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IZVLEČEK 

Namen diplomskega dela je proučiti metode in analize, ki pripomorejo pri izdelavi 

načrtov potreb po surovinah in proizvodnih virih in s tem omogočiti čimboljšo 

realizacijo potreb po končnih proizvodih. Pomembna sta tudi dogovor s kupci o 

pravočasni oddaji naročil in sklepanje pogodb z večjimi odjemalci proizvodov.  

V prvem delu diplomskega dela je podana teoretična predstavitev poteka planiranja 

in napovedovanja v proizvodnem procesu. K diplomskemu delu smo pristopili s 

spoznavanjem osnovne literature s področja organiziranja proizvodnje. Izbrali smo 

dela domačega avtorja, ki govorijo o poteku planiranja in napovedovanja v 

proizvodnih procesih ter organiziranju samih proizvodnih procesov.  

V drugem delu diplomskega dela je predstavljena analiza sedanjega stanja poteka 

dela v proizvodnem procesu, ki sloni na naročilih kupcev in realizaciji le-teh. S to 

analizo so prikazane pomanjkljivosti, katere vplivajo na delovanje proizvodnega 

procesa. Z izračunom standardnega odklona med naročilom in planom za določeno 

obdobje planiranja je bilo ugotovljeno, da je velikost nihanja potreb na naročilih 

večja kot pri samem planu. S tem smo ugotovili, da obstajajo potrebe za 

fleksibilnejše planiranje. 

V zadnjem delu naloge so predstavljeni predlogi, ki bodo pripomogli pri razrešitvi 

problemov načrtovanja proizvodnje, ki jih obravnava diplomsko delo. Če želimo bolj 

fleksibilno planirati, moramo zagotavljati dovolj velike varnostne zaloge mesa in 

povečati zanesljivost dobav surovine. S kupci moramo sklepati pogodbe tako, da jim 

ponudimo ugodnejše nakupne pogoje. Za natančnejšo zasnovo planov si bomo 

pomagali s statističnimi metodami in s tem pripomogli pri boljši zasnovi le-teh. 

Za samo podjetje Pivka perutninarstvo, d. d., so poleg statističnih metod, ki so bile 

izdelane v diplomskem delu, pomembne tudi priložnosti, katere so navedene v 

SWOT analizi. Samemu podjetju pa bo v bodoče v pomoč tudi aneks k pogodbi s 

kupci, s katerim stimuliramo kupce za pravočasno oddajo naročil. 
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ABSTRACT 

The purpose of this bachelor thesis is to examine the methods and analyses that 

contribute to the formulation of plans containing the needs for raw materials and 

production sources and to enable the best possible realization of the needs for end 

products. Of big importance are also the agreement with customers about the timely 

submission of their orders and the conclusion of conctracts with customers who 

purchase products in larger quantities. 

In the first part of the diploma there is a theoretical presentation on the course of 

planning and forecasting in the production process. In writing the diploma we used 

the basic literature about organizing the production. We chose the works of a 

Slovene author that describe the course of planning and forecasting in the production 

processes and the organization of production processes themselves.  

The second part of the diploma presents an analysis of the current course of work 

carried out in the production process, which relies on the customers' orders and their 

realization. The analysis indicates the disadvantages that effect the functioning of the 

production process. By calculating the standard deviation between the order and the 

plan for a particular period of planning, we came to realize that the needs in orders 

are oscillating to a larger extent than in the plan itself. This made us conclude that 

there is a need for a more flexible planning.  

The final part of the diploma presents the proposals that will contribute to the solving 

of the problems concerning production planning, as were discussed in the diploma. 

In order for the planning to be more flexible, we have to make sure that there are big 

enough emergency stocks of meat and that we increase the reliability of the raw 

material supply. We have to make contracts with customers in such a way as to offer 

them more favourable purchase conditions. For the plans to be more accurately 

formulated we will use the statistical methods and thus improve their design. 

The statistical methods, drawn up in the diploma, are of great importance for the 

company Pivka Perutninarstvo, d. d., as well as the opportunities brought forward in 

the SWOT analysis. The annex to the customers' contract, which is used as a means 

for encouraging customers to timely submit their orders, will be of great help for the 

company, too.  
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1 UVOD 

S planiranjem postavimo cilje proizvodnega sistema. Ena izmed mnogih opredelitev 

trdi, da je planiranje sistemski zavesten proces razmišljanja in odločanja o ciljih, 

obnašanju ter ukrepanju v prihodnosti. Planiranje je ugotavljanje, kateri dogodki se 

bodo odvili v prihodnosti in kako. To je možno zato, ker so dogodki v preteklosti na 

nek način povezani z dogodki, ki se dogajajo v sedanjosti, le-ti pa so povezani tudi z 

bodočimi dogodki, dogodki v prihodnosti. Vsi poslovni procesi imajo neko 

vztrajnost. Če poznamo dogajanje v preteklosti, lahko iz njega sklepamo na 

dogajanje v prihodnosti. 

1.1 Opredelitev problema 

Tema, ki jo obravnava diplomsko delo, je povezana z realizacijo naročil v 

proizvodnji. V nadaljevanju diplomskega dela je predstavljena celotna pot dogajanja, 

od napovedovanja prodaje, planiranja, zasnove letnega plana, pa do končne obdelave 

naročil v proizvodnji in realizacije le-teh.  

Težave se pojavljajo ob tako imenovanih »vrhuncih povpraševanja po proizvodih«, 

ko se prodaja proizvodov iz piščančjega mesa poveča. Včasih so naročila večja od 

plana in planiranih vrednosti surovine, ki je na razpolago v proizvodnem procesu.  

Plansko obdobje (plan proizvodnje) se sestavlja glede na obdobja iz preteklih let in 

zgodi se, da se pri sestavi plana planira manj kot se potrebuje za popolno realizacijo 

naročil. Pri sestavi plana je potrebno pridobiti informacije iz tržišča, koliko česa bo 

trg potreboval. Informacije je potrebno pridobiti na osnovi raziskav trga in raznih 

analiz, ki nam povedo, kdaj in koliko bo potrebno proizvesti. 

Glede na to, kaj planiramo, imamo predstavljena različna planska obdobja, ki so 

odvisna od časovnega obdobja planiranja. Temu primerno izberemo dolžino 

planskega obdobja. 

Pri sprejemanju naročil se soočamo tudi z naročili, ki jih poimenujemo nestandardna, 

ad - hoc naročila. To so naročila, ki niso v standardnih oblikah pakiranja, to so razni 

gramski proizvodi različnih delov piščancev. Ker gre za sprotno pokrivanje naročil 
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kupcev, je potrebno kljub takim naročilom proizvodnjo planirati tako, da izpolnimo 

tudi del takih naročil. 

Ker gre za vsakodnevno sprotno realizacijo naročil zaradi proizvodov, ki imajo rok 

uporabe le nekaj dni, se vsi proizvodi izdelujejo za sprotno porabo (dan naprej). 

Zaradi omenjenega kratkega roka uporabe proizvodov ni možno ustvarjanje velikih 

zalog.  

Težavo pri realizaciji naročil povzročajo tudi posamezne sezonske prodaje, ko se 

poraba proizvodov močno poveča. Na ta povečanja se je potrebno pripraviti že ob 

sami izdelavi letnega plana potreb po mesu. Tu je potrebno upoštevati večja naročila 

proizvodov, kar pomeni tudi večje planiranje vseljevanja enodnevnih piščancev, ki 

bodo primerni za zakol prav v tem času povečanja naročil. Če vselitve niso dovolj 

velike, prihaja do razlik med naročeno količino proizvodov in količino, ki je na 

razpolago za realizacijo. Posledica tega je, da naročila niso realizirana.  

1.2 Namen naloge 

Namen diplomskega dela je predstaviti metode in analize, ki bi pripomogle pri 

izdelavi planov potreb po surovini in s tem čim boljši realizacijo potreb po končnih 

proizvodih. Pomembna sta tudi dogovor s kupci o pravočasni oddaji naročil in 

sklepanje pogodb z večjimi odjemalci proizvodov. 

K diplomskemu delu smo pristopili s spoznavanjem osnovne literature s področja 

organiziranja proizvodnje. Izbrali smo deli domačega avtorja, ki govorijo o poteku 

planiranja in napovedovanja v proizvodnih procesih ter organiziranju samih 

proizvodnih procesov. 

V podjetju Pivka perutninarstvo, d. d., se začne izdelava plana za naslednje leto v 

zadnjem trimesečju tekočega leta in zajame celotno plansko obdobje naslednjega 

leta. Zato je v tem času potrebno čimbolj natančno predvideti in planirati količino 

prodaje proizvodov, ki se bodo prodali v prihodnosti. Le tako lahko bolj natančno 

opredelimo posamezne dele planskega obdobja in skušamo čimbolj zadovoljiti 

potrebe trga.  
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V zadnjem delu naloge bodo predstavljeni različni predlogi, ki bodo pripomogli pri 

razrešitvi problema, ki ga obravnava diplomska naloga. 

1.3 Cilji diplomskega dela 

Cilj prvega dela diplomskega dela je teoretična predstavitev poteka planiranja in 

napovedovanja v proizvodnem procesu. Tu so predstavljena teoretična znanja in 

modeli, s katerimi si pomagamo, da zastavimo celotno plansko obdobje. Predvsem je 

pomembna popolna natančnost planskega obdobja, ki je potrebna za uspešno 

zasnovan plan, ki je temelj nadaljnjega poteka dela v proizvodnji. O uspešno 

zasnovanem planu lahko govorimo takrat, kadar so razlike med dejansko naročenim 

in narejenim minimalne. Predvsem v našem primeru, pri proizvodnji piščančjega 

mesa, mora biti napovedovanje, planiranje še toliko natančnejše, ker gre za sprotno 

naročanje proizvodov in so roki uporabe proizvodov omejeni. Pri vsem tem igrajo 

vlogo povezave med različnimi službami v podjetju in pravilno zastavljeni plani z 

vidika vseh področij. 

V drugem delu diplomskega dela je predstavljena analiza sedanjega stanja poteka 

dela v proizvodnem procesu, ki sloni na naročilih kupcev in realizaciji le-teh. 

Osredotočili smo se predvsem na pomanjkljivosti, ki povzročajo težave pri 

izpolnjevanju naročil. Cilj naloge je predstaviti čim boljše načine, ki nam bodo 

pomagali pri planiranju in zadovoljevanju potreb kupcev. 

1.4 Pregled diplomskega dela  

V drugem poglavju je predstavljeno proizvodno podjetje Pivka perutninarstvo, d. d. 

Na kratko je predstavljena zgodovina razvoja podjetja od njegove ustanovitve pa do 

danes. 

Tretje poglavje temelji na osnovi teoretičnih predstavitev na temo planiranja. V tem 

poglavju so predstavljena teoretična znanja in modeli, kateri so nam v pomoč pri 

zastavljanju planskih obdobij. Vse obravnavano govori predvsem o planiranju in 

napovedovanju v proizvodnih procesih. Vse navedeno v tem poglavju je povzeto iz 

izbranih del avtorja dr.Toneta Ljubiča. 
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Četrto poglavje je predvsem osredotočeno na samo temo diplomskega dela. V tem 

poglavju gre za pregled dosedanjega poteka dela v omenjenem proizvodnem 

podjetju. Predstavljen je letni plan in planirane količine za določene dele planskega 

obdobja. Poudarek sledi predvsem na odstopanjih med naročeno količino proizvodov 

in količino proizvodov, ki so bili proizvedeni. Prikazani so rezultati analiz, ki smo jih 

pridobili s pomočjo izračunov za določene dele planskega obdobja. 

V petem poglavju je ponazorjen potek naročanja in sprejemanja naročil v 

proizvodnji. S pomočjo diagrama je prikazan proces izvedbe naročila, katerega se 

posreduje proizvodnji. Sledi grafična ponazoritev količin naročil kupcev za določene 

dele planskega obdobja.  

V šestem poglavju smo se osredotočili na SWOT analizo planiranja in izvedbe 

naročil. 

V zadnjem, sedmem poglavju so podane ugotovitve in zaključki na obravnavano 

diplomsko delo.  
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA PIVKA PERUTNINARSTVO, D. D.  

 

Slika 1: Logo podjetja Pivka perutninarstvo, d. d. 

….Vir: Svetovni splet Pivka perutninarstvo, d. d., 

     (http://www.pivkap.si/) 

Pivka perutninarstvo, d. d., (slika 1) je naslednik prvega reprodukcijskega centra za 

perutnino na območju nekdanje Jugoslavije, ustanovljenega leta 1959. Že leta 1963 

je podjetje začelo tudi s proizvodnjo piščančjega mesa (Poslovnik sistemov vodenja, 

2006). 

