb, zato so proizvodni režijski stroški nizki. Delovna 
sila je visoko kvalificirana, stroški te delovne sile pa predstavljajo visok delež v strukturi 
stroškov. 

Infrastruktura. Značilna je decentralizirana kontrola in podjetniški način vodenja, kar 
omogoča hitre in učinkovite odgovore na zahteve kupcev in s tem visoko fleksibilnost, ki jo ti 
trgi zahtevajo. Tudi tu je za vodjo proizvodnje potrebno poznavanje tehnologije. 

Množična proizvodnja 

Proizvodi in trgi. V tem primeru podjetja prodajajo standardizirane proizvode, ki jih 
izdelujejo v velikih količinah. Pri konkuriranju s takimi proizvodi je pomemben konkurenčni 
dejavnik cena. Proizvodi so oblikovani na podlagi predvidevanj zahtev kupcev, določen 
proizvod je na voljo v nekaj variantah in kupec drugačnih variant ne more dobiti. 

Proizvodnja. Procesi so specializirani in omogočajo proizvodnjo le ozkega vnaprej 
določenega asortimenta proizvodov. Če bi hoteli proizvajati na tej opremi še drugačne 
proizvode, bi bili stroški preurejanja opreme izredno visoki. Procesi so mehanizirani in 
avtomatizirani, kar zagotavlja visoko vgrajeno kakovost. Proizvodne serije so velike, kar 
omogoča visoko izkoriščenost opreme, ki je nujna zaradi visokih vlaganj vanjo. Značilna je 
nizka fleksibilnost v obsegu proizvodnje zaradi skokovitega povečevanja zmogljivosti. 

Investicija in stroški. Z linijo so povezani visoki investicijski stroški. Pomembno je zagotoviti 
proizvodnjo brez zastojev, zato tudi nekaj večje zaloge vhodnih materialov. Zaloge 
nedokončane proizvodnje so zaradi hitrih pretokov nizke, zaloge dokončane proizvodnje pa 
so praviloma visoke, ker gre za proizvodnjo na zalogo. V strukturi stroškov predstavljajo 



 
pomembne deleže materialni stroški in stroški proizvodne režije, saj so za tako proizvodnjo 
značilne močne štabne službe. Stroški neposrednega dela so praviloma nizki. 

Infrastruktura. Značilna je bolj centralizirana organizacija, sistemi in postopki so natančneje 
opredeljeni. Organizacija je bolj birokratska. 

Serijska proizvodnja 

Proizvodi in trgi. Serijsko proizvodnjo po njenih značilnostih uvrščamo med posamično in 
množično proizvodnjo. Pokriva torej majhne in velike obsege proizvodnje od relativno širokih 
pa do ožjih proizvodnih programov, proizvodnja je lahko specifična po naročilu ali pa gre za 
standardne proizvode. Proizvodnja določenega proizvoda se ponavlja, vendar obseg dela s 
posameznim proizvodom ne zadošča, da bi zmogljivosti v celoti posvetili temu proizvodu, kar 
je značilno za množično proizvodnjo. Pri maloserijski proizvodnji je še vedno prvenstvenega 
pomena fleksibilnost v asortimentu, pomembnejši konkurenčni dejavnik pa postaja tudi cena. 
Pri veliko serijski proizvodnji so proizvodi vse bolj standardizirani, proizvodni asortimenti pa 
ožji.  

Proizvodnja. Procesi morajo zadovoljevati še vedno dokaj visoke zahteve po fleksibilnosti 
tako v asortimentu kot v obsegih proizvodnje. Oprema je univerzalna in praviloma ni draga, 
razen v primerih, ko podjetja uvajajo fleksibilno avtomatizacijo. V primeru drage opreme je 
pomembna njena dobra izkoriščenost. Visoko izkoriščenost opreme praviloma zagotavljamo 
tako, da na istih zmogljivostih proizvajamo različne proizvode, proizvajamo velike serije in s 
tem zmanjšamo čas menjave orodij, da bi uveljavili načelo čakanja proizvodov na obdelavo. 
Posledica velikih proizvodnih serij in dolgih časov čakanja na obdelavo so zelo visoke zaloge 
nedokončane proizvodnje. 

Investicije in stroški. S povečevanjem obsegov proizvodnje bodo vlaganja v proces vse večja, 
saj veliki obsegi proizvodnje ob večjih vlaganjih v učinkovitost izvajalnega procesa v končni 
fazi omogočajo doseganje nižjih stroškov na enoto proizvoda. Zaloge vhodnega materiala in 
dokončane proizvodnje so odvisne od tega, ali gre za proizvodnjo po naročilu ali za zaloge. 
Zaloge nedokončane proizvodnje so zelo visoke. Bolj kot je izrazita maloserijska proizvodnja, 
bolj se glede stroškov približujemo značilnostim posamične proizvodnje in bolj kot je izrazita 
velikoserijska proizvodnja, bolj se približujemo značilnostim množične proizvodnje. 

Infrastruktura. S pomikanjem proti velikoserijski proizvodnji postajata primernejši bolj 
centralizirana kontrola in birokratska organizacija, povečuje se pomen oblikovanja proizvoda 
in proizvodnega inženiringa. 



 
Procesna proizvodnja 

Proizvodi in trgi. Značilni so izredno ozki proizvodni asortimenti, konkurenčne prednosti 
pridobivamo predvsem na podlagi dejavnika cene. Gre namreč za amorfne proizvode, ki se po 
svojih značilnostih pogosto ne razlikujejo. 

Proizvodnja. Na trgih, ki so cenovno občutljivi, je ključna naloga proizvodnje zagotavljati 
nizko ceno. Nizko ceno naj bi zagotovili specializirani procesi velikih zmogljivosti, pogoj 
zanjo pa je seveda visoka izkoriščenost opreme. 

Investicije in stroški. Visoki stroški v zmogljivosti zahtevajo visoko izkoriščenost in zato 
varnostne zaloge vhodnih materialov. Zaloge nedokončane proizvodnje so nizke, dokončane 
pa visoke. Stroški neposrednega dela so nizki, visoki pa so materialni stroški in stroški 
režijskih delavcev. 

Infrastruktura. Značilna je centralizirana in birokratska organizacija. Uporabljamo podrobne 
sisteme za ocenjevanje, kot npr. standarde, predračune. Za vodjo proizvodnje je potrebno 
poznavanje tehnologije proizvoda in procesa ter sposobnost usklajevanja številnih 
specialistov. 

V preglednici 4 podajamo še zbirni pregled skupin značilnosti, ki so praviloma povezane s 
posamično, serijsko ali množično proizvodnjo. Izbor vrste proizvodnje torej pogojuje izbore 
številnih elementov v okviru proizvodne poslovne funkcije (Schmenner 1993, 802–806). V 
skladu s konceptom osredotočen os ti proizvodnje morajo biti ti elementi usklajeni med seboj 
in z izbrano vrsto proizvodnje, ki odraža izbrano poslovno strategijo.  

Preglednica 4: Primerjava vrst proizvodnje 

 Posamična proizvodnja Serijska proizvodnja Množična proizvodnja 
Proizvod    
Asortiment proizvodov Specialni proizvodi Širok asortiment, 

standardizirani 
proizvodi, možnost 
specialnih zahtev 

Ozek asortiment, 
standardizirani proizvodi 
(z določenimi opcijami) 

Podlaga za 
konkuriranje 
proizvodov 

Hitrost dobave, 
prilagodljivost zahtevam 
kupcem 

Funkcionalnost in 
zanesljivost proizvoda, 
fleksibilnost volumna, 
zanesljivost dobave 

Cena, funkcionalnost 
proizvoda 

Uvajanje novih 
proizvodov 

Lahko izvedljivo Občasno Težavno 

Proces  
Zaporedje operacij Nerigidno Pogosto prevladujoč tok, 

več možnih zaporedij, 
različne potrebne 
operacije 

Jasno določeno, rigidno 

Povezava zaporednih 
faz procesa 

Šibka Dokaj šibka Močna 

Vrsta opreme Univerzalna Večinoma univerzalna Specializirana 
avtomatizirana 



 
Preglednica 4 – nadaljevanje 

 Posamična proizvodnja Serijska proizvodnja Množična proizvodnja 
Uravnoteženost 
zmogljivosti 

Običajno velika 
neuravnoteženost, 
uravnoteženje na dolgi 
rok 

Težko dosegljiva 
uravnoteženost 

Dobra uravnoteženost 

Kapitalna intenzivnost Delovno intenzivna, 
visoka neizkoriščenost 
strojev 

Delovno intenzivna, 
manjša neizkoriščenost 
strojev 

Kapitalno intenzivna, 
visoka izkoriščenost 
strojev 

Povečevanje 
zmogljivosti 

Postopno Postopno Skokovito 

Pretok Počasen Razmeroma počasen Hiter 
Vpliv tehnološkega 
napredka na proces 

Majhen Občasno pomemben Pomemben, vgrajen v 
opremo 

Nastavitve orodij Pogoste, strošek različen Razmeroma pogoste, 
relativno lahka izvedba 

Redke, visoki stroški 

Velikost proizvodnih 
serij 

Majhne serije Srednje serije Velike serije 

Material  
Potrebe po materialih Negotove Deloma predvidljive Visoka zanesljivost, ko je 

plan določen 
Zaloge: 
- vhodni materiali 

nizke, za znana naročila Različne Večje, nabava na podlagi 
predvidevanja oz. plana 

- nedokončana 
proizvodnja 

Visoke Srednje Nizke 

- dokončana 
proizvodnja 

Nizke, če sploh Različne glede na to, ali 
proizvodnja na zalogo ali 
po naročilu 

Praviloma visoke 

Kontrola nad 
dobavitelji 

Majhna Srednja Velika 

Povezava z dobavitelji Neformalne povezave, 
občasne nabave 

Deloma občasne nabave, 
deloma dolgoročne 
pogodbe 

vse bolj dolgoročne 
pogodbe 

Informacije    
Obravnava naročil Proizvodnja po naročilu deloma po naročilu, 

deloma iz zaloge 
Pretežno proizvodnja na 
zalogo 

Sprožitev proizvodnje naročilo kupca lahko naročilo, lahko 
raven zalog, manj 
izrednih naročil 

raven zalog, brez izrednih 
naročil, fiksen terminski 
plan 

Terminiranje Fleksibilno, negotovo, 
veliko sprememb 

fleksibilno, vendar bolj 
predvidljivo 

fiksni termini za 
večtedensko obdobje 

Kontrola kakovosti Neformalna, strani 
izvajalca 

Bolj formalna, po 
posameznih fazah in na 
koncu procesa, kontrola 
zanesljivosti procesa 

Vgrajena v proces, vzorčna 
kontrola, spremljanje 
zanesljivosti procesa 

Prilagajanje 
spremembam v 
povpraševanju 

Nadure, Izmene, 
Dobavitelji, 
Zaposlovanje, 
Odpuščanje 

Nadure, izmene, Zaloge, 
najemanje, Odpuščanje 

Nadure, skrajšan delovni 
čas, zaloge 

Delo    
Vsebina dela Široka Srednja Ozka 
Pomen standardov Za planiranje rasti, za 

plačilo 
Za plačilo Za oblikovanje procesa 

Delež plač v stroških Visok Srednji Nizek 

Vir: Rusjan 2009, 32–33. 



 
3.4 Merjenje uspešnosti poslovanja 

Ekonomisti ugotavljajo, da smo se v današnjem obdobju znašli v obdobju »nikoli 
zadovoljnega kupca« in kot pojav poimenuje internetni guru Jim Sterne, v obdobju »inflacije 
kupčevih pričakovanj«. Za prilagajanje neizprosnim pogojem konkurence in spreminjajočega 
se okolja podjetja uvajajo različne pristope, s katerimi izboljšujejo konkurenčne sposobnosti. 
Zaradi velikega števila pristopov je podjetje, ki se odloča za uporabo določenega pristopa v 
praksi, postavljeno pod veliko dilemo (Polajžer 2001, 76). Med množico pristopov najdemo 
Sistem celovitega zagotavljanja kakovosti, Sistem vitke proizvodnje, Proizvodnjo »ravno ob 
pravem času«, Reinženiring poslovnih procesov, Standarde ISO in še bi lahko naštevali. 
Njihov skupni cilj uvajanja v poslovanje je povečanje kakovosti in konkurenčnosti. Dejstvo 
pa je, da se v Sloveniji podjetja največkrat zadovoljijo z uvajanjem enega ali več certifikatov 
iz serije ISO, ki pa so na žalost le en korak na poti k celoviti kakovosti in poslovni odličnosti 
(Marolt 2005, 76). Standardi kakovosti ISO so se najprej uveljavili v proizvodnih vejah 
gospodarstva predvsem zaradi konkurence med proizvajalci in proizvodnega tempa (Piskar in 
Dolinšek 2007, 52). 

