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UVOD

Slovenska podjetja, kakor tudi celotno slovensko gospodarstvo, se nahajajo na
pomembni prelomnici, ko se Slovenija dejansko približuje vstopu v Evropsko unijo (v
nadaljevanju EU), hkrati pa so na pohodu izraziti procesi internacionalizacije,
globalizacije ter edalje hujšega konkuren nega boja. Elektronski mediji le še
vzpodbujajo hitrejši pretok informacij in so v veliko pomo akterjem, ki si prizadevajo
za pove evanje u inkovitosti poslovanja podjetij, tistim, ki se jih ne poslužujejo, pa
predstavljajo edalje ve jo oviro pri poslovanju. Vedno bolj pridobivajo na pomenu
znanja o vodenju, pa tudi sposobnost razvijanja in trženja novih izdelkov na
mednarodnih trgih, kar še posebej velja za majhne ekonomije, kakršna je Slovenija.
Pritiski konkurence prihajajo iz razli nih smeri. Na eni strani je sposobnost delovanja
gospodarstva kandidatke v konkuren nem tržnem sistemu, kakor tudi vzpostavitev
takšnega sistema v njej, ena od poglavitnih zahtev Evropske unije (EU), na drugi
strani pa v pove evanje svoje konkuren ne sposobnosti ter racionalizacijo
poslovanja silijo podjetja edalje ostrejše razmere na trgu in nenazadnje tudi trendi
recesije, ki jih je zaznati tako v Evropi, kot v Združenih državah Amerike. Eno od
pomembnih managerskih orodij, ki je lahko v veliko pomo pri uspešnem vodenju
podjetja ter pove evanju u inkovitosti poslovanja na vseh ravneh in poslovnih
funkcijah ali le pri nekaterih, ki se po predhodni oceni izkažejo za problemati ne, je
gotovo kontroling.
Koncept kontrolinga se v tuji ekonomski teoriji intenzivno razvija že od srede
sedemdesetih let, ko se je svetovno gospodarstvo znašlo v naftnih krizah in je bilo
potrebno najti orodje za izhod iz zaostrenih razmer. Zna ilnost kontrolinga namre je,
da uspešno prispeva k obvladljivosti in racionalizaciji poslovanja podjetja prakti no
na vseh ravneh, seveda pod pogojem, da je v podjetju pozitivno sprejet predvsem s
strani vodstva pa tudi s strani vseh zaposlenih. Kontroling kot posebna poslovna
filozofija tako ponuja izhod iz zaostrenih razmer tako na makro kot na
mikroekonomskem nivoju in skrbi za povezljivost vseh poslovnih funkcij, racionalno
planiranje, analiziranje doseženega ter sprejemanje ustreznih ukrepov in nadzor
njihove realizacije. Njegove naloge so raznolike, a vendar med seboj mo no
prepletene. Najpomembnejše so naslednje:
-

analiza poslovanja podjetja,
pomo vodstvu pri opredeljevanju vizije in poslanstva podjetja,
podpora vodstvu pri opredeljevanju ciljev,
izdelava strateških in operativnih planov na podlagi informacij vodstva,
opredelitev strategij za dosego ciljev,
analiza odmikov,
predlaganje ukrepov v primeru ugotovljenih odmikov,
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-

nadzor nad njihovo realizacijo,
oddajanje periodi nih poro il vodstvu ter svetovanje,
skrb za preglednost in racionalizacijo poslovanja,
povezovanje med posameznimi poslovnimi funkcijami,
zagotavljanje sintetiziranih informacij, ki so potrebne za poslovno odlo anje.

Videnja funkcije kontrolinga so razli na, tako med državami, kot med posameznimi
strokovnjaki in lahko re emo, da je na tem podro ju nemalo nejasnosti. Nekateri
tolma ijo kontroling kot samostojno poslovno funkcijo, ki zagotavlja potrebne
informacije za podporo odlo anju, drugi pa obravnavajo kontroling v okviru
ra unovodske funkcije. Pojmovanje kontrolinga v mnogo em zavisi od kontrolerja
samega, ki v podjetju širi tako reko novo poslovno kulturo, za katero pa so potrebne
spremembe že ustaljenih in navadno neracionalnih procesov, ki so, kot vemo,
pogosto sprejete z negodovanjem. Število podjetij, ki ima ali še uvaja kontroling v
Sloveniji naraš a, kar nakazuje na aktualnost te teme v slovenskem prostoru. e se
zazremo nekoliko v prihodnost, ugotovimo, da bo vloga kontrolinga še bolj aktualna,
ko bo Slovenija polnopravna lanica EU. V kolikor se še ni, se bo takrat konkurenca
še bolj zaostrila in procesi prestrukturiranja in prilagajanja bodo nujno potrebni.
Posebno pozornost v okviru kontrolinga nameravam posvetiti obvladovanju stroškov
kakovosti nasploh ter skladu s katalogom zahtev Združenja nemške avtomobilske
industrije (Verband der deutschen Automobilindustrie) VDA 6.1. Katalog zajema 22
elementov, ki obravnavajo posamezne poslovne funkcije ali procese v podjetju.
Poglaviten namen kataloga je zagotoviti kakovosten proizvod, proces in sistem v
podjetju. Samo skladno delovanje sistema kakovosti, procesov v podjetju in
vklju enost vseh zaposlenih v sistem kakovosti namre zagotavlja kakovosten
proizvod, ki omogo a zadovoljstvo kupca, kar je v o eh zahtev VDA 6.1 izredno
pomembno. Le zadovoljen kupec bo namre ponovil nakup, obenem pa ne bo
povzro al stroškov zunanjih neskladnosti. Tu pa se že dotaknemo obvladovanja
stroškov kakovosti, ki so tudi pomemben del standarda. Standard lo i naslednje
stroške kakovosti:
-

stroški prepre evanja,
stroški preverjanja,
stroški notranjih neskladnosti,
stroški zunanjih neskladnosti (VDA 6.1, 1998).

Trend na tem podro ju je procesni pristop. Za vse procese v podjetju naj bi se
namre evidentirali tako imenovani stroški ustreznosti in stroški neustreznosti,
raz lenjeni pa naj bi bili po posameznih fazah procesa. Izvedljivost takšnega pristopa
je sicer težka, vendar pa na drugi strani omogo a izredno detajlen vpogled v
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popolnoma vse procese v podjetju ter hkrati tudi možnost velike racionalizacije
poslovanja. Nove informacijske rešitve v obliki programskih paketov, kot na primer
Olap, Data Mining, in podobno, so prav gotovo v pomo k takšnemu pristopu. Velika
dilema danes je, kaj sploh zajemati pod stroške kakovosti? Pogledi na to so razli ni,
pomembno pa je, da se v podjetju izdela tipologija stroškov kakovosti, da se le-ti
evidentirajo (npr. Pareto diagrami), da se ugotavljajo odmiki realiziranega od
želenega ter da se ob morebitnih odstopanjih sprejmejo ustrezni ukrepi. Kontroling
kakovosti torej spremlja in prou uje stroške kakovosti z vidika poslovne potrebnosti,
uvajanja in vzdrževnja želene ravni ter prepre evanja, ugotavljanja in odpravljanja
napak. (Koletnik, 2001, str. 20) Stroški kakovosti so tesno povezani tudi s sistemom
ravno pravo asnih dobav (angl. JIT just in time) ter celovitim obvladovanjem
kakovosti (TQM). V avtomobilski industriji sta sistem ravno pravo asnih dobav kakor
tudi celovito obvladovanje kakovosti v okviru predpisanih standardov stalnici oziroma
kar pogoj za pridobitev posla. Hkrati pa se dobavitelji avtomobilski industriji soo ajo z
neprestanim pritiskom na cene, kar pomeni, da morajo biti v bitki za preživetje
sposobni obvladovati svoje poslovanje v celoti tako z vidika stroškov, pravo asnosti
dobav, kot z vidika kakovosti. Predpisana raven kakovosti namre na ra un
zniževanja stroškov po posameznih procesih ne sme trpeti. Zna ilnosti poslovanja se
pod vplivom globalizacije in turbulentnosti ter stremljenjem k ve ji konkuren nosti in
tehnološkem razvoju prenašajo iz avtomobilske industrije tudi v druge branže. Tako
zagotavljanje kakovosti kot tudi obvladovanje stroškov kakovosti, je torej, kot vidimo,
izjemno pomembno in aktualno, ne samo za dobavitelje avtomobilski industriji,
temve za vse akterje na trgu.
Namen magistrskega dela je obdelati tematiko kontrolinga predvsem iz naslednjih
vidikov:
-

informacijski,
organizacijski,
planski,
analiti ni,
interaktivni pristop s povezovanjem razli nih, med seboj dopolnjujo ih se
konceptov (sistemi kakovosti, celovito obvladovanje kakovosti (TQM),
primerjalno presojanje…).

Prav tako pa je namen omogo iti razumevanje same vloge kontrolinga, kot tudi
obvladovanja stroškov kakovosti, tako kontrolerjem, kot tudi managerjem. Dobro je
namre , da imajo slednji jasno predstavo o tem, kaj kontroling je in kaj naj pri akujejo
od kontrolerjev, kadar se odlo ajo za uvajanje funkcije kontrolinga v svoje podjetje. Z
izkušnjami, ki sem jih pridobila kot vodja kontrolinga v proizvodnem podjetju,
nameravam teoreti na izhodiš a povezati z uvajanjem modela v prakso in s kriti nim
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pogledom analizirati dosedanje faze uvajanja ter oceniti možne potenciale v
prihodnosti. Poleg tega pa nameravam osvetliti povezanost poslovnih filozofij
kontrolinga in sistemov kakovosti v avtomobilski industriji VDA 6.1 ter ISO 9002 s
posebnim poudarkom na obvladovanja stroškov kakovosti v okviru teh standardov
teoreti no in na prakti nem primeru ter hkrati podati teoreti no primerjavo s
sistemom uravnoteženih kazalnikov in nekaterih drugih modernejših pristopov k
racionalizaciji in optimizaciji poslovanja.
1.1

CILJI DELA

Poglaviten cilj magistrskega dela je povezati teoreti ne pristope k razumevanju in
delovanju funkcije kontrolinga s prakso ter poskušati uporabiti nekatere od teoreti nih
ugotovitev tudi v praksi. Hkrati želim opredeliti potencial te poslovne funkcije v
podjetju, saj je kontroling dejavnost, ki se neprestano razvija in raste. Kot re eno,
nameravam posebno pozornost nameniti tako imenovanemu kontrolingu sistema
kakovosti. Poleg navedenega pa ima delo še naslednje cilje:
-

1.2

teoreti no predstaviti pomen funkcije kontrolinga v svetu in pri nas,
opredeliti uporabnost kontrolinga in ciljne uporabnike,
poglobljen vpogled v naloge in vrste kontrolinga,
predstavitev pomena kontrolinga za zagotavljanje kakovosti v podjetju,
predstavitev kataloga zahtev kakovosti VDA 6.1,
predstavitev možnosti povezovanja razli nih pristopov in konceptov v
poslovodenju (kontroling, sistem kakovosti, uravnotežen sistem kazalnikov),
prakti ni primer uvajanja funkcije kontrolinga sistema kakovosti v podjetje,
prakti ni primer obvladovanja stroškov kakovosti v okviru kataloga zahtev VDA
6.1 ter analiza u inkov uvedbe omenjenega kataloga na tem podro ju.
METODE DELA

Magistrsko delo se bo na eni strani opiralo na teoreti na spoznanja o kontrolingu ter
primerjalo razli ne pristope k funkciji kontrolinga, na drugi strani pa bo obsegalo tudi
prikaz za etne faze uvajanja kontrolinga v konkretno podjetje, dileme, ki se ob tem
porajajo, ter analizo obstoje ega sistema in oceno potencialov funkcije kontrolinga v
tem podjetju v prihodnosti. Vir obdelovanih podatkov bo proizvodno podjetje,
uporabljene pa bodo metode primerjave, analize, dedukcije in podobno. Realnost
obdelovanih podatkov opredeljuje tudi informacijski sistem omenjenega podjetja, ki je
v tem obdobju v fazi nadgradnje. Možna so torej dolo ena odstopanja, ki pa jih bom
poskušala z uporabo razli nih metod kar se da eliminirati.
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POMEN KONTROLINGA ZA POSLOVNO ODLO ANJE

V današnjem ekonomskem okolju vse ve podjetij razpolaga s presežnimi
zmogljivostmi za ustvarjanje poslovnih u inkov, ki jih je edalje težje prodati. Na
mednarodne trge prihajajo novi proizvajalci z vedno bolj agresivnimi cenovnimi
politikami. Procesi globalizacije v svetovnem merilu prav tako prispevajo k zniževanju
stroškov in racionalizaciji poslovanja na eni strani, a hkrati tudi k zaostrovanju
konkuren ne bitke med podjetji, ki se vsako na svoj na in poskušajo boriti za
dolgoro ni obstoj na drugi strani. Hiter tehnološki razvoj in skrajševanje življenjskega
cikla proizvodov predstavljata še dodaten pritisk na zniževanje stroškov. Da bi
podjetje uspešno obvladovalo svoj položaj na trgu ter dolgoro no preživelo vse
tovrstne pritiske, mora iskati rezerve v poslovanju na tistih podro jih, na katere ima
možnost samo vplivati. Tako podjetja pospešeno vlagajo v raziskave in razvoj novih
proizvodov oziroma storitev ter stremijo k njihovi visoki kakovosti, hkrati pa si
prizadevajo im bolj obvladovati stroške, ki jih lahko vra unajo v prodajno ceno.
Skrite rezerve iš ejo v optimizaciji poslovnih procesov na vseh funkcijskih podro jih v
podjetju ter sinergi nih u inkih ukrepov, ki sledijo novejšim managerskim tehnikam.
Da pa bi vodstvo podjetja moglo pravilno in u inkovito ukrepati, mora predhodno
pridobiti ustrezne informacije o tem, kje se podjetje trenutno nahaja in kam je ali naj
bi bilo usmerjeno. Ena od poslovnih funkcij, ki zagotovo vodi k racionalizaciji
poslovanja, obvladovanju stroškov ter ne nazadnje izrabi skritih potencialov v
podjetju, je kontroling. Kot bomo videli v nadaljevanju, so pojmovanja kontrolinga
številna, zato tudi ni mogo e enozna no detajlno definirati vloge kontrolinga v
podjetju, eprav so prizadevanja k razjasnitvi pojmov na tem podro ju ve kot
dobrodošla.
Obdobje recesije se v nekaterih panogah, npr. avtomobilski industriji ponovno vra a,
zato lahko pri akujemo ponoven pritisk na znižanje prodajnih cen. Iskanje skritih
rezerv znotraj in tudi zunaj podjetij bo zato zopet izjemno aktualno, kontroling pa bo
le še pridobil na pomenu. Nemške študije v industriji so že v prvih letih prejšnjega
desetletja pokazale, da imajo njihova podjetja kar za 25% - 30% višje stroške, kot jih
imajo njihovi vodilni tekmeci na svetovnem trgu. Razlogi za takšno stanje, ugotavlja
študija, se kažejo v treh dejavnikih:
-

organizaciji (birokratska sestava, zapleteni procesi in velika dovršenost
proizvodov),
(pre)dragih proizvodnih faktorjih (visoki stroški dela),
proizvodnji (velika zapletenost, neskladnost oblikovanja in proizvodnje).

Poslovodstvo lahko vpliva na organizacijo in na proizvodnjo, torej na dve tretjini
dejavnikov (Koletnik, 2001, str. 5). Za pravilno odlo anje pa mora imeti poslovodstvo
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na voljo kakovostne informacije, ki omogo ajo nosilcu odlo anja na jasen na in ter
pravo asno sprejeti odlo itev, ki je pri danem cilju najbolj ugodna za podjetje kot
celoto, oziroma je pri akovati, da bo najbolj ugodna (Debeljak, 1998, str. 22).
Zagotavljanje takšnih informacij sodi v domeno kontrolinga in je, lahko re emo, jedro
njegovega poslanstva. Tudi najkakovostnejše informacije ne morejo odstraniti vpliva
negotovosti dogodkov, zato moramo izraziti dvom o sprejemanju optimalnih
odlo itev. Po mikroekonomski teoriji je namre iskanje zadovoljivih namesto
optimalnih rešitev razložljivo s konceptom oportunitetnih stroškov. Za optimalne
odlo itve so navadno potrebne izredno kakovostne informacije, ki jih je le redko
mogo e enostavno pridobiti. Oportunitetni strošek pridobivanja takšnih informacij je
pogosto ve ji od koristi, ki bi jih podjetju prineslo sprejemanje optimalnih, namesto
zadovoljivih rešitev (Prašnikar, 1996, str. 206). Nekatere odlo itve poslovodstva bodo
kljub iz rpnim poro ilom s strani kontrolinga še vedno obarvane s subjektivno
intuicijo, ki se v kombinaciji z analiti nimi metodami pogosto izkaže kot zelo uspešna.
Modeliranje in analiziranje v okviru kontrolinga v podjetju ne bo zašlo v prevelike in
manj pomembne podrobnosti, temve si bo kontroler raje prizadeval ohraniti pogled
na podjetje kot celoto.
Pomen kontrolinga v smislu podpore poslovnemu odlo anju postaja vedno ve ji tudi
v slovenski poslovni praksi. Proces pridruževanja Evropski uniji zahteva namre
vedno ve jo konkuren nost slovenskih podjetij, ki jim majhen slovenski trg že
zdavnaj ne zadoš a ve . Poleg tega se zahteva vedno ve jo transparentnost
poslovanja zlasti v smislu prejemanja državnih subvencij, ki so se v dosedanjem
procesu tranzicije dokaj intenzivno dodeljevale, ne da bi bili nujno zagotovljeni
mehanizmi nadzora nad porabo tovrstnih sredstev in prevzemanja odgovornosti
zanjo. Sposobnost transparentnega delovanja v konkuren nem okolju je tudi eden od
treh znanih Kopenhagenskih kriterijev. V lu i
edalje bolj intenzivne
internacionalizacije poslovanja slovenskih podjetij, ki bo zahtevalo prilagajanje
razvitejšim poslovnim okoljem in njihovim standardom, bo kontroling kot neke vrste
servisna služba managementu pridobil na pomenu, nadaljnji privatizacijski procesi in
eventualne kapitalske povezave s tujimi podjetji pa bodo kontroling samo še bolj
razširile v slovenskem prostoru. V ostri svetovni konkurenci, kateri bo podvržena
ve ina slovenskih podjetij, bodo preživela tista podjetja, katerih management si bo
prizadeval za u inkovito, transparentno poslovanje, kakovost, procese stalnih
izboljšav, optimizacijo poslovnih procesov, racionalizacijo poslovanja, proaktivno
obvladovanje stroškov pa tudi za im boljši operativni in strateški položaj podjetja. To
bo dosegel z implementacijo novih konceptov, na primer TQM, kontroling, ter med
drugim tudi z uporabo novih metod in tehnik vodenja in neprestanega u enja od
najboljših – primerjalno presojanje (angl. benchmarking).
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Za uspešnost poslovanja podjetja, kakor tudi za u inkovito izrabo potencialov
kontrolinga je izjemno pomembno, da management razume koncept in naloge
kontrolinga. Vedeti mora, kaj lahko od kontrolerja pri akuje, zavedati pa se mora tudi,
da je za u inkovito uvajanje in delovanje kontrolinga nujno potrebna dvosmerna
komunikacija med managementom in kontrolerjem. Seveda je za uspešno delo nujno
potrebno tudi kontrolerjevo poznavanje svojih nalog, odgovornosti ter pristojnosti. Ne
nazadnje pa je dobrodošlo vedenje, kaj je kontroling in kaj je od njega mo
pri akovati tudi s strani zunanjih poslovnih subjektov, kot npr. kupcev, dobaviteljev,
bank… Kontroling in njegova vloga v podjetju se prilagaja tudi velikosti, organizacijski
kompleksnosti ter strukturam, vplivom in zahtevam zunanjega okolja vsakega
posameznega podjetja v dolo enem obdobju. Zato je enozna en in stati en pogled
na pomen in vlogo kontrolinga prakti no nemogo . Ravno širok spekter delovanja
kontrolinga ter razli na pojmovanja vnašajo obilo zmede pri pogledu na kontroling z
vidika prej omenjenih akterjev, kakor tudi pri splošnem pojmovanju kontrolinga. Zato
v nadaljevanju predstavljam razli ne opredelitve ter naloge kontrolinga v strokovni
literaturi.
2.1

OPREDELITEV KONTROLINGA

Samo besedo »controleur« zasledimo že v 15 stol. in sicer na angleškem dvoru,
igar naloga je bila nadziranje prilivov in odlivov kraljevske blagajne. V podjetjih pa
se je kontroler pojavil šele konec devetnajstega stoletja, in sicer v nekaterih
ameriških družbah. Sprva se je kontroler ukvarjal predvsem z obvladovanjem
podjetniškega financiranja in z revidiranjem, kar izvira iz ameriške pravne prakse, saj
so njihove kapitalske družbe dolžne imeti dva organa upravljanja – skupš ino in
upravni odbor. V prvih letih dvajsetega stoletja kontroler ni bil uveljavljen, na pomenu
pa je za el ponovno pridobivati po letu 1920, ko so bili opazni že prvi znaki velike
gospodarske krize in podjetja so za utila potrebo po posebnih ekonomskih
strokovnjakih, ki bi pomagali vodstvu usmerjati in uravnavati poslovanje. Težiš e
informacijske dejavnosti se je prevesilo iz spremljanja in informiranja o preteklih
dogodkih na oblikovanje ciljev in nalog ter strategij za njihovo uresni evanje
(Koletnik, 1992, str. 2).
Kontroling se je do sredine dvajsetega stoletja razširil tudi v Evropo, z razvojem na
obeh straneh Atlantika pa so za ele nastajati vse ve je razlike. Težiš e ameriškega
kontrolinga je na nalogah, ki sodijo na podro je ra unovodstva in financ - tako za
notranje kot za zunanje potrebe – medtem ko je pri evropskem kontrolingu težiš e na
svetovanju in koordinaciji pri izdelavi letnih predra unov, strateškem dolgoro nem
planiranju, prikazovanju poslovne uspešnosti in skrbi za notranje informiranje ter
drugih podobnih dejavnostih (Burkeljca, 1996, str. 16). Iz opredelitev ameriških in
evropskih, zlasti nemških, teoretikov je razbrati, da so funkcijo kontrolerja v ameriška
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in nemška podjetja uvedli predvsem zato, da so zadostili poslovodskim potrebam po
informacijah (Ho evar, 1995, str. 45).
Obstaja ve pojmovanj kontrolinga, ki se med seboj razlikujejo v razli nih prvinah.
Vse pa poudarjajo potrebo managementa po povratnih informacijah o dejanskem
poslovanju ter primerjavah z zastavljenimi cilji, prora unom in planom z namenom,
da bi zaznali kakršnekoli realizirane ali potencialne odmike in na ta na in pridobili
dobro osnovo za sprejemanje korektivnih ukrepov, ki naj bi ponovno usmerili
poslovanje na pravo pot. Zato morajo biti informacije kakovostne in pravo asne.
Posledica prepozno pridobljene informacije so lahko visoki stroški prepozno
uvedenih korektivnih ukrepov (Tracy, 1996, str. 180). Reakcijski asi so tudi sicer v
poslovnem svetu vse krajši, zato imajo tista podjetja, ki se niso sposobna prilagajati
hitrim zunanjim spremembam, velike težave.
Becker opredeli kontroling kot vsako usmerjeno delovanje vodstva podjetja, katerega
cilj je, da na podlagi dolgoro nih (strateških) planov podjetja razvija kratkoro ne
plane (letne plane), da se neprestano odvija in hkrati zbira podatke in dejstva, ki v kar
najve ji meri omogo ajo izpolnjevati dolgoro ne planske naloge (Burkeljca, 1996,
str.19). V ospredju Beckerjeve opredelitve je torej predvsem planiranje, tako
strateško kot operativno. Kontroling pa poleg planiranja obsega še marsikaj drugega.
Po Bramsemannu je kontroling koncept podjetniškega vodenja, ki se uresni uje
preko na rtovanja, informiranja, organiziranja in nadziranja. Je posebna oblika
posredovanja informacij, ki primarno nima namena usmerjanja realnih procesov,
temve usmerjanja celotnega podjetja s pomo jo informacij o vseh realnih procesih.
Pomeni novo kvaliteto procesa vodenja in je na in razmišljanja, ki ga sprejemajo vsi
zaposleni. Kontroling je strokovni servis za razli ne odlo itvene ravni in kontroler je
kriti ni partner poslovodstva (Turin, 2000, str. 52).
Po Mayerjevi opredelitvi je kontroling asovno vseobsegajo in prepleten sistem
vodenja, usmerjen na zožitvena podro ja in koristi v prihodnosti, hkrati pa tudi
usmerjen v strateško vodenje, ki naj zagotovi eksisten no varnost podjetja. Je sistem
s pravili, s permanentnimi pred in povratnimi informacijskimi zvezami ter preplet
strateških in operativnih instrumentov. Kontroling omogo a preko dogovora o ciljih,
usmerjanja k ciljem in nadziranja ciljev, opravljanje posameznih aktivnosti, ki vodijo k
uresni evanju ciljev celotnega podjetja. Kontroling se lahko uveljavi kot na in
vodenja samo preko uresni itve procesov na rtovanja, informiranja, analiziranja,
usmerjanja in nadziranja, povezanih v sistem, urejen s pravili (Turin, 2000, str. 52).
Koletnik vidi kontroling kot poslovno filozofijo, poseben slog vodenja in odlo evalno
naravnano ra unovodsko – informacijsko dejavnost. Kontroling je motor in krmilo
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podjetja in managementa; zahteva ciljno in decentralizirano vodenje, razvito
podjetniško kulturo ter podjetniško na rtovanje in ekonomsko nadziranje. Kontroling
je strogo ciljno delovanje podjetja. Vse je usmerjeno v to, da se v podjetju dela tisto,
kar je nujno potrebno za uresni evanje dolgoro nih in sprotnih poslovnih ciljev. V
podjetjih naj ne bi bilo ve naklju nega, nena rtovanega in poslovno nepotrebnega.
Kontroling pa je poleg tega tudi odlo evalno naravnana celotna informacijska
dejavnost v podjetju, ki ustreza odlo evalno naravnanemu ra unovodstvu (glej Sliko
1, na str. 10). Poleg ra unovodstva zasledimo razvojne in vsebinske premike tudi v
drugih poslovnooperatvnih informacijskih dejavnostih, saj je tudi pri njih evidenten
poudarek na oblikovanju informacij za potrebe usmerjanja in usklajevanja. Od tu
izvirajo tako imenovani funkcijski kontrolingi kot na primer finan ni, trženjski, nabavni,
ekološki, kadrovski, kontroling logistike, razvoja in raziskav ter podobno (Koletnik,
2001, str. 1-15).
Kontroler naj izpolnjuje naslednje pogoje oziroma poseduje naslednje karakteristike
in znanja (Koletnik, 2001, str. 17) :
-

je strokovnjak za podjetniško ekonomijo in ne samo za obravnavanje
ra unovodskih podatkov,
je glavni na rtovalec in skrbnik informacijskega sistema,
je dober poznavalec poslovnih funkcij v podjetju,
je strokovnjak s poglobljenim teoreti nim in prakti nim ekonomskim znanjem
ter smislom za poslovno ustvarjalnost,
je lovek s poklicnimi in zna ajskimi vrlinami, potrebnimi za reševanje
poslovnih nasprotij.

Kontroling se lahko izvaja v okviru moderno zasnovane ra unovodske službe, ko
delo kontrolerja opravlja vodja ra unovodstva, pogosto pa podjetja uvedejo
samostojne štabne funkcije, s imer dajo kontrolingu ve jo težo, predvsem pa
samostojnost in neodvisnost. Kontroler je tako monitor in krmilo podjetja in
managementa, skrbi za trajni razvoj in obstoj podjetja, poslovno usmerjanje in
presojanje, nadziranje ter analiziranje poslovnih ciljev. Njegovo nenadomestljivo
orodje je delujo informacijski sistem. Koletnik podaja opredelitev kontrolinga, ki je
bodisi odlo evalno naravnana informacijska dejavnost ali pa v ožjem smislu
odlo evalno naravnano ra unovodstvo. V slednjem primeru je smiselno, da je
kontroler kar vodja ra unovodstva, medtem ko je za prvi primer morda bolje
ustanoviti samostojno in neodvisno službo.
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Slika 1: Pojmovne in vsebinske razsežnosti kontrolinga
Kontroling:

odlo evalno naravnana
informacijska dejavnost

Kontroling:

Ra unovodstvo

odlo evalno naravnano
ra unovodstvo

Ra unovodstvo

Management
Management
Finan na in druge
Informacijske dejavnosti

Kontroling

Poslovna filozofija
Podjetja

Kontroling:

-

Odlo evalno naravnana
informacijska dejavnost

odlo evalno naravnana
informacijska dejavnost

Kontroling:

odlo evalno naravnano ra unovodstvo;
odlo evalno naravnane finan na,
trženjska, proizvodna in druge
informacijske dejavnosti.

-

Ciljno upravljanje in
vodenje podjetja

odlo evalno naravnano
ra unovodstvo

odlo evalno naravnano zunanje
ra unovodstvo;
odlo evalno naravnano notranje
ra unovodstvo.

Vir: Koletnik, 2001, str. 16

V literaturi pogosto zasledimo Horváthovo definicijo kontrolinga kot podsistem
vodstva, ki sistemsko koordinira tako na rtovanje in kontrolo, kakor tudi oskrbovanje
z informacijami in na ta na in podpira prilagajanje in koordinacijo celotnega sistema
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(www-wi.uni-muenster, 2001, str.1). Zato je kontroling smiselno opredeliti s pomo jo
dveh skupin nalog, ki služijo podpori managementa:
-

naloge, ki oblikujejo sistem: uvedba in spremljanje infrastrukture za
pridobivanje informacij pri na rtovanju in kontroli,
naloge, ki podpirajo sistem: koordinacija na rtovanja in kontrole in njihovo
izvajanje.