Pivka perutninarstvo, d. d. je danes podjetje, katerega osnovna dejavnost je prireja 

piščančjega mesa, ki zajema, vertikalno povezanih več faz: 

• pripravo krmnih mešanic in vitaminsko-mineralnih dodatkov, 

• klanje živali in pripravo mesa za prodajo, 

• predelavo mesa ter distribucijo mesa in izdelkov. 

V času svojega razvoja se je podjetje prilagajalo razmeram na tržišču z vrsto 

poslovnih in pravno-organizacijskih sprememb. Tako je v okviru lastninskega 

preoblikovanja podjetij podjetje Pivka perutninarstvo, d. d., leta 1997 pridobilo 

soglasje Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo. V začetku leta 1998 se je 

Pivka registrirala kot delniška družba (Poslovnik sistemov vodenja, 2006). 

V Sloveniji so štirje večji proizvajalci piščančjega mesa, njihov tržni delež pa je 

naslednji (Poslovnik sistemov vodenja, 2007): 

• Perutnina Ptuj (tržni delež 50%), 

• Pivka perutninarstvo (tržni delež 28%), 

• Agromerkur Murska Sobota (tržni delež 17%), 

• razni zasebni proizvajalci (tržni delež 5%). 
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Glavne blagovne znamke v Pivka perutninarstvo, d. d. so (slika 2): 

              

Slika 2: Blagovne znamke Pivke perutninarstvo, d. d. 

              Vir: Svetovni splet Pivka, d. d.,  

  (http://www.pivkap.si/izdelki/izdelki.htm) 

Podjetje ima v okviru svojega poslovnega sistema še odvisno podjetje Pivka-export-

import, d.o.o., Reka (Hrvaška). Je tudi 90 odstotni lastnik podjetja Euromil, d.o.o., 

Beograd (Poslovnik sistemov vodenja, 2006) 

2.1 Organiziranost podjetja Pivka perutninarstvo, d. d. 

Podjetje je organizirano kot: 

• uprava, 

• sektorji, 

• enote, oddelki in službe. 

Vodstvo podjetja predstavljajo: 

• uprava, ki jo sestavljata predsednik uprave in član uprave, 

• direktorji sektorjev, to so: 

- finančni direktor, 

- direktor trženja, 

- direktor proizvodnje. 

V podjetju sta še vodji službe za kakovost poslovanja in vodja splošne kadrovske 

službe. Predsednik uprave opravlja tudi dela Finančnega direktorja, član uprave pa 

opravlja tudi naloge direktorja proizvodnje. 
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2.1.1 Organigram podjetja  
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(DVOČLANSKA  )
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Slika 3: Organigram podjetja Pivka perutninarstvo, d. d. 

(Poslovnik sistemov vodenja, 2006) 
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3  PLANIRANJE 

S planiranjem se postavljajo cilji delovanja proizvodnega sistema, ki jih Ljubič 

navaja takole (Ljubič, 2000): 

• kaj se hoče doseči, nabor, asortiment, 

• kakšna bo kakovost, 

• koliko – količine, 

• kdaj – roki za realizacijo in 

• vrednost (prilivi, odlivi). 

Plan tako lahko razumemo tudi kot predpis poti skozi proizvodni proces.V okolju 

tržnega gospodarstva velja načelo: proizvajaj tisto kar lahko prodaš, zato so 

izhodiščne informacije za planiranje proizvodnje informacije o potrebah tržišča. Te 

informacije ima v podjetju služba prodaje, ki mora na osnovi naročil kupcev ali na 

osnovi raziskav trga in tržnih analiz določiti naročilo proizvodnji – kaj, koliko in 

kdaj bo izdelovala (Ljubič, 2000). 

Plan proizvodnje je mogoče določiti šele na osnovi informacij s tržišča ter informacij 

o virih, ki jih imamo na razpolago.  

Proizvodni sistem se torej načrtuje na podlagi planskih ciljev. Zaradi motenj, ki 

izvirajo iz okolja ali pa nastajajo v samem sistemu, se lahko dogodi, da se stanje 

sistema spremeni toliko, da sistem ne dosega postavljenih ciljev. Zato moramo 

nenehno nadzorovati, meriti in ugotavljati dejansko stanje sistema ter spremljati 

doseganje ciljev oziroma odstopanje dejansko doseženih vrednosti od planiranih 

vrednosti (Ljubič, 2000). 

»Pri tem velja načelo, da se meri in kontrolira le tisto, kar je bilo planirano, in 

obratno - da se planira le tisto, kar se lahko tudi meri in kontrolira; oporna točka za 

merjenje so torej planirane vrednosti« (Ljubič, 2000, str. 8).  
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3.1 Metode planiranja 

V praksi se najpogosteje srečujemo z mnogimi vrstami planiranja. Naj pogosteje jih 

razdelimo tako, kot prikazuje slika 4. 

OBSEG OBJEKTA PLANIRANJA

OSKRBOVALNA VERIGA

PODJETJE

PLANSKA DOMENA

OBRAT, TOVARNA

DELOVNA  ENOT A

DELOVNO MESTO

IZDELEK – PROJEKT

ČAS – TRAJANJE PLANSKEGA OBDOBJA

DOLGOROČNO
SREDNJEROČNO

LETNO

TROMESEČNO

MESEČNO

TEDENSKO

DNEVNO

GROBO
FINO

PROIZVODNJA
PRODAJA

NABAVA

KADRI
FINANCE

INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE
ORGANIZACIJA IN
INFORMATIKA

RAZVOJ IN RAZISKAVE

IPD.

VSEBINA – OBJEKT PLANIRANJA

TOGO/FLEKSIBILNO

FAZNO/REZULTATNO
KVALITATIVNO/
KVANTITATIVNO

JAVNO/TAJNO

STATIČNO/DINAMIČNO

DOLGOROČNO/
SREDNJEROČNO

KRATKOROČNO

ZNAČILNOSTI PROCESA PLANIRANJA  

Slika 4: Štiri skupine vrst planiranja v podjetju 

    Vir: Ljubič, 2006 

Pomen besede plansko obdobje je trajanje časovnega obdobja planiranja. 

Delitve planov glede na časovna obdobja: 

• perspektivni – strateški plani s planskim obdobjem nad tri leta (dolgoročni 

plani in srednjeročni plani), 

• osnovni – taktični plani s planskim obdobjem običajno eno leto (letni 

plani, trimesečni plani in mesečni plani), 

• terminski – operativni plani (grobi plani za obdobje ene terminske enote – 

tedna, fini operativni plani za obdobje enega ali nekaj delovnih dni). 

Celotno plansko obdobje se lahko dalje strukturira na posamezna krajša delna 

planska obdobja – terminske enote (Ljubič, 2006). 
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Ljubič pravi, da se v praksi najpogosteje uporabljajo (Ljubič, 2006): 

• perspektivni plani, ki se strukturirajo po letih, 

• osnovni - taktični plani po mesecih, 

• grobi operativni plani po dnevih,  

• fini operativni plani po urah. 

Trajanje posameznega planskega obdobja pri osnovnem in terminskem planiranju je 

predvsem odvisno od proizvodnega ciklusa. Daljši kot je proizvodni ciklus, daljše je 

plansko obdobje in obratno. V našem primeru pri proizvodnji piščančjega mesa gre 

za krajše proizvodne cikluse izdelave proizvodov, zato govorimo o taktičnih planih 

planiranja. 

3.1.1 Točnost in zanesljivost planiranja 

V vsakem sistemu planiranja in v okolju se pojavljajo nepredvideni dogodki, ki se 

dogajajo bolj ali manj naključno in nanje nimamo neposrednega vpliva (slika 5).  

Ti dogodki pa lahko pomembno vplivajo na: 

• predvidene – planirane dogodke, 

• na delovanje in obnašanje poslovnega sistema, ker načeloma ovirajo in 

onemogočajo doseganje postavljenih ciljev.  

n a p a k e  z a r a d i  n e n a t a n č n o s t i  p o s t o p k a  p l a n i r a n j a

n a p a k e  z a r a d i  z a k a s n i t v e  p r i  z a j e m a n j u  p o d a t k o v

n a p a k e  z a r a d i  n e t o č n i h  p o d a t k o v

s t o p n j a  z a n e s l j i v o s t i
p l a n i r a n j a

1 0 0  %

v
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k
a
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e
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a

t e r m i n s k i

o p e r a t i v n i  o p l a n t a k t i č n i

o s n o v n i  p l a n

č a s

s t r a t e š k i  - –
p e r s p e k t i v n i   p l a n i

v p l i v  n e p r e d v i d e n i h
d o g o d k o v

 

Slika 5: Padanje stopnje zanesljivosti planiranja v odvisnosti od dolžine 

planskega obdobja in vzroki za to (Ljubič, 2006). 

 



 

11 

Čim daljše je plansko obdobje, toliko več nepredvidenih dogodkov je možnih. Pri 

vsakem planiranju moramo predvidevati nepredvidene dogodke, saj je zaradi njih 

skoraj neverjetno, da bi vsak postavljeni plan realizirali popolnoma in v celoti 

zanesljivo. 

Na take dogodke moramo biti pripravljeni in nas ne smejo presenetiti. Vedeti 

moramo, kako bomo v takem primeru ukrepali, če se bodo taki dogodki res tudi 

zgodili.  

3.1.2 Statično planiranje – planiranje za določeno časovno obdobje 

O planiranju za določeno časovno obdobje govorimo takrat, kadar postavimo plan za 

celotno plansko obdobje naenkrat. 

Pri planiranju za določeno časovno obdobje, na nivoju osnovnega plana s planskim 

obdobjem enega leta, se mora plan za naslednje koledarsko leto začeti pripravljati 

dovolj zgodaj, običajno med marcem in septembrom tekočega leta. Plan se sprejme v 

zadnjih dneh leta in velja za obdobje celotnega naslednjega leta (Ljubič, 2006).  

Glavna slabost planiranja za določeno časovno obdobje je, da se pri njem skušajo 

enako točno opredeliti dogodki, ki se bodo zgodili na začetku planskega obdobja, ter 

dogodki na koncu planskega obdobja. Točnost planiranja se zato s časom zmanjšuje. 

Zaradi spremenjenih pogojev so med trajanjem planskega obdobja pogosto potrebni 

popravki – rebalans plana. Statično planiranje se uporablja pri dolgoročnih planih in 

osnovnih planih s planskim obdobjem enega leta (Ljubič, 2006).  

3.2 Planiranje in priprava dela v proizvodnem procesu 

Ljubič navaja, da organizacijo planiranja na splošno razumemo kot (Ljubič, 2006): 

• prostorsko in časovno strukturiranje delnih delovnih nalog po oblikovanih 

delovnih področjih. 

Organizirati proces planiranja v podjetju pomeni: 

• določiti posamezne dejavnosti in naloge v procesu planiranja in priprave, 

• določiti njihovo zaporedje in medsebojno povezanost, 

• opredeliti nosilce posameznih dejavnosti in nalog, 
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• določiti roke za izvedbo posameznih nalog.  

Ne glede na to, da je planiranje procesna funkcija, ki jo mora izvajati vsaka poslovna 

funkcija v podjetju, se za opravljanje dejavnosti in nalog planiranja običajno 

organizirata dve službi (slika 6):  

• služba, ki je zadolžena za strateško planiranje, in 

• služba, ki skrbi za operativno planiranje, pripravo in vodenje proizvodnje.  
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OPERAT IVNO  (TERM INSKO) PLAN IRANJE

LANSIRANJE PRO IZVODNJE,
RAZDELJEVANJE DELA IN  VODENJE
PRO IZVODNJE

 

Slika 6: Razmejitev in povezava področij planiranja in priprave med službama za 

strateško planiranje in operativno planiranje 

                  Vir: Ljubič, 2006 

3.2.1 Služba za strateško planiranje  

Dejavnosti in naloge službe za strateško planiranje po Ljubiču so, da (Ljubič, 2006): 

• pomaga vodstvu podjetja razvijati dolgoročne cilje, strategije in politiko, 

• spodbuja in usmerja proces planiranja v podjetju, 

• vzdržuje informacije o poslovnem okolju (statistika) in analize le-teh, 

• razvija sistem planiranja v podjetju, 

• strokovno pomaga pri izvajanju dejavnosti planiranja,  

• globalno planira razvoj podjetja. 