Arveson (2006) navaja, da obstaja seznam razlogov, ki naj bi govorili v prid uvedbe sistema 
merjenja uspešnosti. Nekaj jih predstavljamo: 
− sistem merjenja uspešnosti izboljšuje končni rezultat z zniževanjem procesnih stroškov, 

izboljševanjem produktivnosti in uresničevanjem poslanstva; 
− sistem merjenja uspešnosti omogoča uskladitev strateških aktivnosti s strateškim planom. 

Organizacija s takim sistemom dobi tudi povratne informacije, ki jih potrebuje za 
nadaljnje načrtovanje; 

− merjenje učinkovitosti procesov zagotavlja racionalno osnovo za izbiro prioritet izboljšav 
poslovnih procesov; 

− sistem omogoča managerjem opredeliti najboljše prakse v organizaciji in razširitvi 
uporabe teh praks na druga področja; 

− preglednost, ki jo zagotavlja sistem merjenja uspešnosti, podpira boljše in hitrejše 
odločanje glede predračuna in nadzor procesov v organizaciji. Posledično to znižuje 
tveganje; 

− preglednost zagotavlja odgovornost in spodbude, temelječe na realnih podatkih, ne na 
subjektivnih sodbah. To omogoča okrepitev in motivacijo, ki prihaja s strani 
konkurentov; 

− sistem omogoča primerjavo uspešnosti procesov z ostalimi organizacijami; 
− zbrani podatki o stroških procesov za več preteklih projektov omogočajo točnejšo 

ocenjevanje stroškov za prihodnje projekte. 



 
3.4.1 Klasični načini merjenja uspešnosti poslovanja 

V sodobnih proizvodno-poslovnih razmerah ter ob pojavu novih tehnologij zgolj finančni 
pokazatelji za merjenje uspešnosti niso dovolj, so pa nujni v kombinaciji s sodobnejšimi 
kazalniki. Njihova največja kritika je njihova usmerjenost v pretekle dogodke in dosežke ter 
dejstvo, da z njimi ni vedno mogoče presoditi, kateri dejavniki so prispevali k uspešnosti 
poslovanja. K uspehu organizacije lahko pripomorejo novi izdelki, edinstvene raziskave in 
razvoj, ugodna delovna klima, hiter in odziven servis ipd. (Ghemawat 1986, 53). Finančni 
kazalniki kažejo preteklo uspešnost, ne pa tudi možnost za uspešno delovanje v prihodnje. 
Poleg tega z zamikom odražajo spremembe na posameznih področjih poslovanja, kar pomeni, 
da kažejo predvsem posledice oziroma rezultate (Lesjak 2003, 17). 

Dolgoročen uspeh družbe je največkrat drugačen od kratkoročnega, saj na dolgoročnega 
vplivajo še drugi dejavniki poslovanja, ki določajo celoto prednosti in slabosti družbe v 
razvojnem smislu. Zato je nujno omeniti tudi šibko stran tradicionalnih finančnih kazalnikov, 
ki so kot pokazatelji uspeha organizacije v krajšem obdobju lahko rezultat določenih skritih 
rezerv in celo izgub ter ne povedo vsega o stvarnem ekonomskem položaju organizacije 
(Pučko 1999, 93). 

3.4.2 Sodobni načini merjenja uspešnosti poslovanja 

Cilj vsake organizacije je narediti več, bolje, hitreje z manj stroški. Sodobna poslovna okolja 
narekujejo drugačen način merjenja uspešnosti poslovanja kot tradicionalen način, ki je bil 
osredotočen predvsem na merjenje finančne uspešnosti. Osnovne razlike med tradicionalnim 
in sodobnim načinom merjenja učinkovitosti poslovanja so prikazane v preglednici 5. 

Preglednica 5: Sistemi kazalnikov za merjenje učinkovitosti poslovanja 

Tradicionalno merjenje uspešnosti Sodobno merjenje uspešnosti 
Finančna naravnanost Naravnanost na stranke 
Usmerjenost v preteklost Usmerjen v prihodnost 
Kratkoročni vidik Dolgoročni strateški pogled 
Delno prilagodljiv Visoko prilagodljiv 
Osredotočen navznoter Osredotočen navzven 
Zniževanje stroškov Izboljšave zmogljivosti 
Navpična struktura poročanja Vodoravna struktura poročanja 
Po področjih Združevalen 
Ločeno obravnavanje rezultatov Istočasno obravnavanje rezultatov 
Nezadostna analiza odstopanj Odstopanja so neposredno določena 
Posamezno spodbujanje zmogljivosti Skupinsko spodbujanje zmogljivosti 
Posamezno učenje Učenje celotne organizacije 

Vir: Nemec 2000, 497. 



 
Uporaba nefinančnih kazalnikov ni nekaj čisto novega. Prvi sistematični zajemi nefinančnih 
podatkov so se pričeli v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, predvsem v večjih 
organizacijah, kjer so uporabljali omenjene kazalnike za dodatno razlago finančnih podatkov, 
nekateri izmed njih pa niso imeli nobene zveze s končnim rezultatom organizacije. Kaplan in 
Norton sta večkrat opozorila, da že dolgo obstaja več sto kazalnikov (Olve in Sjörstrand 2002, 
14). Finančni kazalniki uspešnosti poslovanja povedo, kaj smo že dosegli – rezultate že 
izvedenih aktivnosti. Nefinančni kazalniki pa predvsem, kako smo to dosegli in kaj naj bi 
dosegli v prihodnosti. 

Vloga nefinančnih kazalnikov pri merjenju uspešnosti je sledeča (Rejc 2004, 8): 
− omogočajo nam spremljati strateške dejavnike uspešnosti, ki jih sicer ne moremo meriti 

finančno, 
− številni cilji so nefinančne narave, 
− pomagajo odkriti probleme, še preden se ti odrazijo v računovodskih izkazih, 
− kot naprej usmerjeni kazalniki omogočajo napovedovati prihodnje finančne rezultate, 
− analitiki jih uporabljajo pri vrednotenju organizacij, 
− nefinančni kazalniki so komplementarni in hkrati vplivajo na finančne kazalce, zato so 

pomembni tudi za potencialne investitorje. 

3.5 Pojmovanje produktivnosti 

Pojem produktivnosti si različni ljudje razlagajo različno, ponavadi napačno. Najpogostejše so 
zamenjave produktivnosti in intenzivnosti dela. Čeprav je tempo dela pomemben dejavnik 
uspešnosti, se moramo zavedati tudi številne druge dejavnike, ki vplivajo na produktivnost. 
Ta ni rezultat samo hitrejšega dela, potrebno je predvsem umnejše in inteligentnejše delo. 
Tudi najbolj učinkovito delo ni produktivno, če izdelka nihče ne potrebuje (Starčič 1994, 16). 

Produktivnost je kompleksen pojem, ki vsebuje različne vidike od tehničnega, razvojnega, 
časovnega, ekonomskega do socialnega. Lahko je obravnavana z individualne, podjetniške ali 
nacionalne ravni. Pomembno je vedenje, da višja produktivnost s tehničnega vidika, ne 
pomeni tudi višjo produktivnost z ekonomskega ali drugega vidika, čeprav je med njimi 
korelacija. 

Z nacionalnega vidika je za uspešnost države pomembno doseči čim večjo rast BDP13 ob 
uporabi čim manj virov. To pomeni da je treba doseči čim višjo nacionalno produktivnost. Z 
globalnega vidika je produktivnost rezultat družbene dejavnosti posameznika, podjetja ali 
celotne družbe. Z njo merimo: 
− stopnjo izpolnjevanja ciljev, 
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− učinkovitost izrabe virov, 
− uspešnost, doseženo s porabljenimi viri, 
− ohranjanje konkurenčnosti,  
− kakovost življenja. 

3.5.1 Produktivnost in učinkovitost  

Učinkovitost14 je notranja značilnost sistema, da zahtevano nalogo izpolni v določenem času 
in pod določenimi pogoji. Učinkovitost je funkcija razpoložljivosti, prilagojenosti in 
zmogljivosti sistema. Je rezultat delovanja človeških, ekonomskih in tehničnih dejavnikov 
(Starčič 1994, 24). Učinkovitost je tisti subjekt, ki opravi enako delo hitreje in z manj napora 
ali ob enakem naporu več dela. 

Na učinkovitost podjetja pa poleg dejavnikov, na katere lahko vpliva, vplivajo tudi zunanji 
dejavniki kot so, cene materialov, svetovna gospodarska kriza, vladna politika itd. na katere 
podjetje ne more vplivati. 

Produktivnost in učinkovitost sta v pozitivni zvezi. Produktivnost v širšem smislu vključuje 
učinkovitost. 

3.5.2 Produktivnost in uspešnost  

Uspešnost15 je zunanja značilnost sistema, ki jo merimo s stopnjo zadovoljevanja potreb. 
Sistem je uspešen, če so doseženi rezultati v skladu s pričakovanji ali željami. Podjetje je 
uspešno, če zna bolje od drugih izkoriščati svoje poslovne priložnosti. Kazalci uspešnosti se 
vedno nanašajo na preteklo obdobje (Starčič 1994, 26). 

Podjetje bo trajno uspešno, če bo pravočasno in nepretrgoma vplivalo nadvse ključne 
dejavnike poslovanja: kakovost, razvoj, kupce, spremembe in zaposlene. Trajno uspešno 
podjetje je končni cilj vsakega managementa. Produktivnost v širšem smislu torej vključuje 
tudi uspešnost. 

3.6 Merjenje produktivnosti 

Merjenje je izredno pomemben in objektiven kriterij ugotavljanja napredka ter učinkovita 
motivacija za delo v naprej (Starčič 1994, 50). Merjenje in analiza produktivnosti sta 
pomembna zaradi izboljševanja konkurenčne rasti produktivnosti. Uspeh merjenja je v prvi 
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vrsti odvisen od razumevanja pomena produktivnosti za podjetje ali nacionalno gospodarstvo, 
in sicer vseh udeležencev: managerjev, delavcev, sindikata, vladnih institucij itd. 

Na nacionalni ravni so kazalci produktivnosti orientacija pri ocenitvi gospodarskih virov za 
kreiranje socialne in gospodarske politike. Merjenje in analiziranje produktivnosti je v pomoč 
pri identifikaciji ključnih dejavnikov, ki vplivajo na rast in določitvi prednostnih nalog v 
nacionalnem programu za oživljanje gospodarstva. 

Na podjetniški ravni merjenje in zasledovanje rezultatov vpliva na izboljšanje produktivnosti. 
Za podjetje je pomembno: 
− primerjanje s konkurenco, 
− ugotavljanje relativnih razlik v podjetju, 
− določitev jasnih in merljivih ciljev za celoto in v posameznih skupinah. 

Edini vir podatkov za merjenje produktivnosti v podjetju je poslovna dokumentacija. 

Pri obvladovanju produktivnosti, še posebej pri merjenju, se zaradi različnih interesov in 
različnega razumevanja, srečujemo z vrsto problemov. Glavni problem pri merjenju in 
analiziranju produktivnosti je poenotenje ciljev (Starčič 1994, 59). Stališča dobaviteljev, 
kupcev, prodajalcev itd. so različna. Vsaka od skupin ima svoje interese, ki so tudi zaradi 
površnega razumevanja neskladni. Še večje razlike v merjenju produktivnosti pa nastajajo 
med dejavnostmi z različnimi smotri in poslanstvi. 

Vsem področjem pa so skupni problemi: 
− kako poenotiti in združiti v skupni imenovalec različne vhodne dejavnike, 
− kako upoštevati kvalitativne časovne spremembe vhoda in izhoda, 
− kako zmanjšati odvisnost vhoda od izhoda.  

Management produktivnosti začnemo z merjenjem, pri čemer lahko uporabimo koncept 
celovite produktivnosti (TPM16). TPM bazira na materialnem outputu in materialnih inputih. 
Materialno pomeni, da so elementi direktno merjeni in kvantificirani. Nematerialni elementi, 
kot so kakovost, dobro ime, okolje itd. niso vnesene v model. Matematična formulacija 
takšnega načina merjenja produktivnosti je naslednja (Sumanth 1998, 67): 

input materialni celoten
output materialni celotenostproduktivn celovita =  

oziroma 

XCWCFCMH
5O4O3O2O1OTP

+++++
++++

=
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kjer je: 

TP17 celovita produktivnost, O1 vrednost dokončanih enot outputa, O2 vrednost delno 
dokončanih enot outputa, O3 dohodek od dividend, O4 dohodek od obresti, O5 drugi 
dohodki, H input delo, M input material, FC input fiksni kapital, WC input delovni kapital, C 
input energija, X input ostali stroški. 