Kot vidimo, so pogledi na vlogo in pomen kontrolinga precej razli ni. Najbolj izstopa
vprašanje, ali je kontroling poseben slog vodenja - torej ena od managerskih funkcij
ali zgolj ra unovodsko - informacijska dejavnost v podporo vodstvu. e se že
teoretiki ne morejo zediniti, je seveda jasno, da bodo podjetja prikrojila definicijo
kontrolinga sebi na kožo. Posledica tega je cela vrsta razli nih pojmovanj kontrolinga
in pravzaprav nekakšna zmeda tako v teoriji kot v praksi. Za im ve jo uporabnost
kontrolinga v praksi bi bilo prav, da strokovnjaki na tem podro ju zavzamejo enotno
stališ e o tem, kaj pravzaprav kontroling je. Tako se dogaja, da vodstvo podjetja, ki
najame kontrolerja, pri akuje od njega vse kaj drugega kot to, kar naj bi bila dejansko
njegova naloga. Po drugi strani pa si lahko tudi kontroler sam dokaj mnogozna no
tolma i svojo dejavnost. Tako prihaja do nepotrebnih nesoglasij in zato do ne dovolj
u inkovite dvosmerne komunikacije, kar lahko zmanjša u inkovitost dela kontrolerja.
Kljub dolo enim neskladnostim pa kontroler ostaja strokovni servis za odlo itvene
ravni, ki pripravlja strokovne podlage za postavljanje in doseganje poslovnih ciljev,
ter s poro anjem, svetovanjem in razlaganjem pomaga managerjem pri opravljanju
njihovega dela. Cilj kontrolinga je torej optimalna podpora managementu s pomo jo
instrumentov, konceptov ter kakovostnih informacij.
Vse pogosteje pa se omenja procesno pojmovanje kontrolinga, ki je, kot bomo videli
v nadaljevanju, v sozvo ju s procesnim pristopom na podro ju sistemov vodenja
kakovosti. Rasto a avtomatizacija proizvodnje je privedla do znatnega porasta
deleža fiksnih stroškov in posredno tudi splošnih stroškov. Medtem ko delež stroškov
dela pada, se pogosto dogaja, da znašajo koeficienti pribitka za splošne stroške ve
kot 500 %, tako da rezultati kalkulacije lastne cene ne morejo biti ve verodostojne
(www-wi.uni-muenster, 2001, str. 8). Kot posledica tega dejstva se je razvil sistem
procesnega stroškovnega ra unovodstva, pri katerem temelj izra una ni ve
stroškovno mesto, temve proces. Najbolj razširjena metoda v tem sklopu je gotovo
ABC (angl. activity based costing). Cilj procesno usmerjenega kontrolinga je
usmeritev procesov v podjetju na podjetniške strategije in na ta na in uskladitev treh
elementov: procesa, strategije in strukture. S tem pa je tesno povezana naloga,
ustvariti potrebne organizacijske in informacijske pogoje za u inkovito delovanje
procesnega managementa. Tu je seveda izredno priporo ljivo tesno sodelovanje
managementa, službe za informatiko, tima kakovosti in kontrolinga, saj je njihov cilj
enozna en – optimizacija poslovnih procesov in vzpostavitev njihovega nadzora.
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2.2

NALOGE KONTROLINGA

Poglavitna naloga kontrolinga je, pravo asno posredovati informacije o spremembah,
z namenom, da bi pravo asno zaznali razvojne tendence ter uvedli potrebne
korektivne ukrepe. Kontroling identificira in ustvarja še neizkoriš ene potenciale
podjetja in managementa. Njihova izraba pa vodi do pove anja u inkovitosti vodenja.
Kontroling v podjetju skrbi za štiri glavne sklope del, in sicer ( vorovi , 1995, str. 12):
-

trajni obstoj in razvoj podjetja,
na rtovanje,
presojanje uresni evanja ciljev in
poslovno informiranje.

Temeljne naloge in opredelitev kontrolinga so dokaj nazorno prikazane v Sliki 2.

Slika 2: Kontroling kot podsistem v podporo odlo anju prirejeno po Bramsemannu

Vir: Prirejeno po Turin, 2000, str. 53
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Klju ne naloge kontrolinga so naslednje:
- analizirati trenutno stanje v podjetju po posameznih poslovnih funkcijah,
(bilance stanja, uspeha, finan nih tokov za preteklost),
- analizirati okolje (finan ne institucije, kupci, dobavitelji, panoga dejavnosti…),
- svetovati vodjem organizacijskih enot pri izdelavi kratkoro nih in dolgoro nih
planov.
Pri analizi trenutnega stanja navadno uporabimo SWOT analizo ter na tej osnovi
ustrezno oblikujemo strategije. Ko so cilji in strategije enkrat dolo ene, se lotimo
primerjave realiziranih s planiranimi vrednostmi poslovnih rezultatov. To namre
pokaže ali so prej dolo ene strategije sploh izvedljive in v kolikšni meri. To nam
omogo a tudi, da pravo asno reagiramo in z ustreznimi ukrepi pravilno ukrepamo.
Kontrola poslovnih rezultatov je torej podpora lažjemu odlo anju managerjev, hkrati
pa deluje obveš enost o stopnji doseganja ciljev ter sodelovanje pri njihovem
odlo anju kot motivacijski dejavnik za vse sodelavce, kar še posebej velja za
projektno vodenje, ki postaja vedno bolj aktualno.
V strokovni literaturi zasledimo ve klasifikacij nalog kontrolinga.
2.2.1 Notranje in zunanje naloge kontrolinga
Naloge kontrolinga lahko raz lenimo na notranje in zunanje (Dobler, Köbler, 1997,
str. 129).
a) Notranje naloge:
Reagirati na dinamiko v okolju, aktualno še posebej v naslednjih primerih:
- uvajanje novih proizvodov,
- pove evanje prometa,
- novi na ini financiranja,
- izvajanje velikega projekta,
- uvajanje nove tehnologije,
- sanacija,
- ustanavljanje novih podjetij,
- ustanavljanje novih podjetij, podružnic,
- optimizacija proizvodnih procesov, itd...
b) Zunanje naloge:
- podlaga za razgovore s finan nimi institucijami, kjer je vedno bolj pomembno,
kakšni so predvideni denarni tokovi, veliko pa pripomore tudi natan na analiza
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trga s planom prodaje, prometa in investicij. Pridobivanje finan nih virov
sredstev bo edalje težje brez ustrezne dokumentacije in strokovno podprte
analize poslovanja podjetja in klju nih poslovnih odlo itev.
- poro anje solastnikom (bilance, plani…),
- zunanja slika o podjetju.
Kontinentalne in ezatlantske naloge kontrolinga se nekoliko razlikujejo, kakor se
razlikuje tudi samo pojmovanje kontrolinga. V ameriški praksi vloga kontrolerja
ustreza evropskemu vodji ra unovodstva. Poklicna organizacija za ra unovodje v
ZDA (Controller Institute of America) je naloge kontrolinga opredelila takole
( vorovi , 1995, str. 11):
- izgradnja in uresni evanje zasnove usklajenega celovitega na rtovanja
dejavnosti poslovnega sistema vklju no z na rtovanjem naložb,
- izgradnja in nadzor upravljalsko naravnanega ra unovodstva,
- nadzor uresni evanja na rtov vklju no s pripravo ukrepov v primeru odmikov,
- priprava poro il za notranje uporabnike o temeljnih na rtih in o izidih nadzorne
dejavnosti,
- priprava poro il za zunanje uporabnike informacij, za lastnike poslovnega
sistema, za javnost, za sodelavce, za dobavitelje, kupce in druge,
- varovanje interesov poslovnega sistema glede dav nih obveznosti,
- sodelovanje z zunanjimim nadzorniki,
- skrb za varovanje premoženja poslovnega sistema, vklju no s skrbjo za
ustrezno zavarovanje,
- zagotovitev u inkovitega osebja in naprav, vklju no z ra unalniki v upravi
poslovnega sistema.
2.2.2 Naloge kontrolinga v nemških podjetjih
V nemških podjetjih je težiš e kontrolinga v naslednjih nalogah (Turin, 2000, str. 55):
-

svetovanje in koordinacija pri izdelavi letnih predra unov,
svetovanje in koordinacija pri izdelavi strateškega na rta,
svetovanje in koordinacija pri kratkoro nem na rtovanju,
vodenje internih obra unov poslovanja in prikazovanja poslovne uspešnosti,
vodenje internega informiranja,
ekonomsko svetovanje,
koordiniranje naložb in izdelava poslovnih poro il.

Naloge kontrolinga so v evropskem prostoru nekoliko ožje dolo ene. Bistvena razlika
je v tem, da gre pri evropskem (nemškem) konceptu kontrolinga za notranji vidik
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poslovanja podjetja. Informacije kontrolinga so torej namenjene zgolj notranjim
uporabnikom v podjetju, kar izvira iz tako imenovanega dvokrožnega sistema v
nemški ra unovodski stroki. Iz njihove pravne ureditve izhaja, da ra unovodski izkazi
za zunanje uporabnike, ki so zakonsko opredeljeni, praviloma ne zajemajo vseh
stroškov poslovanja v ustreznem razmerju, da bi lahko bili osnova za poslovno
odlo anje in vodenje podjetij. Praznino, ki je nastala, je tako zapolnil kontroling. V
ZDA pa kontroling zajema tako pripravo informacij in izkazov za zunanje, kakor za
notranje uporabnike, poleg tega pa vklju uje tudi finan no knjigovodstvo, za razliko
od nemškega.
2.2.3 Naloge kontrolinga v ZDA
Bolj prakti no naravnane naloge kontrolinga v ZDA pa so naslednje (Fröhlich, 1994,
str. 119):
a) Finan no knjigovodstvo: nudi managementu informacije o finan ni poziciji in
strukturi podjetja, hkrati pa služi kot osnova za vzpostavitev stroškovnega
sistema. Poleg tega razporeja stroške in prihodke ustreznim kategorijam.
b) Poslovna statistika: skrbi za sistemati no zbiranje in obdelovanje podatkov v
podjetju, zagotavlja informacije, ki so potrebne za izra un stroškov in služi kot
pomembna osnova za odlo anje o razli nih variantah poslovanja, o tržnih
aktivnostih in podobno.
c) Kalkulacija stroškov. Za ve jo izrazno mo kalkulacij je priporo ljivo, da podjetje
razdelimo na ve stroškovnih mest, profitnih centrov, še bolje pa na stroškovna
mesta odgovornosti. Pri tem moramo poznati namen razporejanja stroškov. e je
namen ugotavljanje vrednosti zaloge dokon anih (in nedokon anih) proizvodov
ter dobi konosnosti posameznega proizvoda, se kot stroškovni nosilec pojavlja
stroškovno mesto (kot vmesni stroškovni nosilec) in proizvod (kot kon ni
stroškovni nosilec). e pa je namen ugotavljanje odgovornosti za stroške, je
stroškovni nosilec stroškovno mesto odgovornosti (Ho evar, 2001, str. 5 IKS).
Najtežje je razporediti posredne ali splošne stroške, ki zaradi zna ilnosti
proizvodnje, tehnološkega razvoja in globalnega trga predstavljajo edalje ve ji
delež v lastni ceni proizvoda. V ta namen se pogosto uporablja procesni pristop
in ABC metodo.
d) Poro anje. Kontroler mora opredeliti tip informacij oziroma poro il, njihove
prejemnike ter njihovo frekventnost.
e) Komunikacija. Kontroler mora razviti formalne instrumente za redno komunikacijo
med razli nimi enotami podjetja. To predstavlja tudi izjemno pomemben element
zahtev v katalogu VDA 6.1, saj se na ta na in v podjetju pove a pretok
informacij, kar rezultira v ve ji u inkovitosti dela vseh udeleženih ter omogo a
njihovo identificiranje z aktivnostjo, to pa vodi do ve jega zadovoljstva
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zaposlenih. Pomembno je, da se redno sestajajo tudi vodilne strukture, kar
omogo a dvosmerno komunikacijo, ki prav tako pove uje pretok informacij in
posledi no u inkovitost poslovanja.
Predra unavanje je usmerjeno k sestavljanju ra unovodskih predra unov, ki
zajemajo podatke o na rtovanih gospodarskih kategorijah, po potrebi pa so
dopolnjene tudi s podatki, izraženimi v naravnih merskih enotah. Lo imo akcijska
predra unska poro ila, ki imajo namen pomagati pri odlo anju za prihodnost, ter
informativna predra unska poro ila, ki takšnega namena nimajo. Vsako poro ilo
je lahko variantno predra unsko poro ilo, e v njem še ni odlo itev tistih, na
katere je naslovljeno, ali kon no predra unsko poro ilo, ki zrcali sprejeto
odlo itev (Kokotec-Novak, 2001, str. 5).

f)

2.2.4 Kontroling kot stroškovno ra unovodstvo
Lahko re emo, da je jedro kontrolinga pravzaprav stroškovno ra unovodstvo
(nem. Kostenrechnung), saj edino jasen pogled na stroške, ki jih ima podjetje,
omogo a realno sliko o dejanskem položaju podjetja in je poleg ostalih instrumentov
osnova za poslovno odlo anje. Obvladovanje stroškov v podjetju omogo a jasno
zastavljena politika stroškov, ki jo lahko razumemo kot posebno podpodro je politike
podjetja, ki na osnovi notranjih in zunanjih stroškovnih analiz in z uporabo
sistemati nih in metodoloških postopkov zasleduje celovito obvladovanje in kontrolo
podro ja stroškov v podjetju v smislu celovitega obvladovanja stroškov (angl. total
cost management) (Becker, 1997, str. 4). Sama po sebi se ponuja vzporednica s
konceptom celovitega obvladovanja kakovosti (v nadaljevanju TQM). Oba koncepta
stremita po celovitem obvladovanju podjetja v želji po stroškovno u inkovitem
poslovanju in izpolnjevanju kup evih zahtev, to pa zahteva nove managerske
prijeme, prepletenost podjetniških funkcij in timsko delo, pretok informacij, procesni
pristop itd… Kon ni cilj obeh konceptov pa je pravzaprav trajni razvoj in obstoj
podjetja.
V širšem smislu spadajo pod stroškovno ra unovodstvo tista skupina kontov, v kateri
so zbrani stroški v povezavi s proizvodnjo, inženiringom, raziskavami in razvojem,
prodajo in distribucijo ali s splošnimi in administrativnimi aktivnostmi na tak na in, da
so stroški posameznih aktivnosti prikazane v obliki enote, ki je bila izbrana kot
standardno merilo. Stroškovni sistemi se upoštevaje širši koncept stroškov
implementirajo za naslednje namene (Wilson et al, 1993, str. 13):
-

vrednotenje zalog,
opredelitev stroškov po enoti proizvoda oziroma njegove lastne cene,
vodenje in nadzor stroškov in izdatkov,
kratkoro no in dolgoro no (strateško na rtovanje),
upravi evanje kapitalskih izdatkov oziroma investicij,
motivacija in merjenje u inkovitosti managementa.
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2.2.5 Planiranje kot naloga kontrolinga
Med naloge kontrolinga spada tudi sodelovanje pri pripravi kratkoro nih in strateških
poslovnih planov. Proces planiranja obsega štiri faze:
- oceno poslovanja, ki prikaže sedanje stanje poslovanja, v katerem je zbrana
preteklost poslovanja,
- analizo in predvidevanje okolja,
- dolo itev možnega, im bolj ustreznega bodo ega stanja poslovanja,
- dolo itev poti oziroma strategij za dosego bodo ega stanja poslovanja.
Proces planiranja je iterativen proces, zato je smiselno, da isto asno pri nemo z
razli nimi podfazami planiranja: na primer hkrati, ko za nemo z ocenjevanjem
poslovanja, lahko managerji pri nejo z dolo anjem poslanstva, marketing z oceno in
predvidevanjem trga. Na ta na in v proces planiranja vklju imo isto asno razli ne
zaposlene. Drucker smatra, da se proces planiranja ne za enja z zbiranjem
podatkov, marve ustvarjanjem mnenj (Rozman, 2001, str. 8; Drucker, 1967, str. 56).
Dobro je torej, da je v proces planiranja smiselno vklju enih im ve zaposlenih, ki
zato, ker so vklju eni v proces planiranja, oblikujejo pozitivno klimo in mnenje o
samem planiranju, delo pa posledi no hitreje in u inkoviteje ste e. Treba je poudariti,
da ni naloga kontrolerja, da naredi plan, marve da spodbuja druge, da sodelujejo pri
planiranju ter jih nau i planiranja. Proces strateškega planiranja v podjetju, s pomo jo
katerega preko SWOT analize oblikujemo vizijo, poslanstvo in cilj podjetja, temu pa
sledi izbira strategij in klju nih projektov, je prikazan v Sliki 3 na str. 18.
Predvsem nemški avtorji planiranje in z njim povezane aktivnosti razumejo kot jedro
funkcije kontrolinga, na katerem temeljijo njegove ostale funkcije. Po Beckerju tako
temelji celoten sistem kontrolinga na pripravi in spremljanju odmikov od letnega
plana podjetja. Klju na naloga kontrolinga na podro ju planiranja ni pripravljanje
planov, temve koordinacija pripravljanja planov po razli nih delih podjetja ter nato
integracija vseh pripravljenih planov v temeljni plan podjetja. Pomembna naloga
kontrolinga je tudi preverjanje ustreznosti (verifikacija) in izvedljivosti (validacija)
pripravljenih planov (Debeljak, 1998, str. 25).
Kot enega za podjetje v današnjem poslovnem okolju pomembnejših vidikov
planiranja želim izpostaviti finan no in likvidnostno planiranje.
Slednje zelo natan no obravnava posamezne prilive in odlive. Sporo a npr.
naslednje:
-

kako se bo lahko financiralo izvajanje ve jega projekta,
kako se v primeru krizne situacije lahko zagotovi pla ilna sposobnost za
naslednje etrtletje.
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Slika 3: Proces strateškega planiranja v podjetju
1. ANALIZA POSLOVANJA
-

analiza uspešnosti poslovanja
analiza poslovnih funkcij

1. ANALIZA IN PREDVIDEVANJE
OKOLJA

2. ANALIZA ORGANIZACIJE
-

-

motivacija zaposlenih
odnosi med upravo in nadzornim
svetom
kultura podjetja – odnosi med
zaposlenimi in oddelki

porabniki
konkurenca
panova in ostalo

PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI, NEVARNOSTI

VIZIJA, POSLANSTVO, CILJI

STRATEŠKI PLAN PODJETJA

STRATEGIJE, IZBIRA STRATEGIJ, PROJEKTI
Vir: Rozman. Gradivo seminarja – Priprava strateškega na rta v podjetju, 2001 (prosojnice)

Finan no planiranje ima širši horizont in zajema planiranje za ve let. Zato zahteva
ve abstrakcije in sinteze. Sporo a npr. naslednje:
-

kakšna naj bo nova linija financiranja, da bi lahko zagotovili na rtovano rast
prodaje,
kako naj bodo financirane investicije.

Izdelano finan no planiranje zahtevajo tudi institucije, ki preverjajo kreditno
sposobnost podjetja (banke, Slovenska izvozna družba, …) Daljša pla ilna
nesposobnost predstavlja nevarnost ste aja, zato je zagotavljanje likvidnosti na
kratki, srednji in dolgi rok vitalnega pomena za obstoj in razvoj podjetja. Svetovalna
hiša Arthur Andersen Consulting je s pomo jo študije “Problem denarnega toka”
prišla do naslednje ugotovitve: “Kljub optimisti nim prognozam mnogim rasto im
podjetjem grozi nevarnost, da bodo zašli v finan ne težave. Razlog: vodstvo podjetja
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pogosto podcenjuje raven finan nih sredstev, ki so potrebna za podporo takšni rasti“
(Schönebeck, 1996, str. 215) To je še en dokaz ve o pomenu finan nega plana, ki
omogo a:
-

vnaprejšnje evidentiranje finan nih ozkih grl in zmanjšanje tveganja,
vzpostavitev sistema financiranja podjetja, ki bo ustrezal njegovemu razvoju,
podjetju, da uspešno prepri a kreditodajalce o izvedljivosti planiranih
programov.

Kontroling vse plane posameznih organizacijskih enot sestavi v smiselno celoto,
klju ni izdelek, ki ga pripravi, pa predstavlja predra unska bilanca stanja in uspeha
oziroma kar predra unski zaklju ni ra un, ki služi naslednjim namenom:
-

-

-

planirani zaklju ni ra un nazorno potegne skupaj številke iz posameznih
planov in pokaže skupne rezultate,
omogo a dokaj podrobno analizo dejanskega zaklju nega ra una z rezultati
predhodnih let, na tej osnovi pa je mogo e ob dobrem poznavanju položaja na
trgu in njegovih trendov dokaj realno predvideti potek dogajanj v prihodnje in
izdelati tudi kar se da realisti en plan,
na ta na in tudi dobro informiramo in prepri ujemo kreditodajalce, ki na osnovi
primerjave položaja v predhodnih letih in planiranega zaklju nega ra una
lahko lažje ugotovijo stanje in zlasti potencial podjetja, ki ga nameravajo
kreditirati. Prav tako pa je to znak o urejenosti poslovanja, ki tudi prispeva k
uspehu podjetja in v kon ni fazi njegovi pla ilni sposobnosti.
Služi kot podlaga za nadaljnjo optimizacijo in racionalizacijo poslovnih
procesov in njihove organizacije, kar zopet vodi v boljši poslovni rezultat.

Bilanca stanja predstavlja povezavo med premoženjem in kapitalom. Planirano
izvedbo izdelamo na podlagi dejanskih vrednosti, ter informacij iz finan nega plana
ter planiranega poslovnega rezultata.
Pomembno je, da vrednosti ustrezno
realnejšo sliko.

asovno razmejimo in na ta na in dobimo

Tudi kontroling se podobno kot na ini poslovanja, pristopi, koncepti in metodika
vseskozi razvija, torej ni stati na dejavnost, zato je prav, da sprejema nove
paradigme, jih poskuša uspešno vpeljati v prakso in se tako proaktivno prilagaja
razmeram na trgu. Lep primer za to je koncept pove evanja vrednosti podjetja, ki
uporablja princip vrednosti delni arjev (angl. Shareholder Value) ter v tem smislu
metodo ekonomske dodane vrednosti (angl. EVA-Economic Value Added), metodo
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Slika 4: Proces izdelave predra unskega zaklju nega ra una
Planiranje
poslovnega
rezultata
Planirana bilanca
uspeha
Finan ni
plan

Investicije
Gibanje premoženja v
strojih

Planirani
zaklju ni ra un

Pokrivanje potreb
po K
Planirana bilanca
stanja

Odpla ila
Gibanje zalog blaga
Prilivi - odlivi
Gibanje kontov K
Gibanje terjatev in
obveznosti
Vir: Dobler, Köbler, Planrechnungen im Unternehmen, 1997, str. 162

diskontiranih denarnih tokov in podobno. Tudi kontroling se mora prilagoditi ciljni
usmeritvi maksimiranja vrednosti podjetja. Dolgoro na rast vrednosti podjetja je
namre pogoj za dolgoro no preživetje, saj omogo i podjetju dostop do kapitalskih
trgov, kjer lahko bolj ali manj ugodno pridobi sredstva za nove investicije. Ta proces
pa samo še pospešuje naraš ajo a internacionalizacija kapitalskih trgov.
Priporo ljivo je torej, da kontroling razširi svoje tradicionalne naloge nekako takole
(Horvath, Minning, 2001, str. 273):
- razširi že opredeljene cilje podjetja s ciljem pove evanja vrednosti podjetja;
- dopolni strateški kontroling na primer pri denarnem vrednotenju strategij
združitev in prevzemov,
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- dopolni operativni kontroling v smislu merjenja storilnosti posameznih poslovnih
podro ij ali procesov,
- neguje odnose z investitorji,
- modificira motivacijske sisteme za management s pomo jo individualnega
dolo anja ciljev ter s pla ilom v odvisnosti od obsega porasta vrednosti podjetja.
V raziskavi o razširjenosti uporabe koncepta vrednostno usmerjenega vodenja
podjetij v Nem iji, Franciji, Veliki Britaniji, Italiji ter manjših podjetij iz trgov nove
ekonomije v Evropi so ugotovili, da predstavlje pove evanje vrednosti podjetja
pomemben strateški cilj v kar 74% preu evanih podjetjih v Italiji, Veliki Britaniji in
Nem iji, medtem, ko uporaba tega koncepta v Francoskih podjetjih nekoliko zaostaja
(59%). Ve ji pomen ima ta koncept, kot pri akovano, v podjetjih, ki delujejo v vedno
bolj globalnem in internacionalnem konkuren nem okolju, ne glede na to, kje se
nahaja sedež podjetja ter v velikih podjetjih v primerjavi s položajem v podjetjih nove
ekonomije. Za slednje so trenutno pomembnejše poslovne ideje in kreativnost, kar pa
najverjetneje ne bo zadostovalo za dolgoro no rast in razvoj teh podjetij. Kot
zanimivost naj omenim, da so v Veliki Britaniji najmanj razširjeni moderni koncepti
pove evanja vrednosti podjetja na primer EVA, eprav je stopnja razširjenosti
koncepta pove evanja vrednosti podjetja najbolj razširjena (Horvath, Minning, 2001,
str. 281).
Nujnost prilagajanja podjetij dinami nemu okolju zahteva sukcesivno razširitev
pretežno internih, delno tudi ra unovodsko usmerjenih pogledov s perspektivami, ki
segajo preko meja podjetij. Navajam primer integriranega kontrolinga v strateških
povezavah podjetij, ki sledi procesu povezovanja v dolo eni vrednostni verigi
oziroma oblikovanju tako imenovanih grozdov podjetij. Pri tem se pogosto uporablja
model vrednostne verige Porterju (1996, str. 62), ki razlikuje primarne aktivnosti –
procese ustvarjanja vrednosti (raziskave in razvoj, nabava, proizvodnja, prodaja,
servisiranje in reciklaža) ter sekundarne aktivnosti – procese vodenja (informiranje,
komuniciranje, planiranje, kontrolo, organizacijo in kadrovanje). Integrirani kontroling
tako postaja bolj proces in ne ve sistem podpore vodstva. Ker je vertikalno
povezovanje v velikem razcvetu ravno v avtomobilski industriji, kjer veljajo tudi
zahteve VDA 6.1, ki jih opisujem v nadaljevanju in povezujem s kontrolingom,
nameravam primer povezovanja opisati v poglavju 3.4. Integrirani kontroling je
podproces vodenja za koordinacijo aktivnosti vodenja na vseh odlo evalnih ravneh
podjetja, kakor tudi za koordinacijo vodstvenih aktivnosti med partnerskimi podjetji v
sklopu podjetniškega grozda. Prvotna naloga kontrolinga v smislu ciljno usmerjene,
stvarne in pravo asne koordinacije procesov vodenja, še posebej na rtovanja,
kontrole, informacijskih in komunikacijskih procesov znotraj podjetja se na ta na in
razširi še na koordinacijo procesov vodenja obravnavanega podjetja s procesi
vodenja v partnerskih podjetjih (Lange et al, 2001, str. 75 – 83). Kontroling tako
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postaja vedno bolj pod vplivom reorganizacije poslovnih procesov, kjer ima
pomembno vlogo proces stalnih izboljšav, ki je hkrati tudi ena od bistvenih sestavin
koncepta celovitega obvladovanja kakovosti ter zahtev VDA 6.1. Poenostavljeno
lahko re emo, da je kontroling interni servis, ki omogo a podjetju, da se proaktivno
prilagaja na ostre in vedno bolj dinami ne zahteve zunanjega okolja. Ena skupina
takšnih zahtev pa so gotovo zahteve avtomobilskih proizvajalcev svojim
dobaviteljem, kamor spada tudi katalog zahtev kakovosti VDA 6.1.
Nazadnje naj omenim le še v prihodnost usmerjeno nalogo okoljskega kontrolinga, ki
postaja vedno bolj aktualen. Sistemi na rtovanja naj bodo oblikovani tako, da
omogo ajo identifikacijo in izra un priložnosti in tveganj, ki izhajajo iz prepletanja
teženj podjetij k im ve ji donosnosti, ekologije ter varstva potrošnikov (Reichmann,
2001, str. 335). Pogosto se namre dogaja, da se bremena varstva okolja prelagajo
na kon ne potrošnike, ne da bi le-ti to sploh vedeli. V izogib temu kontroling lahko
uporablja na primer metodo stroškov življenjskega cikla (angl. life cycle costing), ki
predvidi vse stroške – tudi stroške reciklaže – že v fazi idejne zasnove in oblikovanja
proizvoda.
Pomembno orodje za delo kontrolinga je informacijski sistem. Sodobna informacijska
tehnologija je lahko izjemen vir konkuren ne prednosti, e jo je management
sposoben ustrezno vklopiti v dinami en proces. Informacijski proces Kajzer in Marn
definirata kot (Koko ar, 1995, str. 127):
- zajemanje podatkov, ki predstavlja preslikavo poslovnih dogodkov in stanj
podjetja v podatke,
- obdelavo podatkov, ki je osrednji del informacijskega procesa, katerega rezultat
so poro ila,
- oblikovanje informacij, ki je tisti del informacijskega procesa, ki v okviru
upravljanja podjetja pomeni pretvorbo sporo il v informacije.
Sodobna ra unalniška industrija je razvila celo kopico programske opreme in
programskih paketov, ki so bodisi narejeni po meri podjetja (npr. SAS Institute) ali pa
so tipizirani po principu skladiš enja podatkov (angl. data warehouse, data mining),
kot na primer paket SAP s posebnim modulom za kontroling SAP - CO. Eden od
možnih sistemov za podporo pri delu kontrolerja je CONTREX. Deluje kot
navigacijski mehanizem, ki iz mase podatkov selekcionira verodostojne rezultate ter
jih s posebnimi metodami povezuje med seboj. V nadaljevanju avtomati no analizira
patološke pojave in njihove vzroke (Schönebeck, 1996, str. 153). Kakšno
programsko rešitev, e sploh kakšno, bo podjetje izbralo, je predmet odlo itve
managementa. Priporo ljivo pa je, da ima kontroler možnost sugeriranja predlogov,
saj je od ustreznega izbora programskih rešitev v veliki meri odvisna kakovost
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podatkov in ustreznost njihovega zajemanja. Vse to pa je predpogoj za pridobitev
realne slike o poslovanju podjetja.
Managerski informacijski sistem (v nadaljevanju: MIS) je torej instrument, ki vodstvu
podjetja zagotavlja želene podatke v najkrajšem možnem asu. Poglaviten poudarek
je tu na informacijah, ki jih pridobimo iz podatkov s pomo jo analiz, sintez, primerjav,
filtriranja in drugih metod. MIS veliko nudi podjetju v obdobju prosperitete, še veliko
bolj pa je potreben v primeru prestrukturiranja ali sanacije. MIS je lahko sestavljen iz
razli nih modulov, glede na to, katere informacije želi vodstvo pridobiti v prvi prioriteti.
Najnižji nivo podatkov predstavljajo podatki na ravni proizvodnje (npr. priprava
podatkov o trenutnem stanju strojev, proizvodnje itd…), naslednji nivo podatkov
predstavljajo sistemi na rtovanja in vodenja proizvodnje, nabave, skladiš a itd…,
tretji nivo podatkov pa predstavlja finan no ra unovodstvo ter obra un pla in
stroškov. Ti podatki v nadaljevanju pridejo do najvišjega – vodstvenega in vodilnega
nivoja. Tu poteka realizacija nalog kontrolinga, kot npr. analiza zaklju nega ra una,
vrednosti podjetja, kakor tudi primerjave realiziranega s planiranim. Tok podatkov
lahko ponazorimo tudi grafi no, kar je razvidno iz Slike 5 na strain 23.
Slika 5: Tok podatkov v okviru managerskega informacijskega sistema
Proizvodnja (stanje strojev,
poteka proizvodnje)

Planiranje in vodenje
proizvodnje, nabava, skladiš e

Vodstvena raven - kontroling

Vodstvo - management
Vir: Interna gradiva podjetja, 2001

Pridobljene podatke je mogo e raz lenjevati in analizirati na razli ne na ine, od
centraliziranega spremljanja na ravni celotnega podjetja, do spremljanja po
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podružnicah, pogosto tudi po profitnih centrih, po skupinah proizvodov, po
posameznih poslovnih funkcijah ali stroškovnih mestih in nenazadnje v podjetju
najbolj prikladni kombinaciji omenjenih elementov (glej Sliko 6, na str. 24).
2.3

VRSTE KONTROLINGA

Glede na to, da je podro je delovanja kontrolinga izredno šroko, lo imo tudi ve vrst
kontrolinga.