Vse te naloge opravlja služba strateškega planiranja na časovnih nivojih 

perspektivnih (dolgoročnih) planov in osnovnih (letnih) planov, pri čemer pa v 
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okviru osnovnega planiranja tesno sodeluje s službo operativnega planiranja 

proizvodnje. 

3.2.2 Služba za operativno planiranje in pripravo proizvodnje 

Tu lahko ugotovimo, da mora služba operativnega planiranja in priprave 

proizvodnje: 

• usklajevati vse informacije, ki so potrebne za nemoten potek dela v 

proizvodnji, 

• časovno opredeliti celoten proces, 

• pripravljati potrebna materialna sredstva za proizvodnjo, 

• lansirati proizvodnjo in razdeliti delo, 

• kontrolirati potek dela,  

• delo ob koncu zaključiti in pregledati, ali je bilo vse planirano tudi narejeno. 

Služba operativne priprave proizvodnje mora zato vzpostaviti in vzdrževati številne 

informacijske povezave z drugimi funkcijami v podjetju (slika 7). 

Konkreten obseg usklajevanja informacij, potrebnih za nemoteno delo v proizvodnji, 

pa je pretežno odvisen od vrste proizvodnega procesa.  

V našem primeru gre za ponavljajoči se proizvodni proces. Obseg take proizvodnje 

je lažje ocenjevati v naprej, bodisi da gre za proizvodnjo po naročilu (za znanega 

kupca) ali za proizvodnjo za neznanega kupca (na zalogo). Ker se serije ponavljajo, 

je mogoče proizvodnjo pripraviti bolje in tehnološko natančneje. 

Delo operativne priprave proizvodnje v takem okolju sproži naročilo za izdelavo 

izdelkov, ki ga posreduje prodaja. Pri tem ni pomembno, ali to naročilo temelji na 

konkretni zahtevi kupca ali na osnovi ocene tržnih potreb.  

Naloga operativne priprave proizvodnje je, da na osnovi naročila prodaje in znanih 

tehnoloških pogojev dela oceni, koliko časa bo trajala izdelava naročenih izdelkov 

(dobavni rok).  
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Slika 7: Glavne informacijske povezave operativne priprave proizvodnje 

z drugimi funkcijami v podjetju 

          Vir: Ljubič, 2006 

Operativna priprava proizvodnje mora uskladiti:  

•  informacije proizvodnji, ki jih zbira in ureja sama operativna priprava 

proizvodnje,  

• ter informacije prodaje, razvoja proizvodnih procesov ter nabave.  

Vsako delo se mora odrediti. Zbrane in obdelane informacije je potrebo prenesti 

zaposlenim, da bi le-ti na njihovi osnovi opravili dodeljeno delo. Posredovanje 

informacij se opravi s pomočjo delovne dokumentacije (naročilo, delovni nalog …), 

ki se izdela ob pripravi proizvodnega procesa.  

Delovna dokumentacija se posreduje v proizvodnjo pred začetkom del, toliko da se 

proizvodnja lahko pripravi za njihovo izvedbo. Ko posredujemo delovno 

dokumentacijo proizvodnji, bodisi okvirno naročilo ali pa dejansko naročilo kupca, 

je to ukaz za začetek dela. 

Pri vsem tem pa je pomembno tudi razdeljevanje dela (razporejanje), ki ga 

razumemo kot: 
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• dostavo vseh materialov na delovna mesta, kjer se izvajajo posamezne 

delovne operacije, 

• zagotavljanje potrebnega orodja in naprav, 

• odrejanje izvedbe operacij (predajanje delovne dokumentacije zaposlenim). 

Potek in rezultate vsakega dela je potrebno tudi nadzirati (kontrolirati). Zato, da se 

ugotovi ali je delo uspešno opravljeno v skladu s predvidevanji ali pa je prišlo do 

razlik med dejanskimi in predvidenimi rezultati (Ljubič, 2000). 

Najlažje je morebitne razlike ugotavljati ob zaključku delovnega procesa, vendar je 

takrat prepozno, da bi mogli še učinkovito vplivati na potek dela in te napake še 

pravočasno odpraviti. 

Ljubič navaja, da če je le mogoče, kontroliramo tudi potek dela in vmesne rezultate 

posameznih faz proizvodnega procesa, saj tako v primeru, da so bile ugotovljene 

bistvene razlike med dejanskimi in predvidenimi rezultati, proizvodni proces še 

lahko popravljamo oziroma vodimo (Ljubič, 2000). 

Dolžnost operativne priprave proizvodnje pri kontroli poteka dela in rezultatov je 

predvsem kontrola rokov za izvršitev del. Ožja kontrola kakovosti (medfazna 

kontrola, kontrola končnih izdelkov) ni skrb operativne priprave proizvodnje, zanjo 

je načeloma odgovorna služba kontrole kakovosti. Seveda pa mora tudi operativna 

priprava proizvodnje delovati v smislu celovitega obvladovanja kakovosti v 

poslovnem sistemu (Ljubič, 2000). 

3.3 Proces planiranja proizvodnje 

Planiranje proizvodnje opredelimo kot (slika 8):  

• sistematično iskanje in določanje ciljev proizvodnje in 

• ugotavljanje nalog – dejavnosti, ki jih je treba realizirati, da bi dosegli 

postavljene cilje, za izvedbo teh nalog potrebnih virov, medsebojnih relacij 

vključenih virov ter poteka transformacijskega procesa.  
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DOLOČANJE CILJEV  IN
NALOG

CILJI NALOGE

VIRI (SREDSTVA) POTEK
POSLOVNI
ČLOVEŠKI

ORGANIZACIJSKI

DELAVCI
DELOVNA SREDSTVA

PREDMETI DELA
INFORMACIJE

RELACIJE VIROV
POTEK

TRANFORMACIJSKEGA
PROCESA  

Slika 8: Vsebina planiranja proizvodnje 

     Vir: Ljubič, 2006 

Ljubič ugotavlja, da sodobna organizacija proizvodnje zahteva predvsem (Ljubič, 

2006):  

• čim krajše pretočne čase od začetka izdelave proizvodov pa do lansiranja 

proizvodov na tržišče,  

• čim manjše ustvarjanje zalog,  

• čim večjo prilagodljivost zahtevam kupcev,  

• kakovostne izdelke brez napak,  

• učinkovito usklajevanje povpraševanja, preskrbe in izdelave.  

Planiranje je statično in poteka strogo zaporedno v hierarhiji planskih obdobij od 

zgoraj navzdol. Odstopanja, ki preko povratne zveze vplivajo na začetne vrednosti, 

se ponavadi ugotovijo prepozno in jih je mogoče upoštevati šele v naslednjem 

obdobju planiranja (Ljubič, 2006).  

Tak sistem planiranja proizvodnje deluje lahko zadovoljivo le, kadar: 

• realno lahko ocenimo pretočne čase posameznih naročil, 

• imajo vsa naročila približno enake pretočne čase razen posebnih naročil, 

• v proizvodnem procesu nimamo težav z ozkimi grli, 

• so časi za izvedbo posameznih operacij določeni zelo natančno, 

• nimamo večjih izpadov delovnih virov (delovna sila, delovna sredstva, 

predmeti dela), 
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• poznamo primarne potrebe za celotno plansko obdobje, 

• pravočasno upoštevamo nujna naročila, katerih dobavni rok je krajši od 

pretočnega časa izdelave (Ljubič, 2006).  

Značilen napredni sistem planiranja naj bi v praksi (Ljubič, 2006) podpiral: 

• združeno planiranje celotne oskrbovalne verige, ne le posameznih 

planskih domen, 

• celotno časovno hierarhijo planiranja in vse poslovne funkcije, 

• spremljanje tržišča in napovedovanje povpraševanja po proizvodih, 

• sočasno planiranje vseh soodvisnih virov, 

• takojšne upoštevanje omejitev virov pri planiranju, 

• preverjanje razpoložljivosti v realnem času. 

Pri naprednem sistemu planiranja Ljubič ugotavlja, da igra veliko vlogo tudi 

računalniška podpora, ki naj bi omogočala predvsem (Ljubič, 2006): 

• resnično interaktivno delo v realnem času z bistveno krajšimi časi 

obdelav, 

• replikacijo baze podatkov v internem pomnilniku, 

• vzporedno obdelavo večih modulov aplikacije in neposredno izmenjavo 

podatkov med njimi, 

• koncentracijo rezultatov obdelav v obliki kratkih obvestil z opozarjanjem 

o najpomembnejših dejstvih, 

• samostojno oblikovanje analiz obvestil, 

• delo v okolju svetovnega medmrežja in zasebnih omrežij. 

3.3.1 Naloge planiranja proizvodnje 

Ljubič pravi, da dejavnosti planiranja proizvodnje lahko združimo v tri skupine 

(Ljubič, 2006): 

• dolgoročno strateško planiranje ima dolgoročen vidik, zanj je pristojno 

najvišje vodstvo. Strateške odločitve, pomembne za področje 

proizvodnje, so na primer proizvodni program – katere vrste izdelkov 

proizvajati in v kakšni okvirni količini, kakšnega kakovostnega razreda, s 
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katerimi dimenzijami stroškov proizvajati, kje namestiti zmogljivosti, na 

katerih trgih nastopati in konkurirati.  

Prav tako spada sem dolgoročno dogovarjanje z dobavitelji materiala in energije, 

pa tudi zagotavljanje usposobljenosti delavcev. To zaokrožuje strukturne 

odločitve o mestu in vlogi podjetja v logistični verigi (verigi preskrbovanja). Vsi 

strateški plani se načrtujejo na dolgo časovno obdobje, dve leti in več. 

• Srednjeročno taktično planiranje, je planiranje s planskim obdobjem od 

šestih mesecev do dveh let. Skrbi predvsem za uporabo obstoječih virov v 

dani tržni situaciji. Upoštevajo v strateškem planu navedene osnovne 

omejitve fizičnih proizvodnih kapacitet in okvirno projekcijo potreb 

(povpraševanja) ter skuša razporediti razpoložljive vire tako, da bi čim 

bolj učinkovito in dobičkonosno zadovoljili potrebe trga. Čeprav so 

osnovne dimenzije proizvodnih zmogljivosti opredeljene z dolgoročnimi 

postavkami, se proizvodne zmogljivosti v določenih mejah lahko 

povečujejo ali zmanjšujejo tudi v srednjeročnem obdobju. Lahko se 

spreminja število zaposlenih, obseg nadurnega dela, število izmen v 

proizvodnji, način distribucije. 

Ti plani so podrobnejši od strateških in tudi zanesljivejši, v njihovo izdelavo 

pa se morata vključiti srednji menedžment in poslovodstvo. 

• Kratkoročno operativno planiranje, nadzor in vodenje. Tu gre za 

kratkoročno predvidevanje akcije, potrebne, da bi zadovoljili potrebe 

kupcev v okviru usmeritev, ki so jih opredelili bolj agregirani strateški in 

taktični plani. Kratkoročni operativni plani prevzemajo naročila 

neposredno od kupcev ali iz sistema gospodarjenja z materialom in 

podrobno planirajo, kako in kdaj se bodo izdelki izdelovali v proizvodnji. 

Najpogosteje pokrivajo teden, dan ali celo uro bodočega delovanja, 

vsebujejo pa na primer razporejanje izdelkov po delovnih mestih, določila 

o zaporedju izvajanja in gibanju naročil skozi proizvodnjo, navodila za 

dopolnjevanje količin po skladiščnih lokacijah in podobno. Operativni 

plani so zelo zanesljivi in so osnova za odrejanje izvajanja nalog.  
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3.3.2 Funkcije planiranja proizvodnje  

Po Ljubiču se v proizvodnem poslovnem sistemu planiranje začne s poslovnim 

planiranjem na srednjeročnem, strateškem nivoju, katerega element je tudi tržni plan, 

ki navaja (Ljubič,2006): 

• katere izdelke oziroma program izdelkov bo podjetje proizvajalo in tržilo 

v naslednjem srednjeročnem obdobju, 

• trge, ki jih bo pokrivalo (tržni segment), 

• tržne deleže in ocenjeno raven povpraševanja ter 

• distribucijske kanale. 

Služba prodaje v podjetju mora za vnaprej določeno plansko obdobje (običajno je to 

časovno obdobje osnovnega letnega plana) postaviti predlog plana prodaje, v 

katerem je navedeno: 

• kateri program izdelkov vsebuje,  

• v kakšnih okvirih, količinah, 

• kdaj, v katerem obdobju. 