3.7 Učinkovitost proizvodnje 

Proizvodne procese je treba celovito organizirati, voditi in nadzirati. Razvoja ne gre več 
prepuščati slučaju, zato je treba ekonomičnost proizvodnih procesov meriti s stališča 
učinkovitosti in uspešnosti. Biti uspešen pomeni delati »prave« stvari. Biti učinkovit pomeni 
delati stvari »prav« (Kajzer 1998, 43). Učinkovitost definiramo kot stopnjo usklajenosti 
znotraj podjetja, torej stopnjo dosedanjih ugodnih in sprejemljivih razmerij med vložki in 
izložki (Osmanagić Bedenik 1998, 41). Podjetje na primer posluje učinkovito, kadar v danih 
okoliščinah izkazuje najugodnejše razmerje med ustvarjenimi proizvodi in storitvami na eni 
strani in porabljenimi dejavniki na drugi strani. Učinkovitost se dosega z ustvarjanjem 
produktov ali storitev na pravi način. Učinkovitost presojamo na podlagi naslednjih kriterijev 
(Kajzer 1998, 43): 
− maksimiranje dobička kot moralna obveznost,  
− količina proizvedenih izdelkov in storitev, 
− izkoriščenost razpoložljivih virov, 
− hitrost pretokov, 
− zanesljivost delovanja, 
− produktivnost, 
− ekonomičnost. 

3.8 Skupna učinkovitost naprave 

Kazalniki delovanja so nadomestne količinske mere, ki jih uporabljamo takrat, kadar rezultat 
delovanja ni mogoče meriti neposredno. Kazalniki delovanja so potrebni iz notranjih in 
zunanjih razlogov, za presojo preteklosti in načrtovanje prihodnosti (npr. doseganje obsega 
stroškov). Z vidika nadzora zagotavljanja kakovostnih proizvodov delujejo kazalniki kot 
števci, ki zagotavljajo natančne meritve izložkov, prav tako pa je tudi jasno opredeljeno, kaj 
je dobro in kaj slabo delovanje. Skupno učinkovitost naprave bomo merili z metodo OEE 
(Productivity Development Team 1999, 4). 
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Metoda OEE (Overall Equipment Effectiveness) ali metoda merjenja skupne učinkovitosti 
opreme je postala prepoznavna v začetku 90. let. V tem času so se velika podjetja med seboj 
začela primerjati glede učinkovitosti. Spoznala so, da je metoda zelo blizu izvajanju CPV v 
proizvodnji in je uporabno merilo za določanje uspešnosti in učinkovitosti uvajanja tega 
koncepta ter da je to edini način povezave med vzdrževanjem, proizvodnjo, tehnologijo in 
poslovnim sistemom v celoto, ki stremi k istemu cilju. Le na ta način je mogoče zagotoviti 
večjo zmogljivost proizvodnih procesov in celotnega podjetja. V današnjem času kakovost in 
ceno izdelkov ter storitev v veliki meri določajo kupci, podvrženi vsakodnevnemu plazu 
raznovrstnih podatkov. Zato je za uspešnost oziroma konkurenčnost podjetja pomembno, da 
ima učinkovito in poceni proizvodnjo. 

Metoda OEE obravnava delovanje delovnih sredstev oziroma procesov in ne storilnosti 
njihovih upravljavcev. Ni namenjena ugotavljanju njihovih nepravilnosti in neučinkovitosti, 
na osnovi katerih bi jih lahko delodajalec kritiziral. Za merjenje OEE je zelo pomembna vrsta 
podatkov zbranih v sistem in kakšna poročila na osnovi zbranih podatkov želimo dobiti. 
Zbiranje in vnašanje podatkov se razlikuje od vrste in tipa delovnega sredstva ter jih je treba 
določiti za vsako delovno sredstvo posebej. Vedno pa na osnovi zbranih podatkov 
izračunavamo tri osnovne parametre skupne učinkovitosti opreme. Zaradi tega je teoretično 
metoda precej enostavna in tudi priljubljena med poznavalci. Problemi ponavadi nastanejo pri 
zbiranju osnovnih proizvodnih podatkov, za katere se izkaže, da jih podjetja ne zbirajo redno 
ali pa so zbrani podatki nezanesljivi.  

Na podlagi zbranih proizvodnih podatkov izračunavamo naslednje parametre skupne 
učinkovitosti opreme (Productivity Development Team 1999, 4): 
− razpoložljivost – R, 
− zmogljivost – Z, 
− kakovost – K. 

Skupna učinkovitost opreme je zmnožek vseh treh parametrov: 

OEE=R*Z*K. 

Izračunavanje skupne učinkovitosti za posamezen stroj je relativno preprosto in je odvisno od 
ustreznega treninga zaposlenih, od zanesljive baze podatkov o vseh dogodkih, ki se dogajajo 
na stroju in od točnosti zbranih podatkov. Za izračunavanje OEE je zlasti pomembno, da ga 
izvajamo kot redno aktivnost znotraj delovne skupine, ker le tako lahko razumemo pomen 
posameznih izgub. 

Skupna učinkovitost naprave je pomembna pri komuniciranju managementa z vzdrževanjem, 
saj lahko z njo prikažemo dejanske izgube na strojih in opremi, ali na procesu v času, ali pa v 
stroških. Izboljšanje učinkovitosti strojev in naprav nam zagotavlja, da bodo stroji in naprave 



 
delali po specifikacijah proizvajalcev za celotno dobo uporabe, pri čemer bomo dosegli 
maksimalni output pri minimalnem inputu. 

3.8.1 Izračunavanje kazalnikov OEE 

Kazalnik OEE je sestavljen iz treh kazalnikov, ki kažejo deleže proizvodnih izgub oziroma 
izkoristke, ki jih dobimo, ko odštejemo izgube. 

 

Slika 7: Diagram skupne učinkovitosti proizvodnje 

Vir: Čuk 2009, 39. 

Kazalci so naslednji: 

− Razpoložljivost 'R', je kazalnik, ki nam pove, koliko časa je proizvodnja tekla v nekem 
planiranem obdobju. 

čas proizvodni planirani
čas proizvodni brutiivostrazpoložlj = . 

− Zmogljivost (Z) je kazalnik, ki nam pove kakšen je izkoristek proizvodne opreme. 
Formula je naslednja: 

čas proizvodni bruto
čas proizodni netotzmogljivos = . 

− Kakovost (K) je kazalnik, ki pokaže kakšen je delež neustreznih izdelkov. 

čas proizvodni neto
čas proizodni čistikakovost = . 



 
V tem primeru izračunamo kazalnik kakovosti tako, da od neto proizvodnega časa odštejemo 
izgube zaradi kakovosti, ki jih izračunamo tako, da izdelane kose množimo s celotnim časom 
izdelave in delimo z vsemi izdelanimi kosi.  

V praksi je bolje izračunati kazalnik kakovosti kot razmerje med številom dobrih kosov in 
številom izdelanih kosov: 

kosov  izdelanih število
kosov dobrih številokakovost = . 

Ključni kazalnik OEE izračunamo torej kot zmnožek kazalnikov razpoložljivost, zmogljivost 
in kakovost: OEE=R*Z*K. 

3.8.2 Vrednosti kazalnikov OEE 

Vrednost kazalnika OEE v praksi nikoli ne doseže vrednost 1. Vzrok temu so izgube, ki 
nastanejo v proizvodnem procesu. Svetovni razred proizvajanja (WCM18) navaja vrednost 
kazalnika OEE 0,85. Različni avtorji so si dokaj enotni pri navajanju vrednosti OEE za 
posamezne tipe proizvodnje. 

Preglednica 6: Vrednost kazalnikov za serijsko proizvodnjo v svetovnem razredu 

OEE kazalnik svetovni razred 
razpoložljivost  0,90 
zmogljivost 0,95 
kakovost  0,99 
OEE 0,85 

Vir: Čuk 2009, 40. 

Hansen (2002, 12) navaja za OEE naslednje vrednosti: 
− <65 % nesprejemljivo, 
− 65–70 % srednje sprejemljivo, 
− 75–85 % kar dobro. 

Za tekočo kontinuirano proizvodnjo bi OEE moral biti 95 % in več. 

Vrednost kazalnikov OEE sta Wauters in Mathot (2002, 21) dodala še vrednosti kazalnikov za 
celoviti OEE, ki so navedeni v spodnji preglednici. 
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Preglednica 7: Vrhnja raven OEE in celovitega OEE za različne tipe industrije 

Industrija OEE vrhnja raven Celoviti OEE 
Serijska proizvodnja  85 % 60 % 
Procesna proizvodnja  >90 % >68 % 
Metalurgija 75 % 55 % 
Proizvodnja papirja 95 % >70 % 
Proizvodnja cementa >80 % 60 % 

Vir: Čuk 2009, 41. 



 
4 PREDSTAVITEV PODJETJA 

Skupina Primorje je v Ajdovščini eno izmed vodilnih gradbenih podjetij. S svojimi 2.500 
zaposlenimi je v svoji regiji daleč najuspešnejše podjetje. Izbira podjetja kot študij primera je 
bila preprosta, saj je bilo s strani podjetja omogočeno direktno zbiranje podatkov v 
proizvodnem procesu. Proizvodnja betonskih elementov poteka na enak način tudi v drugih 
sorodnih podjetij. Iz tega vidika je mogoče pridobljene rezultate analiz posplošiti.   

Nastanek podjetja sega v čas po drugi svetovni vojni. Gradbeno podjetje Primorje, d. d. je bilo 
ustanovljeno leta 1946 kot podjetje iz enote Novgrad. Enota Novgrad je skrbela za gradnjo 
ambulant, barak za bolnice, delavnice, pa tudi za vzdrževanje komunikacij na osvobojenem 
ozemlju. Po osvoboditvi je Novgrad prešel v roke pristojnemu vojnemu področju.  

Leta 1946 je nastalo Pokrajinsko gradbeno podjetje v Vipavi. V naslednjih obdobjih se je iz 
Primorja odcepil LIP Ajdovščina. Leta 1947 so ustanovili delovodsko šolo v Vipavi, sedež 
podjetja pa preselili v Ajdovščino. V okviru podjetja so zgradili delavnice in upravo, 
ustanovili dramsko skupino, športno društvo in pevski zbor. Leta 1948 so pričeli z gradnjo 
Nove Gorice. Gradbišče se je leta 1950 osamosvojilo v podjetje Soča, danes Primorje, d. d. 
Oktobra je bil izvoljen prvi delavski svet. 

Sprva je bila naloga podjetja predvsem obnova cest, železnic, mostov, predorov in porušenih 
domov. 

V prvi polovici šestdesetih let je Primorje intenzivno vlagalo v razvoj in povečevanje 
proizvodnih zmogljivosti predvsem na področju nizkih gradenj. 

Sedemdeseta leta so prinesla širitev poslovanja podjetja na tuja tržišča. Poleg številnih 
objektov doma je Primorje intenzivno gradilo v Iraku, kasneje v Alžiriji, Libiji in Jordaniji, 
vrsto pomembnih objektov pa je dokončalo tudi v Bosni in Hercegovini, Avstriji, Nemčiji in 
na Hrvaškem. 

Obdobje konca osemdesetih je zaznamovala velika kriza slovenskega gradbeništva. Ta je 
Primorju narekovala radikalno spremembo v strukturi del. Nekoč predvsem v nizke gradnje 
usmerjeno podjetje, je pričelo z intenzivno gradnjo poslovnih in stanovanjskih objektov za 
trg. Z novimi strateškimi usmeritvami in dvigom kakovosti vseh poslovnih funkcij se je 
Primorje prilagodilo novim tržnim razmeram, celo več, pripravilo se je na nove izzive. 

Ponoven začetek gradnje slovenskih avtocest v drugi polovici devetdesetih let je Primorju 
prinesel nov zagon. Podjetje je v izjemno kratkem času posodobilo strojno-transportni park 
ter razširilo in moderniziralo proizvodnjo gradbenih materialov. Veliko je investiralo tudi v 
proizvodnje betonskih izdelkov in betonske galanterije. Primorje je še danes eden 
najpomembnejših izvajalcev del v okviru slovenskega nacionalnega programa gradnje 
avtocest. 



 
Z osamosvojitvijo Slovenije je doživelo podjetje največji udarec, saj je prišlo do razpada 
jugoslovanskega trga. Za ta čas je značilno, da je propadlo veliko slovenskih gradbenih 
podjetij, predvsem tistih, ki so bila izključno vezana na jugoslovanski trg. Primorje se je v tem 
času preoblikovalo v specializirano podjetje za gradnjo avtocest. 

Podjetje je uspešno prebrodilo težave in sprejelo novo strategijo razvoja z novimi cilji. 
Osvojena nova znanja, tehnološki razvoj in organizacijske spremembe so povečale uspešnost 
in učinkovitost podjetja. Primorje je začelo uspešno graditi avtocestni križ v Sloveniji. Poleg 
del na avtocestah pa je Primorje izvajalo tudi druge projekte. V izgradnji sta bili dve 
hidrocentrali Plave II in Doblar II. 

Z jasno začrtano strategijo razvoja in s premišljenimi poslovnimi povezavami je Primorje ob 
prelomu tisočletja oblikovalo Skupino Primorje, ki je danes vodilni poslovni sistem za 
gradbeništvo v Sloveniji. S kakovostjo zgrajenih objektov, gradbenih proizvodov in storitev 
se lahko enakovredno kosa s podobnimi gradbenimi poslovnimi sistemi na območju srednje 
Evrope. Z odličnimi referencami, znanjem in izkušnjami se Primorje ponovno uveljavlja tudi 
na tujih gradbenih trgih. 