Slika 6: Opcije raz lenjevanja vodenja in obdelave podatkov

Profitni center A

Profitni center B

Profitni center C

Podružnica 1

Podrobna obdelava
stroškov po posl.
funkcijah

Celotno podjetje
Podružnica 2

Skupina proizvodov A

Skupina proizvodov B

Obdelava skupnih stroškov

Vir: Dobler, Köbler, Planrechnungen im Unternehmen, 1997, str. 201

Najosnovnejša delitev, ki jo sprejema ve ina avtorjev, je delitev na operativni in
strateški kontroling. Operativni kontroling je orodje za vodenje poslovnih funkcij ter
za postavljanje sprotnih poslovnih ciljev na ravneh podjetja, dejavnosti in
organizacijskih enot, najve ji poudarek pa je na poslovni in finan ni uspešnosti ter
trdnosti podjetja. Najpogostejše aktivnosti v okviru operativnega kontrolinga so
povezane z obra unom poslovanja, pokalkulacijami, nadzorom stroškov in revizijo
(Koletnik, 2001, str. 26, Burkeljca, 1996, str. 17). Doseganje operativnih ciljev je
potrebno meriti ter ob ugotovljenih odstopanjih izven toleran nih vrednosti tudi
predlagati managementu možne ukrepe, kar najlažje prikažemo grafi no (glej Sliko 7,
na str. 25)
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Slika 7: Operativno na rtovanje in nadziranje

Vir: Koletnik. Kontroling, 2001, str. 26

Strateški kontroling je neke vrste sistem zgodnjega opozarjanja na izjemna stanja,
proces sistemati nega razpoznavanja in odkrivanja priložnosti in nevarnosti v prihodnosti. Je integralni del modernega managementa, medtem ko je operativni kontroling
le njegovo orodje. Strateški kontroling izvaja vnaprejšnjo kontrolo oz. izra unavanje
variantnih scenarijev v prihodnosti ter hkrati deluje kot filter tistim odlo itvam
managementa, ki utegnejo škoditi strateškim usmeritvam in hkrati kaže, kaj moramo
storiti danes, da bi lahko izkoristili prihodnje priložnosti (Brukeljca, 1996, str. 17).
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Naslednja dokaj razširjena je funkcijska delitev kontrolinga, ki jo omenja tudi Koletnik,
ki navaja naslednje vrste funkcijskih kontrolingov: finan ni, trženjski, nabavni,
ekološki, kadrovski, kontroling logistike, razvoja in raziskav in podobno (Koletnik,
2001, str. 15).
V nemški poslovni praksi je v povezavi funkcijskega pristopa in procesa na rtovanja
pogosta delitev na naslednje vrste kontrolinga (Dobler, Köbler, 1997, str. 65-95):
-

kontroling bodo ih vplivov,
kontroling prodaje (angl. CRM – customer relationship management),
kontroling konkurence,
kontroling notranjih procesov,
kontroling tehni nega okolja – zadnjega stanja tehnike, zasedenost kapacitet,
investicijsko planiranje,
kontroling kadrovske službe in možnosti osebnega razvoja,
kontroling nabave,
kontroling politi nega in družbenega okolja,
kontroling finan nega stanja podjetja,
kontroling pravnih odnosov,

dodamo pa lahko še:
- ekološki kontroling,
- integrirani kontoling,
- kontroling, usmerjen v pove evanje vrednosti podjetja.
Ker so zahteve VDA 6.1 in koncept TQM usmerjene na zadovoljevanje želja kupcev,
nekoliko podrobneje opisujem metode, ki jih je mogo e uporabiti v sklopu kontrolinga
prodaje in nabave.
a) Prodaja
Prodajo je mogo e analizirati na naslednjih segmentih:
-

proizvodni program,
struktura kupcev,
prodajne poti,
opazovanje trga in tržne napovedi.

V prvem segmentu se zlasti v ve jih podjetjih uporablja znana portfolio analiza, ki jo
je razvila svetovalna hiša Boston Consulting Group. Na ta na in ugotovimo, kateri
proizvodi so potencialna zgodba o uspehu, kateri zavirajo poslovanje podjetja in
kateri so pozicionirani nekje vmes. Danes vedno bolj razširjen pristop pa je
upravljanje odnosov s strankami (angl. customer relationship management - CRM)
Gre za koncept vodenja, ki povezuje nove, druga nim potrebam prirejene trženjske
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aktivnosti, ki so obi ajno povezane z uporabo informacijske tehnologije. Paul Postma
- avtor koncepta CRM – je mnenja, da je bistveno strateško razvijanje odnosov z
donosnimi strankami, katerega namen je pove ati število strank, dose i visoko raven
ponovnih nakupov, obdržati najdonosnejše kupce, pove ati vrednost nakupov, ipd...
(Hrovat, 2001, str. 50). Prvi korak na poti k uporabi takšnega koncepta je priprava
tipologije kupcev glede na njihovo vrednost za podjetje, ki jo izdelamo s pomo jo
ABC analize, smiselno pa jo je dopolniti in poglobiti s kvalitativnimi kriteriji skladno z
informacijami o kupcih, ki jih imamo na voljo (Töpfer, 2001, str. 185). Eden klju nih
rezultatov ABC analize je graf kumulativnega dobi ka. Na abscisi so razporejeni
kupci od najbolj do najmanj dobi konosnega, na ordinati pa je zaveden kumulativni
dobi ek. Prednost ABC metode pred tradicionalnim ra unovodstvom je, da pravilno
razporeja neposredne kot tudi splošne stroške na stroškovne nosilce, tradicionalno
ra unovodstvo pa obi ajno pravilno razporedi le neposredne stroške. ABC je tako
temelj u inkovitega kontrolinga, saj zagotavlja informacije, na podlagi katerih lahko
sprejemamo pravilne poslovne odlo itve in tako vplivamo na izboljšanje
dobi konosnosti podjetja (Vovko, 2001, str. 18). Pomembno je namre vedeti, kateri
kupci so najdobi konosnejši, kateri zmerno dobi konosni in kateri prinašajo izgubo
ter na tej osnovi pravilno ukrepati, e ugotovimo rezultat s slabšo alternativo (glej
Sliko 8, na str. 27).
Slika 8: Razporeditev kupcev po dobi konosnosti in kumulativni dobi ek
Kumulativni dobi ek v mio SIT
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Vir: Vovko. Ali veste, kateri kupci prinašajo dobi ek?, 2001, Finance, št. 126, str. 18

Naslednji korak pa je odlo itev, kaj storiti z nedobi konosnimi kupci. Odlo itev, da z
njimi prenehamo poslovati, ni vedno najbolj smiselna. Vsako zmanjšanje prihodka
namre povzro i tudi zmanjšanje pokritja fiksnih stroškov, zaradi esar lahko tudi del
preostalih kupcev postane nedobi konosen. Ob razpoložljivosti ustrezne programske
opreme je smiselno izdelati nekaj variantnih modelov in nato vodstvu predlagati
rešitev, ki jo ocenjujemo kot najustreznejšo.
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Merjenje zadovoljstva kupcev je pomemben koncept tudi v sklopu zahtev VDA 6.1.
Pri tem lahko uporabljamo vprašalnike, ki jih sestavljamo sami ali pa ra unamo
indeks zadovoljstva kupcev. Tudi v tem primeru lahko uporabimo kontroling kot
servisni center, ki skrbi za izpolnjevanje zahtev v katalogu VDA 6.1.
b) Nabava
Z merjenjem in vrednotenjem nabave zagotavljamo nadzor nabavnega poslovanja,
ki ga potem lahko usmerjamo v doseganje nabavnih ciljev in ciljev celotnega
podjetja. Rezultate merjenja združimo v nabavno poro ilo. Podro ja merjenja nabave
so naslednja (Horvat, 200, str. 68):
-

operativna nabava,
sodelovanje z drugimi funkcijami,
sistem in organizacija nabave,
ustvarjalnost izvedbe,
politika razvoja,
na rtovanje in napovedovanje.

Tipi na merila za merjenje operativne nabave lahko razdelimo na naslednje skupine
in znotraj teh posamezne kazalnike::
•

Kakovost:
- odstotek zavrnjenega in prejetega blaga,
- odstotek zavrnjenih delov proizvodnje,
- odstotek zavrnjene koli ine surovin.

•

Koli ina:
- odstotek zaloge, ki se ni spremenila skozi neko obdobje,
- število prekinitev proizvodnje zaradi nezadostne zaloge,
- število vrednostno majhnih naro il,
- število nujnih naro il,
- primerjava dejanske zaloge s ciljno.

•

as:
- dejanska dobava v primerjavi z obljubljeno,
- as proizvodnje na rtovanega blaga,
- as, ki je potreben za posredovalne oziroma popravne akcije.

•

Cena:
- cene glede na standard,
- cene, pla ane za pomembne surovine, v primerjavi s tržnimi indeksi,
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- cene glede na prora un,
- cene v asu uporabe glede na nabavne cene.
•

Stroški:
- stroški proizvodnje in naro ila,
- stroški napredka glede na celotne stroške,
- stroški operative.

Vse pogosteje pa se kot kazalec izvajanja nabave oziroma nabavnega procesa
uporablja konkuren no vrednotenje (primerjalno presojanje) ali benchmarking, ki je
koncept, katerega uporabo zahteva tudi VDA 6.1 in je podrobneje tudi na prakti nem
primeru predstavljen v nadaljevanju.

3

POMEN KONTROLINGA ZA ZAGOTAVLJANJE
PROIZVODNEM PODJETJU ŠEPI D.O.O.

KAKOVOSTI

3.1.

POSLOVANJE PROIZVODNEGA PODJETJA ŠEPI D.O.O.

V

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1971, kot obrtniška delavnica. V letih do sedaj se je
razvilo v srednje veliko podjetje, ki zaposluje 100 ljudi z letnim prometom okoli 9 mio
EUR.
Dejavnost podjetja je razrez poliuretanske pene ter prodaja polizdelkov in kon nih
izdelkov na doma e in tuje trge. Poglavitno strojno opremo predstavljajo CNC žage
za razrez poliuretanske pene, ki jih je mogo e poljubno nastavljati ter na ta na in kar
se da zadovoljevati kupce. Pri proizvodnji se uporablja ve vrst pene glede na
osnovni karakteristiki: gostoto in tla no trdnost.
V letu 1998 je podjetje postalo sistemski dobavitelj koncernu VOLKSWAGEN
(Volkswagen Group AG) ter hkrati uspešno prestalo certifikacijsko presojo standarda
kakovosti ISO 9002 in zahtev sistema kakovosti VDA 6.1, ki ga zahteva združenje
nemških avtomobilskih proizvajalcev in je temeljna predpostavka za kakršnokoli
sodelovanje z avtomobilskimi velikani, ki izvirajo iz Nem ije.
V obdobju od leta 1992 do 1997 je podjetje zabeležilo izredno rast, saj je število
zaposleni iz 18 v letu 1992 poraslo kar na 80 v letu 1997. Letni promet se je v
omenjenem obdobju pove al kar za šestkrat. Prav zato je bilo podjetje v letu 1998
uvrš eno med 50 najhitreje rasto ih podjetij v Sloveniji, tako imenovanih gazel.
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Proizvodni programi:
a) avtomobilska industrija (predvsem usmerjeno v izvoz) :
• VW Group: POLO – zadnji naslon, PASSAT – naslon za roke, zadnji naslon,
• FIAT: PUNTO, LANCIA, PANDA
• Skupina Prevent: žice
b) pohištvena industrija (prvenstveno za doma i trg):
• splošni program – proizvodnja komponent iz pene za doma e proizvajalce
oblazinjenega pohištva.
c) vzmetnice, ležiš a:
• sodelovanje s Preventom Sarajevo, ki izvaja dodelavne posle,
• izvoz agentom v Nem ijo in Avstrijo, preko katerih poteka prodaja v najve je
trgovske verige (Real, Lidl& Schwarz, Metro…).
Cilji podjetja so:
a) Kratkoro ni cilji podjetja so:
- nadgradnja sodelovanja z obstoje imi partnerji,
- razvoj novih artiklov v vseh omenjenih programih,
- uporaba novih - okolju prijaznih materialov,
- ustvarjanje dodane vrednosti, ki je primerljiva z Evropo,
- nenehno tehnološko posodabljanje podjetja.
b) Dolgoro ni cilji :
- postati eno vodilnih podjetij v svojem proizvodnem programu,
- lasten razvoj sedežev za avtomobilsko industrijo.
Z namenom, da bi podjetje obvladalo svojo izredno hitro rast in izredno velike
spremembe, ki so s tem neizbežno povezane, se je vodstvo podjetja odlo ilo poleg
sistema kakovosti uvesti v podjetje tudi kontroling in organizirati proizvodnjo in ostale
poslovne aktivnosti na ve dislociranih enotah (Gradiš e, Podgrad, Povžane,
Ko evje, Ljubljana, Sarajevo). Poslovanje podjetja je vzporedno s hitro rastjo obsega
postajalo vedno manj transparentno in posledi no tudi manj obvladljivo. Vzporedno z
uvajanjem kontrolinga se je pri elo tudi uvajanje informacijskega sistema. Tako
uvajanje kontrolinga kot žal relativno po asna informatizacija poslovanja sta za seboj
potegnila nujne spremembe v organizaciji delovnih procesov. Še posebej pomembno
je bilo dore i na in zajemanja podatkov v proizvodnji, na in obdelave podatkov in
potek informacij na višje nivoje. Ker so bili standardi kakovosti uvedeni le v
avtomobilskem programu, v drugih programih pa ne, je ta nehomogenost
predstavljala dokaj velik zalogaj, tako za vodstvo, kot tudi za službo informatike in
kontrolinga.
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3.2

KAKOVOST V PROIZVODNEM PODJETJU

V zadnjih desetletjih se podjetja soo ajo s edalje ostrejšo svetovno konkurenco. V
prizadevanjih, da bi ohranila svoj tržni položaj ali ga celo uspela pove ati, edalje ve
pozornosti posve ajo kakovosti proizvoda. Pogosto pa je uspešno opravljeno
certificiranje v skladu z dolo enim standardom kakovosti pogoj za kakršnokoli
poslovno sodelovanje in tako tudi za pridobitev posla, ki lahko omogo i podjetju
potenciale za rast in razvoj. e malo bolj razmislimo o tem, kaj hitro ugotovimo, da
takšne zahteve pravzaprav niso same sebi namen, temve da takšna vlaganja v
kakovost tako proizvoda, procesov kot tudi sistema vodenja kakovosti omogo ijo
podjetju, da s pomo jo razli nih metod in orodij zmanjša stroške proizvodnje ali
poslovanja v celoti ter hkrati pove a kakovost proizvodov (Mrša,1999, str.203). V
povezavi s tem seveda edalje bolj stopa v ospredje potreba po ra unovodskem
spremljanju u inkov in stroškov zagotavljanja kakovosti proizvodov in storitev. Od
za etka uvajanja sistema vodenja kakovosti v podjetju je potrebno spremljati in
vrednotiti rezultate ter o njih obveš ati vse zahtevane naslovnike, saj so le ažurni
podatki o sedanjem stanju lahki osnova za korektivni ukrep, ki naj bi pripeljal do
izboljšave.
3.2.1 Stroški kakovosti
Kot smo že ugotovili, osrednje mesto v kontrolingu za zagotavljanje kakovosti
zasedajo prav stroški kakovosti. Da bi lažje razumeli novejše pristope k tej paradigmi,
se moramo seznaniti s tradicionalnim pogledom na kakovost in s tem tudi na stroške
kakovosti, nato pa se bomo bolj usmerili v danes edalje bolj aktualne pristope.
Stroški kakovosti so opredeljeni tako v DIN ISO 9004, kot tudi v nemški industrijski
normi DIN 55350, ki pravi: “Stroški kakovosti so tisti, ki jih povzro a predvsem
izboljševanje kakovosti, torej tako stroški prepre evanja napak in na rtovanega
presojanja, kakor tudi tisti, ki so nastali pri ugotavljanju napak znotraj ali zunaj
podjetja” (Oecking, 1995, str. 82).
3.2.1.1

Tradicionalno pojmovanje stroškov kakovosti

V literaturi pogosto zasledimo takšno pojmovanje stroškov kakovosti, kot je prikazano
v Sliki 9, na strani 32. Pomembno je razlikovati med potrebnimi in nepotrebnimi
stroški kakovosti, slednje pa poskušati kar se da znižati ali celo odpraviti. Da bi to
zmogli, pa moramo obvladovati poslovne procese v vseh njihovih fazah.
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Slika 9: Stroški kakovosti po Erichsenu, 1995
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Vir: Koletnik, Ra unovodstvo stroškov kakovosti, 2001, str.1

Obseg stroškov kakovosti po takšnih pojmovanjih znaša med 5 in 25 % prodajnih
prihodkov, ponekod pa celo do 50 %. Od tega predstavljajo stroški preventive le 5 do
10 % delež, 50 do 60 % odpade na stroške preverjanja kakovosti, za odpravo napak
pa se porabi kar 30 do 40 % celotnih stroškov kakovosti. Strokovno upravljanje s
stroški kakovosti lahko privede do znatnih prihrankov stroškov poslovanja, zato se je
še kako pomembno poglobiti v to tematiko. Za razvoj in operacionalizacijo vlaganja v
kakovost v podjetju pa nosijo osrednjo odgovornost managerji, katerih naloga je
ustvariti stimulativno okolje, v katerem bodo novi pristopi imeli možnost razvoja, ter
tudi aktivno sodelovati v procesih preoblikovanja ali celo reinženiringa podjetja. Vse
to je povezano s sodobnim pogledom na kakovost in stroške kakovosti. Pri
tradicionalnem pojmovanju stroškov kakovosti (glej Sliko 10, na str. 33) obstaja
optimalno razmerje med preventivnimi stroški in stroški ocenjevanja na eni strani ter
stroški odprave internih ter eksternih neskladnosti na drugi strani. Dokler namre
stroški internih ter eksternih neskladnosti padajo hitreje kot naraš ajo preventivni
stroški ter stroški ocenjevanja so še potrebna vlaganja v odkrivanje ali odpravljanje
napak v proizvodnji. Kon na meja je dosežena takrat, ko povzro i vsako dodatno
vlaganje v zagotavljanje kakovosti ve je stroške, kakor so stroški odpravljanja napak
v zadnjem stadiju – zaradi reklamacij kupca. Ravnovesna to ka pa takrat, ko se
preventivni stroški in stroški ocenjevanja izena ijo s stroški internih ter eksternih
neskladnosti. Iz slike lahko tudi razberemo minimalno še sprejemljivo raven kvalitete
ali (angl. acceptable quality level).
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Slika 10: Stroški kakovosti v okviru klasi nega pojmovanja

Vir: Mrša, 1999, str. 210
3.2.1.2

Sodobno pojmovanje stroškov kakovosti

Pri sodobnem pristopu na kakovost gledamo celovito kot na zbirko med seboj
povezanih in soodvisnih delnih kakovosti, ki pripomorejo k želeni kakovosti tržno
sposobnega proizvoda ali storitve. Ta miselnost izvira iz standardov kakovosti, od
katerih enega obravnavam v nadaljevanju. Kakovost je torej lastnost vseh
podjetniških aktivnosti (u inkov), da bi zadovoljili kup eva pri akovanja. Stroški
kakovosti pa so temu primerno vsi stroški, ki so potrebni za izdelavo tržno
sprejemljivega proizvoda ali storitve (Koletnik, 2001, str. 5). Zlasti koncept celovitega
obvladovanja kakovosti (TQM) je sprožil nove dileme o tem, kaj sploh so stroški
kakovosti, kako naj jih razlagamo, evidentiramo, prou ujemo in obvladujemo.
Takšen pogled na kakovost sprejemajo podjetja, ki poslujejo na turbulentnem
svetovnem tržiš u in so pod velikim pritiskom konkurence, predvsem pa ima raven
kakovosti proizvoda odlo ilen vpliv na njihovo konkuren nost oziroma celo
komercialno uspešnost. Podjetja empiri no ugotavljajo, da vsako dodatno vlaganje v
kakovost zmanjšuje delež skupnih stroškov kakovosti v prihodkih iz naslova prodaje,
optimalno raven stroškov kvalitete pa dosežejo, ko ne proizvedejo nobenega
proizvoda z napako. (Mrša, 1999, str. 210) Tak pristop imenujemo strategija ni
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napak (angl. zero-deffect strategy), ki je sestavni del vseh sodobnejših standardov
kakovosti ter z njimi povezane regulative. Podjetja, ki so si torej prizadevala za
izpolnitev strategije ni napak in so ve vlagala v preventivo ter ocenjevanje, so
pravzaprav zmanjšala skupne stroške kakovosti. Pri vhodni kontroli nabavljenega
materiala so svoje zahteve kakovosti posredovala svojim dobaviteljem in na ta na in
se je sistem zagotavljanja kakovosti prenašal po verigi navzdol, po možnosti do
zadnjega dobavitelja v verigi – dobavitelja surovin. Takšen na in poslovanja oz.
sklepanja partnerstev je še posebej zna ilen za avtomobilsko industrijo, ki velja za
gonilni motor razvoja sistemov vodenja in zagotavljanja kakovosti v svetu. V za etni
fazi poslovanja podjetja so stroški zunanjih neskladnosti relativno visoki.
Management stopi v akcijo, da bi identificiral in prepre il probleme v zvezi s
kakovostjo. Posledi no porastejo stroški preventive in ocenjevanja za obdobje enega
do dveh let. Tako management zmanjša stroške zunanjih neskladnosti, ki imajo za
podjetje najbolj škodljive posledice, pove ajo pa se stroški notranjih neskladnosti
vzporedno s prizadevanji, da bi identificirali im ve napak, preden se proizvod
posreduje kupcu. Tako naj bi stroški preventive, ocenjevanja in internih neskladnosti
rasli v obdobju treh let po uvedbi sistema vodenja kakovosti, zatem pa naj bi za eli
padati. Stroški zunanjih neskladnosti pa beležijo trend padanja že od samega
za etka uvajanja sistema kakovosti. Opisana gibanja so nazorno prikazana v Sliki 11
na strani 35.
Kon ni rezultat uvedbe sistema vodenja kakovosti je, da stroški kakovosti po popolni
uvedbi sistema v prakso, ki rezultira tudi v stalnem izboljševanju procesov v podjetju,
ter njegovem teko em delovanju za no padati. Najprej se zmanjšajo stroški škarta,
popravil, reklamacij kupcev, zatem pa se za no zmanjševati tudi stroški vhodne
kontrole, kontrole procesov ter nazadnje kontrole proizvodov. Celoten u inek
zmanjševanja stroškov kakovosti naj bi bil viden v štirih do osmih letih po za etku
uvajanja sistema vodenja kakovosti, seveda pod predpostavko, da se sistem v
podjetju tudi zares izvaja (glej Sliko 12, na str. 36) (Linabel, 2000, str. 172). TQM
vidik smatra, da kakovost sama pla a stroške za svojo realizacijo in poudarja
konstantno pozornost kontinuiranim izboljšavam sistema in procesov.
V sodobnem pojmovanju stroškov kakovosti velja temeljni pristop, da so tem ve ji
u inki mehanizmov za obvladovanje kakovosti, im hitreje se mehanizmi vklju ijo.
Najve je u inke zagotavljanja kakovosti pa dosežemo takrat, ko preventivne ukrepe
vklju imo že v za etno fazo življenjskega cikla proizvoda – v iskanje idejnih rešitev in
razvoj proizvoda (Oecking, 1995, str. 84). Prav to je tudi eden od razlogov, da se
avtomobilska industrija partnersko povezuje z vertikalno verigo dobaviteljev, ki so
tako vklju eni že v razvoj novih proizvodov ter njihovih ina ic in s svojim
specialisti nim znanjem po svojih mo eh prispevajo k celovitem obvladovanju
kakovosti ter iskanju najboljših rešitev že v razvojni fazi proizvodov. Podjetje VW
Group AG tako npr. intenzivno prehaja na vgradnjo modulov, za katere naj bi v celoti
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skrbeli njegovi dobavitelji, s katerimi je v dolgoro nejšem, partnerskem odnosu.
Seveda pa mora biti kakovost modulov v celoti kompatibilna s celotnim razvojnim
konceptom novega vozila, zato so razvojni inženirji dobaviteljev izrazito tesno
povezani z razvojnim oddelkom kupca (VW Group AG). Vklju evanje dobaviteljev v
razvojne faze novih izdelkov nato primarni dobavitelj prenaša po verigi svojih
dobaviteljev, saj lahko le na ta na in pride do najboljših možni variantnih rešitev, ki so
tudi stroškovno u inkovite. Podrobneje si lahko takšen pristop ogledamo na modelu
Skupine Prevent (glej Prilogo 1).
Slika 11: Trendi stroškov kakovosti
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Vir: Linabel, 2000, str. 172
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Slika 12: Stroški kakovosti v okviru TQM

Vir: Mrša, 1999, str. 211

Slika 13: U inkovitost obvladovanja kakovosti v podjetju

Vir: Qualitätskostenmanagement, Oecking, 1995
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Razumevanje obvladovanja stroškov kakovosti v povezavi z življenjskim ciklom
proizvoda lahko ponazorimo s sliko 13 na strani 35. Možnost vplivanja na stroške
odprave napak oziroma prepre evanja napak je najve ja v fazi idejne zasnove
proizvoda, zato so preventivni stroški kakovosti v tej fazi najvišji in se vzporedno z
razvojem in proizvodnjo izdelka postopno znižujejo. Nasprotno pa so stroški odprave
napak v fazi idejne zasnove proizvodov najnižji ter se postopno pove ujejo
življenjskem ciklu proizvoda, najvišji pa so, potem ko je izdelek predan v uporabo
kupcu.

3.2.2 Primerjava tradicionalnega in TQM – pojmovanja stroškov kakovosti
Zgovorna je primerjava obeh vidikov kakovosti oz. stroškov kakovost v Tabeli 1 na
strani 37.
Tabela 1: Primerjava tradicionalnega in TQM – pojmovanja stroškov kakovosti
Tradicionalno pojmovanje

TQM-pojmovanje

Kakovost povzro a porast stroškov.
Stroški v zvezi s proizvodnjo visoko
kakovostnih
proizvodov
so
lahko
previsoki, da bi bili stroškovno u inkoviti.

Kakovost zmanjša stroške.
Popravila izdelkov slabe kakovosti, po
možnosti iz naslova garancije je ve ji
strošek kot prepre evanje, da bi se to
zgodilo.
Izdelke je potrebno kontrolirati.
Izdelkov brez napak ni potrebno
kontrolirati.
Kontrola proizvoda zagotavlja kakovost.
Vzpostavi kakovost preden kontroliraš.
Delavci povzro ajo najve napak.
Sistem povzro a najve napak.
Zahtevaj standarde, kvote in cilje.
Eliminiraj standarde, kvote in cilje.
Podjetje si mora konstantno prizadevati, Procesi so lahko vedno boljši.
da doseže standarde. Ko jih doseže,
procesov ni potrebno ve izboljševati.
Nabavljaj pri dobavitelju, ki nudi najnižje O nabavah se odlo aj na osnovi najnižjih
cene.
skupnih stroškov kontrole, popravil, slabih
odnosov…
Minimiziraj materialne stroške proizvodnje Upoštevaj posledice nakupa materialov
slabe kakovosti (škart, poravila…)
Osredoto i se na kratkoro ni dobi ek.
Osredoto i se na dolgoro ni dobi ek.
Maksimiraj kratkoro ni dobi ek, tudi e Visoka kakovost vodi k zvestim kupcem,
ima to za posledico slabo kakovost.
kar maksimira dolgoro ni dobi ek.
Vir: Linabel, 2000, str. 167
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3.2.3 Klasifikacije stroškov kakovosti
Stroški kakovosti nastajajo zaradi doseganja ali nedoseganja zadovoljive ravni
kakovosti. Najpogostejša klasifikacija stroškov kakovosti, ki tudi sovpada z
opredelitvijo stroškov kakovosti v ve ini standardov kakovosti, med njimi v ve ini tudi
s VDA 6.1, je naslednja: »Preventivni stroški nastajajo zaradi zaš itnih ukrepov, ki jih
uvedemo zato, da bi lahko prepre ili nastanek napak v proizvodnji proizvodov ali pri
opravljanju storitev. S pove evanjem preventivnih stroškov naj bi se zmanjševali
stroški notranjih ali zunanjih neskladnosti. Med preventivne stroške spadajo stroški:
planiranja kakovosti, projektiranje sestavin kakovosti, preu evanje proizvodov, ki ne
ustrezajo zahtevam projekta, stroški izobraževanja, vhodne kontrole, kontrole
proizvodnih procesov, kontrole strojev in podobno« (Linabel, 2000, str. 169). Stroški
ocenjevanja nastanejo pri aktivnostih, ki služijo zaznavanju posameznih enot, ki niso
skladne z na rti ali tehni nimi specifikacijami. Sem spadajo: presoja proizvoda,
testiranje uporabe proizvoda pri kupcu, kontrola proizvoda, procesov, ocenjevanje
dobaviteljev, prevoznikov, laboratorijske preiskave, preiskave pri zunanjih institucijah.
Nezadostna predhodna kontrola kakovosti pa se odraža v
napak, ki jih delimo v dve skupini:

stroških odpravljanja

a) Stroški odpravljanja notranjih neskladnosti so povezani z odpravljanjem napak na
proizvodih preden smo jih dostavili kupcu. Primeri takšnih stroškov so predelava,
popravila proizvodov, stroški nadur, ponovne kontrole proizvodov, sprememba
projekta ali procesa v proizvodnji, škart in podobno.
b) Stroški odpravljanja zunanjih neskladnosti pravzaprav najbolj prizadenejo
podjetje, saj gre ponavadi za ve dimenzionalne posledice dobave proizvoda z
napako kupcu. Sem sodijo stroški popravil za izdelke z napako v garanciji,
zahtevki iz naslova varnosti proizvoda, stroški marketinga – aktivnosti, ki so
potrebne, da bi popravili image podjetja, ki so ga poslabšali slabi izdelki,
izgubljene prodaje – padca v obsegu prodaje zaradi izdelkov slabe kakovosti, ker
so kupci prešli h konkurentu, stroški reklamacij, in podobno… (Mrša, 1999, str.
207)
Nekoliko širši pogled na stroške kakovosti z vidika elementov in poudarkov najdemo
pri Koletniku, ki lo i tri skupine (Koletnik, 2001, str. 11)
a) Poslovno potrebni stroški: - poslovno potrebni stroški,
- poslovno nepotrebni stroški.
b) Stroški želene kakovosti: - stroški uvajanja želene ravni kakovosti,
- stroški vzdrževanja želene ravni kakovosti.
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c) Stroški prepre evanja, ugotavljanja in odpravljanja napak, kamor
spadajo:
•

Preventivni stroški kakovosti, ki jih razdelimo na:
•

Stroške želene kakovosti:
- na rtovanje sistema kakovosti,
- analiziranje in pospeševanje sistema kakovosti,
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
- na rtovanje procesov,
- preventivno ocenjevanje poslovnih partnerjev,
predvsem dobaviteljev.
• Stroške spremljanja kakovosti:
- nadziranje prvin,
- nadziranje procesov,
- nadziranje u inkov (proizvodov in storitev),
- nadziranje poslovnih uspehov (izidov).