Temelji za to so že znana oziroma predvidena naročila kupcev ali tržne analize, kjer 

je mogoče na osnovi statističnih podatkov o prodaji v preteklih obdobjih z metodami 

napovedovanja napovedati prodajo v prihodnosti. 

»Naloga spremljanja povpraševanja (in naročil) je predvsem, da iz različnih virov 

zagotavlja vhodne informacije za druge procese planiranja. Eden izmed virov 

informacij za to je proces napovedovanja povpraševanja, ki ima velik pomen v 

okolju izdelave na zalogo« (Ljubič 2006, str. 37). 

3.4 Osnovno planiranje proizvodnje 

Po Ljubiču gre pri osnovnem planiranju proizvodnje za določanje (slika 9), (Ljubič, 

2006): 

• katere realne vrste izdelkov se namerava v naslednjem planskem obdobju 

izdelovati v podjetju, 

• v kakšnih količinah in ob katerem času. 
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V okolju izdelave na zalogo ali izdelave po naročilu so to končni izdelki, ki se 

dobavljajo končnim kupcem. 
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Slika 9: Mesto osnovnega planiranja proizvodnje v sistemu planiranja 

        Vir: Ljubič, 2006  

Osnovno planiranje ima štiri pomembne naloge: 

• osnovni plan proizvodnje opredeljuje naročila proizvodnji, določa realne 

vrste izdelkov, katerih proizvodnjo je treba naročiti, količine za naročilo in 

dobavne roke, 

• predstavlja podatkovni vhod za planiranje materialnih potreb, 

• je izhodišče za grobo planiranje potreb po kapacitetah, 

• je izhodišče za določanje rokov za dobave izdelkov kupcem. 

Informacije, potrebne pri pripravi osnovnega plana proizvodnje, so (Ljubič, 2006): 

• plan proizvodnega programa, ki navaja nabor izdelkov, ki naj se proizvajajo, 

• informacije o potrebah, upoštevati je treba vse potrebe po izdelkih, vključenih 

v plan, pa tudi morebitne varnostne zaloge, 
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• stanje zaloge; pri določanju količin, ki jih naročamo, moramo upoštevati že 

razpoložljive količine na zalogi, 

• politika naročanja, ki vpliva na odločitve o količinah naročil proizvodnji. 

Osnovni plan proizvodnje je zapisan v obliki časovne vrste. Za vse izdelke so za 

vsako terminsko enoto skozi plansko obdobje navedeni vsaj (Ljubič, 2006): 

• primarne potrebe – napoved prodaje in že prejeta naročila kupcev, 

• izvenplanske potrebe, 

• plan proizvodnje – predvidene količine za izdelavo, 

• razpoložljive zaloge – količina izdelkov na zalogi, 

• naročila proizvodnji – fiksna, predvidena ali informativna naročila izdelave, 

potrebna za pokrivanje plana proizvodnje, 

• razpoložljivost za dobavo – količina, ki je na razpolago za potrebe kupcev.  

3.5 Stohastično planiranje – napovedovanje 

Namen napovedovanja je po teoriji predvidevanje bodočih dogodkov, ki se bodo 

dogodili v prihodnosti. Napovedovanje kot tehnika pri planiranju ima velik pomen v 

proizvodnih sistemih na nivoju dolgoročnih, srednjeročnih in kratkoročnih 

operativnih planov. Ker ima mnogo poslovnih procesov stohastični značaj, se 

napovedi dogajanja v prihodnosti podrejajo stohastičnim zakonitostim in seveda niso 

popolnoma zanesljive. Kadar napovedi niso popolnoma zanesljive, govorimo o 

stohastičnem planiranju (Ljubič, 2006).  

Ljubič navaja informacije, ki so potrebne za stohastično planiranje materialnih potreb 

(Ljubič, 2006). To so: 

• podatki o porabi zadevnih materialnih postavk v preteklosti (statistika 

porabe), zapisani v obliki časovnih vrst, 

• matični podatki o materialnih postavkah, zlasti podatki o ključu izvora 

(kupljeno/izdelano), dobavnem času za kupljene vrste materialov, varnostnem 

času in materialnem izmetu, 

• podatki o gospodarjenju z materialnimi postavkami oziroma politiki 

naročanja: varnostne zaloge, fiksne in minimalne količine naročanja, 

mnogokratniki količin naročanja, ključi naročanja, ki opredeljujejo način 
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izračuna količine naročil, stroški naročanja/lansiranje proizvodnje, stroški 

skladiščenja. 

Zanesljivost je dejstvo, ki je ves čas prisotno pri vsaki obliki planiranja in zaradi tega 

ne smemo v naprej odklanjati napovedovanja kot orodja za planiranje. Boljša je 

napoved, ki izvira iz objektivne analize preteklih dogodkov, kot pa popolnoma 

subjektivna (ad hoc – ocena na palec), (Ljubič, 2006). 

3.5.1 Metode napovedovanja 

Poznamo tri vrste napovedovanja (Ljubič, 2006): 

• dolgoročno napovedovanje skuša dolgoročno predvideti ekonomske in 

tehnološke dejavnike v prihodnosti: raziskave in razvoj novih proizvodov, 

kapitalska vlaganja, izgradnjo in širitev proizvodnih zmogljivosti; 

• srednjeročno napovedovanje planira predvsem prodajo in proizvodnjo- 

primarne potrebe; 

• kratkoročno napovedovanje planira predvsem sekundarne materialne potrebe 

in potrebe po zmogljivostih, pa tudi razpored dela proizvodnji.  

Kadar govorimo o napovedovanju, imamo v mislih srednjeročno in kratkoročno 

napovedovanje. 

3.5.2 Zanesljivost napovedovanja 

Ljubič pravi, da naj bi napoved bodoče dogodke predvidela čim natančneje. Idealna 

napoved naj bi bila enaka poznejšemu dejanskemu dogodku, naj ne bi bila niti 

previsoka, optimistična – niti prenizka, pesimistična, ampak naj bi podala realno 

sliko (Ljubič, 2006). 

Pomembna značilnost vsake napovedi je njena točnost oziroma zanesljivost. Zaradi 

nepredvidljivih okoliščin je to praktično nemogoče doseči. Pomembna karakteristika 

vsake napovedi je njena točnost oziroma zanesljivost. 

Merilo točnosti napovedovanja oziroma planiranja nam pove, koliko se dejansko 

dosežene vrednosti razlikujejo od predvidenih, planiranih vrednosti (slika 10). 
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Slika 10: Točnost in zanesljivost napovedi (Ljubič, 2006). 
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4 POTEK NAROČANJA IN REALIZACIJE NAROČIL KUPCEV 

V tem poglavju gre za pregled dosedanjega poteka dela v podjetju Pivka 

perutninarstvo, d. d.. Predstavljen je letni plan in planirane količine za določene dele 

planskega obdobja. Poudarek sledi predvsem na odstopanjih med naročeno količino 

proizvodov in količino proizvodov, ki so bili proizvedeni. Prikazani so rezultati 

analiz, ki smo jih pridobili s pomočjo izračunov za določene dele planskega obdobja. 

4.1 Izdelava in razdelitev letnega plana  

Plan komerciale potreb po mesu za leto 2007 je bil znan na začetku oktobra 2006 za 

vseh 52 tednov v letu 2007. Komerciala naredi letni plan po količinah potreb mesa 

po tednih s tem, da upošteva posamezne letne čase, ko prodaja narašča, in predvidi 

akcije glede na posamezen artikel (plan prodaje, 2007). 
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PO MESU
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Slika 11: Diagram poteka izdelave plana 

  Vir: Letni plan prodaje, 2007 

Vsi tedenski plani (slika 11) se izdelajo glede na količino potreb po mesu iz 

preteklega leta ter na podlagi povpraševanja kupcev. Tedenske plane se lahko poveča 

ali pa celo zmanjša, odvisno od predvidevanja prodaje glede na posamezno obdobje. 

Te tedenske plane je možno še vedno popravljati, čemur pravimo rebalans plana. Z 
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rebalansom je možno tedenski plan povečati ali pa ga po potrebi zmanjšati. Če služba 

prodaje ugotovi povečanje prodaje, se izvede povečanje količine mesa v določenem 

tednu. Glede na to, da moramo upoštevati čas valjenja piščancev (21 dni) in nato še 

rejo teh piščancev (40–45 dni), je potrebno rebalans plana izvesti toliko prej, da v 

tednu, v katerem so povečane potrebe, te piščance lahko koljemo.  

Ko je plan potreb po mesu sestavljen, se ga posreduje službi prireje, ki nato sestavi 

letni plan klanja piščancev po tednih (za vseh 52 tednov). Slika 12 prikazuje primer 

tedenskega plana proizvodnje, iz katerega so razvidni količina piščancev, povprečna 

teža, starost in količina mesa v kilogramih brez upoštevanega izplena. 

   
     
       

ponedeljek, 4. 6. 2007 
starost 
(tedni)  kom povp.teža (kg) meso (kg) 

Prelc Janko Zavrhek 45  13.600 2,75 25.058,00 
Morel Anton Buje 37  4.160 2,05 5.713,76 
Sedmak Nadanje Selo 48  2.112 2,80 3.962,11 
Prelc Dušan Zajelšje 34  2.400 1,90 3.055,20 

0      22.272 0 37.789,06 
torek, 5. 6. 2007       

Kačič Rihard Gabrovica 42  15.600 2,65 27.697,80 
Prelc Dušan Zajelšje 35  4.800 1,95 6.271,20 

0 0 0  20400 0 33.969,00 
sreda, 6. 6. 2007            
Urdih Mladen Kostanjevica 43  15.400 2,45 25.279,10 
Jursinovič Zdene Zajelšje 34  4.200 1,90 5.346,60 

0 0 0  19.600 0 30.625,70 
četrtek, 7. 6. 2007       

Prelc Ivan Buje 43  20.000 2,50 33.500,00 
Orel Stane Košana 0  0 0 0 
Orel Stane Košana 34  4.800 1,80 5.788,80 

0 0 0  24.800 0 39.288,80 
petek, 8. 6. 2007       

Biščak Valter Buje 42  18.300 2,35 28.813,40 
Šabec Rafael Palčje 34  4.800 1,75 5.628,00 

0 0 0  23.100 0 34.441,40 
 

PLAN KLANJA IN MESA OD 04. 06. - 08.06.2007
23. TEDEN - popravek 1

 

Slika 12: Tedenski plan klanja piščancev (preslikano iz plana klanja) 

     Vir: Letni plan klanja, 2007 

Služba prodaje izdela plan količin po mesu v celih piščancih, ki so razdeljeni na 

velike, srednje in majhne, pri čemer je velikost odvisna od starosti piščancev. Taka 
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razdelitev piščancev ima vlogo pri izdelavi posameznih po teži sortiranih 

proizvodov.  

4.1.1 Plani in realizacija proizvodnje 

letni plan proizvodnje mesa za leto 2007
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Slika 13: Prikaz letnega plana proizvodnje glede na skupna naročila po tednih 

         Vir: Letni plan proizvodnje, 2007 

Slika 13 prikazuje letni plan komerciale potreb po mesu po posameznih tednih in 

dejansko količino naročil po tednih.  

Kot smo že omenili, so potrebe po mesu s strani službe prodaje izražene v celih 

piščancih po izračunanem 67% izplenu žive teže.  

Ker se želimo čim bolj približati dejanskemu izplenu (artiklom, ki so namenjeni 

prodaji takoj po razseku), je iz čistih trupov upoštevan 80-odstotni izplen. To 

pomeni, da je teh 80% delov trupa namenjeno prodaji takoj po standardnem 

pakiranju ali pa se iz njih lahko še dodatno izdela posamezen artikel (iz prsi lahko 

izdelamo file ali pa damo v prodajo cele prsi). 

S slike 13 je razvidno, da je v vrhuncih prodaje po tednih prihajalo do odstopanja 

med količino surovine, ki je na razpolago, in količino naročenih proizvodov po 
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tednih. Plan je izdelan glede na posamezna obdobja (po tednih), vendar se je kot 

vidimo, kljub planiranju in napovedovanju zgodilo, da je prišlo do razlik med 

naročenim in dejanskim. Pri realizaciji naročil je bilo potrebno naročila prirediti tako, 

da se je razlika porazdelila enakomerno. Tu je nastajala težava pri realizaciji 

posameznih naročil.  