Februarja leta 1998 se je preoblikovalo v delniško družbo z enočlansko Upravo, ki jo 
predstavlja generalni direktor Dušan Črnigoj. Družba Primorje je ena prvih gradbenih podjetij 
v Sloveniji z mednarodnim priznanjem za kakovost ISO 9001 za celotno področje poslovanja. 
S kakovostjo zgrajenih objektov, gradbenih proizvodov in storitev se uvršča v sam vrh 
slovenskega gradbeništva. 

Vstop v novo tisočletje predstavlja za podjetje nov izziv. Za Primorje pomeni to začetek 
sprejemanja novih strategij kapitalskih povezav. S pomočjo hčerinskih družb se oblikuje 
Skupina Primorje, ki predstavlja enega izmed največjih gradbenih podjetij v Sloveniji. 
Podjetje nadaljuje tehnološko opremljenost podjetja in osvojitev novih znanj. Začne se 
obdobje gradnje velikih razsežnosti, katerega najvidnejša sled ostaja izgradnja črnokalskega 
viadukta na primorskem kraku avtoceste na poti do morja. 

Skupina Primorje v zadnjih letih širi svojo dejavnost tudi na tuje trge, kjer izvaja različna 
gradbena dela. Največ del se izvaja na ozemlju bivše Jugoslavije. Primorje ima svoja 
predstavništva na Hrvaškem, v Črni gori ter v Bosni in Hercegovini. Z nakupom lastniških 
deležev v podjetju PZPP Požarevac, pa je Primorje nastopilo tudi na srbskem trgu. S širitvijo 
svoje dejavnosti na ta področja Primorje izvaja gradnjo avtocest, inženirskih projektov, 
gradnje stanovanj, čistilnih naprav in vodovodov tudi na tem delu sveta. S skupnim tržnim 
nastopom želi Primorje povečati obseg poslovanja in si zagotoviti čim večji tržni delež.  

Skupina Primorje posveča posebno pozornost izvajanju specialnih del z uporabo specialnih 
tehnologij in znanj. Podjetje je med vodilnimi pri uporabi najnovejših postopkov pri gradnji 
zahtevnih objektov. Najpomembnejši del teh del predstavljajo izvajanje geotehničnih del kot 



 
so pilotiranje, sidranje in geotehnična zaščita gradbenih jam. V sodelovanju s francosko firmo 
Freyssinet je Primorje v letu 2005 razvilo lastno proizvodnjo getehničnih sider.  

Drugo področje specialnega inženiringa pa predstavlja gradnja cestnih in železniških 
predorov, kjer se Skupina Primorje v sodelovanju s tujimi, loteva najzahtevnejših projektov. 
Eden izmed takih projektov je gradnja predora Ključ v Črni gori. 

4.1 Organizacijska zgradba Skupine Primorje 

Organizacijska zgradba Skupine Primorje temelji na divizijski organizacijski strukturi, z 
upoštevanjem vodilne vloge Primorja, d. d., kot obvladujoče družbe. Družbe in Poslovne 
enote z enako oz. podobno dejavnostjo se združujejo v petih divizijah: 
− divizija Visokogradbena dejavnost, 
− divizija Nizkogradbena dejavnost, 
− divizija Strojna dejavnost, 
− divizija Dela v tujini in spec. inženiringi, 
− divizija Tržna gradnja. 

Vse divizije imajo podporo v skupnih službah: marketingu, inženiringu in ekonomskem 
področju, ki so enotne za vse divizije oziroma za vsa podjetja, poslovne enote in enote znotraj 
skupine Primorje. Organizacijsko zgradbo prikazuje slika 8. 

 
Slika 8: Organizacijska zgradba Skupine Primorje 

Vir: Primorje, d. d., 2010. 
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4.2 Kapitalska povezanost in medsebojne povezave 

Poslovne in kapitalske povezave so prvi korak Primorja na poti prilagajanja vsesplošnemu 
trendu globalizacije poslovanja. Primorje je s kapitalskimi naložbami in z ustanavljanjem 
hčerinskih podjetij tvorila Skupino Primorje. Z ustanovitvijo Skupine Primorje so se 
spremenila razmerja in organizacijske oblike podjetja Primorje. Osnovna organiziranost 
družbe ostaja zvesta linijsko štabni obliki organiziranosti, ki omogoča tako horizontalno, kot 
vertikalno povezanost. S to obliko se ohranja demokratičnost vodenja in upravljanja podjetij. 
Kapitalsko povezanost prikazuje slika 9. 

 
Slika 9: Kapitalska povezanost Skupine Primorje 

Vir: Primorje, d. d., 2010. 
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4.3 Procesi znotraj organizacijske strukture Skupine Primorje, d. d. 

Znotraj Skupine Primorje je identificiranih sedem osnovnih procesov. Zaporedje procesov in 
medsebojna povezanost, viri procesov, vhodi v procese, izhodi iz procesov so predstavljeni v 
grafični obliki. 

 

Slika 10: Procesi v Skupini Primorje 

Vir: Primorje, d. d., 2010. 
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V nadaljevanju predstavljamo procese delovanja v Skupini Primorje glede na način odločanja 
v odnosu na centralizacijo. V Skupini Primorje imamo centralizirane naslednje dejavnosti: 
− Strategija skupine. Strategijo opredeli upravni odbor Primorja, d. d. po posameznih 

divizijah skupine. Predloge za sestavo strategije izdelajo: 
− v oddelku Marketing, predvsem tržna strategija,  
− v oddelku Inženiringa se definira tehnološki razvoj,  
− v Ekonomskem področju in  
− vodje posameznih divizij. 

− Upravni odbor Primorja, d. d. usmerja operativno poslovno politiko vseh družb v skupini. 
Odvisne družbe morajo izpolnjevati navodila obvladujoče družbe Primorje, d. d. 

− Finančna služba v Skupini Primorje je centralizirana. To velja za vse družbe v skupini 
razen za podjetje Rudis in za družbe, ki niso v večinski lasti obvladujoče družbe 
Primorje, d. d.). 

− Računovodski sistem in kontroling uspeha poslovanja posameznih družb je enoten in 
centraliziran. Pregled nad financami in enotnost računovodskega sistema se zagotavljata 
preko centralnega računovodskega sistema (FIRIS) in finančne službe. 

− Sistem kalkulacij in obračuna gradbenih projektov. Sistem kalkuliranja projektov se 
zagotavlja preko enotnih normativov, enotnega cenika in enotnega računalniško 
podprtega modela kalkulacij (GIPS). 

− Kadrovska politika. Izvajanje kadrovske službe, zaposlovanje in izobraževanje ter 
vzdrževanje kadrovsko informacijskega sistema KIS je v skupini centralizirano. 

− Sistem plač, način obračuna , dodatki za delo in drugi elementi plač so enotni za vsa 
podjetja in družbe v Skupini Primorje. Obračun plač se izvaja enotno v oddelku 
informatike za vse družbe. 

− Mehanizacija. Divizija strojna dejavnost izvaja koordinacijo in nadzor nad uporabo 
gradbene mehanizacije za celo skupino Primorje tako, da združuje vse kooperante z 
gradbeno mehanizacijo v skupini Primorje in vodi enoten katalog strojne opreme. V 
Skupini Primorje veljajo enotne cene za medsebojno obračunavanje storitev. Tudi 
kalkulativne osnove za izračun medsebojne cene so enotne za celo skupino Primorje. 

− Mehanizacija v lastniškem smislu ni centralizirana v Diviziji strojne dejavnosti. Del 
opreme je v lastništvu posameznih družb (CPG, d. d., Stavbar IGM, d. o. o.), del strojne 
opreme pa je z najemno pogodbo dodeljen enotam koristnicam te strojne opreme (PE 
Mehanizacija, PE Primorje ABK Ajdovščina), del strojne opreme pa je v uporabi pri 
povezanih družbah (Stavbenik, d. o. o., Gradbinec Gip, d. o. o.). 

− Nabavna služba se izvaja za celotno skupino Primorje centralno preko oddelka Splošne 
komerciale. Splošna komerciala centralno izvaja tudi »prodajo, ki se nanaša na nabavo«. 
To so razni vezani posli, kompenzacije itd. 

− Potek gradbenega procesa od pridobivanja del do obračuna je v skupini standardiziran in 
za vse družbe obvezen ter podvržen nadzoru s strani Inženiringa, ki ga izvaja preko 
Kontrolinga projektov. 



 
− Informatika. Oddelek informatike služi za avtomatsko obdelavo podatkov za celotno 

skupino Primorje. Njihovo delo se nanaša na zagotavljanje programske opreme in strojne 
opreme. 

V Skupini Primorje so decentralizirane naslednje dejavnosti: 
− način poslovanja, ki ga direktorji družb in vodje poslovnih enot opredelijo v poslovnem 

načrtu družbe oz. poslovnih enot; 
− podjetniška iniciativa (pridobivanje del, motiviranje zaposlenih itd.); 
− način ustvarjanja dodane vrednosti posamezne družbe v skupini preko izvajanja 

projektov; 
− odgovornost za splošne stroške družbe oz. poslovne enote. Nadzor nad uspehom družb in 

poslovnih enot se izvaja preko Kontrolinga poslovanja, ki je organiziran znotraj 
Ekonomskega področja v Primorju, d. d. 

4.4 Predstavitev PE Primorje ABK 

Poslovna enota Primorje ABK je organizirana v okviru Visokogradbene dejavnosti 
obvladujoče družbe Primorje, d. d. Naloge te enote so poleg gradnje VG objektov tudi 
proizvodnja in montaža betonskih izdelkov, proizvodnja in montaža armature, ter izdelava in 
montaža lesnih izdelkov. 

Organizacijska zgradba poslovne enote je sestavljena iz treh poglavitnih delov, in sicer: 
− proizvodnje, 
− montaže, 
− operative. 

Proizvodnja se sestoji iz treh enot, ki so prostorsko oziroma krajevno ločene med seboj. Te 
enote so: 
− obrat Laže, 
− tesarski obrat, 
− obrat Gobi. 

V obratu Laže je surovinska baza za materiale, separacija materiala in asfaltna baza. Poleg 
tega imamo v Lažah še proizvodnjo nekaterih betonskih elementov in deponijo. 

V tesarskem obratu se izvaja proizvodnja in montaža lesnih izdelkov za potrebe celotne 
Skupine Primorje. Poleg lastnih potreb po lesnih izdelkih, pa z lenimi izdelki oskrbujemo tudi 
zunanji trg. 

Največji proizvodnji obrat pa se nahaja v Ajdovščini v ti. Obratu GOBI. V obratu se izvaja 
proizvodnja betonskih elementov, katera bo predmet naše raziskave. Poleg te proizvodnje, pa 



 
je v tovarni še železokrivnica in betonarna. Prav tako imamo na lokaciji lasten laboratorij za 
gradbene potrebe. Celotno organizacijsko zgradbo poslovne enote prikazuje naslednja slika 
11. 

 

Slika 11: Organizacijska zgradba poslovne enote 

Vir: Primorje PK0 2010. 



 
5 PROCES IZDELAVE PREDNAPETIH VOTLIH PLOŠČ 

Votle plošče se uporabljajo v več etažnih konstrukcijah, predvsem za medetažne konstrukcije, 
strehe, stene in podobne aplikacije. Sistem gradnje z votlimi ploščami je tak, da se te plošče 
izdelajo v tovarniških prostorih, potem pa se jih pripelje na gradbišče in vgradi v objekte. Za 
to delo poskrbi posebna organizacijska enota, ki ji pravimo Montaža. 

Elementi se izdelujejo v proizvodnem obratu z ekstrudiranjem. Stranske robove imajo posebej 
oblikovane, da se izoblikuje strižni moznik za prenos vertikalnega striga med sosednjimi 
elementi. Za delovanje učinka diafragme morajo vzdolžni stiki med elementi delovati kot 
horizontalni strižni stiki. Dodatno, učinek diafragme zagotavlja konstrukcijska betonska 
plošča, ki se jo naknadno zalije na končan strop iz prednapetih votlih plošč. 

5.1 Priprava, razporeditev in napenjanje kablov 

Postopek izdelave votlih plošč začne z odstranitvijo predhodno končanih plošč iz proge. Ta 
postopek zahteva veliko časa, delovne sile in materialnih sredstev. Prikaz tega dela bo podan 
v nadaljevanju. Potem, ko je linija izpraznjena, jo je treba dobro mehansko očistiti vseh 
betonskih delcev in ostankov predhodne plošče. Eden izmed zaposlenih delavcev s posebno 
pripravo namaže celotno progo z opažnim oljem.  

 

Slika 12: Priprava proizvodne linije pred vlivanjem betona 

Naslednja operacija je položitev jeklenih kablov po pripravljeni proizvodni liniji. Kable se 
razporedi skladno s projektno specifikacijo, glede na dolžino in debelino votle plošče. 
Razporeditev in število kablov, natančnost napenjanja ter kontrola sidranja direktno določajo 
nosilnost plošč. Za doseganje dobre adhezije, morajo biti kabli pred vgradnjo čisti, 



 
razmaščeni in brez korozije. Razporeditev in število kablov odobri vodja proizvodnje. Kable 
se raztegne po proizvodni liniji s posebnim strojem.  