•

Kurativni stroški kakovosti
•

•

Notranji stroški:
- izmeti,
- popravila in dodelava vmesnih in kon nih u inkov,
- zmanjšanje vrednosti u inkov,
- posredni stroški na drugih procesnih u inkih (npr.
zastoji).
Zunanji stroški:
- izmeti,
- popravila in dodelava kon nih u inkov,
- zmanjšanje vrednosti u inkov,
- stroški jamstva za proizvod,
- izguba ugleda in poslovne koristi in posledi no
zmanjšanje obsega ali donosnosti prodaje.

e primerjamo obe klasifikaciji stroškov kakovosti, ugotovimo, da tretja skupina po
Koletniku pravzaprav zajema vse stroške, navedene v predhodni klasifikaciji. Dodani
so torej stroški skupine 1 in 2, poleg tega pa Koletnik posebej poudarja lo nico med
poslovno potrebnimi in nepotrebnimi stroški kakovosti.
Poslovno potrebni stroški so vezani na uresni itev želenega standarda kakovosti,
nepotrebni pa so iznad potrebe za doseganje omenjenega standarda. V izhodiš u
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moramo torej vedeti, kakšen standard kakovosti želimo oz. zasledujemo, da bi mogli
potegniti lo nico med poslovno potrebnimi in poslovno nepotrebnimi stroški.
Stroški uvajanja želene ravni kakovosti se pojavijo, ko si podjetje zastavi višje cilje
glede kakovosti prvin, procesov, stanj in poslovnih izidov. Z vidika vodenja sistema
kakovosti bi lahko rekli, da se to zgodi takrat, ko želi podjetje preiti na zahtevnejši
standard kakovosti, ali ko npr. kupec zahteva izdelke na višji ravni kakovosti. V tem
sklopu se lahko pojavijo naslednji stroški in izdatki:
- investicijski izdatki (novi stroji),
- investicijski stroški (obresti in amortizacija),
- operativni stroški doseganja želene ravni kakovosti (stroški materiala, storitev in
dela),
- kasnejši stroški zaradi uvedbe višjega standarda kakovosti (pla e, amortizacija,
stroški materiala, storitev, nadziranja in drugo).
Želeno raven kakovosti pa je v podjetju potrebno vzdrževati, s imer so tudi povezani
dolo eni stroški. Predvsem moramo opredeliti zahtevano raven kakovosti na
naslednjih podro jih:
- sredstva in prvine (vhodna kontrola),
- procesi (diagrami poteka),
- u inki (uporabne lastnosti proizvodov, definirane v na rtih in tehni nih
specifikacijah kupca ),
- uspešnost (zahtevane ravni kazalnikov uspešnosti poslovanja na razli nih
podro jih).
Standardi so v podjetju, ki ima uveden sistem vodenja kakovosti ali posluje v skladu z
na eli TQM, navadno opredeljeni v poslovniku kakovosti, internih predpisih ali drugi
referen ni dokumentaciji v okviru podjetja. Stroški, ki so znotraj standardov, so
poslovno potrebni in upravi eni, njihova interpretacija je urejena z obi ajno obdelavo
podatkov ter oblikovanjem predra unskih, nadzornih in analiti nih informacij. Pri tem
standardne stroške najdemo v predra unskih poro ilih, odmike pa v nadzornih in
analiti nih informacijah, ki jih oblikuje služba kontrolinga. Odmiki predstavljajo
nezaželeno kakovost, z njimi pa so povezani poslovno nepotrebni stroški, ki ne
prispevajo k ve ji kakovosti poslovanja, naloga kontrolerja pa je razkriti nepotrebne
aktivnosti ter predlagati potrebne ukrepe. Smiselno je tudi, da kontroling sestavi
katalog nepotrebnih stroškov, ki ga razdeli vsem nosilcem aktivnosti, ki so povezani z
njimi. Poslovno potrebni stroški so tisti, ki jih je kupec pripravljen priznati v ceni,
nepotrebni stroški pa so ista izguba. Nepotrebnih stroškov tako ne moremo
vra unati v prodajno ceno, rešitev je le v zniževanju drugih stroškov, na primer pla
in donosa (glej Sliko 14, na str. 41).
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Slika 14: Opredelitev poslovno nepotrebnih stroškov
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Vir: Povzeto po Koletnik: Ra unovodstvo stroškov kakovosti, 2001, str. 11

e podrobneje pogledamo, lahko ugotovimo, da lahko stroške kakovosti
obravnavamo ožje, na primer v smislu regulative sistema kakovosti VDA 6.1 oziroma
tretje skupine po Koletniku, lahko pa med stroške kakovosti pravzaprav štejemo vse
stroške poslovanja, ki so potrebni za doseganje dolo enega standarda kakovosti.
Pogledi na to, kaj spada pod stroške kakovosti, so torej razli ni, kakor je tudi vloga
kontrolinga v posameznih podjetjih.
3.3

KATALOG ZAHTEV SISTEMA KAKOVOSTI VDA 6.1

Ker je v Sloveniji število podjetij, ki dobavljajo nemški avtomobilski industriji, veliko in
še naraš a, postaja tudi pojem VDA 6.1 vedno bolj uveljavljen. Sistemi kakovosti
serije ISO 9000 so za nekatere gospodarske panoge preve splošni, zato so za ela
posamezna združenja izdajati razli ne panožne kataloge zahtev za sisteme
kakovosti, pri katerih prednja i ravno avtomobilska industrija. Do nedavna so
posamezne skupine avtomobilskih proizvajalcev od svojih dobaviteljev pri akovale
izpolnjevanje svojih specifi nih zahtev, ki so jih uredili v obliki kataloga. Med njimi je
tudi VDA 6.1, poleg ameriškega QS 9000, francoskega EAQF in italijanskega AVSQ,
ki se med seboj precej razlikujejo. V letu 2000 pa so avtomobilski proizvajalci sprejeli
enoten katalog zahtev v obliki tehni ne specifikacije ISO TS 16 949, ki ga vsi v celoti
priznavajo. Pridobivanje certifikata je po ocenah strokovnjakov za približno 5 -10 %
zahtevnejše v primerjavi s pridobivanjem certifikatov VDA 6.1 ali QS 9000 (Bernat,
2001 str. 46). Ker pa so v Sloveniji le redka podjetja, ki so ga uspela pridobiti, in
želim u inke prikazati tudi na prakti nem primeru, se osredoto am na katalog zahtev
VDA 6.1, katere v Sloveniji izpolnjuje kar lepo število podjetij.
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3.3.1 Organizacija VDA
VDA (Verband der deutschen Automobilindustrie) je združenje nemške avtomobilske
industrije, v katerem se združujejo tako avtomobilski proizvajalci kot njihovi
dobavitelji. Takšen pristop je morda celo nekoliko nenavaden, saj v številnih drugih
državah obstajajo lo ena združenja za obe skupini proizvajalcev. Prednosti
nemškega modela pa so nesporne: partnerji sedijo v istih delovnih telesih in delujejo
v istih delovnih krogih, kar omogo a neposreden dialog in hitre odlo itve. lani
združenja so podjetja, ki delujejo znotraj Nem ije na podro ju industrijske
proizvodnje vozil, njihovih motorjev, prikolic, kontejnerjev, kakor tudi delov in orodij za
avtomobilsko proizvodnjo. Danes je v združenje v lanjenih že preko 500 podjetij, ki
zaposlujejo skupaj ve kot 735.000 sodelavcev. Za etki združenja segajo že dale
nazaj. 19.01.1901 je bilo namre ustanovljeno društvo nemških industrijskih
proizvajalcev motornih vozil (VDMI), med ustanovnimi lani pa so bili Daimler
Motoren Cannstatt, Opel Rüsselsheim, Automobiltechnische Gesellschaft –
Automobilaustellung Wien in druge. Sedanje poimenovanje pa je združenje dobilo
02.05.1946. Zgodovina združenja je torej precej dolga in lahko re emo, da je v
obdobju do danes pustilo neizbrisen pe at na številnih podro jih. S pomo jo
združenja naj bi proizvajalci s sodelovanjem in konstruktivnim dialogom dosegli
pozitivne u inke na naslednje dejavnike: ceno, as razvoja, kakovost izdelka ter
varnost, ki je, kakor bomo videli v nadaljevanju, še kako pomembna. Poglavitna
naloga združenja je zastopanje interesov na nacionalni in mednarodni ravni na vseh
podro jih, ki so povezana z gospodarjenjem z motornimi vozili, kot na primer
gospodarska, prometna in okoljevarstvena politika, tehni na zakonodaja, dolo anje
norm in standardov, zagotavljanje kakovosti in podobno. Delo v združenju je
organizirano v obliki t.i. delovnih skupin, v katere so vklju eni tako predstavniki
avtomobilskih proizvajalcev kakor tudi predstavniki vseh prej omenjenih skupin, ki še
tvorijo združenje. Danes obstaja že 35 takšnih delovnih skupin, med katerimi naj
omenim nekaj najzanimivejših (http://www.vda.de/, 2001):
-

zaš ita blagovne znamke,
zaš ita podatkov,
elektronsko poslovanje,
procesi v logistiki,
pravni vidiki,
surovine,
statistika,
okoljevarstveni vidiki,
zavarovanje,
prodaja in
vodenje kakovosti.
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V okviru VDA deluje tudi poseben center za vodenje kakovosti – QMC (Qualitymanagement Center), katerega naloge segajo v dve smeri:
a) priprava QMC poro ila (QMC-Report), ki upošteva zadnje zahteve sistema
kakovosti in daje priporo ila za implementiranje v prakso,
b) organiziranje in koordiniranje 15 delovnih skupin odgovornih za razvoj zahtev
na podro ju vodenja kakovosti.
Center se poleg tega ukvarja z distribucijo VDA zvezkov, ki jih oblikujejo strokovnjaki
v okviru strokovnega odbora DGQ, imenovanega tudi “Kontrola kakovosti v
avtomobilski industriji”. Zvezki vsebujejo zahteve in priporo ila nemške avtomobilske
industrije, ki naj bi jih upoštevala vsa podjetja, ki želijo pridobiti ali ohraniti certifikat
VDA 6.1 in tako vstopiti ali ostati v svetu nemške avtomobilske industrije. Zvezki
obsegajo tematske sklope, ki so navedeni v tabeli 2 na strani 42.
Kot vidimo, so torej podro ja, na katerih deluje združenje VDA v okviru delovne
skupine za zagotavljanje kakovosti v avtomobilski industriji, zares številna. Osrednjo
pozornost pa podjetja, ki želijo pridobiti ali ohraniti certifikat kakovosti VDA 6.1,
namenjajo zahtevam in priporo ilom, ki jih vsebuje zvezek VDA 6.1.
3.3.2 Katalog VDA 6.1 – presoja sistema kakovosti
Krajši življenjski cikli proizvodov oz. njihovih modelov, krajši razvojni asi, vse
ostrejša mednarodna konkurenca in naraš ajo i pritisk na stroške, nove oblike
organizacije (npr. just–in-time), ve ja pri akovanja v zvezi s proizvodi ter vedno ve ja
odgovornost za proizvod zahtevajo visoko u inkovite sisteme vodenja kakovosti na
vseh podro jih avtomobilske industrije. Gledano malo širše pa lahko re emo, da
enako velja za celotno dandanes že skoraj povsem globalno svetovno gospodarstvo.
Te težnje je pri svojem delu upošteval prej že omenjeni strokovni odbor VDA/DGQ, ki
je leta 1991 objavil 1. izdajo zvezka vprašanj za ocenitev sistema kakovosti,
pripravljeno na osnovi standarda DIN ISO 9004 (5/90) ter pripadajo im sistemom
ocenjevanja. Zvezek vprašanj je naletel na velik odziv na mednarodni ravni in v
praksi se je izkazalo, da ni primeren le za interne presoje temve je lahko v veliko
pomo pri pripravi na certificiranje in kon no tudi pri certificiranju samem. V želji po
poenostavitvi zvezka in im bolj intenzivnemu vklju evanju prakti nih izkušenj
presojevalcev je decembra 1992 nastala 2. izdaja zvezka. V letu 1996 je sledila že
tretja izdaja, ki je bila potrebna zaradi novih izdaj družine standardov DIN EN ISO
9000 (8/94), pri pripravi pa so bile prevzete tudi zahteve regulative EAQF/94
(Francija) ter QS 9000/95 (ZDA). Rezultati presoj po vseh omenjenih regulativah so
zato primerljivi. Leta 1998 pa je izšla sedaj veljavna, etrta izdaja, ki jo zaznamuje
zlasti aktualnos t eleme nta Z1, kar bomo pojasnili v nadaljevanju, ve ji pa je tudi
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Tabela 2: Tematska razdelitev podro ij zvezkov VDA
Zvezek

Del

VDA 1
VDA 2

VDA 3

1
2

VDA 4

1
2
3

VDA 5
VDA 6
1
2
3
4
5
VDA 7
VDA 8
VDA 9
VDA 10
VDA 17
VDA 18
1
2
3
4
5
6
ISO/TS16949

Tema
Dokazljivost – vodilo za dokumentiranje in arhiviranje zahtev
za kakovost
Zagotavljanje kakovosti pred dobavo – Izbira dobaviteljev –
Sporazumi o kakovosti – Odobritev procesa proizvodnje in
proizvoda – Kakovost v seriji
Zagotavljanje zanesljivosti pri avtomobilskih proizvajalcih in
dobaviteljih – Obvladovanje zanesljivosti
Zagotavljanje zanesljivosti pri avtomobilskih proizvajalcih in
dobaviteljih – Metode in pripomo ki za zanesljivost
Zagotavljanje kakovosti pred serijo – Partnerski odnos med
avtomobilskimi proizvajalci in dobavitelji
Zagotavljanje kakovosti pred serijo – Sistem FMEA
Planiranje projektov
Lastnosti kontrole procesa (Prüfprozesseignung)
Osnove presojanja kakovosti – Presojanje in certificiranje
Presoja sistema vodenja kakovosti
Presoja sistema – storitve
Presoja procesa
Presoja sistema proizvodnje delovnih sredstev
Presoja proizvoda
Razvoj podatkov o kakovosti
Vodilo za zagotavljanje kakovosti pri proizvajalcih prikolic,
kontejnerjev
Emisija in poraba
Zadovoljstvo kupca
Vrednotenje logistike
Od vodenja kakovosti k poslovni odli nosti v nemški
avtomobilski industriji
EFQM model za poslovno odli nost
Uvajanje in vrednotenje poslovne odli nosti
8 temeljnih kamnov v poslovni odli nosti
Poslovna odli nost v velikih podjetjih
Poslovna odli nost v majhnih in srednjih podjetjih
Priro nik za ocenjevanje in vrednotenje
ISO/TS16949 (VDA 6.1 harmoniziran s QS 9000, AVSQ,
EAQF)

Vir: http://www.vda-qmc.de/
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poudarek na nekaterih vprašanjih, posebej pomembnih za kakovost izdelkov in
procesov, ki so ustrezno ozna ena. Zadnja izdaja se odlikuje tudi s tem, da se je zelo
izboljšala izmenjava mnenj med presojevalci, ki se sre ujejo na strokovnih simpozijih
in posredno tudi prispevajo k temu, da gre obravnavana regulativa v korak s asom.
Element Z1 zahteva jasno opredeljeno strategijo podjetja v smeri EFQM-modela, v
skladu s katerim se mora vodstvo podjetja soo iti z naslednjimi temami
(http://www.vda-qmc.de/):
-

-

planiranje poslovanja,
ugotavljanje rezultatov poslovanja s pomo jo novih ciljnih vrednosti,
primerjava podatkov o u inkovitosti poslovanja s konkurenco z vidika
produktivnosti, gospodarnosti, stanja kakovosti ter storilnosti, konkuren nosti
proizvodov (zunanji benchmarking),
ugotavljanje in vzpodbujanje zadovoljstva kupcev,
ugotavljanje in vzpodbujanje zadovoljstva zaposlenih.

Vidimo lahko, da element Z1 vsebuje veliko skupnih to k z nalogami kontrolinga,
zato je lahko upoštevanje zahtev kataloga v veliko pomo pri uvajanju sistema
kontrolinga v podjetje in obratno.
Pri vsakem vprašanju v katalogu so navedena dodatna pojasnila, ki omogo ajo
boljše razumevanje, prakti ni primeri pa so še posebej v veliko pomo pri uvajanju
dolo ene zahteve v prakso.
Izkušnje uvajanja sistema kakovosti po VDA 6.1 kažejo, da gre predvsem v prvi fazi
pravzaprav za popolni reinženiring poslovnih procesov v podjetju – od modifikacije
lay-outa pa do detajlnih sprememb v posameznih procesih. Velik pomen regulativa
namenja proizvodnim procesom, saj le-ti neposredno vplivajo na kakovost kon nega
izdelka. Poznavanje politike kakovosti pa se zahteva od slehernega zaposlenega, ki
so mora z njo poistovetiti, da bi po svojih najboljših mo eh lahko prispeval k
doseganju želene ravni kakovosti v podjetju. Uvajanje sistema kakovosti VDA 6.1 v
podjetje je vse prej kot enostavno in dobro je, da so vsi zaposleni, še posebej pa
klju ni akterji dobro motivirani. Podjetje, ki meni, da je doseglo zadostno raven
doseganja zahtev v katalogu tako v obliki zahtevanih predpisov, kakor tudi z vidika
njihovega izvajanja v praksi se priglasi k certifikacijski instituciji, ki zatem v podjetje
pošlje presojevalce, ki ocenjujejo opravljeno delo in na koncu tudi odlo ijo, ali je
podjetje sposobno za pridobitev certifikata ali ne. Vsa vprašanja presojevalci tudi
kvantitativno ovrednotijo, in sicer v razponu od 0 do 100 %. Presoje certifikacijskega
organa so lahko certifikacijske – pridobitev certifikata, kontrolne – ohranitev
certifikata, ki se izvajajo enkrat letno, enkrat v treh letih pa se izvaja ponovna
certifikacijska presoja, ki je bolj poglobljena od kontrolne. Njen namen je pravzaprav
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v tem, da obravnavano podjetje ne zaspi na lovorikah, temve da skrbi za rast in
razvoj sistema kakovosti skladno z lastnim razvojem.
Kot podlaga za presojo sistema kakovosti služi standard DIN ISO 9001 (8/94), ki
opisuje vseobsegajo sistem vodenja kakovosti v industriji. Vprašanja so formulirana
na osnovi zahtev tega standarda, dopolnjena so s specifi nimi zahtevami iz DIN ISO
9004 (8/94) ter s prakti nimi izkušnjami iz avtomobilske industrije, kar odlo ilno
prispeva k visoki kakovosti ter uporabnosti omenjenega kataloga. Posamezne
vsebine vprašanj so v katalogu obravnavane samo enkrat, medtem ko se pri ISO
standardu obravnava iste vsebine na ve mestih. To je prav gotovo tudi ena od
prednosti kataloga.
Katalog je vsebinsko razdeljen na dva dela, poglavja pa zajemajo prakti no celotno
delovanje podjetja. Dober sistem vodenja kakovosti namre sega v vse pore podjetja
in živi skupaj z njim. Dva dela kataloga sta:
- V vodenje podjetja
- P proizvod in proces.
Vklju enost vodstva je bistvena zahteva, saj vodstvo podjetja in vse njegove
vodstvene ravni odlo ilno vplivajo na vzpostavitev, uveljavitev in nadzor nad
zagotavljanjem kakovosti. Na vprašanja mora zato odgovarjati pristojni vodja, ki je
glavni odgovorni za obravnavano podro je. Po mnenju presojevalcev je zaradi kompleksnosti elementov vodenja najtežje presojati elemente, ki so vklju eni v del V.
V preteklosti je bil poglaviten poudarek namenjen zagotavljanju kakovosti proizvoda,
danes pa se je pogled na vodenje kakovosti odlo ilno spremenil, saj imajo naloge
vodenja kakovosti nove vsebine in razsežnosti (VDA 6.1, 1998, str. 9):
- dolo itev politike kakovosti ter dogovor o ciljih kakovosti in njihov nadzor;
- zagotovitev obvladovanja prese nih nalog in povezav pri interdisciplinarnem
delu;
- dolo itev in nadzor stroškov, povezanih s kakovostjo;
- upoštevanje varnosti proizvoda in odgovornosti za proizvod;
- pritegnitev vseh zaposlenih k odgovornosti za kakovost.
Organizacijski sistemi postajajo tudi pod vplivom intenzivnih procesov
internacionalizacije in globalizacije edalje obsežnejši in kompleksnejši, zato prav
obvladovanje prese nih nalog edalje bolj pridobiva na pomenu, tako z vidika
vodenja sistema kakovosti, kakor tudi z vidika kontrolinga v podjetju. Tu se namre
skrivajo velike rezerve, ki lahko znatno vplivajo na produktivnost, gospodarnost in
kakovost. V delu P so obravnavani vsi elementi, ki se nanašajo na proizvod in proces
z vidika sistema kakovosti.
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Katalog VDA 6.1 je osnova za izvedbo presoje sistema kakovosti. Zahteve za
vzpostavitev in delovanje sistema kakovosti, kakor tudi za izgradnjo posameznih
elementov sistema kakovosti so podane v ostalih zvezkih VDA. Seveda je za
u inkovito postavitev sistema vodenja kakovosti v skladu z zahtevami VDA potrebno
smiselno upoštevati zahteve iz ostalih zvezkov. Namen kataloga je torej opredeliti
splošen postopek za ocenitev dolo enega sistema kakovosti. Tako se lahko
zmanjšajo stroški, ki bi jih lahko imeli z nadaljnjimi presojami sistema kakovosti na
željo drugih odjemalcev. Velik korak naprej v smeri harmonizacije zahtev razli nih
avtomobilskih proizvajalcev v svetovnem merilu je bilo sprejetje standarda ISO/TS
16949, ki je v celoti harmoniziran in medsebojno uradno priznavan skupek zahtev
VDA 6.1, kot ISO 9001 (94), QS 9000, EAQF in AVSQ. Podjetja, ki so certificirana v
skladu s tem standardom, imajo avtomati no priznano delovanje sistema kakovosti s
strani vseh svetovnih avtomobilskih proizvajalcev, razen japonskih. Stroške v zvezi s
certificiranjem lahko na ta na in spravimo na najnižjo možno raven.
Vsebinsko je s temo magistrskega dela bistveno bolj povezano prvo podro je V, ki
ima hkrati tudi ve jo težo pri izra unu kon ne ocene presojanega podjetja, zato ga
nameravam nekoliko bolj podrobno predstaviti in ga vsebinsko povezati s konceptom
kontrolinga. Zahteve kataloga pa za tem nameravam primerjati s filozofijo
kontrolinga, uravnoteženega sistema kazalnikov in nekaterih drugih modernejših
pristopov ter navesti nekatere vzporednice.
3.3.3 Poglavja kataloga VDA 6.1
Dobro delujo sistem vodenja kakovosti je za vsako podjetje že skoraj temeljna
predpostavka, ki omogo a natan no in gospodarno izpolnjevanje zahtev za dobave
proizvodov in storitev. Vodenje kakovosti zato zadeva vsa podro ja podjetja in vedno
bolj postaja ena najpomembnejših vodstvenih funkcij. Vodstvo podjetja mora namre
dokazati, da skrbi za izpolnjevanje zadolžitev na vseh podro jih, od planiranja,
konstrukcije, preko nabave, proizvodnje, prodaje, servisiranja kupca, do nadzora
proizvodov na trgu. Slednje ima izredno velik pomen zaradi t.i. varnosti proizvoda, ki
bo opisana v nadaljevanju. Zato je nujno, da planiramo in izvajamo aktivnosti vodenja
kakovosti v skladu z znanim Demingovim krogom (angl. Plan – Do – Check – Act) ter
da jih zajamemo v sistem vodenja kakovosti. To lahko daje našim poslovnim
partnerjem v najširšem smislu zaupanje v sposobnost podjetja, da izpolnjuje zahteve
glede kakovosti (VDA 6.1, 1998). Katalog VDA 6.1 vsebuje 23 poglavij, od tega 8 v
okviru dela V, preostali elementi pa spadajo v del P. V Tabeli 3 na strani 48 je
prikazan vsebinski pregled elementov v katalogu VDA 6.1.
Zadnja, etrta izdaja je uvedla takšen sistem presojanja, da mora biti pri posebej
pomembnih vprašanjih vsebina vprašanja v celoti izvajana v praksi, prav tako pa
mora biti popolnoma ustrezno opredeljena tudi v interni dokumentaciji kakovosti,
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bodisi v poslovniku kakovosti, ki je nekakšen krovni statut politike kakovosti v
podjetju, bodisi v internih predpisih, ki že nekoliko bolj usmerjeni v operativno
poslovanje. Neskladnosti torej pri teh vprašanjih, ki so v katalogu ozna ena z
zvezdico, ne sme biti, sicer podjetje presoje sistema vodenja kakovosti ni uspešno
opravilo. Relativno ve ji delež tovrstnih vprašanj je v prvem delu kataloga (V), kar
ponovno potrjuje velik pomen tega dela za uspešno vodenje sistema kakovosti kakor
tudi celotnega podjetja.
Tabela 3: Pregled elementov v katalogu VDA 6.1
Element

Naziv elementa

1

Odgovornost vodstva

2

Sistem vodenja kakovosti

3

Notranje presoje

4

Usposabljanje

5

Finan ni vidiki

6

Varnost proizvoda

Z1

Strategija podjetja

7

Pregled pogodbe

8

Razvoj proizvoda

9

Razvoj procesa

10

Obvladovanje dokumentov

11

Nabava

12

Obvladovanje proizvodov, dobavljenih od kupca

13

Ozna evanje in sledljivost proizvodov

14

Obvladovanje procesa

15

Kontrola in preskušanje

16

Obvladovanje merilne in kontrolne opreme

17

Obvladovanje neskladnih proizvodov

18

Korektivni in preventivni ukrepi

19

Ravnanje, skladiš enje, pakiranje, zaš ita in odprema

20

Obvladovanje zapisov kakovosti

21

Servisiranje

22

Statisti ne metode

Vir: Plos, Notranja presoja sistema kakovosti po VDA 6.1, 2000
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3.3.3.1

Odgovornost vodstva

Od 6 vprašanj v tem poglavju jih je kar 5 posebej ozna enih (z zvezdico). Vodstvo si
skorajda ne more privoš iti napak.
Prvo vprašanje* se nanaša na politiko kakovosti v podjetju, v okviru katere morajo biti
oblikovani jasni cilji, jasen odnos vodstva do kakovosti, zasledovati je potrebno
strategijo ni napak, vodstvo pa mora seveda ustrezno poznati in razumeti politiko
kakovosti.
Drugo vprašanje* preverja doseganje ciljev kakovosti, ki morajo izhajati iz splošnih
ciljev podjetja, podrediti pa se morajo tudi zahtevam kupca, okolja ter danosti
proizvoda. Cilji morajo biti merljivi, analizirani pa morajo biti tudi odmiki doseženega
od planiranega ter zlasti ob kriti nih odstopanjih sprejeti ustrezni ukrepi. Vodstvo
mora zastavljene cilje poznati in jih razumeti.
Pri tretjem vprašanju mora vodstvo predstaviti, kako podjetje izvaja proces stalnih
izboljšav, ki je zlasti pomemben na podro jih: dodelave, popravil, poenostavitev
postopkov, zmanjšanju zastojev, skrajšanju pripravljalnih asov, optimiranju taktnih
asov in podobno. Z uporabo predlogov izboljšav, ki so navadno najbolj u inkoviti, e
jih podajo zaposleni, ki se neposredno ukvarjajo z dolo enimi aktivnostmi, lahko
podjetje doseže znatne prihranke. Pomembno pa je poudariti, da naj bi bili predlogi
izboljšav dobrodošli prav pri vseh procesih, ki se dogajajo v podjetju. Vedno moramo
namre stremeti k temu, da bi svoje aktivnosti izvajali, bodisi bolj kakovostno, bodisi
ceneje, vsekakor pa bolj u inkovito. V podjetju mora biti vzpostavljen sistem
pridobivanja predlogov izboljšav, ki morajo biti ocenjeni, najboljši pa tudi nagrajeni.
Takšen pristop vzbudi pri zaposlenih željo po dokazovanju in predstavlja dober
motivacijski vzvod.
Zagotavljanje virov obravnava etrto vprašanje*, nanaša pa se predvsem na
zaposlene, ki naj bi podjetju predstavljali konkuren no prednost ter na delovna
sredstva, ki jih je potrebno izdelati, preizkusiti, vzdrževati ali še kako druga e
manipulirati z njimi. Poseben vir pa poleg finan nih virov edalje bolj predstavljajo
tudi informacije, ki morajo biti pravo asno posredovane vsem zaposlenim, ki jih za
svoje delo potrebujejo. Hiter pretok informacij namre prav tako vzpodbuja
u inkovitost poslovanja podjetja.
Peto vprašanje* obravnava predstavnika vodstva za kakovost, ki mora biti lan
najvišjega vodstva, kar dokazuje pomen, ki ga regulativa namenja vlogi kakovosti v
upravljanju podjetja. Predstavnik vodstva mora biti neodvisen od katerekoli
organizacijske enote, njegove klju ne naloge pa so poro anje najvišjemu vodstvu,
nadzor nad izpolnjevanjem ciljev, prikaz u inkovitosti sistema vodenja kakovosti ter
izboljšav, in podobno.
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Zadnje, šesto vprašanje* pa zahteva periodi no, najmanj enkrat letno izvajanje in
dokumentiranje pregleda u inkovitosti sistema kakovosti, v okviru katerega naj se
ocenijo vsi elementi sistema kakovosti, hkrati pa je potrebno oceniti tudi vpliv
sprememb v podjetju na delovanje sistema kakovosti.
3.3.3.2