Kot vidimo s slike 13, so v nekaterih vrhuncih prodaje, naročila presegla zasnovani 

plan kljub predhodnim rebalansom plana. V obdobjih, kjer so naročila presegla plan, 

in v obdobjih, kjer je plan večji od naročil, je potrebno za naslednje plansko obdobje 

natančneje planirati, pri izdelavi plana pa pridobiti čim več informacij s tržišča. 

4.1.1.1 Potek trendne črte za plan in naročilo 

R2 = 0,5735

R2 = 0,5318

0 

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

140.000 

160.000 

0 13 26 39 52
teden

k
ol

ič
in

a 
m

es
a 

(k
g)

plan komerciale naročilo
Polinomsko (naročilo) Polinomsko (plan komerciale)

 

Slika 14: Potek trendne črte za plan in naročilo 

 Vir: Letni plan proizvodnje, 2007 

Slika 14 prikazuje potek trendne črte za plan komerciale in dejanska naročila kupcev 

s pomočjo polinoma šeste stopnje. Z grafikona so razvidna sezonska nihanja in 

odstopanja, ki se pojavljajo ob vrhuncih prodaje proizvodov. Krivulji na podlagi 

polinoma šeste stopnje, ponazarjata odvisnost med planom komerciale in naročilom. 

Pri planu komerciale je s polinomom šeste stopnje pojasnjeno 57-odstotno 

odstopanje pojava, pri naročilu pa 53-odstotno odstopanje pojava. 
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V povprečju je plan komerciale večji od količin naročil, pri obeh pa se, kot že 

omenjeno, pojavljajo sezonska nihanja, ki so očitnejša pri naročilih. Do sekanja 

trendnih črt pride v zadnjih tednih planskega obdobja, kar ponazarja izenačenje med 

planiranim in naročenim. 
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Slika 15: Prikaz količine naročil glede na plan komerciale 

Vir: Interni informacijski sistem 

Na sliki 15 je prikazano celotno plansko obdobje razdeljeno na 52 tednov in količine 

naročil po tednih. Tu so razvidna predvsem odstopanja naročenega od planiranega. 

Neizdobave so razvidne predvsem v delih planskega obdobja, kjer povpraševanje 

variira glede na plan proizvodnje.  

Podatki razvidni iz slike 15 se nanašajo letni plan proizvodnje mesa in so grafično 

razvidni tudi na sliki 13. 

4.2 Hranjenje preveč izdelanega mesa 

Ker naročila v proizvodnji v jutranjem času še niso znana, se izdeluje na podlagi 

okvirnega naročila. To naročilo je lahko večje ali pa manjše od dejanskega, ki pride v 

proizvodnjo šele ob koncu delovnega procesa. V primeru, da je končno naročilo 

manjše od okvirnega, ostanejo proizvodi na zalogi. To pomeni, da imamo v hladilnici 

odpremnega skladišča presežek pakiranih artiklov glede na naročilo.  
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Glede na kratek rok uporabe svežega mesa se izdelki, ki so ostali na zalogi, uporabijo 

naslednji dan za odpremo. Uporabijo se v primeru, ko nam zmanjkuje mesa, sicer pa 

se jih samo prepakira in da na zamrzovanje.  

Izdelke, ki ostanejo na zalogi v dneh povečanega naročanja, uporabimo kot 

varnostno zalogo za pokrivanje neizdobav. 

4.2.1 Izdelava proizvodov na zalogo 

Glede na potrebe trga se za dva dni naprej izdelujejo izdelki s podaljšanim rokom 

trajanja, to so vakuumsko pakirani izdelki in izdelki pakirani v kontrolirano 

atmosfero, katerih rok uporabe se podaljša za kar nekaj dni. Odpremljajo se do 

uporabnosti šestih dni. Vsak začetek delovnega dne se v odpremnem skladišču 

opravi popis zaloge tako pakiranih proizvodov. Ta zaloga se nato upošteva pri 

izdelavi okvirnega naročila.  

V primeru, ko so naročila manjša od predvidenih količin potreb po mesu, se presežki 

mesa že med delovnim procesom pakirajo v embalažo, namenjeno zamrzovanju. 

Tako pakirani proizvodi gredo na globoko zamrzovanje. Vse presežke mesa se zaradi 

velike cenovne razlike med svežim in zamrznjenim mesom skuša čimbolj plasirati na 

trg kot sveže. 

4.3 Prodaja iz zaloge pri pokrivanju konic 

V konicah prodaje izdelkov se predvideva dneve, ko prodaja izdelkov poraste. V 

konicah naročanja blaga je tudi proizvodnja tako usmerjena, da se čim manj artiklov 

kljub viškom mesa zamrzuje. Dneve pred konicami, ko so količine mesa večje od 

naročenih, prihaja do presežkov. Meso se pakira na načine, ki podaljšajo obstojnost 

svežih izdelkov. Ti izdelki se skladiščijo v odpremnem skladišču in se odpremljajo 

po sistemu »first in first out«. V dnevih, ko nam zmanjkuje mesa, uporabimo te 

proizvode za pokrivanje naročil v tolikšni meri, kolikor je le možno.  

Največji del izdelkov gre iz podjetja svežih, bodisi pakiranih na načine za 

podaljšanje obstojnosti ali pa svežih, ki niso pakirani. Iz zaloge zamrznjenih izdelkov 

pokrivamo le tisto kar je mogoče nadomestiti. 
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V primeru, da se naročila v konicah zelo povečujejo, je potrebno zagotoviti dodatne 

količine živih piščancev, da kupcem lahko zagotovimo sveže izdelke. Kljub temu, da 

so količine piščancev vseljene za določen teden klanja, lahko te piščance koljemo 

prej. Teže niso ravno take, kot bi jih želeli, vendar zadovoljive. 

4.3.1 Sezonska nihanja 

Sezonska nihanja se pojavljajo vsako leto v istih časovnih obdobjih, razen tistih, ki 

so napovedana. To so razne akcije kupcev, ki so že za določeno obdobje napovedane 

v naprej in se nanje lahko pravočasno pripravimo. Kupci v akcijah napovedo količino 

proizvoda, ki je v določenem časovnem obdobju v akciji.  

Na sezonska nihanja se pripravi že služba prodaje pri pripravi letnega plana potreb 

po mesu. Pri izdelavi plana se je potrebno osredotočiti na plan preteklega leta in plan 

glede na odločitve v določenem obdobju povečati ali zmanjšati. Plan se poveča glede 

na velikost prodaje v določenem preteklem časovnem obdobju ali pa zaradi dviga 

predvidene prodaje v prihodnjih obdobjih. Prikaz letnega nihanja naročil po tednih 

prikazuje slika 16. 
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Slika 16: Prikaz nihanja naročil kupcev po posameznih tednih 

        Vir: Interni informacijski sistem 
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4.3.2 Podobnost povpraševanja 

Podobnost povpraševanja glede na tedne, če naredimo primerjavo za leto 2006 in 

2007, se razlikuje po količini mesa v celih piščancih, in sicer je plan v letu 2007 

povečan za nekaj ton piščancev tedensko več. V tednih, ko je bila prodaja v 

preteklem letu manjša, se je tudi plan komerciale zmanjšal. 

V spodnjih dveh tabelah je v številkah prikazano, za koliko je povečan oziroma 

zmanjšan plan količine mesa nekaj tednov pred konico prodaje in okoli prvih dni v 

maju. 

Tabela 1 prikazuje plan komerciale potreb po mesu v celih piščancih (trupih 

piščancev), to je plan, ki ga izdela komerciala za celo leto. Iz tega plana je razvidno, 

da se potrebe mesa v istem časovnem obdobju razlikujejo za nekaj ton.  

Iz tega je razvidno, da je bila količina mesa v letu 2006 nekoliko premajhna in je zato 

komerciala v določenih tednih povečala plan. Vidimo pa tudi, da je bil plan v 

petnajstem tednu glede na predhodno leto zmanjšan. 

Tabela 1: Prikaz plana količine mesa za določeno obdobje planiranja 

    Vir: Letni plan prodaje, 2007 

  planirana količina (kg) 

teden  leto 2006 leto 2007 

14 145.000 150.000 

15 145.000 140.000 

16 135.000 155.000 

17 145.000 150.000 

18 125.000 140.000 

 

V tabeli 2 je prikazan 80-odstotni izplen iz trupov. Iz tega je lahko okvirno razvidna 

dejanska količina mesa, ki nam je na voljo za prodajo. Iz te količine pa lahko 

izvzamemo tudi še nekaj odpada in drugokategoričnih proizvodov, ki niso namenjeni 

prodaji.  
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Tabela 2: Prikaz količine mesa po 80-odstotnem izplenu 

              Vir: Letni plan prodaje, 2007 

 količina mesa po 80-odstotnem izplenu  

         planirana količina (kg) 

teden leto 2006  leto 2007  

14 116.000 120.000 

15 116.000 112.000 

16 108.000 124.000 

17 116.000 120.000 

18 100.000 112.000 

 

4.3.2.1 Primerjava dveh planskih obdobij glede na obseg povpraševanja 

Tabela 3: Primerjava obdobij, v katerih je povpraševanje večje od planiranih 

vrednosti 

         Vir: Letni plan prodaje, 2007/08 

     vrhunci prodaje mesa po posameznem tednu 

       količina mesa (kg) povečanje 

teden  leto 2007 leto 2008 plana (%) 

31 124.000 145.000 14 

32 124.000 152.000 18 

33 124.000 152.000 18 

34 120.000 140.000 14 

35 120.000 136.800 14 

49 120.000 144.000 16 

52 112.000 120.000 7 

  povprečna sprememba povečanja plana 14,4 

 

Iz tabele 3 je razvidna primerjava dveh obdobij planiranja. Prikazana so obdobja 

planiranja, v katerih je bilo povpraševanje po proizvodih večje od planiranih 

vrednosti. Ker vemo, da se vrhunci prodaje pojavljajo približno v istih obdobjih 
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planiranja, je plan prodaje mesa za obdobja planiranja v letu 2008 povečan 

povprečno za 14,4 %.  

Celotni plan prodaje za celotno plansko obdobje je zaradi povečanja predvidene 

prodaje tudi temu sorazmerno povečan glede na plansko obdobje iz preteklega leta. 

Ker vemo, da se prodaja v teh obdobjih glede na potrebe trga lahko tudi poveča ali pa 

zmanjša, so tu predvideni še rebalansi plana, ki plan lahko še dodatno korigirajo. 

Tabela 4: Prikaz obdobij planiranja, v katerih je povpraševanje manjše od planiranih 

vrednosti 

   Vir: Letni plan prodaje, 2007/08 

  
leto  2007             leto 2008 

  količina plan (plan 2007 + 10%) (kg) 

teden  prodaje (kg) proizvodnje (kg)     

41 87.075 120.000   132.000 

42 86.470 120.000   132.000 

43 90.170 120.000   132.000 

46 94.103 116.000   127.600 

47 87.771 116.000   127.600 

48 82.597 116.000   127.600 

 

Tabela 4 prikazuje obdobja planiranja, v katerih je prodaja manjša od planiranih 

vrednosti. Glede na plan prodaje iz preteklega obdobja je plan v obdobju sedanjega 

planiranja zastavljen tako, da je povečan za 10 % glede na plane v določenih 

preteklih obdobjih. V teh obdobjih planiranja je potrebno predvideti prodajo 

natančneje in glede na naročila iz preteklosti plan s pomočjo rebalansa korigirati.  

V primeru takšne razlike med količino naročila in planirano količino prihaja v 

proizvodnji do velikih zalog mesa, ki povzročajo strošek pakiranja in zamrzovanja.  
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4.3.3 Pričakovanje povečanega naročanja proizvodov 

Prvo povečanje prodaje se pričakuje v spomladanskem času, takrat se poveča celotna 

prodaja izdelkov. Nato sledijo dnevi pred prvomajskimi prazniki in dnevi po njih. Na 

to vplivajo tudi vremenske razmere, od katerih je odvisna velikost prodaje izdelkov 

na trgu. Prodaja tudi močno poraste v poletnih mesecih, v času turizma, nato 

nekoliko upade in se zopet poveča pred božičnimi in novoletnimi prazniki, ko so 

količine naročil povečane (slika 17).  

Konice se pričakuje tudi ob večjih akcijskih ponudbah določenega izdelka. Tu se 

količina prodaje določenega izdelka močno poveča. Te količine prodaje bi bile 

razvidne, če bi se omejili na posamezne izdelke, in ne na celoto prodaje izdelkov.  
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Slika 17: Prikaz naročil po posameznih kupcih in nihanje naročil po tednih 

(Interni informacijski sistem, 2007). 