 

Slika 13: Razvod in napeljava kablov 

Potem, ko so kabli raztegnjeni po proizvodni liniji, sledi operacija napenjanja kablov. Ta 
postopek se izvaja s posebno pripravo. Zaradi varnostnih razlogov je v času napenjanja 
kablov proizvodna linija prazna. Po končanem napenjanju mora delovodja sestaviti zapisnik o 
prednapenjanju, ki mora biti na razpolago v proizvodnji. 

 

Slika 14: Prednapenjanje kablov 

5.2 Vgrajevanje in zorenje betona 

Beton vgrajujemo s pomočjo električno motornega stroja ekstrudorja, z načinom strižnega 
kompaktiranja betona. Za pravilno vgradnjo je potrebna stalna kontrola delovanja ekstrudorja, 
ki jo izvaja strojnik na ekstrudorju. Kontrolira se:  
− da je površina brez razpok; 
− dimenzije izdelka; 
− prekritje betona nad kabli. 



 

 

Slika 15: Vgrajevanje betona 

Takoj po zalitju proge se začne z merjenjem odreznih dolžin in izvedbo eventualnih odprtin, 
tako, da operiramo še s svežim betonom. Paziti je treba, da se ne poškoduje reber (kabli) ter 
na sidranje kablov na konceh plošč. 

Za pravilnost izmere odreznih dolžin in izvedbo lukenj je odgovoren delovodja. Vsako 
izmerjeno in obdelano ploščo se tudi označi s pripadajočo pozicijsko številko ter drugimi 
podatki, ki so predpisani. 

 

Slika 16: Merjenje in označevanje dolžin 

Po obdelavi elementov, se celotno progo prekrije s paronepropustnimi membranami. Progo za 
PVP se nato segreva po režimu, da prirast temperature v prvih dveh urah ni večji kot 25 °C/h. 
Največja dosežena temperatura pa ne sme presegati 65 °C. Zorenje betona pred razrezom 
kablov mora trajati vsaj pet ur. 



 

 

Slika 17: Pokrivanje svežega betona s paronepropustno folijo 

5.3 Trdnost betona 

Stopnjo določene tlačne trdnosti betona kontroliramo na tehnoloških kockah dimenzij 
150x150x150 mm. Kable lahko popustimo, ko je stopnja dosežene tlačne trdnosti betona vsaj 
70 % projektirane tlačne trdnosti betona po 28 dneh. Za potrebe stalne kontrole ustreznosti 
betona se v laboratoriju jemlje vzorce v skladu s predpisi. Laborant takoj po pričetku 
betoniranja linije vzame vzorec betona v posebno kocko in analizira kakovost betona. 

 

Slika 18: Preverjanje trdnosti betona 

5.4 Rezanje in popuščanje kablov ter rezanje plošč 

Ko smo ugotovili zadostno doseženo tlačno trdnost, lahko popustimo kable. Običajno se to 
delo izvaja po 24 urah od vlivanja betona. Pred rezanjem je treba kontrolirati morebitne 
vzdolžne razpoke zaradi krčenja, ki pa se po rezanju zaprejo. Praviloma začnemo z rezanjem 
plošč s tistega konca proge, kjer smo prerezali kable. Posebno pozornost je treba posvetiti 
kontroli, da so vsi kabli prežagani posebno še krajni kabli. Na konceh plošč pride zaradi 
nezadostne sprejemljivosti med betonom in kabli do zdrsa, kar je lahko še najbolj 
problematično pri krajnih kablih. Potrebna je stalna vizualna kontrola vseh plošč na progi. Pri 



 
dveh do treh ploščah pa se zdrs tudi meri. Za določen kabel je merodajna srednja vrednost 
zdrsov z obeh strani plošče. 

 

Slika 19: Rezanje kablov 

5.5 Dvig iz kalupa in transport na deponijo 

Z dvižnim jarmom dvigamo plošče s proge tako, da je rob prijemal minimalno 20 cm od 
konca plošče; odlagamo jih na transportna sredstva s katerimi vozimo na deponijo. Pri 
odlaganju nanje moramo paziti, da previs plošč brez zgornjih kablov ni večji od 1 m, plošče z 
izrezi in luknjami pa morajo biti podložene tako, da ležijo na podpori na mestu plošče s celo 
širino. Če dvig s prijemali zaradi večjih izrezov ni možen, se takoj po zalitju v izvotline plošč 
zabetonirajo kljuke za dvig ali izdelajo prečne luknje za namestitev jeklenih moznikov. 

 

Slika 20: Transport votlih plošč na deponijo 



 

 

Slika 21: Pretovor plošč na deponiji 

5.6 Kontrola razpok 

Betonska mešanica mora biti vzdolž celotne proge enovita, da ne bi zaradi različnega krčenja 
prihajalo do razpok. Dovoljene so le majhne razpoke reda velikosti 0,2 mm do globine h/3 in 
dolžine h, kjer je h višina opazovane plošče. V nadaljevanju navajam vrste razpok. 
− Kratke, plitve in enostranske razpoke niso nevarne, prav tako ne, če ne gredo čez celo 

višino plošče. 
− Tak tip razpok le malo vpliva na nosilnost. Če segajo razpoke do zgornjih kablov, lahko 

take plošče uporabimo z zalitjem tlačne plošče. Majhne razpoke niso problematične. 
− Razpoke v bližini podpore zmanjšujejo strižno nosilnost. V sidrni coni so dovoljene le 

lasaste razpoke tega tipa, zunaj nje pa take, ki segajo navzdol do 1/3 višine. Pri večjih 
razpokah se ploščo izloči. 

− Razpoke so lahko nevarne za dvig in zmanjšujejo strižno nosilnost. Tolerira se razpoke 
na enem rebru, če je razpokanih več, se ploščo izloči. 

− Razpoke tega tipa zmanjšujejo strižno nosilnost, lahko pride do zdrsa kablov. Če kabel 
zdrsne čez dovoljeno mero, se ga izloči, plošča pa je ustrezno manj nosilna. 

− Razpoke le malo vplivajo na nosilnost. Pri večjih ali če se rob okruši, moramo tako 
ploščo upoštevati kot ploščo z izrezom. 

− Tak tip razpok ponavadi ni nevaren, paziti moramo pri dvigu. 
− Poškodbe tega tipa ponavadi niso nevarne; če so manjših dimenzij, se jih lahko sanira z 

dobetoniranjem. 

V primeru pojave večjih razpok, je treba le-te spremljati in jih ustrezno ovrednotiti s strani 
kontrolne osebe. Če so te razpoke le lokalnega značaja, je mogoče del plošče s proge izrezati. 



 
Dovoljene tolerance v merah so osnova za doseganje višje kakovosti v montažni gradnji, in 
sicer manjših odstopanj in večje varnosti v fazi montaže ter samega videza po dokončanju 
objekta. 

5.7 Označevanje in dokumentiranje 

Vsak element mora biti opremljen z naslednjimi podatki: 
− oznako izdelovalca; 
− pozicijsko oznako; 
− datumom izdelave; 
− objekt, za katerega je bila plošča izdelana. 

Na spremljajoči dobavnici pa mora biti označevalna nalepka.  

 

Slika 22: Označba na betonski plošči 

5.8 Kontrola kakovosti na deponiji  

Pri odlaganju na deponiji je treba upoštevati naslednje: 
− dovoljeno je odlaganje le na ravne utrjene površine; 
− maksimalna višina odlaganja je 5 m, za daljše plošče pa 3 m; 
− plošče enakih dolžin in brez večjih lukenj naj bodo odložene skupaj; 
− med posamezne plošče se vstavlja lesene distančnike, ki naj segajo čez rob plošč in so 

dovolj visoki, da se lahko uporabijo vilice za dvig; 
− vsi distančniki morajo biti nameščeni točno eden nad drugim  

Posebno pozornost je treba posvetiti ploščam z večjimi odprtinami. Odlagamo jih posebej, 
največ do višine 3 m. Pri manipulaciji plošč z daljšimi previsi si pomagamo z nameščanjem 
jeklenih trakov ali drugih nosilnih sredstev na zgornjo površino plošč. 



 
6 DOLOČITEV KAZALNIKOV ZA MERJENJE UČINKOVITOSTI 

PROIZVODNJE 

Proizvodnja votlih plošč poteka v proizvodni hali na petih vzporednih linijah. Za spremljanje 
proizvodnje in merjenje potrebnih podatkov za izračun OEE, smo pripravili ustrezen obrazec 
za spremljanje proizvodnje. V nadaljevanje predstavljamo podatke o proizvodnji prednapetih 
votlih plošč za obdobje od aprila 2010 do novembra 2010. 

Preglednica 8: Kumulativni podatki o proizvodnji po linijah 

Linija Oznaka Dni Metri 'm Vsota m3 Površina m2 
1 PVP 160 23 2.311,500 284,321 2.686,188 
1 PVP 200 16 1.564,980 195,631 1.813,282 
1 PVP 265 18 1.819,990 313,038 2.140,685 
1 PVP 320 14 1.338,890 261,084 1.588,056 
1 PVP 400 37 3.811,520 930,008 4.492,008 
2 PVP 160 22 2.275,170 279,849 2.643,595 
2 PVP 200 12 1.195,220 149,406 1.431,005 
2 PVP 265 20 1.979,320 340,446 2.273,168 
2 PVP 320 13 1.298,260 253,160 1.545,244 
2 PVP 400 35 3.512,100 856,949 4.179,714 
3 PVP 160 11 1.081,990 133,088 1.172,860 
3 PVP 200 6 620,150 77,524 714,580 
3 PVP 265 15 1.555,900 267,622 1.777,633 
3 PVP 320 5 510,800 99,603 608,225 
3 PVP 400 37 3.671,610 895,870 4.349,519 
4 PVP 160 13 1.318,910 162,228 1.469,404 
4 PVP 200 3 307,220 38,402 363,617 
4 PVP 265 8 845,840 145,484 960,916 
4 PVP 320 5 498,120 97,133 597,744 
4 PVP 400 33 3.317,150 809,385 3.948,851 
5 PVP 160 12 1.212,220 149,104 1.454,664 
5 PVP 200 1 102,440 12,805 122,928 
5 PVP 265 9 926,240 159,314 1.081,394 
5 PVP 320 4 395,420 77,106 474,504 
5 PVP 400 35 3.394,840 828,338 3.984,613 
     40.865,800 7.816,898 47.874,397 

 

6.1 Podatki na ravni linij 

Kot je bilo že omenjeno, je v primeru napak (slabih m2 plošč) in v primeru okvar strojev enota 
analize linija, ker so napake in okvare odvisne od linije.  



 
V primeru napak je v nadaljevanju analiziran vzorec vseh pet linij, obeh izmen (A in B) za 
celotno obdobje od vključno 1. aprila 2010 do 30. novembra 2010. Vsega skupaj je 
analiziranih n=409 linij za vse dni in vse izmene iz opazovanega obdobja. 

V primeru okvar so bile analizirane le tiste linije, kjer so se zgodile okvare, pri čemer je v 
slednjem primeru analiziran vzorec n=52 okvar na linijah za vse dni in izmene iz 
opazovanega obdobja. 

Preglednica 9: Vzorec vseh linij  

 f % 
linija 1 109 26,7 
linija 2 102 24,9 
linija 3 75 18,3 
linija 4 62 15,2 
linija 5 61 14,9 
skupaj 409 100,0 

 

Kot je razvidno iz preglednice 9, so bile linije z nižjo oznako (1, 2 ...) bolj pogosto 
uporabljane kot linije z višjo oznako (3, 4, 5). 

V kolikor bi se struktura preglednice 9 in preglednice 10 v celoti ujemala, bi to pomenilo, da 
so se okvare relativno enakomerno »razpršile« med linije. Ker pa sta v preglednici 10 liniji 119 
in 320 relativno bolj zastopani, je moč ugotoviti, da so se okvare relativno gledano v večji meri 
dogajale na teh dveh linijah (na liniji 1 in 3). 

Preglednica 10: Vzorec linij z okvarami strojev  

 f % 

linija 1 16 30,8 

linija 2 12 23,1 

linija 3 13 25,0 

linija 4 5 9,6 

linija 5 6 11,5 

skupaj 52 100,0 

 

                                                 
19 V preglednici 10 je linija 1 relativno bolj zastopana (30,8 %) kot v preglednici 9, kjer je ta linija 
relativno manj zastopana (26,7 %) 
20 V preglednici 10 je linija 3 relativno bolj zastopana (25,0 %) kot v preglednici 9, kjer je ta linija 
relativno manj zastopana (18,3 %) 



 
6.2 Podatki na ravni izmen 

Kot je bilo že omenjeno, je v primeru analize OEE statistična enota izmena, saj je OEE 
mogoče izračunati le na ravni izmene. 