Sistem kakovosti

Tudi to poglavje vsebuje 6 vprašanj, od katerih je kar pet posebej ozna enih, kar
dokazuje izredno pomembnost te tematike.
Prvo vprašanje* se nanaša na poslovnik kakovosti, ki mora vsebovati opis vseh
relevantnih elementov, hkrati pa mora navajati vse veljavne zunanje in notranje
dokumente. Kot že re eno, je poslovnik kakovosti neke vrste ustava podjetja, torej
krovni dokument, ki opisuje delovanje sistema kakovosti na višji ravni, bolj operativen
potek posameznih postopkov v podjetju pa je opisan v internih predpisih podjetja. Vsi
interni predpisi, ki se nanašajo na dolo eno poglavje, morajo biti zavedeni v
poslovniku kakovosti, saj na ta na in zagotovimo preglednost delovanja sistema.
Zahteva se tudi, da je nedvoumno opredeljena veljavnost poslovnika, ter njegova
distribucijska lista.
Vsa funkcijska podro ja, ter ravni zaposlenih morajo biti vklju ene v sistem vodenja
kakovosti. Pri tem se pri akuje skladnost sistema z življenjskim ciklom proizvoda, vsi
zaposleni morajo razumeti kakovost kot rde o nit v poslovanju podjetja,
najpomembneje pa je, da so delovne naloge vsakega posameznika jasno
opredeljene ter opisane, podana pa mora biti tudi organizacijska shema, ki ustreza
prej opredeljeni delitvi dela v podjetju.
Tretje vprašanje* zahteva, da so naloge, odgovornosti in poobastila za aktivnosti, ki
vplivajo na kakovost natan no dolo ene. Tu prihajajo do izraza prav prese ne
naloge, pri akuje se timsko delo ter z zapisi evidentirana sposobnost koordinacije
med posameznimi enotami in procesi. Vsi nosilci takšnih nalog morajo biti seveda
primerno delovno samostojni ter sposobni sprejemanja odlo itev do dolo ene meje.
Poudarjen je pomen delovanja procesov zagotavljanja kakovosti v podjetju. Navadno
se podjetja pri tej temi odlo ajo za izdelavo t.i. matrike odgovornosti, ki prikazuje,
katero delovno mesto nosi primarno oz. sekundarno odgovornost za delovanje
sistema vodenja kakovosti (glej Prilogo 2).
Pomembna tema v okviru tega poglavja je projektno vodenje*, ki je natan neje
opredeljeno v zvezku VDA 4.3 , ki opisuje t.i. fazni model projektnega vodenja ali
druga e APQP. Nujno potrebno je, da se opredelijo cilji projekta, prav tako pa tudi
naziv projekta, vodja ter stroškovnik. Projektno vodenje naj vzpodbuja
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interdisciplinarno delovanje in timsko delo, seveda pa morajo biti vsi sodelujo i
ustrezno usposobljeni.
Peto vprašanje* se ukvarja s planiranjem kakovosti. Pri tem morajo biti jasno
dolo ene zahteve planiranja. V tovrstne aktivnosti pa so vklju ene zasnova in razvoj
proizvoda, zasnova in razvoj procesa, validacija procesa in proizvoda, poleg tega pa
mora nosilec planiranja kakovosti pridobivati povratne informacije, ki so osnova za
ustrezno ukrepanje, to pa mora biti prav tako dokazovano z zapisi. Za planiranje
kakovosti znotraj projekta se zahteva, da se predhodno izvede presoja izvedljivosti
oz. feasibiliy študija.
Zadnje vprašanje v okviru tega poglavja se nanaša posebej na plane kakovosti oz.
QM plane, ki nam prvzaprav povedo, kako bomo zagotavljali kakovost proizvoda ali
storitve preko vseh potrebnih elementov (dobavitelji, merilna oprema, kontrolni
plani…) Pri akuje se za vse faze (prototip, predserija in serijska proizvodnja), za vse
dele, sklope in materiale. Plani kakovosti se morajo prilagajati spremembam v
zunanjem in notranjem okolju, še posebej pa se morajo upoštevati posebne
karakteristike (npr. A-deli) ter pripadajo i procesi in parametri. Navadno se QM plane
pripravi za proizvod in proces, ponekod pa ga pripravijo tudi za interne presoje.
Navezava na filozofijo kontrolinga, zlasti pri vprašanjih 3. in 6. v tem poglavju se
ponuja kar sama od sebe.
3.3.3.3

Notranje presoje

V sklopu regulative VDA 6.1 je podjetje dolžno usposobiti interne presojevalce, torej
zaposlene v podjetju, ki bodo sposobni presojati razli ne poslovne funkcije in
tematska podro ja po katalogu. Izbrani sodelavci morajo ustrezati naslednjim
pogojem (Plos, 2000, str. 5):
-

imeti morajo ustrezno šolsko izobrazbo,
poznavati morajo standarde, ki so osnova za presojo,
poznati morajo tudi metode vrednotenja s preiskavami, vprašanji in izdelavo
poro il,
poznati morajo postopke, ki so potrebni za izvedbo presoje (planiranje,
organizacija, komunikacija, izvedba…),
izkušnje na podro ju sistemov vodenja kakovosti, tehnikah kakovosti in
dejavnosti,
osebnostne
lastnosti
(zmožnost
povezovanja,
analiti en
pristop,
komunikativnost, nekonfliktnost, redoljubnost…),
vzdrževati, oz. pridobivati si morajo dodatno usposobljenost.

Prvo vprašanje* v zvezi z internimi presojami poudarja zahtevo po usposobljenosti in
neodvisnosti presojevalcev ter njihovih ustreznih osebnostnih lastnostih.
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Zahteva se tudi ustrezno planiranje presoj*, ki lahko predstavlja prej omenjeni QM
plan. Plan navadno izdela pooblaš enec vodstva za kakovost (v nadaljevanju PVK),
presojati pa se mora v vseh organizacijskih enotah ter vsi relevantni elementi. Pred
vsako presojo presojevalska skupina naredi plan presoje, ter z njim seznani
obravnavano organizacijsko enoto, po kon ani presoji pa morajo presojevalci
oblikovati poro ilo presoje ter ga posredovati v distribucijo. PVK mora na osnovi
izvedenih presoj oceniti njihovo u inkovitost ter posredno tudi u inkovitost sistema
kakovosti. Po potrebi - navadno takrat, ko se ugotovijo kriti ne neskladnosti,
korektivni ukrepi pa se ne izvajajo - se lahko izvede tudi izredna notranja presoja.
Poseben pomen v sistemu vodenja kakovosti nasploh, kakor tudi v okviru
obravnavanega poglavja, imajo korektivni ukrepi*. Tekom interne presoje morajo
presojevalci opisati neskladnost ter oceniti vpliv na kakovost, predlagati morajo
ukrepe za odpravo ter dolo iti odgovornost in termine ter podati poro ilo. Naknadno
morajo tudi preveriti u inkovitost ukrepov ter upoštevati možnost vplivanja
dolo enega ukrepa na obstoje o dokumentacijo ter po potrebi predlagati njeno
korekcijo.
etrto vprašanje* se nanaša na presojo procesa in proizvoda, ki sta izredno
pomembni in široki temi, vendar se ve inoma osredoto ata na proizvodnjo, zato ju ne
bom podrobneje opisovala. Pomembni elementi pri tem so planiranje, plan presoje
ter presoja delovnih pogojev in okolja. V podjetju, ki uvaja ali ima že uveden sistem
kakovosti, je smiselno, da so nosilci funkcije kontrolinga v podjetju hkrati tudi notranji
presojevalci, saj je na ta na in mogo e dosegati velike sinergi ne u inke, zadevnim
osebam pa je omogo eno globinsko poznavanje procesov v podjetju, tako z vidika
zagotavljanja kakovosti kot kontrolinga.
3.3.3.4

Usposabljanje

etrtemu poglavju- usposabljanju – namenja katalog VDA 6.1 kar sedem vprašanj
oz. zahtev, vendar so le tri ozna ena kot izredno pomembna za delovanje kakovosti.
Zahteve v okviru poglavja, ki je namenjeno usposabljanju, pa so naslednje:
a) Ugotavljanje potreb po strokovnem izpopolnjevanju, pri emer se zahteva
pripravo plana strokovnega usposabljanja za vse zaposlene v skladu s
potrebami podjetja in po možnosti preferencami zaposlenih ter izvajanje
pregledov dosežene strokovne usposobljenosti, ki mora biti dokazljiva s
potrdili ali spri evali. Lahko pa se odlo imo tudi za ustno preverjanje znanja
udeležencev posameznega izobraževanja ali usposabljanja.
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b) Izpopolnjevanje v tehnikah kakovosti mora biti dostopno vsem zaposlenim.
Tehnike, ki se uporabljajo v podjetju, pa morajo biti dolo ene (npr. analize
tveganj, SPC, merilna tehnika itd…)
c) V program strokovnega izpopolnjevanja mora biti vklju eno tudi vodstvo.
Pomembnejša podro ja pa so cilji kakovosti, TQM, stroški kakovosti, orodja in
metode zagotavljanja kakovosti, varnost proizvoda in podobno. Tu vidimo, da
je stroškovni vidik ena od bistvenih komponent kakovosti v podjetju. V
nadaljevanju pa bomo videli, da se stroški kakovosti v okviru regulative VDA
6.1 pojavljajo tudi interdisciplinarno v tesnimi povezavami z drugimi poslovnimi
funkcijami. Na podro ju stroškov kakovosti naj se izobražuje tudi vodstvo, saj
mora razumeti njihovo strukturo, zajemanje v podjetju in izvedene analize, ki
jih prejme s strani kontrolinga, in sicer z namenom, da bo prejete pokazatelje
pravilno uporabilo pri svojem odlo anju. Ni odve , e poudarim potrebo po
tesnem sodelovanju vodstva in kontrolinga, da bi dosegli optimalen poslovni
rezultat.
d) Usposabljanje novih in prerazporejenih delavcev* je prav tako zahteva
regulative VDA 6.1. Zanje morajo biti pripravljeni in odobreni programi
usposabljanja, podjetje pa je tudi dolžno hraniti zapise o usposabljanju.
Posebej se obravnava zaposlene za dolo en as in za asno premeš ene,
velik pa je poudarek na usposabljanju za samokontrolo, ki je zelo pomemben
len pri zagotavljanju kakovosti.
e) Kvalifikacije v primeru zakonskih (na primer vozniki vili arjev, varilci) in/ali
pogodbenih zahtev* kot npr. FMEA, CAD/CAM, pregled vida in podobno,
morajo biti dokazljive z zapisom ali ustreznim spri evalom. Izdelati pa je
potrebno tudi matriko usposobljenosti za vse, ki spadajo v prej omenjene
kategorije zaposlenih.
f) V podjetju se morajo izvajati ukrepi za dvig motivacije in spodbujanje zavesti o
kakovosti, ki jih moramo tudi ustrezno opisati v dokumentaciji o kakovosti
(Poslovnik kakovosti ali Interni predpisi). Ukrepi so lahko naslednji: predlogi
izboljšav, krožki kakovosti, plakati, nagrade, program ni napak, razli ne
tematske delavnice in podobno.
g) Informiranje zaposlenih o dosežkih kakovosti v primerjavi z zastavljenimi cilji*
je v regulativi VDA 6.1 izjemno pomembno, saj morajo biti zahteve na tem
podro ju izpolnjevane v celoti, brez odstopanj. Zaposlene je potrebno
informirati o naslednjem: kakšna je raven stroškov kakovosti in v njihovem
sklopu še zlasti popravil, reklamacij – potek izvajanja ustreznih ukrepov, o
rezultatih presoj tako internih kot eksternih in podobno. Na ini informiranja so
lahko razli ni, VDA 6.1 pa priporo a uporabo poro il, internih glasil podjetja,
oglasne deske itd…
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Kot vidimo, so tudi tu stroški kakovosti zelo pomembni. Nujno je namre , da vsi
zaposleni vedo, v kolikšni meri podjetje kot celota ali lo eno po obratih dosega
zastavljeno raven stroškov kakovosti. V primeru ve jih odstopanj zaposleni na ta
na in vedo, emu je potrebno izvajanje dolo enih ukrepov, ki niso vedno prijazni,
ter se tako lahko lažje sprijaznijo ali poistovetijo z njimi, kar je najbolj zaželjeno.

3.4

INFORMACIJE, KI JIH ZAGOTAVLJA KONTROLING ZA IZPOLNJEVANJE
ZAHTEV V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI VDA 6.1

3.4.1 Stroški, ki so povezani s kakovostjo
Poznavanje stroškov kakovosti je pogoj za u inkovito vodenje podjetja. Regulativa
VDA 6.1 terminološko lo i stroške kakovosti, katerih definicijo smo že podali v
poglavju 3.2.1. Podjetje naj že v za etni razvojni fazi definira ciljne veli ine treh
najpomembnejših vidikov v poslovanju – kakovost, stroške ter upoštevanje
dogovorjenih terminov. Navedene vidike naj jih v vsaki posamezni razvojni fazi
analizira ter ustrezno ukrepa. Le na tak na in vodstvo podjetju zagotavlja uspešen
razvoj. VDA 6.1 priporo a, da se v sistem vodenja kakovosti intenzivno vklju i tudi
kontroling, ki zagotavlja ustrezno predelane informacije in tako lahko odlo ilno
prispeva k vrednotenju dosegljivih ali doseženih prihrankov (VDA 4.2, 1996, str. 169).
Že v fazi planiranja je potrebno v okviru zagotavljanja kakovosti definirati ciljne
stroške, na osnovi katerih pridemo do stroškov, ki so povezani s kakovostjo,
management pa nato dolo i ukrepe za zagotavljanje kakovosti.
Stroške kakovosti po VDA 6.1 sestavljajo 3 skupine:
-

stroški preventive,
stroški ocenjevanja,
stroški neskladnosti, ki se delijo na notranje in zunanje neskladnosti.

Stroški preventive so stroški preventivnega zagotavljanja kakovosti v smislu
prepre evanja napak. Stroški ocenjevanja so stroški rutinskega ugotavljanja ravni in
vodenja kakovosti v proizvodnji preko popolne kontrole (vsak kos posebej) ali preko
naklju ne kontrole (presoja proizvoda). Stroški notranjih in zunanjih neskladnosti pa
nastanejo tako, da proizvodi ne ustrezajo v celoti zahtevam kakovosti, ki so
navedene v na rtih in specifikacijah (glej Tab. 4, na str. 55).
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Tabela 4: Raz lenitev stroškov kakovosti v proizvodnem podjetju v skladu s VDA 6.1
SIT
REALIZACIJA
- PORABLJEN MATERIAL
DODANA VREDNOST
DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA
A) STROŠKI PREVENTIVE
Stroški vodenja kakovosti
Stroški uvajanja novih metod
Stroški kontrole in nadzora nad merili
Stroški presoje pri dobavitelju
Stroški izobraževanja
Stroški programov za vzpodbujanje kakovosti
SKUPAJ STROŠKI PREVENTIVE
B) STROŠKI OCENJEVANJA
Stroški vhodne kontrole
Stroški kontrole v obratu
Stroški preizkušanja v laboratoriju
Stroški preizkušanja pri zunanjih institucijah
STROŠKI OCENJEVANJA SKUPAJ
C) STROŠKI NESKLADNOSTI
C1) STROŠKI NOTRANJIH NESKLADNOSTI
Stroški izmeta
Stroški popravil in predelav
Stroški nadurnega dela
Stroški urgentnih dodatnih prevozov
Stroški dodatne kontrole
Stroški zastojev
SKUPAJ STROŠKI NOTRANJIH NESKLADNOSTI
C2) STROŠKI ZUNANJIH NESKLADNOSTI
Stroški reklamacij kupcev
Stroški reklamacij dobaviteljev
Stroški zunanjih aktivnostih pri kupcih
SKUPAJ STROŠKI ZUNANJIH NESKLADNOSTI
Skupaj stroški kakovosti v dodani vrednosti za mesec
Vir: Interna gradiva podjetja, Poro ilo o stroških kakovosti
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Stroški neskladnosti se nanašajo izklju no na proizvodnjo v proizvodnem podjetju. V
širšem smislu gledano pa VDA 6.1 pozna tudi t.i. »stroške napa nega delovanja«, ki
se lahko pojavijo na vseh podro jih in poslovnih funkcijah podjetja in so rezultat
neu inkovite organizacije, pretoka informacij znotraj in med oddelki ter slabo
organiziranih procesov in postopkov (VDA 4.2, 1996, str. 167).
Regulativa torej okvirno opredeljuje skupine stroškov kakovosti in predlaga tudi
njihove posamezne elemente, omogo a pa tudi globlji pristop k zajemanju stroškov
kakovosti. Na ta na in pridobi sistem poro anja o stroških kakovosti bistveno ve jo
izrazno mo , saj opozarja na nepotrebne stroške, ki nastajajo zaradi napa nega
delovanja poleg prej omenjenih stroškov kakovosti v osnovni strukturni sestavi, kar je
ponazorjeno v Tabeli 5, na str. 56.
Tabela 5: Prikaz možnih primerov za stroške napa nega delovanja
NOTRANJI STROŠKI
Ponavljana vzor enja
Preoblikovanje
Popravila
Izmet
Zmanjšana stopnja izkoriš enosti naprav
Sortiranje
Analize o vzrokih napak
as izpada proizvodnje
Neplanirana popravila
Popravljanje dokumentacije
Napake pri delu zaradi nezadostno
usposobljenih sodelavcev
Odloženo lansiranje proizvoda na trg

Preknjižbe
Odpovedi zaposlenih zaradi razmestitve
na napa no delovno mesto
Dragi in nepotrebni prevozi
akalne dobe
Spremembe na rtov
Delno premije za zavarovanje
Stroški sprememb
Prelaganje terminov
Napake svetovalcev
Posledice nezadostnih tržnih analiz
Napa na navodila

ZUNANJI STROŠKI
Stroški jamstev
Popravila pri stranki
Pogodbene kazni
Kršenje zakonskih predpisov

Reklamacije strank
Regresni zahtevki
Zahtevki iz naslova varnosti proizvoda
Delno oglaševalske akcije

Vir: VDA 4.2, 1996, str. 168

VDA pa vse bolj poudarja primernost procesnega pristopa k zajemanju stroškov
kakovosti. V vsakem procesu nosilci procesa izvajajo upoštevaje navodila dolo eno
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aktivnost, z namenom, da bi dosegli v ciljih opredeljeno kon no stanje. Vsaka
aktivnost naj bi prispevala dolo eno dodano vrednost. Pri tem je irelevantno, ali gre
za proces, ki ustvarja izdelke ali storitve (VDA 4.2, 1996, str. 168). Procesni pristop k
stroškom kakovosti lahko ponazorimo s Tabelo 6 na strani 58.
Kon ni cilj kontrolinga in vodstva v podjetju je kar se da najbolj zmanjšati vrednosti
na desni strani tabele, torej vrednosti stroškov neustreznosti, ki jih smatramo za
nepotrebne stroške kakovosti. Takšen pristop zahteva od nosilcev vseh aktivnosti v
podjetju ve truda v smislu beleženja porabe razli nih virov pri dolo eni procesni
aktivnosti. Smiselno je pripraviti tipologijo posameznih aktivnosti in opredeliti neke
vrste standardne veli ine porabe virov pri izvajanju dolo enega tipa aktivnosti, da ne
bi vsakega izvedenega opravila spremljala papirnata gora spremljajo e
dokumentacije. Po drugi strani pa ravno sprotno beleženje porabljenih virov pri vsaki
izvedeni aktivnosti vodi do podatkov o dejanskih stroških posameznega procesa ter
po izvedeni analizi nudi možnost vpeljave argumentirane racionalizacije s pomo jo
eliminiranja ali vsaj zmanjšanja stroškov neustreznosti, ki so nepotrebni.
Tabela 6: Procesni pristop v okviru VDA 6.1 – povezava z ABC metodo
VIRI
AKTIVNOST
komerciala
Prejem
povpraševanja
Obdelava
povpraševanja
Predaja zahtevka
Odlo itev
o
sprejemu povpr.
Oblikovanje
ponudbe
Usklajevanje
ponudbe
Izdelava
pogodbe
Pregled pogodbe
(primer
izpolnjevanja)
Podpis pogodbe
Naro ilo
Spremljanje
izpolnitve
naro ila

Stroški ustrezn.
Materialni
viri

4 x A4

loveški
viri

2h

Stroški neustr.

Delovna
sredstva

Energija Materialni
viri

loveški Delovna
viri
sredstva

Ra . 1h

Ogrevanje
2
za 4m 2h

0,5 h

1x A4

Energija

Ra . 0,5 Ogrevanje
h
za 4m2
0,5 ure

Vir: Plos: Notranja presoja sitema vodenja kakovosti, 2000, str. 14
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Dodatne zahteve oz. priporo ila VDA 6.1 v zvezi s finan nimi vidiki sistema vodenja
kakovosti so naslednje:
a) Finan ne metode poro anja o elementih kakovosti zavisijo od velikosti,
organizacijske strukture, klime podjetja ter zrelosti sistema kakovosti.
Tradicionalne metode ne izklju ujejo uporabe drugih, sodobnejših metod,
nujno pa moramo v sistemski dokumentaciji opredeliti postopek, metodo in
strukturo stroškov. Poro ila naj vklju ujejo npr: - stroške v povezavi s
kakovostjo,
- stroške skladnosti oz. neskladnosti
procesov,
- izgube kakovosti.
Poro ila, ki so namenjena managementu, morajo izkazovati obseg – po
možnosti številsko ovrednoteno – trend ter analizo vzrokov za neskladnosti in
stroške, ki so njihove posledice.
b) Definirati moramo ciljne stroške kakovosti, za preteklo obdobje pa moramo
izvesti korektivne ukrepe izboljšav (Zadel, 2001, str. 7).
3.4.2 Primerjalno presojanje (angl. Benchmarking)
Eno od pomembnih managerskih orodij, ki je lahko v veliko pomo pri uspešnem
vodenju podjetja ter pove evanju u inkovitosti poslovanja na vseh ravneh in
poslovnih funkcijah ali le pri nekaterih, ki se po predhodni oceni izkažejo za
problemati ne, je gotovo benchmarking oziroma primerjalno presojanje. Pravilna
izvedba primerjalne presoje ter – kar je morda še bolj pomembno – uporaba
ugotovitev v praksi ter disciplinirano izvajanje in naknadno ocenjevanje ukrepov
omogo a managementu podjetja, da na osnovi že videnega v drugih sredinah vpelje
v podjetje že dokazano u inkovite procese ter najboljše prakse, kar zagotovo vodi k
bolj u inkovitemu, racionalnemu in donosnemu poslovanju. Pri tem gre za na rtno
u enje od drugih, po možnosti od najboljših.
3.4.2.1 Pojem primerjalnega presojanja
3.4.2.1.1

Opredelitev primerjalnega presojanja

Izraz benchmarking se je uveljavil tudi na neangleškem jezikovnem podro ju, v
izvirniku pa pomeni primerjavo z izbranim merilom (angl. benchmark). Prvi, ki je
razvil koncept benchmarkinga in ga tako tudi poimenoval, je bil Michael Spendollini.
V nadaljevanju se je koncept benchmarkinga razvijal in dandanes obstaja ve
definicij, katerih bistvo pa je pravzaprav enako. Benchmarking je namre sredstvo za
doseganje ob utnih organizacijskih izboljšav, in sicer s pomo jo sistemati nega
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kontinuiranega procesa iskanja, vrednotenja in uvajanja najboljših praks v delovnih
procesih, proizvodih in storitvah, ki jih uporabljajo uspešne organizacije (Stork, 2000,
str. 1). Drugo razli ico definicije benchmarkinga uporablja American Productivity and
Quality Center: »Benchmarking je proces izboljševanja aktivnosti s kontinuirano
identifikacijo, razumevanjem in prilagajanjem izredno dobrih procesov, ki jih najdemo
znotraj ali izven obravnavane organizacije« (Monroe, 2000, str. 45). Benchmarking
ozna uje torej proces, v katerem se s primerjalno analizo oskrbimo s podatki, ki
omogo ajo ukrepanje. Ta primerjalna metoda je zna ilno orodje u e e se
organizacije, ki je organizacija prihodnosti. Le neprestane izboljšave in u enje lahko
vodijo k napredku na vseh podro jih, kar je že skoraj nujni predpogoj za obstoj na
trgu.
3.4.2.1.2 Motivi za uporabo primerjalnega presojanja
Motivi za uporabo metode primerjalnega presojanja so lahko razli ni, vsem pa je
skupno to, da izražajo težnjo po kar se da najbolj u inkovitem poslovanju podjetja, ki
bo prispevalo h konkuren nosti njegovih izdelkov ali storitev na trgu ter omogo ilo
im boljši položaj na trgu. Naj naštejem predvsem naslednje motive:
-

-

pripravljanje in uresni evanje sprememb,
nenehno izboljševanje proizvodov oz. storitev, notranjih procesov ter
delovanje celotnega sistema v podjetju,
vzpostavljanje, vzdrževanje in izboljševanje poslovnih odnosov,
dolo anje realnih in smiselnih strateških ciljev ter poslanstva podjetja,
kakovostnejše presojanje sebe in drugih ter ustrezno pozicioniranje na trgu,
bogatenje znanja in vzpodbujanje timskega dela v podjetju,
obvezna zahteva standardov, kakor to npr. velja za VDA 6.1 (Verband der
deutschen Automobilindustrie) – standard kakovosti za nemško avtomobilsko
industrijo,
internacionalizacija poslovanja,
drugi.

3.4.2.1.3

Vrste primerjalnega presojanja

Primerjalne presoje se lahko nanašajo na dosežene izide obravnavanega in
primerjanega podjetja, ki jih pogosto merimo z razli nimi poslovnimi kazalniki
(finan nimi in nefinan nimi). edalje pogosteje podjetja angažirajo posebno službo t.i. kontroling, ki se poleg preostalih aktivnosti posebej ukvarja z analizami doseženih
rezultatov ter razli nimi primerjavami. Analiza pa je osredoto ena na odmike
doseženega od planiranega ter na oblikovanje predlogov možnih ukrepov, ki jih
management v nadaljnji fazi odobri po lastni presoji. Predmet primerjave pa so lahko
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tudi posamezni procesi v podjetju, ki vodijo do dolo enih poslovnih rezultatov npr.
procesi v proizvodnji, v razvoju, v nabavi, marketingu, kadrovski službi in nenazadnje
tudi v ra unovodstvu in finan ni službi ter ostalih poslovnih funkcijah v podjetju.
Dolo eni procesi, ki so sicer zna ilni za neko poslovno funkcijo, so uporabni tudi pri
drugi poslovni funkciji, pogosto pa pridemo do ugotovitve, da je v dolo en oddelek
potrebno šele uvesti procesni pristop, ki omogo a dolo ene izboljšave. Primerjamo
pa lahko tudi posamezne poslovne u inke, tako proizvode kot storitve, predvsem z
vidika njihovih lastnosti ter razvojnih in tržnih potencialov.
Notranje primerjalno presojanje zajema primerjavo delov znotraj podjetja npr.
oddelkov, obratov, profitnih centrov ali podjetij znotraj holdinga ali podobne
organizacijske združbe. Prakti ni primer bom navedla v nadaljevanju.
Mnogo bolj razširjena oblika primerjalne presoje pa je zunanje primerjalno
presojanje, v okviru katerega lo imo naslednje možne oblike:
-

med tekmeci (najpogosteje),
panožno,
funkcionalno,
procesno ali generi no,
strateško,
statisti no,
sodelovalno,
ekološko.