4.4 Modeli planiranja po sezoni (podobnost nihanj) 

Kot je bilo že omenjeno, se ta podobnost nihanja ponavlja iz leta v leto. Iz ponavljanj 

preteklih let lahko predvidevamo, da ob določenem letnem času ali obdobju prodaja 

izdelkov poraste, temu primerno je potrebno tudi pripraviti plan količine surovine. 

Strategija podjetja je v tem, da se prodaja vsako leto dvigne za določeno količino 

prodanih izdelkov. Temu primerno se tudi prireja plan količine mesa za obdobje 

celega leta vnaprej.  
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Primer prodaje v predzadnjem tednu preteklega leta nam kaže, da je bila prodaja 

glede na pretekla leta manjša od planirane količine mesa. Ob takih planih se nato 

pojavljajo odvečne količine mesa, ki gredo na zamrzovanje in podjetju povzročajo 

strošek.  

Sezonska planiranja je potrebno spremljati in ob ugotovitvi povečanja prodaje preko 

planiranih vrednosti pravočasno ukrepati ter plan preko rebalansa popraviti. Plan je 

pa potrebno popraviti vsaj toliko prej, da je še mogoče izvesti celoten postopek od 

valjenja pa do dneva, ko nam teža zadostuje za klanje.  

4.5 Plan proizvodnje in dejanska realizacija 

Plan proizvodnje je definiran v teži celih piščancev (trupih piščancev). Tu nam pri 

razseku teh trupov nastaja odpad in drugokakovostni proizvodi, ki so posledica same 

obdelave piščancev. Iz predvidene teže trupov lahko posamično po proizvodu 

izračunamo težo posameznega proizvoda. 

Tabela 5: Prikaz izplena v odstotkih po posameznih delih piščanca 

        Vir: Interni obrazec izračuna izplena, 2003 

proizvod izplen (%) 

celi piščanci (trupi) 100,00 

krila 9,56 

stegna 35,96 

prsa 35,68 

hrbet 17,66 

maščoba 1,04 

 

V grafičnem prikazu je upoštevan 80-odstotni izplen iz plana teže piščančjih trupov 

(prikazano v tabeli št. 1 in 2). Tu je odštet približno 20-odstotni delež hrbtov in 

maščobnega tkiva, ki ni namenjen neposredni prodaji in se nadalje uporabi za 

predelavo. Če bi želeli natančnejše podatke pri nadaljnji razgradnji zgoraj omenjenih 

delov, bi lahko to še dodatno razgradili in dobili točen podatek izplena iz teže trupov 

piščancev.  
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4.6 Varnostna zaloga pri izpolnjevanju povečanih naročil 

Ker vemo, da imamo opravka s proizvodi, ki imajo kratek rok uporabnosti, bolj težko 

govorimo o velikih varnostnih zalogah. Kot varnostno zalogo v času večjega 

povpraševanja uporabimo tiste presežke mesa, ki nastajajo v dneh, ko so količine 

naročil manjše od planirane proizvodnje. Proizvode, ki nam ostajajo v času večjih 

naročil, pakiramo na načine za podaljšanje obstojnosti.  

Na tak način lahko proizvode za dan ali dva naprej pustimo na zalogi za 

izpolnjevanje dnevih naročil, ko je proizvodnja manjša od dejanskega naročila.  

Količina varnostnih zalog je odvisna predvsem od velikosti naročil. Naročila v času 

velike prodaje proizvodov lahko presegajo plan proizvodnje in zahtevajo dodatne 

količine proizvodov/proizvoda ali pa so pod pričakovanimi (primer: podražitev 

proizvodov).  

V primeru, ko nam proizvodi ostajajo, jih skušamo v čim večji možni meri odpremiti 

na trg sveže, kljub kratkemu roku uporabnosti. Količine zaloge so odvisne predvsem 

od presežkov, ki nam ostajajo v proizvodnji. 

V primeru, ko se nam tako imenovane konice prodaje povečajo, kljub temu da je 

proizvodnja temu primerno planirana, lahko kot varnostno zalogo uporabimo 

dodatne količine piščancev. 

Poleg prej omenjenih presežkov uporabimo piščance, ki še niso dosegli ciljne teže, in 

tako zagotovimo dodatno surovino za doseganje izdobave naročil. V primeru 

pomanjkanja samo enega proizvoda pa je rešitev nakup določenega proizvoda in s 

tem pokritje neizdobave.  

4.6.1 Primer izračuna varnostne zaloge 

S pomočjo analize podatkov naročil kupcev smo izračunali standardni odklon 

naročila in aritmetično sredino naročila. S pomočjo teh podatkov smo izračunali 

normalno porazdelitev in nato izračunali dnevno varnostno zalogo, s katero bi lahko 

v 95 odstotkov primerov pokrivali različna nihanja naročil.  
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Primer količine varnostne zaloge glede na gibanja naročil je prikazan v tabeli 

številka 6. Izračunan je s pomočjo formul za izračun. 

Z - faktor nivoja postrežbe 

Zv - količina varnostne zaloge (kg) 

Zv1 - količina varnostne zaloge za en dan (kg) 

Zv2 - količina varnostne zaloge za dva dni (kg) 

σ dnevno - dnevni standardni odklon  

σ - standardni odklon = σ tedensko 

x  – posamezna tedenska količina (kg) 

x  – povprečna tedenska količina (kg) 

N – 52 tednov 

L – dobavni rok; 1 dan = 1/5 tedna 

 

σ dnevno = σ tedensko √ L 

σ dnevno = σ tedensko √ 1/5 = 7.353 kg/dan 

Zv1 = Z σ dnevno = 1,645 7.353 kg/dan = 12.095 kg  

Zv2 = Z σ tedensko√ 2/5 = 1,645 16.442 kg/teden √ 2/5 = 17.105 kg 

S kvadratnim korenom 2/5, izračunamo varnostno zalogo za dva dni. 

Tabela 6: Izračun varnostne zaloge 

velja za Z verjetnost 0,95 % 

Zv količina (kg) Z vrednost 

za en dan 12.095 1,645 
za dva dni 17.105 1,645 

 

Faktor nivoja postrežbe je izračunan na podlagi podatkov naročil kupcev, s pomočjo 

Excelovega orodja. 
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Višji nivo postrežbe pomeni večjo verjetnost izpolnitve naročil kupcev in povečuje 

varnostno zalogo. 

Za želeni nivo postrežbe, ki je izražen kot verjetnost, da ne bo prišlo do 

nezaloženosti, obstaja Z vrednost. Ta vrednost je statistični kazalec položaja glede na 

aritmetično sredino v statistični populaciji. Z vrednost uporabljamo za določitev 

višine varnostne zaloge ob želeni postrežbi. 

4.6.2 Primer akcije prodaje celih piščancev 

Dogovor s kupcem je, da ima podjetje v določenem planskem obdobju v svojih 

prodajalnah akcijo celih piščancev. Pri izdelavi plana prodaje za to obdobje se 

planira količina, ki jo kupec napove za določeno plansko obdobje.  

Naročila se preko celotnega dne spremlja in to se upošteva že pri izdelavi okvirnega 

naročila s tem, da se proizvodnji naroči več kot ob običajnem delovnem dnevu. 

Težava pri pregledu dnevnega vnosa naročil v sistem je v tem, da kupec sporoči večji 

del količine, ki jo bo potreboval naslednji dan, šele ob končnem naročilu. V tem 

primeru se kljub napovedani akciji lahko zgodi, da količina naročila preseže količino, 

ki se izdela med proizvodnim procesom. Rešitev tega je oddaja naročila pred 

začetkom delovnega procesa oziroma izdelava na zalogo. 

Ljubič ( 2006, str. 319) navaja pomen zaloge kot: 

• da so blažilec nihanj prodaje, in 

• kompenzacija napak zaradi neprimernih metod planiranja, netočnih podatkov 

o stanju, 

• da imajo ekonomske učinke, in 

• se lahko uporabljajo pri pripravi blaga za uporabo oziroma prodajo.  

V primeru, da napoved količine proizvoda v akciji ni enaka dejanski količini, lahko 

uporabimo formulo za izračun varnostne zaloge, ki nam pomaga pri realizaciji 

naročila. 

Zv = Tv Rp 

Zv - količina varnostne zaloge (kg) 
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Tv - varnostni čas (v delovnih dneh) (dan) 

Rp - povprečna poraba materialne postavke (običajno na delovni dan) v 

obravnavanem planskem obdobju (kg/dan). 

4.6.2.1 Primer izračuna količine zaloge za dan naprej 

Zv = Tv Rp = 1 dan 1.192 kg/dan = 1.192 kg 

Za primer izračuna smo vzeli 14 dni trajanja akcije prodaje celih piščancev. Dnevna 

naročila so se gibala zelo različno in proti koncu akcije tudi upadala. Zaradi omejitve 

roka uporabe je varnostna zaloga omejena za en dan naprej in znaša 1.192 kg. 

Tak primer izračuna zaloge bi lahko uporabili v primeru, če bi imeli podane količine 

prodaje v določenem času poteka akcije. 

4.7 Izračun standardnega odklona 

Pri izračunu standardnega odklona in ostalih izračunov smo si pomagali s podatki, 

kateri so prikazani na sliki 13. 

4.7.1 Izračun standardnega odklona in indeksa korelacije za plan in naročilo 

za celotno plansko obdobje 

Pri izračunu standardnega odklona je potrebno narediti izračune tedenskega 

povprečja za plan in naročilo, kar je razvidno iz tabel 7 in 8. 

Iz formule pod tabelo 7, je razviden izračun tedenskega povprečja plana za vseh 52 

tednov planiranja in znaša 118.692 kg/teden. 

Tabela 7: Izračun tedenskega povprečja plana 

tedensko povprečje = R / tedni  

R – skupna letna količina iz plana (kg) 

tedensko povprečje plana = 118.692 kg/teden 

 

tedensko povprečje = R / tedni = 6.172,000 kg / 52 tednov = 118.692 kg/teden 
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Tabela 8: Izračun tedenskega povprečja naročila 

tedensko povprečje = R / tedni 

R – skupna letna količina iz naročila (kg) 

tedensko povprečje naročila = 104.305 kg/teden 

 

tedensko povprečje = R / tedni = 5.423.880 kg / 52 tednov = 104.305 kg/teden 

Iz formule je razviden izračun tedenskega povprečja naročil kupcev za vseh 52 

tednov planiranja in znaša 104.305 kg/teden. 

• Izračun dnevnega standardnega odklona za plan in naročilo 

Tabela 9: Prikaz izračunov za plan in naročilo za obdobje celega leta 

 σσσσ dnevno 
(kg/dan) 

min. 
teden (kg) 

max.  
teden (kg) 

deviacija 
med max. in 

min. (kg) 
plan 3.777 80.000 128.000 48.000 

naročilo 7.353 57.473 136.106 78.633 

 

Dnevni standardni odklon smo izračunali s pomočjo formule, ki je prikazana v 

poglavju 4.6.1. 

Standardna deviacija je razlika med največjo in najmanjšo tedensko potrebo za plan 

in naročilo. 

S kvadratnim korenom 1/5 je v formuli ponazorjen en dan v tednu. Na podlagi tega 

smo nato lahko izračunali dnevni standardni odklona za plan in naročilo.  

Vse uporabljene formule za izračun so prikazane v poglavju 4.6.1. 

Plan 

σ dnevno = σ tedensko √ L 

σ tedensko = 8.447 kg/teden 

σ dnevno = σ tedensko √ L = 8.447 kg/teden √ 1/5 = 3.777 kg/dan 
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Naročilo 

σ dnevno = σ tedensko √ L 

σ tedensko = 16.442 kg/teden 

σ dnevno = σ tedensko √ 1/5 = 16.442 kg/teden √ 1/5 = 7.353 kg/dan 

Pri izdelavi letnega povprečja, so v tabeli 9 prikazane maksimalne in minimalne 

tedenske količine za plan in naročilo. Prikazana je tudi deviacija med maksimumom 

in minimumom. 

Primerjava standardnega odklona med planom in naročilom pokaže, da je velikost 

standardnega odklona pri naročilih skoraj dvakrat večja kot pri planu. To nam 

nakazuje, da obstaja še veliko možnosti za fleksibilnejše planiranje. 

Pri izračunu deviacije pa ugotavljamo, da imamo večjo deviacijo pri naročilih kot pri 

planu.  

• Indeks korelacije med naročilom in planom za celotno plansko obdobje 

Indeks korelacije za obdobje celega leta med planom in naročilom znaša 0,66. 