V opazovanem obdobju sta določene dneve delali dve izmeni, določene dneve pa le ena 
izmena, odvisno od naročil. Če seštejemo vse izmene za vse dneve opazovanega obdobja, je 
vsega skupaj n=174 izmen.  

Preglednica 11: Vzorec vseh izmen  

 f % 

Izmena A 110 63,2 

Izmena B 64 36,8 

Skupaj 174 100,0 

 

Iz preglednice 11 je razvidno, da je bila v opazovanem obdobju izmena A na delovnem mestu 
skoraj dvakrat več oziroma kar 110 dni v primerjavi z izmeno B, ki je bila na delovnem mestu 
le 64 dni. 

6.3 Analiza zbranih podatkov potrebnih za izračun OEE 

6.3.1 Analiza na ravni vseh linij 

Kot je bilo že omenjeno je v primeru napak (slabih m2 plošč) enota analize linija, ker so 
napake in okvare odvisne od linije.  

Preglednica 12: Statistični kazalniki univariatne analize na ravni linij 

Oznaka plošč 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
PVP 160 81 19,8 19,9 19,9 
PVP 200 38 9,3 9,3 29,2 
PVP 265 70 17,1 17,2 46,3 
PVP 320 41 10,0 10,0 56,4 
PVP 400 178 43,5 43,6 100,0 

Valid 

Total 408 99,8 100,0  
Missing  1 0,2   
Total 409 100,0   

 



 
Preglednica 12 – nadaljevanje 

Izmena, ki betonira linijo 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
A 224 54,8 54,8 54,8 
B 185 45,2 45,2 100,0 

Valid 

Total 409 100,0 100,0  
 

Vrsta procesa Z/K 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1 K 311 76,0 76,0 76,0 
2 Z 98 24,0 24,0 100,0 

Valid 

Total 409 100,0 100,0  
 

Descriptive Statistics 
 Delež dobrih M2 n  

N 406 406 
Minimum 54,96  

Maximum 100,00  

Mean 98,79  

Std. deviation 3,84  

Skewness -5,22  

Kurtosis 43,95  

 

Na ravni linij je glavni cilj analize ugotoviti, pri kateri vrsti plošč je v povprečju največji 
delež slabih m2.21 V nadaljevanju sledi statistična analiza skladno s tem ciljem. Postavimo 
ničelno hipotezo da imajo vse oznake plošč enak delež dobrih plošč. 

H0: vse oznake plošč imajo enak delež (%) dobrih m2 plošč. 

H1: plošče nimajo enakega delež (%) dobrih m2 plošč. 

Ker se deleži (%) dobrih m2 vseh linij ne porazdeljujejo normalno22 je namesto aritmetične 
sredine te spremenljivke uporabljen rang, za primerjavo deleža (%) dobrih m2 glede na 
oznake plošč pa Kruskal-Wallisov neparametrični test, ker imajo oznake plošč več kot dva 
možna odgovora (gre za več kot dve neodvisni skupini).  

                                                 
21 Slabi m2 so indikatorji okvar. 
22 Koeficienta asimetričnosti in sploščenosti nista na intervalu od vključno -1 do +1. 



 
Preglednica 13: Kruskal-Wallis test deleža dobrih m2 na ravni vseh linij  

Oznaka plošč f Povprečni rang  
delež dobrih m2 

PVP 160 81 182,68 
PVP 400 176 204,39 
PVP 265 70 209,04 
PVP 320 41 217,46 
PVP 200 38 218,50 
Total 406  
statistična značilnost Kruskal Wallisovega testa sig.=0,02 (razlike so statistično značilne) 

 

Rang ima lahko vrednost med 1 in 406 (toliko je veljavnih navedb dobrih m2 za vse), pri 
čemer nižji kot je rang, nižji je delež (%) dobrih m2, višji kot je rang, višji je delež (%) dobrih 
m2. 

Kot je razvidno iz preglednice 13, je v povprečju najmanjši delež (%) dobrih m2 pri ploščah 
PVP 160 (povprečni rang=182,68) in pri ploščah PVP 400 (povprečni rang=204,39). 
Najslabši rezultati so torej pri največjih in najmanjših ploščah. 

Največji delež (%) dobrih m2 oziroma najboljši rezultati pa so pri ploščah PVP 200 
(povprečni rang 218,50). 

Če bi želeli preveriti, ali je omenjena razlika med najboljšimi rezultati (PVP 200) in 
najslabšimi rezultati (PVP 160) statistično značilna, je treba upoštevati statistično značilnost 
(sig.) oziroma stopnjo tveganja Kruskal Wallisovega testa, ki je 0,02. Ker je omenjena stopnja 
tveganja manjša ali enaka od 0,05 (5 %23), lahko posplošimo iz vzorca na populacijo, da 
imajo tudi v populaciji plošče PVP 160 na splošno najmanj dobrih metrov in plošče PVP 200 
na splošno največ dobrih m2. 

6.3.2 Analiza na ravni linij z okvarami strojev 

Kot je bilo že omenjeno v poglavju o vzorcu, so v primeru okvar analizirane le linije, kjer so 
se zgodile okvare, pri čemer gre za vzorec n=52 okvar linij. Cilj te analize je raziskati, ali se 
napake enakomerno porazdeljujejo med linijo, vzrokom, izmeno in oznako plošč. Postavimo 
ničelno hipotezo, da se napake enakomerno porazdeljujejo med linijami in oznakami plošč. 

H0: napake se enakomerno porazdeljujejo med linijami in oznakami plošč 

                                                 
23 Gre za tveganje pri sklepanju iz vzorca na populacijo. V družboslovju velja nenapisano pravilo, da 
če je stopnja tveganja največ 5 % (sig.≤0,05), da lahko z gotovostjo sklepamo iz vzorca na populacijo. 



 
H1: napake se neenakomerno porazdeljujejo med linijami in oznakami plošč 

Preglednica 14: Kontingečna tabela in Fisherjev test linija * oznaka plošč  

    Oznaka plošč   
    PVP 160 PVP 200 PVP 265 PVP 320 PVP 400  Total 

Linija 1 11,80 % 0,00 % 7,80 % 1,95 % 9,80 % 31,35 % 
  2 9,80 % 2,00 % 3,90 % 0,00 % 7,80 % 23,50 % 
  3 11,80 % 2,00 % 2,00 % 0,00 % 7,80 % 23,60 % 
  4 2,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,80 % 9,80 % 
  5 2,00 % 0,00 % 0,00 % 1,95 % 7,80 % 11,75 % 
Total   37,40 % 4,00 % 13,70 % 3,90 % 41,00 % 100,00 % 

sig. Fisherjevega testa = 0,64 

V preglednici 14 so prikazane relativne frekvence (deleži) spremenljivke linija in oznaka 
plošč, in sicer gre za (robne) deleže, ki so v omenjeni tabeli prikazano skrajno spodaj in 
skrajno desno. Kot je iz teh deležev razvidno, se je največ okvar strojev linij zgodilo pri 
ploščah PVP 400 (41,2 % vseh okvar) in pri ploščah PVP 160 (37,3 % vseh okvar). Z vidika 
linij, pa se je zgodilo največ okvar v prvi liniji (31,4 % vseh okvar) in v drugi/tretji lini 
(23,5 % vseh okvar). 

Z vidika kombinacij linija/plošča pa so najbolj pogoste napake pri ploščah PVP160 v prvi in 
tretji liniji (2*11,8 % vseh okvar). 

Na podlagi statistične značilnosti (sig.) Fisherjevega testa, ki je 0,64 oziroma je več kot 0,05, 
je mogoče ugotoviti, da so opisane razlike značilne le za vzorec in na podlagi vzorca ni 
mogoče sklepati na populacijo. 

Pri analizi vzrokov in oznakami plošč postavimo ničelno hipotezo, da se napake enakomerno 
porazdeljujejo med vzroki in oznakami plošč. 

H0: napake se enakomerno porazdeljujejo med vzroki in oznakami plošč 

H1: napake se neenakomerno porazdeljujejo med vzroki in oznakami plošč 



 
Preglednica 15: Kontingenčna tabela in Fisherjev test vzrok * oznaka plošč  

    Oznaka plošč   
    PVP 160 PVP 200 PVP 265 PVP 320 PVP 400  Total 

Vzrok beton 7,80 %   5,90 % 1,95 % 11,80 % 27,45 % 
  stroj-bunker         2,00 % 2,00 % 
  stroj-polži 3,90 % 1,95 % 2,00 %   9,80 % 17,65 % 
  stroj-stranice   1,95 % 3,90 %   7,80 % 13,65 % 
  stroj-

vibratorji 
25,50 %     1,95 % 9,80 % 37,25 % 

  zajla     2,00 %     2,00 % 
Total   37,20 % 3,90 % 13,80 % 3,90 % 41,20 % 100,00 % 

sig. Fisherjevega testa = 0,01 

Pri vzrokih je mogoče ugotoviti, da prevladujejo okvare vibratorjev (37,3 % vseh okvar) in 
beton (27,5 % vseh okvar). Okvare vibratorjev so še posebej pogoste pri ploščah PVP150, saj 
se pri teh ploščah zgodi kar vsaka četrta okvara (25,5 % vseh okvar). 

Na podlagi statistične značilnosti Fisherjevega testa, kjer je sig.≤0,05 (znaša 0,01), je mogoče 
sklepati iz vzorca na populacijo, da obstaja povezava med vzroki in oznakami plošč oziroma 
da se napake niso enakomerno porazdelile med vzroke in oznake plošč (kot bi se v primeru 
teoretičnih frekvenc, če razlik med spremenljivkama ne bi bilo). 

Pri analizi izmen in oznakami plošč postavimo ničelno hipotezo, da se napake enakomerno 
porazdeljujejo med izmenami in oznakami plošč. 

H0: napake se enakomerno porazdeljujejo med izmenami in oznakami plošč. 

H1: napake se neenakomerno porazdeljujejo med izmenami in oznakami plošč. 

Preglednica 16: Kontingenčna tabela in Fisherjev test izmena * oznaka plošč  

  Oznaka plošč   
  PVP 160 PVP 200 PVP 265 PVP 320 PVP 400  Total 

Izmena, ki betonira 
linijo 

23,50 % 2,00 % 11,80 % 1,95 % 17,60 % 56,85 % 

 13,70 % 2,00 % 2,00 % 1,95 % 23,50 % 43,15 % 
Total 37,20 % 4,00 % 13,80 % 3,90 % 41,10 % 100,00 % 

sig. Fisherjevega testa = 0,39 

Pri izmenah je mogoče ugotoviti, da je nekoliko več okvar v izmeni A (56,9 % vseh okvar). 
Če pa upoštevamo poleg izmene še oznake plošč, je mogoče ugotoviti, da ima izmena A 
relativno največ okvar plošč PVP160 (23,5 % vseh okvar), izmena B pa ima največ okvar 
PVP400 (ravno tako 23,5 % vseh okvar).  



 
Na podlagi statistične značilnosti (sig.) Fisherjevega testa, ki je 0,39 oziroma je več kot 0,05, 
je moč ugotoviti, da so opisane razlike značilne le za vzorec in na podlagi vzorca ni mogče 
sklepati na populacijo. 

Bivariatne analize – raven linij 

Preglednica 17: Delež dobrih m2 * izmena, ki betonira linijo 

izmena, ki betonira linijo f 
povprečni rang 
delež dobrih m2 

vsota rangov 

A 224 202,71 45407,50 
B 182 204,47 37213,50 
Total 406   
statistična značilnost Mann-Whitney testa sig.=0,97 (ni statistično značilnih razlik) 

 

Preglednica 18: Delež dobrih m2 * vrsta procesa 

vrsta procesa f 
povprečni rang 
delež dobrih m2 

vsota rangov 

K 308 199,59 61472,5 
Z 98  215,8 21148,5 
Total 406   
statistična značilnost Mann-Whitney testa sig.=0,04 (razlike so statistično značilne) 

 

6.3.3 Analiza po mesecih 

V tem poglavju so analizirane ure zastoja in redni servisi glede na mesece analiziranega 
obdobja. Cilj te analize je raziskati povezavo med urami zastoja in rednimi servisi. 



 
Preglednica 19: Izbrani podatki o servisih in zastojih po mesecih  

Mesec Delež (%) ur zastoja Št. rednih servisov 
April 5 % 0 
Maj 4 % 0 
Junij 3 % 1 
Julij 0 % 1 
Avgust 0 % 0 
September 0 % 0 
Oktober 4 % 1 
November 1 % 0 

 

Kot je iz tabele razvidno, ni povezave med deležem ur zastoja in servisi, pri čemer je bil 
izračunan tudi Spearmanov korelacijski koeficient, ki je 0,0, kar je dodatno potrdilo, da 
omenjeni spremenljivki nista povezani. Treba je upoštevati, da so servisi redki in da se zaradi 
tega ne da sklepati iz vzorca na populacijo. 