Podjetja v dolo eni panogi imajo gotovo nekaj skupnih splošnih zna ilnosti, npr.
tehnologija, trg, itd, zato se pogosto panožno primerjalno presojanje ena i s funkcionalnim, saj nas pri tem praviloma zanimajo bolj ali manj enake poslovne funkcije.
Ko gre za primerjave s strateško skupino, se primerja podjetja, ki jih vežejo podobne
strategije, merilo pa je navadno najboljši v panogi ali (angl. best in class). Generi no
oziroma procesno primerjalno presojanje je izredno uporabno. Tu gre za primerjavo
posameznih postopkov v podjetjih, za katera ni potrebno, da so znotraj posamezne
panoge oziroma, da so konkurenti obravnavanega podjetja. Pomembni so le procesi,
saj podjetja na ta na in spoznavajo in privzemajo procese drugih podjetij, ki so se že
v praksi dokazali za uspešne (angl. best practice).
Poznamo tudi tako imenovano sodelovalno primerjalno presojanje (angl.
collaborative benchmarking), kjer si podjetja, ki se odlo ijo za medsebojno
primerjavo, izmenjujejo razli ne informacije o poslovanju, o procesih, izdelkih in
drugo ter v okviru relativno zaprte skupine izmenjujejo razli na znanja, ki so potrebna
za u inkovitost poslovanja. Vse bolj na pomenu pridobiva ekološko presojanje, pri
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katerem v ospredje stopa okoljska politika primerjanih podjetij. Zakonska regulativa
posameznih podro ij (npr. EU, ZDA) postaja namre na tem podro ju edalje bolj
restriktivna in od podjetij zahteva edalje ve .
Nekoliko bolj obrobni zvrsti primerjalnega presojanja pa sta strateško in statisti no
presojanje. Pri prvem gre za primerjavo vizije, kulture, zaposlenih ter ravnanja z njimi
in strategije, pri drugem pa za primerjavo merljivih dosežkov obravnavanega s
primerjanim podjetjem (Knez-Riedl, 2001, str. 7).
3.4.2.2

Faze primerjalnega presojanja

Primerjalno presojanje je proces, ki poteka po dolo enih med seboj soodvisnih fazah,
ki si sledijo v logi nem zaporedju. Glede na namen primerjalnega presojanja,
razpoložljivost podatkov in internih danosti v obravnavanem podjetju so možne tudi
razli ice, ki so navadno še nekoliko bolj podrobno raz lenjene.
Same faze procesa primerjalnega presojanja lahko nazorno prikažemo z naslednjim
diagramom poteka na Sliki 15, str. 61.
Slika 15: Faze v procesu primerjalnega presojanja
POBUDA

PRIPRAVA

ANALIZIRANJE

PORO ANJE

UKREPANJE
Vir: Knez-Riedl, 2001, str. 15
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Pobudo navadno da management, ki za izvedbo projekta primerjalne presoje
zagotovi tudi potrebna sredstva. Seveda pa lahko pobuda pride tudi s strani
zaposlenih, ki v uporabi primerjalnega presojanja vidijo možnost za izboljšanje
u inkovitosti poslovanja in ne nazadnje tudi izboljšanje kulture podjetja.
Najbolj obsežna in ena od pomembnejših faz je priprava primerjalne presoje. Tu
moramo opredeliti:
-

kaj želimo primerjati,
s kom se želimo primerjati,
presojevalno skupino,
analiti ne metode,
vrste podatkov in vire informacij,
na in zbiranja podatkov in informacij,
terminski plan presoje.

Tretja faza – analiza – zajema analiziranje zbranih podatkov z izbranimi metodami
ter ugotavljanje razlik med primerjanimi podjetji. V to fazo spada tudi preverjanje
podatkov, saj vsem pridobljenim podatkom nikoli ni mo v celoti zaupati. Verifikacija
podatkov je zelo pomembna za pridobitev realne slike in rezultatov primerjalnega
presojanja, ki naj vodijo v pove anje u inkovitosti poslovanja podjetja na
primerjanem podro ju.
Cilj poro anja je pritegniti pristojne managerje k ustreznemu in pravo asnemu
ukrepanju, z izsledki pa je potrebno seznaniti tudi vse tiste, katerih delo je povezano
z ugotovitvami. Glede na dogovor s primerjalnim partnerjem pa se obvesti tudi njega.
Zadnja faza primerjalnega presojanja je ukrepanje, ki mora biti spremljano in
vrednoteno s strani analitske skupine. Ta skupina mora namre dobivati povratne
informacije o tem, ali in kako se je predlagani ukrep obnesel v praksi.
Primerjanje s partnerjem je lahko kontinuirano, kar z razvojnega vidika podjetja
pomeni velik potencial in možnost uresni evanja procesa stalnih izboljšav.
3.4.2.3

Prakti ne izkušnje s primerjalnim presojanjem v ZDA

Prakti na uporaba primerjalnega presojanja ima svoje za etke v Ameriki, od koder
izhaja tudi avtor koncepta, zato v nadaljevanju predstavljam nekaj prakti nih izkušenj
s primerjalnim presojanjem, ki pa so seveda lahko dobre ali malo manj dobre. Vse
zavisi od strokovnosti in eti nosti angažiranega svetovalnega podjetja, e gre za t.i.
»outsourcing«. Pri notranjem izvajanju primerjalnega presojanja pa na u inkovitost
izvedbe vpliva še ve dejavnikov.

62

Priznani podjetniški svetovalec Ken Stork tako priporo a, naj se benchmarking
uporablja kot meter pri krojenju, in sicer po principu »Meri dvakrat – reži enkrat !«.
Vse preve podjetij v njegovi praksi uporablja benchmarking na koncu procesa, da bi
tako lahko ocenili njegovo uspešnost. Stork opozarja, da je takšen pristop popolnoma
neustrezen. Vse parametre obravnavanega procesa je namre potrebno oceniti, oz.
se primerjati s primerjalnim partnerjem ter uporabiti njegove najuspešnejše metode in
pristope že pred za etkom izvajanja procesa, da bi na ta na in lahko zagotovili
optimalen potek, tako z vidika kakovosti kot z vidika stroškov. Enostavneje re eno,
razmišljati je potrebno preden kaj storimo in ne potem. Primerjalno presojanje naj bo
torej kontinuiran proces, da bi lahko nudil optimalne rezultate.
Prednosti takšnega pristopa so lahko naslednje (Stork, 2001, str. 29):
- cilje izboljšav lahko postavimo dovolj visoko,
- premagamo nezaupanje - prepri amo se, da zmoremo poslovati mnogo bolje
po na elu » e so zmogli drugi, bomo tudi mi«, kar deluje kot zelo mo an
motivacijski faktor,
- kontinuirano lahko merimo dosežene rezultate in u inkovitost uvedenih
ukrepov,
- izboljša pa se tudi kultura podjetja, ki se za ne odpirati navzven, ozira se po
potencialnih primerjalnih partnerjih, od katerih bo se lahko še kaj novega
nau ilo in po asi postaja u e a se organizacija.
Nekaj primerov uporabe primerjalnega presojanja v ameriški praksi:
a) Zanimiv je primer podjetja v njegovi praksi. Skupaj s sodelavci je navdušil
vodstvo podjetja o u inkih primerjalne presoje z izvedbo ene analitske
skupine. Vodstvo, se je na osnovi rezultatov te študije odlo ilo, da bo
benchmarking uporabljalo v vseh funkcijah podjetja, kjer je le mogo e, zato je
anagažiralo ve je svetovalno podjetje. Le-to je uvedlo kar 30
interdisciplinarnih benchmarking timov, ki pa niso izvajali benchmarkinga pred
za etkom izvajanja procesov. Pomanjkljivost je bila tudi ta, da si timi po
svojem formiranju niso zastavili specifi nih ciljev izboljšav ter strategij za
njihovo uresni itev – smer delovanja je bila torej popolnoma neznana. Kon ni
rezultat je bil takšen, da je podjetje doseglo minimalne prihranke v teko em
poslovanju, za svetovalne storitve pa je porabilo kar 6 mio USD. Nauk te
zgodbe je : »Analiziraj stanje, preden za neš ukrepati !« Na in uporabe
primerjalne presoje mora biti pravilen, da bi lahko nudil dobre rezultate.
b) Vse bolj so razširjene specializirane organizacije, ki se ukvarjajo izklju no z
izvajanjem benchmarkinga za podjetja. Prednost takšnega na ina je, da se v
proces primerjave vklju i ve je število podjetij, ki imajo od tega vzajemno
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korist, medsebojno u enje in vpeljevanje izboljšav pa prinaša znatne
sinergi ne u inke. Primer takšnega primerjalnega presojanja je raziskava
podjetja Computing Technology Industry Association, ki pridobiva informacije
za 6 kanadskih ra unalniških podjetij. Merili pa sta dve: zadovoljstvo kupcev in
kakovost storitev. Poleg prej naštetih dobrih strani pa so tudi malo slabše.
Podjetje namre , ki ne pla a storitve raziskovalne organizacije, seveda nima
dostopa do podatkov. Storitve pa so relativno drage – za konkretna podjetja
znašajo okrog 2.500,00 USD mese no. Kljub znatnim stroškom pa so
informacije, ki jih sodelujo a podjetja na ta na in pridobijo, izredno kakovostne
in uporabne, zato se zanimanje za pridružitev v analizirano skupino podjetij
pove uje, s tem pa se tudi izboljšuje kakovost in izraznost raziskave. Velika
uporabnost izsledkov raziskave v tem primeru kot kaže odtehta visoke stroške
(Brown, 2000, str. 13).
c) Druga no izkušnjo z uporabnostjo primerjalne presoje imajo na
Massachusetts Institute of Technology, kjer so v raziskavi 209 podjetij s
pomo jo primerjale presoje ugotovili, da je izredno pomembno povezovati
strategijo tehnološkega razvoja podjetja z njegovo poslovno strategijo. Delež
izdatkov za raziskave in razvoj (R in R) v celotnem prihodku namre izkazuje
visoko korelacijo s stopnjo rasti letne realizacije, deležem prodaje iz naslova
novih proizvodov in profitabilnostjo. Raziskava je tudi pokazala, da visoka
dolgoro na vlaganja v R in R ne prispevajo veliko k doseganju dobrih
dolgoro nih kazalcev poslovanja. Obratno pa imajo veliko vlogo pri uspešnosti
kratkoro nega poslovanja kratkoro na vlaganja v R in R, saj mo no
izboljšujejo naslednje kratkoro ne kazalnike uspešnosti poslovanja:
- asovno u inkovitost,
- as potreben, da izdelek pride od idejne zasnove do trga;,
- izpolnjevanje zastavljenih terminov za prodajo izdelkov,
- izpolnjevanje zastavljenih terminov za izvedbo procesov.
Za pove anje u inkovitosti razvojne dejavnosti v podjetju pa so enako kot tudi
pri vseh drugih poslovnih funkcijah edalje bolj klju ni pravi ljudje na pravem
mestu (Wolf, 2000, str. 4).
d) Zanimiv je tudi primer Samuela Johnsona, direktorja Site Services pri Cinergy
Corporation, ki je pred petimi leti uporabljal primerjano presojanje kot orodje
za vpogled v to, kako dobro posluje njegova enota v primerjavi s podobnimi
organizacijami. Danes pa uporablja primerjalno presojanje kot instrument za
vrednotenje delovanja in kot pomo pri repozicioniranju ter pripravi na novo,
vedno bolj deregulirano okolje v svoji panogi. V letu 1997 je podjetje
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oblikovalo svoje poslanstvo, da želi v petih letih postati eno od petih najboljših
energetskih podjetij na petih klju nih podro jih (merila):
-

tržna kapitalizacija,
število strank,
obseg prodaje plina in elektrike,
delovanje na tujih trgih,
produktivnost.

e) Primerjalno presojanje je bilo prav tako v veliko pomo pri procesu
združevanja s PSI Energy Incoroprated. Pleg ostalega je omogo al
primerjanje z zastavljenimi cilji, kjer lahko povle emo vzporednice s principi
kontrolinga. Nova, mnogo ve ja organizacija je sedaj sestavljena iz 5
organizacijskih enot, ki med seboj delujejo v razmerju naro nik – izvajalec.
Vsaka enota mora upravi iti svoj obstoj z u inkovitim nudenjem storitev
drugim enotam. To filozofijo pa lahko še podrobneje raz lenimo – vse svoje
sodelavce moramo obravnavati kot kupce. e namre sodelavec od nas ne bo
dobil ustrezne podpore, se bo naslednji obrnil na zunanjo organizacijo, ki mu
bo storitev nudila v pri akovani kvaliteti, asu ter stroškovno ugodneje. Naš
obstoj v podjetju bo na ta na in postajal edalje manj upravi en. Takšen
pristop je izrazito procesno usmerjen, osredoto a pa se na u inkovitost
notranjih procesov, ki morajo biti, kot re eno, stroškovno u inkoviti, hkrati pa
morajo zagotavljati zahtevano oziroma pri akovano raven kakovosti.
f) S pomo jo prej omenjenih visoko zastavljenih ciljev in International Facility
Management Association je Johnson v svoji enoti za el izvajati sistematiziran,
konsistenten, bolj formalen in dokumentiran proces primerjalnega presojanja,
ki je prikazal, da je njegova enota izredno konkuren na in nudi storitve visoke
kakovosti, hkrati pa ob vsakem trenutku poskuša optimizirati notranje procese
ter standard storitve, ki jih nudi ostalim enotam v združeni organizaciji.
Generalni direktor združenega podjetja je povpraševanje za storitvev, ki jih
sicer izvaja Johnsonova enota, poslal zunanjim ponudnikom, da bi preveril
izsledke teh raziskav, in prišel do osupljivega rezultata. Vsi ponudniki so
ponudili dale višjo ceno od cene, ki jo interno obra unavala Johnsonova
enota. Slogan » e nimaš ponavljajo ega se posla, nimaš službe!« lahko, kot
vidimo, obvelja tudi pri opravljanju storitev internim naro nikom.
3.4.2.4

Prakti ni primer interne primerjalne presoje (v Skupini PREVENT)

V podjetju Prevent d.d., najve jemu evropskemu proizvajalcev sedežnih prevlek za
avtomobilsko industrijo, so ob izjemno hitri rasti uvedli t.i. sistem operativnega
vodenja (SOV) po posameznih divizijah, ki naj bi pove al nadzor nad poslovanjem,
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vzpodbudil pa naj bi tudi neke vrste interno konkurenco med posameznimi enotami
ter prenos uporabe v praksi dokazano uspešnih prijemov v druge enote. Direktorji
posameznih enot se sre ujejo mese no – v sredini teko ega meseca za pretekli
mesec - in poro ajo o poslovanju svoje enote direktorju divizije. Vsaka enota oblikuje
tudi poro ilo o poslovanju v obravnavanem obdobju ter ga posreduje službi
kontrolinga v Prevent d.d., ki nato izdela poro ilo sestanka, ki je hkrati tudi neke vrste
notranja primerjalna presoja poslovanja. V poro ilu analizirajo doseganje rezultatov
za kar 19 izbranih kazalcev, ki hkrati predstavljajo merila primerjalne presoje in
pokrivajo tako reko vsa podro ja poslovanja v podjetju, primerjavo doseženih
rezultatov med enotami ter trend glede na predhodno obdobje, kar je izredno
pomembno. Za vsak kazalec po posameznih enotah je definirana tudi ciljna vrednost,
ki se ji seveda vsi želijo kar se da najbolj približati. Posebej se spremlja tudi
kumulativno doseganje opredeljenih kazalcev.
Pravzaprav najpomembnejši produkt interne primerjalne presoje pa je seznam
zadolžitev oziroma ukrepov, ki izhaja iz doseganja ali bolje nedoseganja zastavljenih
ciljev ter želje vsake enote po im ve ji u inkovitosti poslovanja. Za nedosežene
kazalce v obravnavanem obdobju morajo direktorji enot že pred sestankom oddati
seznam ukrepov, eprav se v asih zgodi, da se ukrepe oblikuje naknadno. Vsi ukrepi
morajo biti posredovani direktorju divizije oz. lanu uprave, ki je pristojen za to
podro je. Nadzor realizacije posameznih ukrepov pa je seveda v pristojnosti
direktorjev posameznih enot. Kon ni cilj izvajanja ukrepov je doseganje ciljev ter
kontinuirano pove evanje u inkovitosti poslovanja. Prakti en primer interne
primerjalne presoje je prikazan v Sliki 16 na str. 66.
Interno primerjalno presojanje naj bi torej mo no vzpodbudilo proaktivno delovanje
vseh pristojnih, pravo asno sprejemanje ustreznih ukrepov ter njihovo realizacijo in
nenazadnje tudi konkurenco med posameznimi enotami, ki na ta na in postajajo
u e e se organizacije z intenzivno razvojno komponento.
Slika 16: Poro ilo sestanka SOV enot – notranja primerjalna presoja (podatki ne
odražajo realnega stanja) za januar 2001
Trend (T):

+ izboljšanje;

- poslabšanje

1. Bruto dodana vrednost na zaposlenega, EUR
Enota 1
T
Enota 2
T
Doseženo
/
3829
+
Cilj
/
4250
Kumulativa
/
3829
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Enota 3
/
/
/

T

Enota 4
/
/
/

T

2. Dodana vrednost na zaposlenega, EUR
Enota 1
T
Enota 2
T
Doseženo
/
3462
+
Cilj
/
3950
Kumulativa
/
3462

Enota 3
/
/
/

T

Enota 4
/
/
/

T

3. Stroški brez materiala na zaposlenega, EUR
Enota 1
T
Enota 2
T
Doseženo
2147
3681
Cilj
2000
3562
Kumulativa
2147
3681

Enota 3
5427
4996
5472

T
+

Enota 4
7895
7320
7895

T
-

4. Stroški brez materiala, zunanjega transporta in kooperacije na zaposlenega, EUR
Enota 1
T
Enota 2
T
Enota 3
T
Enota 4
T
Doseženo
1952
3498
5146
+
7521
Cilj
1940
3350
5050
7400
Kumulativa
1952
3498
5146
7521

5. Delež izdelavnih ur v pla anih urah po u inku, %
Enota 1
T
Enota 2
T
Enota 3
Doseženo
87
+
94
=
86
Cilj
95
95
95
Kumulativa
87
94
86

5a. Zasedenost kapacitet
Enota 1
T
Doseženo
87
+
Cilj
85
Kumulativa
87

Enota 2
76
80
76

T
-

Enota 3
103
100
103

6. Delež pla anih ur po u inku v vseh pla anih urah, %
Enota 1
T
Enota 2
T
Enota 3
Doseženo
84
+
55
=
54
Cilj
70
60
60
Kumulativa
84
55
54
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T
-

Enota 4
70
80
70

T
+

T
+

Enota 4
35 !
70
35

T
-

T
-

Enota 4
89
80
89

T
+

7. Delež bolniške do 30 dni v vseh pla anih urah, %
Enota 1
T
Enota 2
T
Enota 3
Doseženo
2,5
+
2,8
5,9 !
Cilj
4
4
4
Kumulativa
2,5
2,8
5,9

8. Število nadur na zaposlenega, ur
Enota 1
T
Enota 2
Doseženo
8
4,5 !
Cilj
6
3
Kumulativa
8
4,5

T
+

T
+

Enota 4
0,7 *
4
0,7

T
+

T
+

Enota 4
15,8
17 !
15,8

T
-

T
=

Enota 4
168
100
168

T
+

T
+

Enota 4
5*
12
5

T
+

Enota 3
/
30
/

T

Enota 4
/
300
/

T

Enota 3
0,82 !
0,90
0,82

T
+

Enota 4
0,94
0,90
0,94

T
+

Enota 3
2,6
7
2,6

9. Reklamacije kupcev, ppm (št. kosov na milion prodanih)
Enota 1
T
Enota 2
T
Enota 3
Doseženo
600 !
+
50
0
Cilj
150
150
100
Kumulativa
600
50
0

10. Delež stroškov kakovosti v dodani vrednosti, %
Enota 1
T
Enota 2
T
Enota 3
Doseženo
5
=
5,1
+
9,1 *
Cilj
4,5
5
11
Kumulativa
5
5,1
9,1

11. Vse zaloge na realizacijo, %
Enota 1
T
Enota 2
Doseženo
/
/
Cilj
50
160
Kumulativa
/
/

T

12. Razmerje med terjatvami in obveznostmi
Enota 1
T
Enota 2
T
Doseženo
0,72
0,55
Cilj
0,80
0,50
Kumulativa
0,72
0,55
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13. Celotna kompenzirana zadolženost na povpre no mese no realizacijo
Enota 1
T
Enota 2
T
Enota 3
T
Enota 4
Doseženo
/
/
/
/
Cilj
/
/
/
/
Kumulativa
/
/
/
/

T

14. Število predlogov izboljšav na zaposlenega
Enota 1
T
Enota 2
T
Doseženo
1,07 *
+
0,073
+
Cilj
0,3
0,1
Kumulativa
1,07
0,073

Enota 3
0,27 !
0,3
0,27

T
-

Enota 4
0,13
0,1
0,13

T
-

15. Delež pravo asnih dobav kupcem, %
Enota 1
T
Enota 2
Doseženo
100
=
99,1 !
Cilj
100
100
Kumulativa
100
99,1

T
-

Enota 3
100
100
100

T
=

Enota 4
100
100
100

T
=

T
-

Enota 3
0
0
0

T

Enota 4
0,3
0
0,3

T
-

T
-

Enota 4
/
35
/

T

T
-

Enota 4
2,4 !
3,2
2,4

T
-

16. Delež izrednih prevozov, %
Enota 1
T
Enota 2
Doseženo
0
0,1
Cilj
0
0
Kumulativa
0
0,1

17. Nepla ane terjatve glede na mese no realizacijo, %
Enota 1
T
Enota 2
T
Enota 3
Doseženo
40
/
45
Cilj
30
45
30
Kumulativa
40
/
45

18. Zadovoljstvo zaposlenih (max. možna ocena 5)
Enota 1
T
Enota 2
T
Enota 3
Doseženo
3,3
+
3,9
+
3,1
Cilj
3,7
4
3,8
Kumulativa
3,3
3,9
3,1
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19. Dobi ek na zaposlenega, EUR
Enota 1
T
Enota 2
Doseženo
607
+
406
Cilj
620
550
Kumulativa
607
406

T
+

Zadolžitve:
Ukrepi
Oddati manjkajo e podatke
Oddati ukrepe za nedosežene kazalce
Oddati plan zniževanja stroškov brez mat. na zap.
Ostalo

Enota 3
370
380
370

T
+

Enota 4
102 !
210
102

Odgovoren
dir. enote 1,2,3,4
dir. enote 2,4
dir.vseh enot
/

T
-

Termin
Teden 10
Teden 10
Teden 11
/

Vir: Interni podatki podjetja, 2001

Analiza zbranih kazalcev je lahko precej kompleksna. Velika negativna odstopanja
od zastavljenih ciljev so ozna ena s klicajem, pozitivno preseganje ciljnih vrednosti
pa z zvezdico. Ustrezne ukrepe morajo, kot re eno, predlagati direktorji posameznih
enot. Podatki niso bili podani za vse kazalce, kar nekoliko zmanjša izrazno mo
primerjalne presoje. Kot dodatno pojasnilo naj navedem, da sta enoti 3 in 4 še v
obdobju uvajanja, zato jima je dovoljeno dosegati nekoliko slabše rezultate, vendar
samo v obdobju uvajanja. Cilji so zastavljeni temu primerno.
Primerjalna presoja oz. benchmarking postaja edalje bolj uveljavljeno orodje v
poslovodenju tako posameznih poslovnih funkcij, kot tudi celotnega podjetja. Z
u enjem od drugih, naj si bo konkurentov ali sodelavcev, lahko mnogo pridobimo, saj
nam ni potrebno na novo odkrivati že odkritega, pogosto pa so prijemi, ki so
predhodno že preverjeni v praksi, uspešni tudi na drugih podro jih uporabe. Na
razli nih prakti nih primerih smo videli, kako široko uporabna je ta metoda, hkrati pa,
kateri je nujen predpogoj za njeno uspešno delovanje. Nujno je namre , da izvedbo
primerjalne presoje dobro na rtujemo in da si presojevalna skupina zastavi konkretne
cilje. Pred za etkom izvajanja kakršnihkoli aktivnosti, je potrebno izvesti natan no
analizo sedanjega stanja in šele nato ukrepati, zato je nujno, da benchmarking
postane kontinuiran proces v podjetju. Takšen pristop smo si ogledali tudi na
prakti nem primeru, kar dokazuje, da se ta koncept uveljavlja tudi v Sloveniji.
Pomembno je, da se za primerjalno presojanje odlo amo z dolo enim motivom, sicer
grozi nevarnost, da bo za etna zagnanost postopoma zvodenela, rezultati pa bodo
temu primerni. Posebej bi poudarila, da je podpora in interes managementa nujen
pogoj za uspeh takšne presoje, saj so ugotovitve pravzaprav namenjene prvenstveno
njemu, in sicer z namenom, da bo pravilno in pravo asno ukrepal. e torej
management ne stoji za tem projektom, postanejo izsledki analize sami sebi namen,
kar mo no demotivira lane presojevalske skupine, projekt pa lahko nekje na sredi
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celo zamre. Podobno neu inkovito je izvajanje primerjalnih presoj izklju no zaradi
zahtev, ki jih postavljajo dolo eni standardi (npr. European Quality Award, VDA 6.1 in
podobno). Uporabnost tako nastalih zapisov je seveda mo no vprašljiva. Pomembno
je tudi, kakšnega primerjalnega partnerja si izberemo in predvsem, kako odprt dialog
lahko z njim vzpostavimo. Koncept primerjalne presoje je, kot re eno, vklju en tudi v
standarde zagotavljanja kakovosti, ki podjetje zavezujejo, da ga izvajajo. Uporaben
pa je tudi na podro ju kontrolinga ter prakti no pri vseh poslovnih funkcijah v
podjetju. Vedno se lahko namre nau imo kaj novega in koncept stalnih izboljšav, ki
je tako uveljavljen v svetu kakovosti, se lahko na ta na in naseli v vseh porah
podjetja, ki tako za ne delovati povezano, homogeno in u inkovito.
Ugotovimo lahko naslednje: primerjalna presoja oziroma benchmarking - DA, tako v
okviru zagotavljanja kakovosti, kot v okviru kontrolinga, vendar premišljeno in ciljno
naravnano ter z aktivno podporo managementa, pa naj gre za interno presojevalno
skupino ali pa za angažiranje zunanjih strokovnjakov.
3.4.3

Vloga kontrolinga v povezavi z na eli sodobnega obvladovanja
kakovosti v podjetju

Vzporedno z razvojem pojmovanja in vloge kakovosti v podjetju se razvija tudi
razumevanje in vloga kontrolinga. Tako kakovost v tradicionalnem smislu dosežemo
šele z odpravo napak na kon nem proizvodu. Kon na kontrola tako samo pove uje
stroške in znižuje produktivnost.
edalje bolj jasno postaja, da dolgoro en uspeh podjetja zavisi od uravnovešenega
zadovoljstva in uresni itve interesov vseh udeležencev. Naj si bo nezadovoljen
dobavitelj, sodelavec, lastnik ali kupec, to v vsakem primeru vodi do nepotrebnih
stroškov in dodatnega dela.
Slika 17: Tradicionalno vin sodobno razumevanje kakovosti v podjetju
TRADICIONALNO
POJMOVANJE

Stroški Kon na
kontrola

SODOBNO
POJMOVANJE

Produktivnost

Stroški

Vir: Wilmes et al, TQM – gerechtes Controlling
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Kon na Produktivnost
kontrola

e primerjamo predhodno opisane osnove zahtev kakovosti, lahko kaj hitro
ugotovimo, da tudi tradicionalna vloga kontrolinga v edalje ostrejši mednarodni
konkurenci ne zadoš a ve . Klasi ni kontroling namre poudarja stroškovno
ra unovodstvo, s poudarjenim denarnim vrednotenjem vhodnih podatkov, kar
nedvomno rezultira v bilancah podjetja. Princip delovanja je reaktiven, kar pomeni,
da se odziva na osnovi dogodkov v preteklosti, ki jih poskuša inkorporirati v
predra unske dokumente. Sodobni kontroling pa naj temelji na procesnih ter
sistemskih analizah podjetja. Predvsem pa mora svoje poudarke preusmeriti na
zagotavljanje zadovoljstva zlasti kupcev, pa tudi ostalih prej omenjenih interesnih
skupin (zaposleni, lastniki, dobavitelji, okolje), na realizacijo procesa stalnih izboljšav,
predvsem pa na preventivno in proaktivno delovanje, ki poskuša prepre evati
neželene situacije in realisti no predvidevati razmere v prihodnosti s kon nim ciljem,
zagotoviti im boljšo osnovo za sprejemanje kakovostnih poslovnih odlo itev. Poleg
tega sodobni kontrolerji ubirajo nove poti pri koordinaciji, saj intenzivno vzpodbujajo
samostojnost, odgovornost ter samoiniciativnost vsakega posameznika, kakor tudi
vseh timov v podjetju. Da bi lahko u inkovito podpiral implementacijo TQM v podjetju,
se mora klasi ni kontroling izpopolniti na naslednjih podro jih (Prirejeno po Wilmes et
al, 2001, str. 10):
- Oddelek kontrolinga se mora prilagoditi modernim organizacijskim strukturam;
- Obravnava naj podjetje kot sistem v to no dolo enih okvirih;
- Zahteva naj na in komunikacije, ki bo presegal funkcijsko, hierarhi no in timsko
delitev dela – edalje ve je težnje po horizontalni organizacijski strukturi;
- Uporablja naj enostavna orodja, ki jih je mogo e nezapleteno razložiti tudi
drugim sodelavcem;
- Predvsem pa mora biti sposoben jasno utemeljiti smiselnost aktivnosti, ki so
povezane z uvajanjem in izvajanjem TQM in kontrolinga vsem zaposlenim na
vseh organizacijskih ravneh. Le tako se bodo zaposleni poistovetili z novimi
idejami in uspeh ne bo izostal.
Eno od meril za uspešno izvajanje kontrolinga za zagotavljanje TQM je gotovo
evropski model poslovne odli nosti (EFQM), ki spremlja vse elemente za vodenje
podjetja v smislu zagotavljanja kakovosti. Temelji na principih TQM, sestavlja pa ga
devet kriterijev, ki se delijo na sredstva (angl. enablers) in rezultate (angl. results). Za
dolgoro no uspešnost podjetja so namre uspešni tako poslovni rezultati, kakor tudi
ukrepi, s pomo jo katerih te rezultate podjetje dosega. Za vsakega od kriterijev je
potrebno v skladu z zagotavjanjem stalnih izboljšav zgraditi v prejšnjem poglavju
omenjani PDCA ciklus (angl. plan-do-check-act). Dejavnike, kot npr. zadovoljstvo
kupcev, zaposlenih, image podjetja je težko vrednotiti, še težje jih je umestiti v
bilanco podjetja, a jih moramo kljub temu edalje bolj upoštevati, saj postajajo vedno
bolj pomembni v poslovanju podjetij.