Nakazuje nam premosorazmeren odnos med planom in naročilom. 

• Izračun indeksa korelacije 

Indeks korelacije smo izračunali s pomočjo prikazane formule in nam pove, ali se 

naročila in plan gibljejo podobno. Pri izračunu smo si pomagali z Excelovim 

orodjem za analizo podatkov. 

 

 

r – indeks korelacije 

x – posamična tedenska količina v letnih naročilih  

y - posamična tedenska količina v letnih planih 
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4.7.2 Izračun standardnega odklona in indeksa korelacije po četrtletjih za 

plan in naročilo 

V nadaljevanju smo obdobje letnega plana in naročil razdelili na četrtletja in za 

vsako četrtletje izračunali standardni odklon ter indeks korelacije med planom in 

naročilom.  

Prav tako je v nadaljevanju za vsako četrtletje prikazana deviacija med minimalnim 

in maksimalnim tednom. 

Indeks korelacije je izračunan s pomočjo Excelovega orodja za analizo podatkov. 

V tabeli 10 in tabeli 11, so prikazani rezultati izračunov, ki smo jih izračunali s 

pomočjo formul, ki so prikazane v poglavju 4.6.1. 

Tabela 10: Prikaz izračunov za plan po četrtletjih 

obdobje tedensko 
povprečje 

plana 
(kg/teden) 

σσσσ 
dnevno 

(kg/dan) 

σσσσ 
tedensko 

(kg/teden) 

min. 
teden (kg) 

max. 
teden (kg) 

deviacija 
med max. 

in min. 
(kg) 

1. četrtletje 111.384 4.724 10.563 80.000 120.000 40.000 

2. četrtletje 122.153 2.264 5.063 112.000 128,000 16,000 

3. četrtletje 123.384 1.232 2.755 120.000 128.000 8.000 

4. četrtletje 117.846 3.548 7.935 96.000 128.000 32.000 

 

Tabela 11: Prikaz izračunov za naročilo po četrtletjih 

obdobje tedensko 
povprečje 
naročila 

(kg/teden) 

σσσσ 
dnevno 

(kg/dan) 

σσσσ 
tedensko 

(kg/teden) 

min. 
teden (kg) 

max. 
teden (kg) 

deviacija 
med max. 

in min. 
(kg) 

1. četrtletje 90.684 6.289 14.063 57.473 106.700 49.227 

2. četrtletje 110.267 6.148 13.749 90.089 136.106 46.017 

3. četrtletje 116.529 3.471 7.736 107.054 130.455 23.401 

4. četrtletje 99.740 7.456 16.672 77.483 125.731 48.248 
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tedensko povprečje = R / tedni 

R – skupna letna količina (kg). 

• Prvo četrtletje  

Indeks korelacije med planom in naročilom znaša 0,76.  

Pove nam, da je odnos med planom in naročilom v prvem četrtletju 

premosorazmeren. 

• Drugo četrtletje  

Indeks korelacije med planom in naročilom znaša 0,22.  

Pove nam, da je odnos med planom in naročilom v drugem četrtletju ohlapen. 

• Tretje četrtletje  

Indeks korelacije med planom in naročilom znaša –0,17.  

Pove nam, da je odnos med planom in naročilom v tretjem četrtletju ohlapen, vendar 

se opaža težnja, da se z večanjem plana naročila ne povečujejo, ampak celo 

zmanjšujejo. 

• Četrto četrtletje  

Indeks korelacije med planom in naročilom znaša 0,55.  

Prikazuje nam podoben odnos med planom in naročilom kot v prvem četrtletju. 
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5 POTEK NAROČANJA IN SPREJEMANJA NAROČIL V PROIZVODNJI 

Natančna priprava dnevnega okvirnega naročila, ki izvira iz kratkoročnega 

operativnega planiranja proizvodnje na osnovi naročil iz preteklosti, v našem primeru 

izpred tedna dni, ima veliko vlogo pri dopolnjevanju končnega naročila. Pri izdelavi 

okvirnega naročila je potrebno poleg standardnih naročil upoštevati tudi akcijska 

naročila in naročila, ki niso v standardni obliki.  

Slika 18 prikazuje celoten proces izvedbe naročila, ki je sestavljen iz treh 

dokumentov, katere se posreduje proizvodnji in so delovni nalog za izvedbo 

naročenih količin proizvodov. 

PROCES
IZVEDBE
NAROČILA

OKVIRNO
NAROČILO

VMESNO
NAROČILO

KONČNO
NAROČILO

naročila  iz
preteklosti

upoštevanje
trenutne
akcijske
prodaje

nestandardna
naročila

posredovanje
naročila

proizvodnja
linija

izdelava

PREVZEM V
SKLADIŠČE

naročila
kupcev

vnos naročil

informacijski
sistem  probit

pregled
naročila

dovolj
narejeno?

izpis
naročila

NE

DA

potrditev
naročila

služba prodaje

 

Slika 18: Diagram procesa izvedbe naročila 
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Vsa naročila prihajajo v sistem preko celotnega delovnega dneva in se spreminjajo, 

kar nam še vedno ne pove končne naročene količine. Kljub temu, da naročilo še ni 

popolno, se sredi delovnega procesa pregleda vmesno naročilo, izpiše iz sistema ter 

lansira v proizvodnjo po delovnih mestih, kjer poteka pakiranje proizvodov. 

Pri izpolnjevanju sprotnih naročil, naročil za dan naprej, se moramo zanašati na 

napovedovanje in se držati planiranih prodajnih zmogljivosti. 

Izpisana naročila se primerja z okvirnim naročilom, ki je bilo izdelano pred tem, ter 

poskuša kolikor se le da dopolniti. Težava pri teh naročili je v tem, da se še vedno 

spreminjajo in na koncu se lahko tudi zmanjšajo. V primeru naročanja govorimo o 

stohastičnem planiranju realizacije dnevnega naročila. Tu je potrebno čimbolj 

natančno napovedati količino proizvodov, ki jih bomo potrebovali ob končnem 

naročilu. 

5.1 Planiranje količine proizvodov glede na plansko obdobje 

Pri planiranju količin, ki se bodo v določenem planskem obdobju izdelovale v 

proizvodnji, ima veliko vlogo služba prodaje, ki mora natančno planirati in na 

podlagi različnih informacij iz okolja predvideti, koliko proizvodov bo v določenem 

planskem obdobju potrebno narediti, da bo realizacija naročil čim popolnejša. Za čim 

popolnejšo realizacijo naročil ima veliko vlogo natančno zasnovan plan prodaje v 

določenem planskem obdobju. 

S slike 19 so razvidne tedenske količine naročil in količine, ki so bile narejene v 

proizvodnji. Odstopanja med enim in drugim so predvsem v planskih obdobjih 

povečanega povpraševanja. Za ta obdobja je potrebna natančnejša zasnova samega 

plana prodaje znotraj planskega obdobja.  
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narejeno v proizvodnji – naročeno v letu 2007
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Slika 19: Razmerje med dejansko naročenim in prejetim v skladišče 

    Vir: Interni informacijski sistem  

Izpolnjevanje naročil kupcev, ki izhajajo iz javnih razpisov in ima podjetje z njimi 

pogodbo, je potrebno v celoti zagotoviti. Na teh javnih razpisih so pa predvsem tako 

imenovana posebna naročila, ki jih je potrebno v celoti zagotoviti. Med povečanim 

povpraševanjem moramo določen del proizvodov med proizvodnim procesom 

kalibrirati, da zagotovimo realizacijo podobnih naročil. 
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5.1.1 Prikaz kumulativne krivulje za naročilo in dejansko narejeno količino 

naročilo 
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Slika 20: Kumulativna krivulja za naročilo 

Vir: Interni informacijski sistem 

Z uporabo linearne regresije smo na sliki 20 pojasnili 99,9 % variabilnosti pojava (R2 

= 1). Razvidno je, da krivulja skoraj linearno narašča, ponekod so manjša odstopanja, 

kar je posledica nihanja naročil kupcev glede na posamezne tedne v času planskega 

obdobja. 

R2 – je determinacijski koeficient, ki pokaže delež pojasnjene variance. Njegova 

vrednost se nahaja na intervalu med 0 in 1. 

Linearno pojasnjevanje odvisnosti med tedni in količino najbolj pojasnjuje linearna 

funkcija. 
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Slika 21: Kumulativna krivulja za narejeno količino 

     Vir: Interni informacijski sistem 

Z uporabo linearne regresije smo na sliki 21 pojasnili 99,89 % variabilnost pojava 

(R2 = 1). Iz krivulje je razvidno, da narašča linearno in je njeno naraščanje strmejše 

kot pri kumulativni krivulji naročila. 

Glede na linearno črto so opazna večja odstopanja kot pri kumulativni krivulji 

naročila. Posledica odstopanj so tudi pri tej krivulji določeni tedni znotraj planskega 

obdobja in so vzrok nihanja izdelave v proizvodnji. 
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6 SWOT ANALIZA PLANIRANJA IN IZVEDBE NAROČIL  

Kratica SWOT je sestavljena iz začetnih črk angleških besed: S – strengths 

(prednosti), W – weaknesses (pomanjkljivosti), O – opportunities (priložnosti), T – 

threats (nevarnosti). 

6.1 Prednosti 

Letni plan 

Izdelava letnega plana in s tem možnost planiranja okvirnih količin vselitev 

piščancev. 

Prilagodljivost  

Prilagodljivost proizvodnje in zagotavljanje izdelave naročil kljub pomanjkljivostim, 

ki nastopajo v proizvodnem sistemu. Zagotavljane količine proizvodov v čim večji 

možni meri. 

Fleksibilnost 

Izdelava naročil kljub nestandardnemu pakiranju, prilagoditev proizvodnje glede na 

potrebe trga. 

Naročila 

• Dobra podpora informacijskega sistema, sproten pregled vpisanih naročil, 

• Možnost pregleda naročil med delovnim procesom in sprotno 

dopolnjevanje. 

6.2 Pomanjkljivosti 

6.2.1 Pomanjkljivosti pri posredovanju naročil 

Težava pri naročilih, ki prihajajo, so nestandardna naročila (ad hoc naročila), za 

katera bi bilo potrebno vedeti že na začetku delovnega procesa oziroma vsaj pri 

vmesnem naročilu. Ker se proizvaja za dan naprej, ta naročila prihajajo v obrat do 

zadnjega trenutka, preden se končno naročilo zaključi. 
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Ad hoc naročila podajajo predvsem kupci, ki zahtevajo točno količino, bodisi v teži 

ali kosih. Pri teh naročilih je treba vedeti, da vzamejo bistveno več časa za pripravo 

kot standardna naročila. Pod nestandardna naročila razumemo razne gramature 

določenih delov piščancev, ki so na voljo le do konca proizvodnega procesa razseka 

piščancev. Primer dela naročila, iz katerega so razvidne različne količine in 

gramature proizvoda, prikazuje slika 22. 

ANALIZA NAROČ ILA

 

Slika 22: Prikaz dela naročila kupcev proizvoda (preslikano iz končnega naročila) 

     Vir: Interni informacijski sistem 

Poleg vseh planiranj igra v tem primeru veliko vlogo kratkoročno operativno 

planiranje vodenje s katerim se v proizvodnji srečujemo vsakodnevno predvsem pri 

izpolnjevanju naročil kupcev katerih naročila se dnevno spreminjajo. Pri 

izpolnjevanju naročil, katera niso do konca proizvodnega procesa popolnoma jasna, 

je potrebno proizvodnjo planirati tako, da se do konca proizvodnega procesa 

izpolnijo vsa naročila, ki pridejo v proizvodnjo ob končnem naročilu. 

 



 

51 

Naročila, vpisana proti koncu delovnega procesa 

Pogosto se dogaja, da del podobnih naročil največkrat prihaja v obrat proti koncu 

delovnega procesa. Tu nastajajo težave in zguba časa, ker je potrebno med že 

pakiranimi proizvodi iskati določene gramske proizvode. Če bi bila napoved 

pravočasna oziroma oddaja naročila dan prej, bi se o dnevno planiranje proizvodnje 

olajšalo. 

Končno naročilo je težko izvesti, kadar vsa naročila niso vpisana v sistem v 

dogovorjenem času in naročilo ni zaključeno v predvidenem roku. To so največkrat 

tako imenovana padalska naročila, ki prihajajo v sistem do konca vpisovanja. 