Ker nam ta analiza ne da ustreznega rezultata, bomo izvedli analizo povezave med 
kontinuirano proizvodnjo in urami zastojev. V ta namen izračunamo količino proizvodnje za 
vsak mesec posebej, vključno z urami zastojev in vzdrževalnimi posegi. Podatke prikazuje 
preglednica 20. 

Preglednica 20: Izbrani podatki o vzdrževalnih posegih po mesecih  

 Mesec M3 
betona 

Dobri 
m2 

Slabi 
m2 

Zastoji 
ure 

Št. 
zastojev 

Redni 
servisi 

M3 
betona/ 
zast. ure 

apr 2.002 12.891 219 108 15 0   
maj 2.693 15.175 173 108 13 0   

Kontinuirana 
proizvodnja 

jun 1.583 9.590 103 54 9 1   
Skupaj kont. 
proiz. 

  6.278 37.657 495 270 37 1 23,25 

jul 267 1.889 0 0 0 1   
avg 142 890 0 0 0 0   
sep 70 478 0 0 0 0   
okt 174 1.415 14 12 2 1   

Nekontinuirana 
Proizvodnja 

nov 846 4.800 23 6 1 0   
Skupaj nekont. 
proiz. 

 1.500 9.471 37 18 3 2 83,31 

 

Iz razpredelnice je razbrati, da v času kontinuirane proizvodnje, tj. v obdobju, ko so bile 
zaposleni dve izmeni, je bil izveden samo eden redni vzdrževalni poseg. V tem času je bilo 



 
proizvedenih 38.152 m2 betonskih plošč, za katere smo porabili 6.278 m3 betona. Imeli smo 
270 ur zastojev, kar znaša v povprečju 23,25 m3 betona na zastojno uro. To pomeni, da je 
prišlo v proizvodnji po vgrajenih vsakih 23,25 m3 betona do zastojne ure. 

V obdobju, ko je bila zaposlena samo ena izmena, sta bila izvedena dva redna vzdrževalna 
posega. Število vgrajenih m3 betona je resda manjše, vendar so se zmanjšale tudi ure zastojev. 
V povprečju znaša za to obdobje vgrajenih 83,31 m3 betona na zastojno uro. 

Iz analize lahko logično povlečemo zaključek, da je proizvodnja odvisna od proizvodnega 
obdobja in števila vzdrževalnih posegov. V primeru nepretrgane proizvodnje je nujno treba 
opravljati vse redne predvidene vzdrževalne posege. Ne opravljanje le-tega vodi do večjih 
stroškov proizvodnje, večjih zastojev in manjšega izkoristka. 



 
7 ZASNOVA IN PREIZKUS MODELA OEE NA PODLAGI ZBRANIH 

PODATKOV  

7.1 Univariatna analiza na ravni izmen 

V opazovanem obdobju od vključno aprila 2010 do konca novembra 2010 je bila proizvodnja 
organizirana tako, da sta v času kontinuirane proizvodnje od aprila do junija bili organizirani 
dve izmeni, dopoldanska in popoldanska izmena, ki smo ju poimenovali izmena A in izmena 
B. Za časa padca proizvodnje od julija do novembra, pa je proizvodnja obratovala s samo eno 
izmeno tj. izmeno A. Za obe izmeni smo izračunali statistične podatke, ki so podani v 
preglednici 21. 

Preglednica 21: Statistični kazalci proizvodnje po izmenah, ki betonirajo linijo 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
1 A 110 63,2 63,2 63,2 
2 B 64 36,8 36,8 100,0 

Valid 

Total 174 100,0 100,0  

 

Kot vidimo iz preglednice 21 ima prva izmena skoraj 2/3 podatkov (63,2 %), druga izmena B 
pa skoraj 1/3 podatkov ali 36,8 %.  

Izračun OEE 

Izračunane statistične kazalnike prikazuje preglednica 22. Zbrani podatki so bili izračunani za 
vsak dan posebej za vsako izmeno. Na podlagi zbranih proizvodnih podatkov izračunavamo 
naslednje parametre skupne učinkovitosti opreme: 
− razpoložljivost – R, 
− zmogljivost – Z, 
− kakovost – K. 

Skupna učinkovitost opreme je zmnožek vseh treh parametrov: 

OEE=R*Z*K. 

V našem primeru je OEE=0,97*0,74*0,99=0,71. 



 
Preglednica 22: Skupni statistični kazalci proizvodnje – Descriptive Statistics 

 Razpoložljivost Zmogljivost Kakovost OEE 
N 174 174 174 174 
Minimum 0,63 0,07 0,85 0,06 
Maximum 1 0,87 1,00 0,87 
Mean 0,97 0,74 0,99 0,71 
Std. deviation 0,06 0,13 0,03 0,14 
Skewness -2,03 -1,77 -2,76 -1,22 
Kurtosis 4,52 4,9 9,34 2,46 

 

V preglednici 22 so prikazani minimum, maksimum, aritmetična sredina (kot mera srednje 
vrednosti), standardni odklon (kot mera razpršenosti) ter koeficienta asimetričnosti in 
sploščenosti (kot indikatorja glede nato ali je porazdelitev spremenljivk normalna). 

7.2 Bivariatna analiza na ravni izmen 

Kot je bilo že omenjeno je v primeru analize OEE statistična enota izmena, saj je OEE 
mogoče izračunati le na ravni izmene. Na ravni izmen je glavni cilj analize ugotoviti, ali je 
OEE odvisen od izmene oziroma ali imata izmeni različne ali približno enake vrednosti OEE.  

Postavili smo ničelno hipotezo, da med izmenami A in B ni razlik v višini OEE. 

H0: izmene imajo enako vrednost OEE. 

H1: izmene nimajo enakih vrednosti OEE. 

Ker se OEE na ravni vseh izmen ne porazdeljujejo normalno,24 je namesto aritmetične sredine 
te spremenljivke uporabljen rang. Za primerjavo deleža (%) dobrih m2 glede na oznake plošč 
pa Mann-Whitney neparametrični test, ker analize predpostavljajo točno 2 izmeni (gre za 
točno dve neodvisni skupini).  

                                                 
24 Koeficienta asimetričnosti in sploščenosti nista na intervalu od vključno -1 do +1. 



 
Preglednica 23: Mann-Whitney test in povprečni rang OEE na ravni vseh izmen  

Izmena, ki betonira linijo f Povprečni rang OEE Vsota rangov 
A 110 81,12 8923 
B 64 98,47 6302 
Total 174   
Statistična značilnost Mann-Whitney testa sig.=0,03 (razlike so statistično značilne) 

 

Kot je razvidno iz preglednice 23, je povprečni rang OEE nižji pri izmeni A in višji pri izmeni 
B. Ker je višji rezultat OEE boljši, je tako izmena B v povprečju boljša od izmene A.  

Če bi želeli to preveriti še na ravni populacije, je treba upoštevati še statistično značilnost 
Mann-Whitney testa.  

Ničelno hipotezo zavrnemo, ker je izračun sig.=0,03<0,05.  

Ker je statistična značilnost (sig.) tega testa manjša od mejne vrednosti 0,05 (znaša 0,03) je 
mogoče posplošiti iz vzorca na populacijo, da je tudi v populaciji izmena B v povprečju boljša 
od izmene A. 

Bivariatno analizo bomo opravili na ravni izmen, in sicer za vsak posamezni del formule za 
izračun OEE, in sicer za razpoložljivost, zmogljivost in kakovost. Pri vsaki analizi bomo s 
pomočjo Mann-Whitneyevega testa izračunali significanco med izmenama. 

Razpoložljivost 

Razpoložljivost definiramo kot celoten razpoložljivi čas – čas neplaniranih prekinitev. 

Preglednica 24: Mann-Whitney test in povprečni rang razpoložljivosti na ravni izmen 

Izmena, ki betonira linijo f Povprečni rang 
razpoložljivosti 

Vsota rangov 

A 110 88,72 9759 
B 64 85,41 5466 
Total 174   
Statistična značilnost Mann-Whitney testa sig.=0,57 (ni statistično značilnih razlik) 

 

Na podlagi statistične značilnosti (sig.) Mann-Whitney testa, ki je 0,57 oziroma je več kot 
0,05, je moč ugotoviti, da so opisane razlike značilne le za vzorec in na podlagi vzorca ni 
mogoče sklepati na populacijo. 



 
Zmogljivost 

Zmogljivost definiramo kot razmerje med dejansko količino časa in nazivnim časom linije. 

Preglednica 25: Mann-Whitney test in povprečni rang zmogljivosti na ravni izmen 

Izmena, ki betonira linijo f Povprečni rang 
zmogljivosti Vsota rangov 

A 110 79,19 8711 
B 64 101,78 6514 
Total 174   
Statistična značilnost Mann-Whitney testa sig.=0,00 (razlika je statistično značilna) 

 

Kot je razvidno iz preglednice, je povprečni rang zmogljivosti nižji pri izmeni A in višji pri 
izmeni B. Ker je višji rezultat zmogljivosti boljši, je tako izmena B v povprečju boljša od 
izmene A. Ker je statistična značilnost (sig.) Mann-Whitney testa manjša od mejne vrednosti 
0,05 (znaša 0,00) je mogoče posplošiti iz vzorca na populacijo, da je tudi v populaciji izmena 
B boljša od izmene A. 

Kakovost 

Kakovost definiramo kot razmerje med količino dobrimi m2 betonskih plošč in celotno 
količino m2 betonskih plošč. 

Preglednica 26: Mann-Whitney test in povprečni rang kakovosti na ravni izmen 

Izmena, ki betonira linijo f Povprečni rang kakovosti Vsota rangov 
A 110 88,88 9777 
B 64 85,13 5448 
Total 174   
Statistična značilnost Mann-Whitney testa sig.=0,57 (ni statistično značilnih razlik) 

 

Na podlagi statistične značilnosti (sig.) Mann-Whitney testa, ki je 0,57 oziroma je več kot 
0,05, je moč ugotoviti, da so opisane razlike značilne le za vzorec in na podlagi vzorca ni 
mogoče sklepati na populacijo. 



 
8 SKLEP 

Vsako podjetje poskuša in išče načine, kako v zaostrenih pogojih gospodarjenja ohraniti 
dolgoročno konkurenčno prednost in s tem obstoj podjetja. Ob tem je treba zadovoljiti vse 
interesne skupine, ki vplivajo na poslovanje podjetij. Spremljanje izkoriščenosti opreme, ki jo 
uporabljajo v proizvodnem procesu, predstavlja enega izmed možnih načinov ugotavljanja in 
merjenja produktivnosti. Na osnovi zbiranja in analiziranja podatkov je mogoče izboljšati 
proizvodni proces, zmanjšati ozka grla in znižati stroške, kar neposredno vodi k boljši in večji 
konkurenčnosti podjetja. 

Namen naloge je s pomočjo spoznanj iz domače in tuje strokovne in znanstvene literature, 
izkušenj iz prakse ter praktične verifikacije na študiju primera prispevati k obvladovanju 
produktivnosti pri proizvodnji betonskih elementov. Model je bil izveden na primeru 
konkretnega gradbenega podjetja Primorje, d. d., in sicer na podlagi zbranih in analiziranih 
podatkov proizvodnje v obdobju med aprilom in novembrom 2010. V magistrski nalogi smo 
zasnovali in preizkusiti model OEE na konkretnem primeru proizvodnje betonskih elementov 
na podlagi podatkov za obdobje osmih mesecev. 

8.1 Ocena modela OEE za izračun produktivnosti 

V poglavju predstavljamo ugotovitve glede uporabnosti modela OEE za izračun 
produktivnosti. V strokovni literaturi je metoda OEE za splošno merjenje uspešnosti in 
produktivnosti nekako prezrta. Eden izmed razlogov za to je verjetno v tem, da model OEE 
gledajo v luči operativnega vodenja. Običajno je OEE v literaturi obravnavan v kontekstu 
»vitke proizvodnje« in TPM. 

Izhajajoč iz strokovne literature se pojavljajo nekatera splošna vprašanja glede kazalnika 
OEE. Pojavlja se vprašanje, katera je tista raven razpoložljivosti, zmogljivosti in kakovosti, ki 
je sprejemljiva za OEE. Prav ta vprašanja se odražajo v razlikah OEE po posameznih 
gospodarskih panogah in sektorjih. 

Čeprav OEE nudi koristne informacije o spremljanju proizvodnje, je kot ukrep za izboljšanje 
poslovanja uporaben le, če ga obravnavamo kot pravi potencial za izboljšanje poslovanja. Če 
modela ne uporabljamo samo za spremljanje proizvodnje, ampak tudi kot model za 
izboljšanje proizvodnega procesa, je koristen vodnik z vidika proizvodnega procesa, s katerim 
hitro odkrijemo elemente neučinkovitosti, kar privede do izboljšanja poslovanja. 

Da bi izkoristili model OEE za izračun produktivnosti, mora biti prepričljiv in koristen za 
uporabo proizvodnemu managementu. Kot pri mnogih drugih proizvodnih sistemih lahko 
netočni podatki kaj hitro privedejo do pomanjkanja verodostojnosti in do neuporabnosti. S 
tega vidika je treba več časa posvetiti izboljšanju sistema zbiranja in zapisovanja podatkov. 