72

Kontroler v TQM-vodenem podjetju nudi svetovalne storitve managementu, podpira
ga pri usmerjanju podjetja na strukture, ki jih zahteva TQM, uvajanje takšnega
kontrolinga pa zahteva organizacijske spremembe. Takšen kontroling deluje na treh
ravneh – na ravni produkta, procesa in sistema. Povezava vseh treh pa zagotavlja,
da so vse aktivnosti, ki presegajo hierarhi ne in funkcijske omejitve, usmerjene k
ciljem podjetja.
V nadaljevanju zato predstavljam naslednje pristope: v TQM usmerjeni kontroling,
razli ne sisteme kazalnikov ter primer integriranega kontrolinga. Vsak od teh
pristopov uporablja najmodernejše metode, ki jih v zadnjem asu razvila stroka.
Pomembno je poudariti interdisciplinaren pristop pri razvoju in uporabi tovrstnih
metod in instrumentov, ki še zdale niso zaklju ili svoje evolutivne faze. Razvoj je
namre nenehno potreben, saj so okolja, v katerih podjetja poslujejo, izredno
dinami na in zahtevna. To podro je ima zato še svetlo prihodnost in izredno
zanimivo bi ga bilo spremljati tudi v prihodnje.
3.4.3.1

V TQM usmerjeni kontroling

Kontroling postaja vedno pomembnejša funkcija v podjetju. Kot že re eno, ga
nekateri smatrajo tudi kot del naloge poslovodstva. Vse odlo itve v podjetju je
namre potrebno, upoštevaje njihove medsebojne vplive, usmeriti k ciljem podjetja.
Dolo anje slednjih pa je seveda v pristojnosti managementa. Kontroling sistemov,
procesov in aktivnosti v uspešnih poslovnih sistemih je rde a nit, ki poteka od
poslovodstva pa vse do, denimo, delavcev v proizvodnji in tako povezuje vse ravni in
poslovne funkcije v podjetju.
Najvišje vodstvo navadno naloge kontrolinga delegira posebni štabni službi, v
vsakem primeru pa samo nosi odgovornost za poslovne odlo itve. Nekoliko druga e
je v primeru srednjega managementa, sestavni del zadolžitev katerega je tudi
kontroling, ki ga zato imenujemo samokontroling.
Z razvojem TQM so se spremenili tudi okviri, v katerih deluje kontroling. Elementi, kot
na primer procesi stalnih izboljšav, preventivne akcije in podobno v klasi nem
kontrolingu niso zajeti, zato je smotrno, da se principi klasi nega kontrolinga ustrezno
prilagodijo. V TQM usmerjeni kontroling zahteva analize sistemov in procesov v
podjetju, saj je le tako mogo e priložnosti in tveganja že med planiranjem. Smiselno
je torej še naprej razvijati postopke klasi nega stroškovnega ra unovodstva ter jih
povezovati s funkcijo planiranja in usmerjanja na eni strani ter hkrati razvijati nova
orodja.

73

Da bi se lahko klasi ni razvil v TQM usmerjeni kontroling, je potrebno izvesti
naslednje (Wilmes et al, 2001, str.10):
-

institut kontrolinga se mora prilagoditi modernim organizacijskim strukturam;
podjetje je potrebno sistemsko usmerjati, in sicer s smernicami v za rtanih
okvirjih;
komunikacija mora potekati tako znortraj kot med podro ji, hierarhi nimi
ravnmi in timi;
priporo ljivo je uporabljati enostavna orodja, ki jih je mogo e u inkovito
posredovati in tolma iti uporabnikom.

Finan na usmeritev klasi nega kontrolinga torej ne zadoš a ve , da bi lahko
management usmerjala k ve dimenzionalnemu dolo anju ciljev (na primer
upoštevanje kupcev, sodelavcev in procesov v podjetju). Model EFQM (European
Modell for Business Excellence), ki je hkrati tudi merilo za podeljevanje Evropske
nagrade za kakovost ( angl. EQA - European Quality Award), upošteva vse bistvene
elemente v kakovost usmerjenega poslovanja in zato predstavlja podlago v TQM
usmerjenemu kontrolingu. V duhu procesov stalnih izboljšav tudi postopki v TQM
usmerjenega kontrolinga temeljijo na tako imenovanih PDCA ciklih (angl. plan - do check - act), (glej poglavje 3.3.). Delujejo pa preko obvladovanja sistema, procesov
in produktov, kot tudi prikazuje Slika 18 na strani 74.
Slika 18: Ravni v TQM usmerjenega kontrolinga

Sistem

Proces

Produkt

Vir: Wilmes et al, 2001, str. 14
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Prepletanje prej omenjenih nivojev zagotavlja, da vse aktivnosti presegajo
hierarhi ne in funkcijske omejitve in so tako usmerjene k skupnim ciljem podjetja. V
ospredju stoji torej izvajanje in obvladovanje prese nih nalog v podjetju.
Kontroling deluje v takšnem sistemu kot servisni center in vpliva na vse hirarhi ne
nivoje v podjetju. Njegove naloge so razvijati ustrezne metode, jih posredovati in
tolma iti uporabnikom in jih seveda tudi uporabljati. Povezava med TQM centralnim
timom, v katerega spada tudi kontroling, posameznimi poslovnimi funkcijami ter
decentralnimi enotami v podjetju ter nenazadnje vpliv centralnega tima na vodenje
podjetja je prikazan v Sliki 19 na strani 75.
Interdisciplinarno oblikovan TQM-osrednji tim oblikuje okvire delovanja in preko
servisnega centra koordinira aktivnosti na ravni strateških odlo itev. Na ta na in
dosežemo strokovno kompetentno delovanje, ki je hkrati povezano in usmerjeno k
enotnim ciljem. V primeru, da ima podjetje strukturo profitnih centrov, je smiselno v
vsakem od njih oblikovati TQM-tim, ki bo prevzel lokalne naloge TQM-osrednjega
tima.
Slika 19: Kontroling kot servisni center

Vir: Wilmes et al, 2001, str.15
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Klasi no pojmovanje kontrolinga se v mnogo em razlikuje od v TQM usmerjenega,
razlike in podobnosti z vidika bistvenih karakteristik pa so ponazorjene v Tabeli 7 na
strani 76.
Tabela 7: Primerjava klasi nega in v TQM usmerjenega kontrolinga
Klasi ni kontroling

v TQM usmerjeni kontroling

Usmerjenost:
izklju no v finan no-gospodarske
dejavnike.
Organizacija:
Kontroling izvaja le za to oblikovan
oddelek, ostali sodelavci pa so do njega
indiferentni.

Informacije:
Odlo itve temeljijo na preteklih finan nih
podatkih. Negativna gibanja je mogo e
zaznati šele post festum. Škode zaradi
zapoznelih reakcij so lahko zelo velike.

Organizacijski razvoj:
Organizacija se prilagaja reaktivno.

Komunikacija:
Informacije potekajo pretežno od spodaj
navzgor, kar zmanjša sledljivost in
otežuje koordinacijo.

Instrumenti:
Ra unovodstvo,
poslovanja.

finan no

vrednotenje

Usmerjenost:
v kriterije EFQM-modela, kar pove uje
u inkovitost poslovanja.
Organizacija:
Kontroling se vklju uje v dnevne
aktivnosti sodelavcev in vzpodbuja
sodelovanje s kupci in dobavitelji.
Sinergi ni u inki so številni, procesi
usklajevanja
in
soodlo anja
pa
pove ujejo reakcijsko sposobnost na
nove izzive.
Informacije:
Poleg informacij, usmerjenih v preteklost,
kontroling
obdeluje
in
preventivno
upošteva tudi informacije o procesih, ki
vplivajo na uspešnost poslovanja v
prihodnosti. To bistveno izboljša poslovne
odlo itve in ukrepe.
Organizacijski razvoj:
Procesi stalnih izboljšav se izvajajo na
vseh ravneh in poslovnih funkcijah, kar
krepi fleksibilnost organizacijskih struktur
in vzpodbuja inovativnost in hitro odpravo
napak.
Komunikacija:
Kontroling vzpostavlja transparentnost
ciljev in rezultatov poslovanja, ki so
vsakomur razumljivi, timsko delo pa
povezuje
delovanje
posameznih
poslovnih funkcij.
Instrumenti:
Finan ne in ne-finan ne informacije so
tesno povezane, kar pove uje njihovo
izrazno mo .

Vir: Wilmes et al, 2001, str.19
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V TQM usmerjeni kontroling je bistveno bolj uporaben in je še zlasti primeren za
podjetja, ki uvajajo ali so že uvedle sistem kakovosti v svoje poslovanje. Številne
elemente je namre mogo e kakovostno povezati in dose i sinergi ne u inke.
Potek v TQM-usmerjenega kontrolinga je najbolj nazorno mogo e prikazati z
diagramom poteka, ki je sestavljen iz sedmih faz in z njimi povezanih instrumentov:
a) Opazovanje in izena evanje: presoje in samoocenjevanje;
b) Primerjanje: primerjalno presojanje (angl. benchmarking);
c) Vrednotenje, izbiranje: hiša kakovosti (angl. house of quality), analiza
uporabne vrednosti (nem. Wertanalyse);
d) Budžetiranje: predra unavanje z ni elnim rezultatom (angl. zero-basebudgeting);
e) Obra unavanje: obrara unavanje na osnovi življenjskega cikla (angl. lifecycle-costing), stroškovno ra unovodstvo procesov, ciljno obra unavanje
(angl. target costing);
f) Planiranje in nadzor: uravnotežen sistem kazalnikov, sistem TQM kazalnikov,
analiza vrednosti za delni arje (angl. shareholders value analysis);
g) Poro anje: sistemi poro anja, TQM.
V TQM usmerjeni kontroling je zasnovan v obliki krogotoka, ki ga sestavlja sedem
faz, ki morajo u inkovito delovati, da bi lahko dosegli najpomembnejši kon ni cilj –
pove anje storilnosti in posledi no tudi dobi konosnosti poslovanja podjetja.
Povezave med posameznimi fazami so prikazane v Sliki 20 na strani 77.
Slika 20: Krogotok v TQM usmerjenega kontrolinga
Konkurenca

Smernice

Storilnost podjetja

Usmerjevalci

Vir: Wilmes et al, 2001, str. 21
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Gre za neprekinjen, iterativen tok aktivnosti, ki se med seboj povezujejo in
nadgrajujejo. Osnova je s cilji opredeljeno planirano stanje in z njim povezane
strategije. Zaporedje faz je premišlljeno. Zaklju ni rezultati predhodnega cikla so
osnova za naslednji cikel, celota povezanih aktivnosti pa vodi v živ in delujo
mehanizem kontrolinga, ki hkrati upošteva zahteve managementa kakovosti in
uporablja sodoben instrumentarij v posameznih fazah. Vse to pa omogo a, da so
aktivnosti v podjetju nadzorovane, koordinirane in usmerjane k istemu, v izhodiš u že
opredeljenemu cilju, kar se kon no odraža v ve ji poslovni uspešnosti, u inkovitosti
in mo ni perspektivi podjetja v prihodnosti.
Orodja in metode, ki jih uporablja v TQM usmerjeni kontroling, so sodobna,
razlikujejo pa se med drugim tudi po tem, katere kriterije bolj ali manj intenzivno
upoštevajo. Kontroler se bo za uporabo dolo enih instrumentov odlo il tudi glede na
to, kateri kriterij podjetje preferira oz. ga ocenjuje kot bolj pomembnega. Razli ne
možnosti uporabe dolo enih orodij in strokovnih prijemov so prikazane v sliki 21 na
strani 78.

Slika 21: Faze, funkcije in orodja v TQM usmerjenega kontrolinga
Faze

Funkcija

1

Evidentiranje dejanskega stanja

Presoja, samoocenjevanje

2

Primerjava

Primerjalno presojanje

3

Vrednotenje & izbiranje

Hiša kakovosti,
vrednosti

4

Predra unavanje

Angl. Zero base budgeting

Obra unavanje

Procesno, stroškovno ra unovodstvo
Life – Cycle – Costing, Target
Costing

6

Planiranje & nadzor

Uravnoteženi sistem kazalnikov, TQM
sistem kazalnikov, analiza vrednosti
delni arjev

7

Poro anje

Sistem poro anja, TQM – poslovnik
kakovosti

5

Orodja

Vir: Wilmes et al, 2001, str. 21
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analiza

uporabne

3.4.3.2

Du Pontov sistem kazalnikov

Sistemi kazalnikov poslovanja v podjetjih z uvedenim TQM pristopom morajo
izpolnjevati nekatere specifi ne zahteve:
a) Podpirati morajo proces primerjalnega presojanja;
b) Biti morajo ve domenzionalni in predstavljati rezultate poslovanja – npr.
Zadovoljstvo kupcev, zaposlenih, poslovni rezultat v razli nih dimenzijah in
povezavah, hkrati pa finan no in nefinan no vrednotiti faktorje, ki vplivajo na
doseganje rezultatov;
c) Usmerejni morajo biti k zadovoljstvu kupca;
d) Upoštevati morajo cilje sodelavcev, kar posledi no pove uje delovno
produktivnost;
e) Biti morajo procesno usmerjeni, nuditi morajo informacije o kakovosti, stroških
in asovni komponenti vsem upravljalskim in izvajalskim ravnem v podjetju.
Med najstarejšimi in najbolj razširjenimi sistemi kazalnikov je t.i. Du Pontov sistem
kazalnikov (glej Sliko 22, str. 80). Njegovo izhodiš e je v kazalniku donosnosti
sredstev (angl. ROI), ki je pojasnjena z zmnožkom stopnje donosnosti prihodkov in
koeficienta obra anja vseh sredstev. Koristen je za strateško analiziranje, saj
omogo a modeliranje razli nih scenarijev (povzeto po internih gradivih podjetja in
Nemec, 2001, str. 4).
Prednosti: enostavna uporaba, podatki izvirajo neposredno iz ra unovodstva podjetja
in posamezni kazalci so zato primerljivi med razli nimi podjetji.
Slabosti: izklju no upoštevanje kazalnikov finan nega poslovanja in temu primerna
usmerjenost k zgolj kratkoro ni rentabilnosti poslovanja, posledi no pa se zanemarja
dolgoro ni pogled na poslovanje podjetja; sistem ne pojasnjuje vzrokov za doseganje
dolo ene višine finan nih kazalnikov.
3.4.3.3

Uravnotežen sistem kazalnikov (Balanced Scorecard)

Je metoda, ki predstavlja na in za udejanjanje vizije, posredovanje in povezovanje,
poslovno na rtovanje in povratne informacije ter u enje v vseh dejavnostih
organizacije na vseh organizacijskih ravneh. Omogo a torej bistveno ve kot zgolj
ocenjevanje in analiziranje poslovanja, namre integrirano udejanjanje vizij in planov
v prakso. Z uravnoteženim izkazom poudarimo kazalnike, ki so hkrati tudi gonilniki
uspeha, npr. rast, ve anje donosnosti, dobi konosnost strank, poslovna u inkovitost,
ravnanje z ljudmi in drugo. Sistem predstavlja ravnotežje med kratkoro nimi in
dolgoro nimi cilji in opozarja na potrebne ukrepe, ki jih moramo dose i tam, kjer ne
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dosegamo želenih rezultatov. Razdeljen je na štiri sklope, ki so med seboj soodvisni,
vse aktivnosti pa izhajajo iz predhodno opredeljenega poslanstva, vizije in ciljev ter
strategije podjetja, kar je razvidno iz slike 23 na strani 81.
S finan nimi kazalniki nadzorujemo, ali strategija organizacije vodi k izboljšanju
finan nih rezultatov, odražajo pa poslovanje v preteklem obdobju. Nanašajo se na
rast, dobi konosnost, donosnost kapitala, denarni tok, vrednost delnic, ekonomsko
dodano vrednost in podobno.
Slika 22: Du Pontov sistem kazalnikov

Vir: Wolter, 2001, str. 22
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Slika 23: Uravnotežen sistem kazalnikov in soodvisnost posameznih sklopov

Vir: Volovšek, 2001, str. 7

Enako pomemben je vidik strank, saj sistem kakovosti izrazito poudarja
osredoto enost na stranko, kar je pomembno tako za pridobivanje novih, kakor tudi
za ohranjanje starih poslov. Odraža sedanje in bodo e odnose s stranko.
Pomembnejši kazalniki so: tržni deleži, dobi konosnost stranke in zadovoljstvo
stranke, katerega merjenje zahteva tudi sistem kakovosti VDA 6.1.
Sklop notranjih poslovnih procesov se najbolj intenzivno navezuje na sistem
kakovosti VDA 6.1, kakor tudi na vse ostale sisteme kakovosti in nenazadnje tudi
poslovno odli nost. Nenehen nadzor nad vsemi poslovni procesi v podjetju, še
posebej tistimi, ki se nanašajo na zagotavljanje kakovosti in poslovne u inkovitosti
omogo a, da pravo asno zaznamo skrite potenciale in pravo asno ter ustrezno
ukrepamo, da bi ozka grla lahko odpravili. Zelo priporo ljivo je, da tako imenovani
servisni center strokovnjakov kontrolinga in zagotavljanja kakovosti na tem podro ju
deluje z roko v roki, saj tako ne prihaja do podvajanj operacij, interdisciplinarni pristop
pa tudi izboljša kakovost poslovnih odlo itev.
Enako pomemben je vidik rasti in u enja, ki spodbuja vklju evanje potencialov
vseh zaposlenih za doseganje strateških ciljev podjetja. To omogo i aktivno
izkoriš anje razvojnih potencialov na ravni organizacije, ki so: zaposleni, u enje, rast,
inovacijski procesi, ustvarjalnost, informacijska tehnologija, naložbe in drugi.
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Primerjalno s sistemom kakovosti VDA 6.1 lahko ugotovimo, da so tudi na tem
podro ju številne skupne to ke in na ela. Zadovoljstvo zaposlenih je namre v obeh
primerih izjemnega pomena za u inkovitost poslovanja podjetja, še posebej v
storitvenih dejavnostih, kjer je dobršen del aktivnosti odvisen zgolj od zaposlenih.
Zadovoljstvo zaposlenih je mogo e meriti in analizirati in ponovno je priporo ljivo, da
to izvaja interdisciplinarni servisni center v izogib neracionalnemu podvajanju
aktivnosti.
Podjetje samo dolo i kazalnike, za katere smatra, da so najpomembnejši, in jih nato
integrira v sistem. Izkustveno najbolj priporo ljivo število kazalnikov je do pet
kazalnikov po posameznem vidiku in po organizacijski ravni. Za vsak kazalec je nato
potrebno dolo iti vsebino, obrazec za izra un, ciljno vrednost, frekventnost merjenja
in odgovornega nosilca. Slednje se ponovno sklada s pristopom sistema kakovosti
VDA 6.1, saj brez odgovorne osebe in natan nega delegiranje ter dalje tudi
opredelitve rokov za izvedbo dolo enih aktivnosti ni u inkovitega poslovanja.
Uravnoteženi sistem kazalnikov lahko u inkovito povežemo v celovit sistem
na rtovanja v podjetju, katerega vzpostavitev je v domeni kontrolinga. Pomagamo si
lahko z diagramom na Sliki 24, str. 82.
Slika 24: Proces strateškega na rtovanja z uravnoteženim izkazkom kazalnikov

Vir: Nemec, 2001, str. 2
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Ker uravnoteženi sistem kazalnikov upošteva razli ne sklope v poslovanju na
razli nih ravneh podjetja, docela ustreza razumevanju sistemov zagotavljanja
kakovosti, ne pokaže pa, katere konkretne ukrepe je potrebno izvesti, da bi odpravili
registrirane neu inkovitosti. To je seveda v popolni domeni managerjev.
Koncept in filozofija uravnoteženega izkaza in EFQM modela poslovne odli nosti sta
izredno podobna, a se med seboj vendar razlikujeta. V nadaljevanju prikazujem
primerjavo enega z drugim.
3.4.3.5

Prispevek k »poslovni« vrednosti

je poseben koncept »Shareholder Value Management«, ki so ga oblikovali v
Siemensu. Njegov namen je zagotoviti ciljno usmerjenost poslovnih odlo itev k
pove evanju vrednosti podjetja (prispevek k poslovni vrednosti (GWB) = poslovni
rezultat po davkih – stroški kapitala za poslovno premoženje). Struktura diagrama je
podobna Du Pontovi shemi, razlika pa je v tem, da prispevek k poslovni vrednosti
upošteva tudi nefinan ne veli ine, tako imenovane operativne kazalnike, kar pove a
sporo ilno mo sistema (glej Sliko 25, str. 83).
Slika 25: Prispevek k poslovni vrednosti
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Vir: Wolter: TQM Scorecard, 2001, str. 27
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Tabela 8: Primerjava zna ilnosti uravnoteženega izkaza in EFQM modela poslovne
odli nosti
Zna ilnosti uravnoteženega izkaza

Zna ilnosti EFQM modela odli nosti

Odvisen od povezanosti z organizacijo; Manj odvisen od povezanosti; primerjave z
vsakokrat prirejen
najboljšimi praksami
uravnotežen izkaz udejanja strategijo in
proces samoocenjevanja ocenjuje teko e
vizijo organizacije; preddstavlja njen
procese v organizaciji po nizu predpisanh
enkratni položaj in vsebino
meril
vsak uravnotežen izkaz je enkraten s
industrijska panoga vpliva na predstavitev
svojimi cilji in kazalniki
rezultatov
Predpisan in osredoto en
Opisen in obsežen
ugotavlja enkraten in osredoto en niz
obsežen opis in ocenjevanje, kako so
prednosti, za katere je uprava prepri ana,
upravljani
in
razširjeni
procesi
v
da bodo z njimi opredeljena strategija
organizaciji
bistvena je osredoto enost na nekatere
nobena aktivnost nima prednosti pred
klju ne gonilnike uspeha
drugo, ki je tudi zajeta v modelu
Hipoteti no gnan, subjektiven
Na osnovi dejstev, objektiven
poudarja predpostavke in vrednoti mnenje,
model je znan po dejstvih in podatkih
kaj je potrebno za doseganje zmogljivosti
pridobljenih iz organizacije
opisanih v viziji in strategiji
merila in izvedena merjenja so enaka za
vse organizacije, kar omogo a primerjave
Odraz stremljenja k viziji
Odraz teko ega stanja
je usmerjen k viziji, ki jo organizacija želi
rezultati
samoocenjevanja
uresni iti v prihodnjih 3 – 5 letih
teko e stanje organizacije

opisujejo

Ekspliciten model vzrokov in posledic
Impliciten model vzrokov in posledic
ustvarja vzroke in posledice med cilji
model vklju uje tako dejavnike, kot tudi
podanimi s 4 vidiki in predstavlja
rezultate, ki jih u inkovito povezuje logika
orgnaizacijo kot sistem medsebojno
vzrokov in posledic
povezanih ciljev
Zunanji dejavniki so nesistemsko urejeni
Zunanji dejavniki so sistemsko urejeni
zunanji dejavniki (vpliv na družbo) niso
družba je eksplicitno del model aodli nosti
sistemsko vgrajeni v izkaz
osredoto enost na tekmece in primerjave
zunanji dejavniki so upoštevani le, e so
je razlog za uporabo modela
del neke strategije
Vir: Gradivo seminarja Balanced Scorecard v praksi, str. 13

Poglavitna prednost modela je usmerjenost na vrednost podjetja in na ta na in
š itenje interesov lastnikov. Dolgoro na perspektiva pa prepre uje podjetju, da bi
poskušalo zgolj kratkoro no maksimirati dobi ek, ne oziraje se na dolgoro ne
posledice poslovnih odlo itev.
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3.4.3.6

Donos na kakovost (angl. Return on Quality)

Je sistem kazalnikov, ki še posebej upošteva koncept zagotavljanja kakovosti v
podjetju. Dobi ek je funkcija kakovosti in je razlika med prodajno ceno in
proizvajalnimi stroški. Cilj modela je prikazati, kako je mogo e pove ati rentabilnost
podjetja s pomo jo obsežnih paketov ukrepov v okviru sistema kakovosti, oz. v
skladu z na eli TQM. Navedeni ukrepi namre pove ajo vrednost za kupca in
posledi no ceno proizvodov, hkrati pa tudi zmanjšajo stroške proizvodnje, podpornih
služb ter odprave napak (glej Prilogo št. 3).
Da bi lahko pove ali vrednost proizvoda v o eh kupca, moramo izpolniti pri akovanja
kupcev, ter jih po možnosti še pozitivno presenetiti. Da pa bi slednje lahko storili,
moramo dobro poznati želje kupcev. Pomemben je tudi osebni odnos in pristop do
kupcev ter seveda primerjava cen s konkurenco. Stroške je v skladu s tem modelom
mogo e zniževati na ve na inov. Med njimi so najpomembnejši vsekakor
racionalizacija poslovnih procesov, procesi stalnih izboljšav, ki postavlja v ospredje
kvalificirane in motivirane sodelavce, ter strateško povezovanje ali sklepanje
partnerstev v poslovni verigi, tako s kupci, kot z dobavitelji. Za ve jo u inkovitost v
stroškovnem smislu lahko vklju imo še metodo ciljnega upravljanja s stroški (angl.
target costing).
Stroškovno komponento pa lahko še nekoliko podrobneje raz lenimo v dve skupini
pristopov: pristopi usmerjeni v podjetje in pristopi, usmerjeni na trg. V prvi skupini
lo imo nadalje naslednje pristope, ki jih zaradi specifike poimenovanja navajam v
angleški terminologiji (Becker, 1997, str. 9):
- »Out of Product Costing« (klasi no stroškovno ra unovodstvo),
- »Out of Resource Costing« (v ospredju so potencialni stroški, npr. kadrovski ali
investicijski),
- »Out of Resource Consumption Costing« (vzpodbuja u inkovito uporabo
proizvodnih faktorjev, kakor tudi izrabo kapacitet),
- »Out of Value Chain –Costing«(presega vidik enega samega podjetja in izrablja
pozitivne u inke povezav v vrednostni verigi).
Med pristopi, usmerjenimi v trg, poznamo naslednje:
- »Out of Market Costing«, ki ga delimo na naslednja podpodro ja, od katerih
vsako poudarja dolo eno vrsto akterjev na trgu :
- »Out of Supplier Costing« (poudarjen vidik nabave in dobaviteljev),
- »Out of Customer Costing« (poudarjen vidik kupcev),
- »Out of Competitor Costing«. (poudarjen vidik konkurence).
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Ponovno lahko vidimo, da se odvijajo aktivnosti kontrolinga in zagotavljanja kakovosti
v sodobnih poslovnih sistemih z roko v roki, kar ob interdisciplinarnem timskem
pristopu lahko oblikuje velike sinergi ne u inke. Model donosnosti kakovosti tako
prikazuje sklenjeni krog povezanih aktivnosti med TQM in kontrolingom ter
pomembne sti ne to ke med njima, kakor tudi možnost nadaljnjega razvoja
skupnega nastopa obeh služb in njihovega medsebojnega prepletanja.
Ugotovimo lahko, da sta za podjetja, ki že imajo ali še uvajajo sisteme kakovosti,
najbolj primerna modela uravnotežen sistem kazalnikov ter donosnost kakovosti, saj
oba izpolnjujeta zahtevo po ve dimenzionalnem pristopu prikazovanja rezultatov. Kot
njuno sintezo in nadgradnjo ter z navezavo na na ela EQA modela pa je bil
oblikovan najnovejši model – TQM Scorecard (glej Sliko 26, str. 88), ki združuje vse
vidike in na ela v skupen sistem.
Slika 26: TQM – sistem kazalnikov
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Vir: Wolter, 2001, str. 33
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sistema kazalnikov predstavlja vodstvo, kar je izredno pomembna
namre vodstvo ne sprejema pravilnih odlo itev, ki so v skladu z
kontrolinga, nam vsi ostali prijemi in podro ja delovanja bolj malo
napori podjetja kot celote pa so usmerjeni h kupcu, optimizaciji
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notranjih poslovnih procesov, ravnanju z zaposlenimi ter vzpodbujanju inovativnosti
ter nenazadnje doseganju uspešnih poslovnih rezultatov tudi iz finan nega vidika.
3.4.3.7

Integrirani kontroling in primer uporabe

Na skoraj vseh podro jih je vedno bolj prisoten trend u inkovitega usmerjanja
aktivnosti v podjetju, kakor tudi in formacijskih tokov k tržni uspešnosti in oblikovanja
ciljnega trikotnika kakovost – stroški – as. Vedno ve je partnerskega povezovanja
med podjetji, zato se je oblikoval koncept integriranega kontrolinga, ki ni usmerjen
zgolj na interne procese v podjetju, temve presega tovrstne omejitve in se
osredoto a na interakcijske procese med partnerji v dolo eni mreži. Koordinacija
aktivnosti lahko poteka s pomo jo prej omenjene, vendar nekoliko nadgrajene
metode mrežnega uravnoteženega sistema kazalnikov, ki je povezan z izmeni nimi
odnosi med posameznimi uravnoteženimi sistemi kazalnikov podjetij, ki so med seboj
povezana v mreži.
Integrirani kontroling je podproces vodenja za koordinacijo aktivnosti vodenja na
vseh odlo evalnih ravneh podjetja, kakor tudi za koordinacijo vodstvenih aktivnosti
med partnerskimi podjetji v sklopu v skupino povezanih podjetij ali tako imenovanega
podjetniškega grozda. Prvotna naloga kontrolinga v smislu ciljno usmerjene, stvarne
in pravo asne koordinacije procesov vodenja, še posebej na rtovanja, kontrole,
informacijskih in komunikacijskih procesov znotraj podjetja se na ta na in razširi še
na koordinacijo procesov vodenja obravnavanega podjetja s procesi vodenja v
partnerskih podjetjih (Lange et al, 2001, str. 75 – 83). Izhodiš e predstavlja analiza
poslovnih procesov v verigi ustvarjanja vrednosti oziroma grozdu v skladu s
Porterjevim modelom, kjer lo imo med storilnostnimi in vodstvenimi procesi, ki jih je
potrebno ustrezno nadzorovati, obvladovati. Integrirani kontroling tu vstopi kot mo no
orodje pri izvajanju povezovalnih procesov v grozdu. Razvojne stopnje integriranega
kontrolinga najlažje ponazorimo grafi no na Sliki 27, str. 88.
V prvi razvojni fazi se v podjetju izvaja integracija posameznih poslovnih procesov,
temu sledi integracija na ravni podjetij. Podjetja se edalje bolj usmerjajo v verigo
ustvarjanaj vrednosti in se posledi no povezujejo med seboj na ravni grozdov.
Zadnja faza je integrirani kontroling, ki presega strateško povezavo podjetij in
obravnava odnose grozda do okolja ter je usmerjena k lastnikom.
Ker je strateško povezovanje v tako imenovane grozde izrazito prisotno v
avtomobilski industriji, je v nadaljevanju prikazan primer povezovanja dveh strateških
partnerjev: dobavitelja avtomobilski industriji in avtomobilskega proizvajalca (glej
Slika 28, str. 89). Med obema poteka izmenjava znanja, informacij in tako
progresivno kot retrogardno planiranje, vse te aktivnosti pa je potrebno ustrezno
obvladovati in koordinirati. Pri tem so dobrodošle inovacije procesov, izboljšave pa se
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Slika 27: Razvojne stopnje integriranega kontrolinga