Končno naročilo bi moralo biti zaključeno pred zaključkom proizvodnega procesa 

razseka, da se ga lahko, seveda, če je plan potreb po surovini dovolj natančno 

zasnovan in je na razpolago dovolj surovine, realizira in proizvode skladišči v 

prostoru odpremnega skladišča. Tu se izvede paletiranje proizvodov za kupce in nato 

odprema na trg. 

6.3 Priložnosti 

6.3.1 Predlog boljšega, natančnejšega napovedovanja, planiranja in 

posredovanja delovne dokumentacije 

Za učinkovito planiranje je potrebno začeti pri nekem osnovnem planiranju, ki 

zajame osnove, ki so potrebne za natančno izdelavo plana in že napovedo nekatere 

časovne dogodke. 

Pri izdelavi in napovedovanju plana v našem primeru je pomembnih veliko 

dejavnikov, da se približamo realnemu stanju, ki se bo dogodilo nekje v prihodnosti. 

Največkrat se uporablja podatke iz preteklosti in se jih skuša čimbolj približati 

prihodnosti.  

Ko napovedi niso popolnoma zanesljive, takrat govorimo o stohastičnem planiranju. 

Slika 23 prikazuje postopek stohastičnega planiranja materialnih potreb za izdelavo 

proizvodov. 
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Slika 23: Postopek stohastičnega planiranja materialnih potreb (Ljubič, 2006). 

Za uspešno doseganje ciljev pri realizaciji proizvodnje, so v podjetju potrebne 

povezave med službo, ki je zadolžena za izdelavo planov – skrbi za točnost 

planiranja in službo, ki je zadolžena vodenje in organiziranje poteka dela v 

proizvodnem procesu. Za uspešno doseganje ciljev v proizvodni funkciji so potrebne 

tudi povezave z drugimi službami, ki delujejo znotraj organizacije (Ljubič, 2006). 

6.3.2 Natančno opredeljena in pravočasno oddana naročila 

Za uspešno in nemoteno delovanje proizvodnje je potrebna tudi pravočasno in dovolj 

natančno opredeljena delovna dokumentacija. V našem primeru so to natančno 

opredeljena okvirna naročila ali pa dejanska posredovana naročila kupcev dan prej. 

To omogoča bolj natančno operativno pripravo proizvodnje ter lažje delo 

proizvodnji. 
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• Dogovor o oddaji naročil 

S kupci proizvodov bodisi grosistične narave ali pa navadnih ambulantnih se mora 

služba dogovoriti za oddajo naročila dva dni prej. Kot že večkrat omenjeno, se 

proizvodi izdelujejo za dan naprej in prav tako prihajajo tudi naročila. Ker prihajajo 

naročila v obrat med delovnim procesom in niso še popolnoma znana, je potrebno 

proizvode – v tem primeru polizdelke, pustit na zalogi v vmesnem skladišču. Z 

dosegom prej omenjene oddaje naročil dosežemo bolj vitko proizvodnjo  in boljše 

zadovoljevanje kupcev. 

• Potek dela ob pravočasni oddaji naročil 

V proizvodnem procesu se nam z oddajo naročila dva dni prej pri planiranju 

proizvodnje omogoči lažje delo in možnost izdelave proizvodov takoj ob začetku 

delovnega procesa. Za samo delo med proizvodnim procesom pa to pomeni konec 

odvečnega manipuliranja s proizvodi. Točno se ve, koliko česa se potrebuje, in prav 

toliko se tudi naredi. Preostalo se lahko uporabi kot varnostno zalogo ali pa kot 

presežek zamrzne.  

Z dosego oddaje naročil pred proizvodnim procesom, lahko govorimo o teoriji 

operativne priprave proizvodnje.  

Pri potrjevanju »akcij«, ki jih napovedo kupci, se je smiselno dogovarjati o količinah 

proizvodov, ki bodo naročene med potekom akcije. S to opredelitvijo se omogoči 

natančnejšo možnost izdelave plana, ker vemo, koliko surovine je potrebno priskrbeti 

za določeno plansko obdobje.  

Ker vemo, da so vsa napovedovanja in planiranja stohastičnega značaja, težko 

trdimo, da se planiranje izvede vedno v meri popolnega zagotovila realizacije naročil 

kupcev. Uporabiti moramo vse metode, da zagotovimo realizacijo v čim večji možni 

meri. 

6.3.3 Pomen delovne dokumentacije 

Delovna dokumentacija (okvirno naročilo, končno naročilo) ima za proizvodnjo tri 

osnovne namene: 
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• je nosilec informacij in navodil za izvedbo določenega dela, 

• z njo posredujemo ukaze za izvedbo delovnih nalog, 

• na njej se beležijo rezultati delovnih nalog. 

S pravočasno posredovano delovno dokumentacijo ali v našem primeru naročilom se 

omogoči čas za pravočasno izvedbo delovnih nalog. 

Za pravilno izpolnjevanje naročil je potrebno imeti pravočasno oddana naročila. Za 

kakovostno opravljanje nalog bi morala biti delovna dokumentacija posredovana v 

celoti pred začetkom proizvodnega procesa. Že posredovano naročilo omogoča 

proizvodnji pravilno razporeditev proizvodov po naročilu.  

Poleg zgoraj navedenega pa je potrebno planiranje zadostne količine surovine, ki je 

na razpolago v proizvodnem sistemu v kateremkoli delu planskega obdobja. 

V proizvodnji se zmanjša: 

• čase, ki so potrebni pri večkratnem manipuliranju s proizvodi, 

• količino nedokončane proizvodnje, ki se kopiči zaradi razlik med 

okvirnim in dejanskim naročilom, 

• število nadur, ki so potrebne za izvajanje dodatnih del. 

S pravočasno oddajo naročil je možno v prihodnosti izdelovati standardna pakiranja 

na zalogo za naslednji dan v velikosti 10 %. Razlika v neporabljenih proizvodih se 

lahko sprotno pakira v embalažo za zamrzovanje in se sprotno zamrzuje. 

Vsa nestandardna naročila, ki so posredovana dan prej, je možno izpolniti v večji 

meri že med delovnim procesom in v celoti zadovoljiti potrebe kupcev.  

6.3.4 Ureditev pogodb s kupci o oddaji naročil  

Naloge prodajne operative so, da s kupci uredi pogodbe, iz katerih bi bilo jasno 

definirano, kdaj posredovati naročila: 

• naročila, posredovana v proizvodnjo dan prej, bi imela razliko v ceni, to 

pomeni, da se kupcem, ki posredujejo naročila dan prej, ponudi razliko v 

ceni; 
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• kupcem, ki oddajo naročila prepozno, se ne more zagotoviti dobave 

naročenih proizvodov (to velja za nestandardna naročila), dobavi se takšne 

proizvode, kakršni so na voljo v tistem času, ali pa se njihovo naročilo 

premakne na naslednji dan proizvodnje. 

Pogodbe bi morale kupce spodbujati k pravočasni oddaji naročil, to je dan prej 

oziroma najpozneje do začetka proizvodnje naslednji dan.  

Sestavili smo aneks k prodajni pogodbi, v katerem so navedeni dodatni členi, ki 

zavezujejo tako kupca kot tudi prodajalca (Priloga 1). 

V tem aneksu je predvsem pomemben člen, ki se navezuje na pravočasnost oddaje 

naročil kupcev. Prav tako pa je tudi pomemben člen, ki opredeljuje pravice 

prodajalca v primeru nepravočasne oddaje naročil. 

6.3.5 Pogostejši rebalansi planov 

Glede na planirane količine iz preteklih obdobij se je potrebno bolj osredotočiti na 

sam plan proizvodnje. V obdobjih planiranja, kjer se pojavljajo razlike med količino 

naročil in količino surovine, so potrebni boljši in natančnejši rebalansi omenjenih 

obdobij.  

6.4 Nevarnosti  

Sestava plana  

Glede na pretekla obdobja pri sestavi plana za prihodnje obdobje je plan preveč 

optimistično sestavljen. 

Dogovor s kupci 

Premalo natančni dogovori s kupci o količini proizvodov v času akcijskih ponudb. 

Zagotavljanje dodatnih količin 

V primeru manjka surovine nejasno zagotavljanje dodatnih količin.  
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7 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu smo obravnavali planiranje prodaje in realizacijo naročil v 

proizvodnem podjetju Pivka perutninarstvo, d. d.. Ugotovili smo, da je za natančno 

in čim boljšo realizacijo naročil kupcev potrebno natančno planiranje količin 

surovine. Ker pa vemo, da je za pridobitev surovine potreben čas za vzrejo 

piščancev, moramo zato kar se da natančno izdelati plan. Kot smo večkrat omenili, je 

plan temelj, ki se pozneje odraža pri sami realizaciji naročil. 

Po postavitvi letnega plana kupcev, moramo spremljati realizacijo tega plana s 

pomočjo statističnih metod. V primeru pomembnih odstopanj je potrebno plan 

spremeniti. Statistične metode nam tudi omogočajo primerjavo nihanj med 

planiranim nihanjem in dejanskim nihanjem pri operativni izvedbi naročila. Te 

metode bodo omogočale boljše analize, ki bodo vplivale na sestavo planov. 

Z izračunom standardnega odklona med naročilom in planom za določeno obdobje 

planiranja je bilo ugotovljeno, da je velikost nihanja potreb na naročilih večja kot pri 

samem planu. S tem smo ugotovili, da obstajajo možnosti za fleksibilnejše 

planiranje. Če želimo bolj fleksibilno planirati, moramo zagotavljati dovolj velike 

varnostne zaloge mesa in povečati zanesljivost dobav surovine. S kupci moramo 

sklepati pogodbe tako, da jim ponudimo ugodnejše nakupne pogoje. To velja za 

naročanje brez sprememb potreb po mesu v zadnjem trenutku, pred realizacijo 

naročil. Za natančnejšo zasnovo planov smo si pomagali s statističnimi metodami in 

s tem pripomogli pri boljši zasnovi le-teh. 

Ker gre v našem primeru za proizvodnjo živilskih proizvodov, katerih rok uporabe je 

omejen le na nekaj dni, se-tu ne morejo proizvajati velike zaloge. Podjetje sodeluje z 

veliko različnimi kupci in proizvodnja je usmerjena tako, de se vsi proizvodi 

izdelujejo za sprotno porabo. Zato smo v nalogi opredelili, da je potreben aneks k 

pogodbi s kupcem, v katerem je pomemben člen, ki se navezuje na pravočasnost 

oddaje naročil kupcev. Pomemben pa je tudi člen, ki opredeljuje pravice prodajalca v 

primeru nepravočasne oddaje naročil. 

Menimo, da bodo vse metode, s katerimi smo se ukvarjali v diplomskem delu, 

pripomogle pri izdelavi planov in s tem omogočile večjo natančnost izdelave le-teh. 
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Natančno opredeljen plan se kasneje odraža pri sami realizaciji naročil in 

zadovoljitvi potreb kupcev. 

 
Za samo podjetje Pivka perutninarstvo, d. d., so poleg statističnih metod, ki so bile 

uporabljene v diplomskem delu, pomembne tudi priložnosti, katere so navedene v 

SWOT analizi. Podjetju pa bo v bodoče v pomoč tudi aneks k pogodbi s kupci, s 

katerim kupce stimuliramo k pravočasni oddaji naročil. 
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9 PRILOGA 1: 

Aneks k prodajni pogodbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ANEKS K PRODAJNI POGODBI ŠT.______________, 

ki ga skleneta pogodbeni stranki 

 PIVKA perutninarstvo, d. d., Kal 1, 6257 Pivka (v nadaljnjem besedilu prodajalec), 

ki ga zastopa predsednik uprave ____________ 

in 

________________________ (v nadaljnjem besedilu kupec), ki ga zastopa  

______________. 

1. člen 

Stranki s tem aneksom dopolnjujeta predmet te pogodbe v katerem navajata čase in 

določila o oddaji naročil. 

2. člen 

Kupec se zavezuje, da bo naročila proizvajalcu posredoval v celoti dva dni pred 

dobavnim rokom oz. najkasneje pred pričetkom delovnega procesa.  

3. člen 

Kupec se strinja, da v primeru nepravočasne oddaje naročila kot narekuje člen 2, bo 

prejel proizvode kateri so na voljo v proizvodnem procesu. V primeru nesoglasja se 

naročilo premakne na naslednji dan. 

4. člen 

Prodajalec nudi glede na pravočasnost oddaje celotnega  naročila kupcu razliko v 

ceni (rabat). 

5. člen 

Ostala določila pogodbe ostanejo nespremenjena. 

V______________, dne_____________ 

Prodajalec:         Kupec:  