 
Pomembno je tudi, da metoda OEE ne postane edina metoda za merjenje proizvodnih 
zmogljivosti. 

OEE nudi odlično priložnost za izboljšanja proizvodnega procesa. Glede na to, da se pri 
uporabi te metode pokažejo pomanjkljivosti v proizvodnji, jih je mogoče z uporabo drugih 
ukrepov odpraviti in tako ohraniti položaj, ki omogoča učinkovitejšo proizvodnjo. To nalogo 
mora opraviti proizvodni management. 

Nenazadnje pa je treba opozoriti, da je OEE najbolj primeren za okolje z masovno 
proizvodnjo, kjer je izkoriščenost zmogljivosti prednostna naloga in vsaka zaustavitev ali 
motnje v proizvodnji predstavljajo manjšo produktivnost, višje stroške in izpad dohodka. 

8.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja, postavljene hipoteze in cilje  

Z vidika znanstveno-raziskovalne metodologije magistrska naloga obravnava dve raziskovalni 
vprašanji, in sicer 'kako pri proizvodnji betonskih elementov definirati in izmeriti skupno 
učinkovitost opreme (OEE)' in 'kateri so ključni dejavniki, ki vplivajo na parametre OEE, tj. 
razpoložljivost, zmogljivost in kakovost v izbrani dejavnosti'. Postavljenih je bilo pet hipotez, 
ki smo jih v magistrski nalogi preverjali.  

Zastavljeni cilji magistrske naloge, tako glavni kot posredni, so doseženi. V nalogi smo 
zasnovali in preizkusili model OEE pri proizvodni betonskih elementov v konkretnem 
podjetju Skupine Primorje. Oblikovali in preverili smo ustrezne kazalnike za oceno 
produktivnosti, in sicer razpoložljivost, zmogljivost in kakovost. Prav tako smo analizirali 
vzroke izgub, ki vplivajo na učinkovitost strojev in naprav. Proučili in analizirali smo 
medsebojno korelacijo med vzdrževalnimi posegi in zastoji na proizvodni liniji. 

Metodologija empirične raziskave temelji na primarnih podatkih, ki so bili zbrani s tehniko 
opazovanja in beleženja podatkov neposredno iz proizvodnega procesa. Gre za kvantitativno 
strategijo raziskovanja. Spoznavni cilj raziskave je deskriptiven, saj raziskava med drugim 
opisuje nekatere značilnosti proizvodnega procesa, pri čemer je spoznavni cilj tudi 
eksplanativen, saj je med drugim namen raziskati tudi vzroke za napake in okvare ter vzroke, 
ki v največji meri vplivajo na OEE. 

Zbrani podatki so bili pridobljeni v proizvodnji betonskih montažnih konstrukcij podjetja 
Primorje, d. d., Ajdovščina. Podatki se nanašajo na obdobje od vključno 1. aprila 2010 do 30. 
novembra 2010. Proizvodnja predpostavlja dve izmeni (A in B) ter pet linij.  

Statistične analize predpostavljajo analizo omenjenih podatkov, pri čemer: 
− je v primeru napak in v primeru okvar enota analize linija, ker so napake in okvare 

odvisne od linije, 
− je v primeru analize OEE enota izmena, saj je OEE moč izračunati le na ravni izmene. 



 
Pri statističnih obdelavah je bila uporabljena bivariatna analiza, in sicer so bili uporabljeni 
neparametrični bivariatni testi, ker nekatere merjene intervalne/razmernostne spremenljivke 
niso normalno porazdeljene oziroma imajo koeficiente asimetričnosti/sploščenosti zunaj 
intervala od vključno -1 do vključno +1. Neparametrični testi so bili izbrani v odvisnosti od 
ravni merjenja spremenljivk, in sicer: 
− v primeru primerjave intervalne/razmernostne spremenljivke z nominalno spremenljivko, 

ki ima dva možna odgovora, je bil uporabljen Man-Whitney test, 
− v primeru primerjave intervalne/razmernostne spremenljivke z nominalno spremenljivko, 

ki ima več kot dva možna odgovora, je bil uporabljen Kruskal-Wallisov test, 
− v primeru primerjave dveh nominalnih/ordinalnih spremenljivk so deleži prikazani s 

kontingenčno tabelo, uporabljen je bil Fisherjev eksaktni test. 

Na podlagi zbranih proizvodnih podatkov smo izračunavali parametre skupne učinkovitosti 
opreme: razpoložljivost – R, zmogljivost – Z in kakovost – K. Skupna učinkovitost opreme je 
zmnožek vseh treh parametrov: OEE=R*Z*K. 

V našem primeru je OEE=0,97*0,74*0,99=0,71.  

Interpretacija dosežene ravni kazalnika OEE, ki je 0,71, kaže, da je največ »rezerv« v 
zmogljivosti, saj je tu kazalnik najslabši (0,74). Najboljši kazalnik je v kakovosti (0,99). Iz 
analize je razbrati, da se kazalniki razlikujejo med izmenami kot tudi med vrstami izdelka, tj. 
vrste plošč. Na podlagi Mann-Whitney testa smo ugotovili, da je izmena B v povprečju boljša 
od izmene A. S tem smo zavrnili hipotezo 1, ki pravi, da med izmenama A in B ni razlik v 
višini OEE. V povprečju je izmena B boljša od izmene A. 

Zmogljivost definiramo kot razmerje med dejansko količino časa in nazivnim časom linije. 
Ugotovili smo, da je povprečni rang zmogljivosti nižji pri izmeni A in višji pri izmeni B. Ker 
je višji rezultat zmogljivosti boljši, je tako izmena B v povprečju boljša od izmene A.  

Pri analizi na ravni linij je bil cilj ugotoviti, pri kateri vrsti plošč je v povprečju najvišji delež 
slabih m2 plošč. Iz analize je razvidno, da je v povprečju najmanjši delež (%) dobrih m2 pri 
ploščah PVP 160 (povprečni rang=182,68) in pri ploščah PVP 400 (povprečni rang=204,39). 
Najslabši rezultati so torej pri največjih in najmanjših ploščah. Največji delež (%) dobrih m2 
oziroma najboljši rezultati pa so pri ploščah PVP 200 (povprečni rang 218,50). S tem smo 
zavrnili hipotezo 2, ki predpostavlja, da imajo vse oznake plošč enak delež dobrih plošč. 

Hipoteza 3 predpostavlja, da se napake enakomerno porazdeljujejo med linijami in oznakami 
plošč. Največ okvar strojev linij se je zgodilo pri ploščah PVP 400 (41,2 % vseh okvar) in pri 
ploščah PVP 160 (37,3 % vseh okvar). Z vidika linij pa se je zgodilo največ okvar v prvi liniji 
(31,4 % vseh okvar) in v drugi/tretji lini (23,5 % vseh okvar). 



 
Z vidika kombinacij linija/plošča so najbolj pogoste napake pri ploščah PVP160 v prvi in 
tretji liniji (2*11,8 % vseh okvar). 

Na podlagi statistične značilnosti (sig.) Fisherjevega testa, ki je 0,64 oziroma je več kot 0,05, 
je moč ugotoviti, da so opisane razlike značilne le za vzorec in na podlagi vzorca ni mogoče 
sklepati na populacijo. 

Hipoteza 4 predpostavlja, da se napake enakomerno porazdeljujejo med vzroke in oznake 
plošč. Pri vzrokih lahko ugotovimo, da prevladujejo okvare vibratorjev (37,3 % vseh okvar) 
in betona (27,5 % vseh okvar). Okvare vibratorjev so še posebej pogoste pri ploščah PVP150, 
saj se pri teh ploščah zgodi kar vsaka četrta okvara (25,5 % vseh okvar). Hipotezo zavrnemo. 
Na podlagi statistične značilnosti Fisherjevega testa, kjer je sig.≤0,05 (znaša 0,01), lahko iz 
vzorca na populacijo sklepamo, da obstaja povezava med vzroki in oznakami plošč oziroma 
da se napake niso enakomerno porazdelile med vzroke in oznake plošč (kot bi se v primeru 
teoretičnih frekvenc, če razlik med spremenljivkama ne bi bilo). 

Pri hipotezi 5 analiziramo izmene in oznake plošč. Pri izmenah je moč ugotoviti, da je 
nekoliko več okvar v izmeni A (56,9 % vseh okvar). Če pa poleg izmene upoštevamo še 
oznake plošč, ugotavljamo, da ima izmena A relativno največ okvar plošč PVP160 (23,5 % 
vseh okvar), izmena B pa ima največ okvar PVP400 (ravno tako 23,5 % vseh okvar). Na 
podlagi statistične značilnosti (sig.) Fisherjevega testa, ki je 0,39 oziroma je več kot 0,05, 
lahko ugotovimo, da so opisane razlike značilne le za vzorec in na podlagi vzorca ni mogoče 
sklepati na populacijo. 

Proizvodnja betonskih elementov v času snemanja podatkov ni bila nikoli brez pomanjkanja 
osnovnih surovin, materiala ali energije, kar pomeni, da je s tega vidika proizvodnja potekala 
nemoteno. Prav tako ni bilo težav z delovno silo. Edina težava, ki se je pojavila v 
preučevanem obdobju, je bilo zmanjšanje naročil in posledično zmanjšanje proizvodnje v 
poletnih mesecih 2010. 

Izgube v proizvodnem procesu se kažejo izključno v zmanjšani hitrosti delovanja in v 
okvarah strojev. Iz analize razberemo, da je bil v času, ko je bila proizvodnja kontinuirana, to 
je v obdobju, ko sta bili zaposleni dve izmeni, izveden samo en redni vzdrževalni poseg. V 
tem času je bilo proizvedenih 38.152 m2 betonskih plošč, za katere smo porabili 6.278 m3 
betona. Imeli smo 270 ur zastojev, kar znaša v povprečju 23,25 m3 betona na zastojno uro. To 
pomeni, da je prišlo v proizvodnji po vgrajenih vsakih 23,25 m3 betona do zastojne ure. 

V obdobju, ko je bila zaposlena samo ena izmena, sta bila izvedena dva redna vzdrževalna 
posega. Količina vgrajenega betona (m3) je res manjša, vendar so se zmanjšale tudi ure 
zastojev. V povprečju znaša za to obdobje vgrajenih 83,31 m3 betona na zastojno uro. 



 
Iz analize lahko logično povlečemo zaključek, da je proizvodnja odvisna od proizvodnega 
obdobja in števila vzdrževalnih posegov. V primeru nepretrgane proizvodnje je nujno treba 
opravljati vse redne predvidene vzdrževalne posege. Njihovo opuščanje vodi do večjih 
stroškov proizvodnje, večjih zastojev in manjšega izkoristka. 

8.3 Pomen raziskave za znanost in stroko ter možnosti nadaljnjih raziskav 

Magistrska naloga je znanstveno-raziskovalnega značaja, saj temelji na konkretnih podatkih, 
pridobljenih z lastnim spremljanjem proizvodnje betonskih elementov v podjetju Skupine 
Primorje. Empirična analiza, zasnova in preizkus modela OEE za spremljanje učinkovitosti 
proizvodnje betonskih elementov sta v Republiki Sloveniji izvirna. Prav tako nimamo 
podatkov o tem, da je bila metoda uporabljena v gradbeni panogi v kakšnem sorodnem 
podjetju v tujini. 

Prispevek znanosti je v razvoju modela OEE, saj je v primeru napak in okvar enota analize 
linija, ker so napake in okvare odvisne od linije, medtem ko je v primeru analize OEE enota 
analize izmena, saj je mogoče OEE izračunati le na ravni izmene. 

V magistrski nalogi smo zasnovati in preizkusiti model OEE v konkretnem primeru 
proizvodnje betonskih elementov na podlagi podatkov za obdobje osmih mesecev. Proizvodni 
obrat v podjetju sestavlja več proizvodnih hal, v katerih poteka proizvodnja betonskih 
elementov. v Njih izdelujejo robnike, betonske drogove, fasadne plošče in podobno. Čeprav 
ni serijske proizvodnje, je po našem mnenju mogoče zasnovati in preizkusiti model OEE tudi 
na teh primerih proizvodnje.  

V magistrski nalogi smo ugotovili, da je v času neprekinjene proizvodnje izredno malo časa 
posvečenega vzdrževanju in servisiranju opreme. Zastavlja se vprašanje, ali so zaustavitve in 
okvare v proizvodnji posledica opuščanje vzdrževalnih posegov oziroma nerednega 
vzdrževanja opreme. Drugo vprašanje je povezano s starostjo in iztrošenostjo opreme. 
Morebiti bi bilo treba opremo zamenjati in s tem zmanjšati število okvar ter tako povečati 
produktivnost. Prav tako ne moremo mimo dejstva, da se v času gospodarske krize 
omejujemo na najnujnejše posege vzdrževanja in popravil, kar posredno vodi do slabše 
izkoriščenosti in višjih stroškov. 
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