Okolje
Mreža

Podjetje

Vir: Lange et al., 2001, str. 78

naknadno prenesejo na obe povezani podjetji. Cilj takšnega integriranega kontrolinga
je tudi minimiranje transakcijskih stroškov, ki pri povezavah tako velikih sistemov kot
so proizvajalci avtomobilov in njihovi dobavitelji niso zanemarljivi. Poglaviten cilj pa je
optimiranje doseganja ciljev strateške povezave. Da bi to dosegli, je potreben
u inkovit pretok informacij ter komunikacija. V ta namen podjetja oblikujejo
modularne sisteme poro anja, ki so sestavni del skupnega, zelo obsežnega
informacijskega sistema strateške povezave. Moduli nudijo tako finan ne kot
nefinan ne informacije. S pomo jo interaktivnih instrumentov za komunikacijo in
izmenjavo znanja tako kontroling omogo a izvajanje ofenzivno-anticipativne
poslovne politike, ki je usmerjena v strateško povezovanje.
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Slika 28: Primer procesno oblikujo e koordinacije dveh strateških partnerjev

Vir: Lange et al, 2001, str. 79

Tudi v Sloveniji imamo podjetja, ki se strateško povezujejo. Lep primer za tovrstne
aktivnosti je slovenjegraški Prevent, ki je med najve jimi dobavitelj sedežnih prevlek
in sedežnih komponent v avtomobilski industriji v svetovnem merilu. Svoje
poslovanje intenzivno internacionalizira, saj ima proizvodne obrate tudi v Bosni in
Hercegovini, Moldaviji, Braziliji, Španiji komercialno-razvojno divizijo pa delno tudi v
Nem iji in Franciji. V lu i neizprosne konkurence, ki vlada v tej panogi in teženj
avtomobilskih proizvajalcev po sistemski nabavi modulov njegova prizadevanja
stremijo k optimalnemu zagotavljanju kakovosti, takojšnjemu identificiranju kup evih
potreb in im krajšim reakcijskim asom. Izbrali so pot vertikalnega povezovanja s
svojimi dobavitelji ter oblikovali skupino Prevent. Podro ja, med katerima v tem
primeru intenzivno poteka pretok informacij, sta razvoj in nabava materialov in
polizdelkov, ki se v kon ni fazi sestavijo v kompleten avtomobilski sedež ali njegov
del, ki zatem potuje k avtomobilskemu proizvajalcu. V družino se tako povezujejo
Prevent in vsi njegovi strateško pomembni dobavitelji. Cilj takšnega povezovanja je
sodelovanje dobaviteljev že v razvojni fazi prototipov in njihovih komponent, saj to
omogo a vklju evanje specializiranega znanja že na za etku samega razvojnega
procesa, kar bistveno zmanjšuje možnost pojavljanja tako konstrukcijskih kot
sistemskih napak. To pa seveda bistveno znižuje stroške in hkrati pove uje
konkuren nost takšnega partnerstva, saj so reakcijski asi kratki, servisiranje kupcev
pa manj problemati no. Poleg tega poteka prenos znanja med podjetji tudi na drugih
podro jih, kar ponovno vodi v ve jo u inkovitost in uspešnost poslovanja vseh
udeleženih (glej Prilogo št. 4). Upoštevaje Preventovo partnersko povezavo s
skupino Volkswagen AG proces vertikalne integracije lahko še dopolnimo. Teoreti no
pa smo že prikazali možnosti povezovanja na tem nivoju.
Gledano nekoliko širše, velja omeniti tudi mnenja nekaterih priznanih strokovnjakov
svetovnega formata o tem vidiku poslovanja podjetij. Dr. Peter Kralji tako predlaga
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združevanje v grozde (angl. clustring) kot pot k pove evanju konkuren nosti
slovenskih podjetij in posledi no tudi Slovenije kot države, ki na svetovni lestvici
konkuren nosti zaseda šele 32. mesto. Da bi to lahko dosegli, potrebujemo podjetja,
ki so vodilna v svojih panogah v svetovnem ali vsaj evropskem merilu. Za to pa je
potrebno oblikovati kriti no maso znanja, ki bo omogo ilo slovenskim podjetjem hiter,
propulziven razvoj in uspešno prilagajanje – e ne celo narekovanje pogojev v
dolo eni panogi in na dolo enem obmo ju. Ravno iz grozdov, kot je na primer
skupina Prevent, lahko nastanejo takšna vodilna podjetja, saj se lahko pohvalijo z
veliko koncentracijo znanja in visoko produktivnostjo. Slednje na žalost ne bi mogli
trditi za povpre na slovenska podjetja, saj pla e rastejo v povpre ju s stopnjo, ki je
nad stopnjo rasti produktivnosti v posameznem podjetju. Za primerjavo navajam
Nem ijo, ki je v zadnjih desetih letih izgubila 3 mio delovnih mest, isto asno pa se je
obseg industrijske proizvodnje v enakem obdobju ve kot podvojil. Ne presene a
torej podatek, da je bila Slovenija v analizi za izbiro lokacije bodo e skupne tovarne
Peugeota in Toyote med 12 državamo Srednje in Vzhodne Evrope uvrš ena na 6.
mesto. Dobi ek v Sloveniji bi bil v primerjavi z lokacijami na eškem ali Slovaškem
kar za 25% nižji. Še slabše pa bi se v konkurenci posameznih mest za izbiro lokacije
iste skupne tovarne dveh gigantov odrezal Maribor, ki se je pred asom potegoval
tudi za proizvodnjo BMW-jev, saj bi upoštevaje analize zasedel zadnje mesto. Še en
dokaz ve torej za ve plastnost razlogov relativno majhnega obsega neposrednih
tujih investicij v Sloveniji (Kova i , 2002, str. 83). Združevanje po vzoru avtomobilske
industrije zgovarja tudi Evropska unija v smislu pospeševanja regionalnega razvoja.
Trendi globalizacije, integracije in internacionalizacije se torej gibljejo v to smer in
prej ali slej se jim bodo morala prilagoditi tudi slovenska podjetja. im prej, tem bolje
za nas vse.

4

UVAJANJE KONTROLINGA SISTEMA KAKOVOSTI V PROIZVODNO
PODJETJE

Uvajanje kontrolinga v podjetje je zahtevna in odgovorna naloga, ki zahteva
poznavanje vseh ravni in funkcijskih podro ij v podjetju, kakor tudi obvladovanje
poslovnih financ, ra unovodstva ter sodobnih analitsko - na rtovalnih pripomo kov.
Uvajanje kontrolinga v podjetje navadno vodi sedanji ali bodo i kontroler, ki je dolžan
usmerjati in na rtovati celoten projekt. Kontroler navadno tudi izdela seznam
zaporednih in vzporednih nalog, po potrebi tudi v obliki delnih ali podprojektov, ter
dolo i as njihovega izvajanja in predra un stroškov. Uvajanje kontrolinga v podjetje
posredno pomeni spreminjanje kulture v podjetju, zato je nujno že na za etku
uvajanja organizirati izobraževalni seminar, ki bo zaposlenim osmislil uvajanje
kontrolinga v podjetje. Ker je kontroling v podjetju iterativen proces, se uvajanje
prakti no nikoli ne zaklju i, saj je v sodobnem dinami nem poslovnem svetu nujno
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potrebno vpeljevati vedno nove analiti ne in managerske metode, organizacijske
prijeme, ter vseskozi optimirati procese. Za uspešno uvajanje kontrolinga morajo biti
izpolnjeni nekateri pogoji, predvsem uporaba sodobnih pripomo kov in informacijske
tehnologije pri usmerjanju in uravnavanju poslovanja ter sodoben na in vodenja
podjetja (Koletnik, 1992, str. 28). Sama bi potrebnim pogojem dodala še
pripravljenost vodstva na potrebne spremembe, saj vsa poro ila, analize in predlogi
kontrolerja brez izvedbe potrebnih ukrepov podjetju prav ni ne koristijo in hitro se
lahko pripeti, da kon ajo v predalih, namesto da bi se korektivne ukrepe pravo asno
izvedlo.
Koletnik lo i tri stopnje uvajanja kontrolinga:
a) Stopnja pripravljanja kontrolinga
Tu celovito analiziramo poslovanje podjetja, predvsem pa opredelimo vse
organizacijske enote, štabna mesta ter druge odlo itvene ravni in njihove pristojnosti.
Smiselno je tudi dolo iti sistem dodeljevanja delovnih nalog. Temu sledi izdelava
kataloga ukrepov, potrebnih, da bi zaživela odlo evalno naravnana informacijska
dejavnost. Ukrepi so praviloma razporejeni po posameznih funkcijskih nosilcih nalog.
Na pripravljalni stopnji naredimo rokovni na rt nalog in predra un stroškov, ki bodo
nastali v zvezi z uvajanjem kontrolinga.
b) Stopnja uvajanja kontrolinga
Projekt kontrolinga navadno vodi kontroler, obi ajno pa se uresni uje s hkratnim ali
zaporednim uvajanjem in uresni evanjem enega ali ve podprojektov. V sklepnem
delu uvajalne stopnje je priporo ljivo izdelati priro nik za kontroling, ki ga prejme
vodstvo podjetja, ustrezne dele pa nosilci odlo itvenih ravni in seveda sestavljalci
poro il. Služi pa tudi usposabljanju tistih, ki bodo sodelovali pri uresni evanju
kontrolinga v podjetju.
c) Stopnja uresni evanja kontrolinga
Na tej stopnji se nepretrgoma uresni uje vse, kar sodi v kontroling: evidentiranje,
na rtovanje, nadziranje, analiziranje in informiranje (Koletnik, 2001, str. 35).
V proizvodnem podjetju se je vodstvo odlo ilo za uvajanja kontrolinga v za etku
januarja 2001, sama pa sem prevzela vlogo vodje kontrolinga ter s tem tudi samo
uvajanje kontrolinga v podjetje. Organizacijsko je bil kontroling umeš en kot
neodvisna štabna služba, podrejena direktorju podjetja. Uvajanje kontrolinga sem
prilagodila situaciji v podjetju ter njegovim posebnostim.
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Prvi korak je bil oblikovanje predloga za postopek uvajanja službe kontrolinga v
podjetje ter posredovanje le-tega vodstvu, ki kljub temu, da predstavlja upravo le en
lan – direktor, deluje kolektivno. lani družine, ki so hkrati lastniki podjetja, torej
soodlo ajo o vseh bistvenih zadevah. Bistvene to ke predloga so bile naslednje:
- ugotoviti presek dejanskega stanja v podjetju – analiza poslovanja; prioritetna
podro ja naj bi dolo ilo vodstvo,
- organizirati sestanek z vodstvom in vodji posameznih organizacijskih enot, kjer
bi na kratko predstavila namen in delovanje kontrolinga ter na in sodelovanja s
posameznimi enotami,
- preu iti vse v podjetju obstoje e plane ter vzpodbuditi strokovno oblikovanje
planov na vseh funkcijskih podro jih, ter tako tudi zadostiti zahtevam VDA 6.1
in v tem okviru internemu predpisu sistema planiranja,
- imprejšnja instalacija potrebne programske opreme,
- predstaviti rezultate posameznih analiz zainteresiranim,
- pomagati pri oblikovanju korektivnih ukrepov ter preverjati u inkovitost njihove
implementacije,
- potreba po teko em informiranju službe kontrolinga,
- interes za strokovno sodelovanje s podjetjem Prevent, s katerim obravnavano
podjetje že nekaj let goji partnerske poslovne odnose,
- potreba po timskem pristopu k reševanju problemov in oblikovanju
najustreznejših rešitev.
Že v za etku se je izkazalo, da bo potrebno ogromno energije usmeriti v
implementacijo informacijskega sistema, ki se je sicer za el uvajati že leto pred tem,
vendar brez otiplivejših rezultatov v smislu zajemanja podatkov, ki so potrebni za vse
funkcije v podjetju in seveda tudi za kontroling. Ve ino poro il, ki so se oblikovala
prvenstveno za zunanje uporabnike, se je še vedno izdelovalo ro no. Tudi podatki
materialno knjigovodstvo se niso zajemali s pomo jo informacijskega sistema.
Drug, dokaj pere problem pa je predstavljal odmik neformalne od formalne
organizacije v podjetju, ki je povzro al dokaj veliko netransparentnost pri sprejemanju
odlo itev in izrazito slab pretok informacij. Nujno potrebno je bilo torej ugotoviti
dejansko stanje pristojnosti, odgovornosti in delegiranja nalog po posameznih
oddelkih ter oblikovati ustrezne predloge pove anje u inkovitosti v organizaciji
poslovanja predvsem najbolj problemati nih oddelkov.
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4.1

PRIPRAVA PROJEKTNEGA
KAKOVOSTI VDA 6.1

PLANA

V

POVEZAVI

Z

ZAHTEVAMI

Ker koncept VDA 6.1 vsebuje poseben model faznega planiranja, sem se odlo ila, da
le-tega uporabim pri uvajanju kontrolinga v podjetje (glej prilogo št. 5). Poglaviten
razlog je v tem, ker je izredno pregleden. Jasno so namre razvidne zadolžitve,
odgovornosti in roki za izvedbo posamezne naloge. Ker je projekt uvajanja
kontrolinga v podjetje zelo obsežen, saj zadeva celotno podjetje in vse njegove dele,
je seveda koristno imeti pregled nad izvajanjem aktivnosti za ve tematsko
zaokroženih a vendar v okviru kontrolinga povezanih sklopov. Neke vrste referen ni
dokument osnovnemu projektu je plan aktivnosti, ki se navadno izdela za vsak
posamezen sklop posebej. Aktivnosti so bolj podrobno raz lenjene, kar nam
omogo a, da dobimo natan nejši vpogled v obravnavano podro je. Oba plana, tako
projektni plan, kakor plan aktivnosti sta odli en primer za to, kako je mogo e
instrumente zahtev kakovosti VDA 6.1 uporabiti tudi v kontrolingu. Zato je seveda
dobrodošlo poznavanje obeh podro ij in njihovo povezovanje v praksi.
Kot vidimo, je to lahko odli en instrument za vpogled v stopnjo doseganja
zastavljenih ciljev in terminov. Zlasti uporaben je za vodstvo, ki lahko tako elegantno
nadzira u inkovitost delovanja kontrolerja v podjetju.
Bolj podroben vpogled v izvajanje posamezne aktivnosti pa lahko dobimo iz
terminskega plana aktivnosti, ki je tudi eden od instrumentov zahtev dobaviteljem
avtomobilske industrije VDA 6.1 (glej Prilogo št. 6).

4.2

DOSEDANJA REALIZACIJA UVAJANJA KONTROLINGA V PODJETJE

V okviru tako imenovane pripravljalne faze je bilo najve pozornosti posve ene
ugotavljanju dejanskega stanja po oddelkih, oceni izvajanja posameznih poslovnih
procesov ter izboljšanju organiziranosti dveh topogledno najbolj problemati nih
oddelkov – nabave ter finan no ra unovodske službe. Vrstili so se timski sestanki s
posameznimi oddelki in s predstavniki ve oddelkov hkrati v želji po opredelitvi im
bolj u inkovitih procesov. Ker sem ugotovila, da prejemajo zaposleni premalo
informacij za kvalitetno opravljanje svojega dela, sem vodstvu podala predlog za
tedensko sklicevanje kolegija vodstva, kjer se oblikujejo zapisniki, ki so na ogled
zaposlenim in predstavljajo pomemben vir informacij. Prizadevam si za dvosmerno
komunikacijo, informacije pa potekajo tudi preko vodij posameznih podro ij, ki so
prisotni na kolegijih. Mese no sklicujemo vodilne time, ki so pravzaprav kolegiji
vodstva, na katerih obravnavamo teko e kazalce poslovanja, med katerimi
pomembno mesto zasedajo ravno stroški kakovosti. Vodilni timi so zahteva VDA 6.1
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in na tem mestu lahko ponovno u inkovito povežemo kontroling s konceptom VDA
6.1, ki prav tako zahteva mese no sklicevanje vodilnega tima ter analizo realiziranih
kazalcev in dolo anje ter izvedbo ustreznih korektivnih ukrepov pri ugotovljenih
odmikih od planiranega stanja.
Organizirano je bilo tudi posebno izobraževanje zaposlenih na temo kontrolinga, v
okviru katerega je vodja kontrolinga v Preventu na sedežu obravnavanega podjetja
pojasnil vlogo, namen in na in delovanja službe kontrolinga zaposlenim, ki zato
intenzivneje sodelujejo s službo kontrolinga.
Kontroling je izdelal enotno proceduro za nabavno službo, iz katere so transparentno
razvidne zadolžitve, kakor tudi odgovornosti in pristojnosti posameznih nosilcev
nabavne funkcije. Procedura je bila potrjena s strani vodstva. Prav tako je kontroling
sodeloval pri oblikovanju predloga reorganizacije in racionalizacije poslovanja
finan no ra unovodske službe. Vseskozi aktivno vzpodbuja in sodeluje pri imprejšnji
implementaciji informacijskega sistema, kar je razvidno tudi iz zgornjega terminskega
plana. Sodeluje in koordinira pripravo letnega ter strateškega poslovnega plana, ki
sta obvezna zahteva v katalogu VDA 6.1 (Z1), predvsem pa spremlja izvajanje
zastavljenega projektnega plana. Oviro u inkovitemu in hitremu uvajanju kontrolinga
predstavlja po asna implementacija informacijskega sistema, ki bi lahko dal na voljo
realne podatke. Zato kontroling tudi sodeluje pri dolo anju in izvajanju na ina
zajemanja podatkov v proizvodnji, ki naj bi preko odpremnega skladiš a prispeli v
glavno knjigo in od tu v pogled kontrolerju. To stanje za sedaj še ni doseženo, zato je
ve ina prizadevanj usmerjenih ravno na to podro je. Pri pripravi pokalkulacij za
posamezne proizvode je bila identificirana potreba po ažuriranju popisa osnovnih
sredstev, ki se je tudi realiziral. Rezultat je bil popravek višine stroškov amortizacije,
kar je ustrezno vplivalo na kon ni rezultat pokalkulacij. Žal pa kot že re eno stroški
materiala, dela in ostali stroški niso bili zajeti neposredno v informacijski sistem,
temve sem do podatkov prišla na podlagi lo enih ro nih evidenc posameznih
oddelkov, kar ponovno vliva nekaj dvoma v verodostojnost in realnost na ta na in
pridobljenih izra unov.
Podatki v podjetju potekajo tako kot prikazuje slika 29, str. 95. e informacijski
sistem ne nudi te povezave, ni zadostno u inkovit kot instrument v podporo
kontrolingu. Ko bo proces uvajanja informacijskega sistema zaklju en, bodo pogoji
za delo kontrolinga bistveno boljši, prav tako pa tudi njegova u inkovitost in realnost
pridobljenih podatkov ter informacij, ki jih bo posredoval vodstvu.
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Slika 29: Ravni in potek podatkov v podjetju
Proizvodnja (stanje strojev, potek proizvodnje)

Planiranje in vodenje proizvodnje, nabava, skladiš e

Finan no knjigovodstvo

Kontroling

Vodstvo - management

Vir: Interna gradiva podjetja, 2001

4.2.1 Analiza teko ega poslovanja
Analiza teko ega poslovanja se izvaja kvartalno. Kakovost uporabljenih podatkov se
bo pove evala vzporedno z napredovanjem vpeljevanja informacijskega sistema.
Analize in predlogi se obravnavajo na kolegijih vodstva, kjer se sprejmejo ustrezni
ukrepi. Pogosto kontroling uporabi predloge funkcijskih vodij ali kar operativnih
izvajalcev, saj le-ti najbolje poznajo obravnavano problematiko.
Pomembna je razdelitev podjetja na stroškovna mesta in profitne centre (glej
Prilogo št. 7). Odlo ili smo se za funkcijski pristop pri opredelitvi posameznih
stroškovnih mest, medtem ko profitni centri predstavljajo posamezne proizvodne
programe, ki smo jih v prvi fazi razdelili po skupinah kupcev. Glede na to, da se
podjetje zaenkrat še vedno upravlja zelo centralizirano, je morda slednji korak
nekoliko preuranjen, saj v tem primeru nikakor ne moremo govoriti o profitnih centrih
odgovornosti. Obratovodje namre nimajo možnosti vplivanja na komercialni aspekt
poslovanja posameznega obrata. Razlog za takšno odlo itev je bila predvsem želja
vodstva, da bi pridobilo realne podatke o profitabilnosti posameznih proizvodnih
programov oziroma kupcev. Takšne informacije pa je mnogo bolje pridobiti denimo z
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uporabo procesnega pristopa pri evidentiranju stroškov oziroma ABC – metodo. Za
to pa je potrebna korenita reorganizacija tako ra unovodstva kot vseh ostalih
poslovnih procesov v podjetju. Glede na to, da procesni pristop mo no pridobi na
pomenu tudi v novem standardu TS 16 949, bi bilo to za podjetje vsekakor smiselno,
saj bi ponovno lahko povezali zahteve poslovodenja z zahtevami kakovosti.
Tabela 9: Pregled poslovanja v drugem trimese ju 2001
(Podatki niso odraz realnega stanja)
APRIL – JUNIJ 2001
REALIZIRANO

v 1.000 SIT

PLANIRANO

INDEX

PRIHODKI

1.355.000

834.000

162

stroški materiala
stroški kooperantov
stroški storitev prevoznikov
stroški dela
storitve pla ilnega prometa
amortizacija
ostali stroški
ODHODKI

606.000
33.000
56.000
140.000
7.000
12.000
395.860
1.110.000

393.900
26.730
44.800
95.200
5.600
11.400
273.143
799.200

135
119
120
132
120
105
131
128

245.000

234.800

104

DOBI EK/IZGUBA
poslovanja

iz

teko ega

Vir: Interna gradiva podjetja, 2001

4.2.2 Analiza u inkov uvedbe sistema kakovosti VDA 6.1 v proizvodnji
podjetja v obdobju 1998 - 2000
Tako u inke uvedbe kontrolinga kot sistema kakovosti VDA 6.1 je mogo e meriti, še
posebej v proizvodnem delu podjetja, ki je organiziran v skladu z zahtevami
standardov kakovosti. Kot re eno, je podjetje ve letni dobavitelj v nemški
avtomobilski industriji (predvsem Volkswagnu). Izdelke, ki jih dobavlja tej industriji,
poimenovani z zaporednimi rkami slovenske abecede (npr. izdelek A).
Podjetje je v letu 1998 za elo z dobavami izdelka A in zato tudi pridobilo certifikat
kakovosti VDA 6.1. Svojo ponudbo je jeseni leta 1999 razširilo z izdelkoma B in C. To
je tudi trenutno program izdelkov, ki jih dobavljajo avtomobilski industriji. Glede na to,
da se podjetja v ve ini primerov ob uvedbi novih izdelkov sre ujejo z razli nimi
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težavami menim, da se bodo iz nadaljnje analize u inkov pokazala dolo ena
odstopanja v letu 1999, ki pa bi se morala v letu 2000 izravnati.
Kazalci, ki jih obdeluje kontroling in katerih spremljanje je hkrati tudi zahteva sistema
kakovosti VDA 6.1, so naslednji: produktivnost, reklamacije, izmet, popravila
izdelkov, zastoji v proizvodnji in FTC (angl. first time capability). Z omenjenimi u inki
so tesno povezani stroški kakovosti, ki jih kontroling teko e spremlja in analizira. Z
analizo kazalnikov bom poskušala ugotoviti, kako je podjetje izboljševalo raven
kakovosti v proizvodnji glede na za etno raven, ki jo je imelo ob pridobitvi sistema
kakovosti in kako je to povezano s stroški kakovosti v podjetju. Analizirala bom
obdobje treh let (1998-2000). To obdobje sovpada z obdobjem od takrat, ko je
obravnavano podjetje pridobilo certifikat pa do prve ponovne certifikacijske presoje,
ki se vrši vsake tri leta.
4.2.2.1

Produktivnost

Izboljšanja kakovosti se na splošno vedno pokažejo pri merjenju in izra unu rasti
produktivnosti. Kakovost je obi ajno tudi pravi izvor dobi ka v poslovanju, ki nastane
zgolj zaradi tega, ker nismo naredili napa nih, ponovnih ali nadomestnih opravil
(Hansen, Mowen, 1992, str. 822). Taka opravila slabijo izrabo poslovnih prvin, zlasti
izrabo delovnega asa in materiala, zato moramo za boljšo rast produktivnosti
izboljšati tudi stopnjo kakovosti in obratno. Obe metodi izboljšanja poslovanja vodita
k istemu cilju – dolgoro ni uspešnosti poslovanja. Vendar sta si produktivnost in
kakovost nasprotujo i si kategoriji. Za doseganje boljše kakovosti v proizvodnem
procesu je potrebno ve asa, priprav in usklajevanj kot v primeru, e kakovost ni
pomembna. Po drugi strani hitrejši tempo strojev in delovnega procesa nasploh lahko
zmanjšuje obseg kakovostnih proizvodov. Za podjetje je dobro, e kakovost in
produktivnost obvladuje sinergi no.
Mednarodni urad za delo pojmuje produktivnost kot razmerje med rezultatom in
asom, potrebnim za doseganje rezultata. Prokopenko navaja, da je sistem tem bolj
produktiven, im manj asa porabi za dosego želenega rezultata. Kot glavni
pokazatelj izboljšanja produktivnosti navaja padanje razmerja med inputom in
proizvodom pri konstantni ali izboljšani kakovosti (Prokopenko, 1987, str. 5).
Produktivnost je najpomembnejši vir za razvoj podjetja, posameznika in celotne
družbe ter merilo za uspešnost poslovanja in vodenja podjetja.
Iz tabel 10 in 11 so razvidne zanimive smernice v rasti produktivnosti podjetja. Kot
lahko vidimo, se je produktivnost v kosih, ki so proizvedeni v dejanski delovni uri
pove evala od 7.1 kosa v letu 1998 do 8.56 kosa v letu 2000.
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Tabela 10: Produktivnost dela za obdobje 1998 – 2000
Leto

Produktivnost (v kos)

1998
1999
2000

334.650
381.738
896.505

Celoten sklad dejanskih
PL (1:2) v
delovnih ur - 2
kos/dej. delovno uro
47.165,25
50.959,00
104.729,25

7.10
7.49
8.56

Vir: Interno gradivo podjetja

Tabela 11: Indeksi rasti produktivnosti in celotnega sklada dejanskih delovnih ur v
obdobju 1998 – 2000
LETO

Produktivnost (v kos)
Celoten sklad dejanskih
delovnih ur

INDEKS V %

1998

1999

2000

99/98

00/98

334.650

381.738

896.505

114

268

47.165,25

50.959,00

104.729,25

108

222

Vir: Interno gradivo podjetja

4.2.2.2

Izmet

Analizirala bom obseg materiala, ki je bil zaradi napak v samem proizvodnem
procesu odstranjen in na ta na in povzro a nastanek dolo enih stroškov. S to analizo
želim dokazati, da se zavzetost delavcev v zagotavljanju kakovosti v vseh fazah
proizvodnega procesa pove uje.
Višina izmet v absolutnem obsegu vsako leto naraš a vendar se obenem pove uje
tudi koli ina uporabljenega materiala. e seveda dopuš amo dolo eno stopnjo
izmeta v proizvodnji je to naraš anje samoumevno. Slika 30 je tu prikazana z
namenom, da nam prikaže gibanje koli ine uporabljenega materiala in izmeta. Boljši
pokazatelj gibanja izmeta in ob tem prednosti, ki se pojavljajo v proizvodnji, je
prikazan v sliki 31. Delež izmeta v celotnem materialu nam pokaže relativno gibanje
izmeta glede na koli ino uporabljenega materiala v proizvodnji.
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Slika 30: Izmet in poraba materiala

1.500.000,00

5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00

1.000.000,00
500.000,00

koli ina v kg

koli ina v kg

IZMET IN PORABA MATERIALA

0,00
LETO 1998

LETO 1999

škart

LETO 2000

poraba

Vir: Interno gradivo podjetja, 2001

Slika 31: Delež izmeta v celotnem materialu
% IZMETA GLEDE NA VES MATERIAL
0,6

0,49

0,5

%

0,4

0,37

0,33

0,3
0,2
0,1
0
LETO 1998

LETO 1999

LETO 2000

Vir: Interno gradivo podjetja, 2001

Ugotavljam, da se je koli ina izmeta glede na ves uporabljeni material po skoku leta
1999 v letu 2000 zmanjšala. Višji vrednosti leta 1999 je botrovala uvedba novih
proizvodov in slabša kvaliteta enega izmed vhodnih materialov, ki pa je ni bilo
mogo e ugotoviti preden se je na materialu vršil proizvodni proces. Zaradi uvedbe
novih proizvodov je v nekaterih mesecih leta 1999 prišlo do ob utnega pove anja
izmeta, kar je bila posledica tega, da je bila proizvodnja novih proizvodov še na
za etku in so se delavci šele privajali na nove oblike in postopke obdelovanja
materiala. Dokaj nizki vrednosti v prvem letu pa so botrovale izkušnje, ki jih je imelo
podjetje pri proizvodnji tedaj še samo enega izdelka, še izpred obdobja pridobitve
certifikata. Glede na to, da si je podjetje na za etku poslovanja zadalo kot cilj 0,50 %
izmeta v celotnem materialu ugotavljam, da je ta cilj dosežen. Ker obseg in delež
izmeta neposredno vplivata na stroške kakovosti, bi bilo smiselno konstantno
prizadevanje po zniževanju le-tega. To bi dosegli z ustreznim usposabljanjem in
posledi no tudi motivacijo zaposlenih.
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4.2.2.3

FTC ( angl. First Time Capability)

S FTC se ocenjuje delež ustreznih proizvodov glede na vse proizvedene proizvode
torej ugotavljamo višino kon nih izdelkov, ki so ob kon ni kontroli v proizvodnji v
skladu s kakovostnimi zahtevami kupca. Izdelke, ki tej kontroli ne ustrezajo, lo ijo na
tiste, ki jih je še mogo e popraviti in tiste pri katerih to ni mogo e. Slednje se
obravnava kot izmet. Cilj pri analizi FTC je dose i 100 % ustreznost izdelka z
zahtevami kupca pri kon ni kontroli. Ob doseganju 100 % ustreznosti bi bila notranja
kontrola v podjetju nepotrebna, kakor tudi stroški, ki jih sicer povzro a. Koncept FTC
docela ustreza sodobnemu pojmovanju kakovosti in je zato eden od pomembnih
kazalnikov ter hkrati instrumentov modernega, sistemskega pristopa zagotavljanja
kakovosti v podjetju. Formula, po kateri se ra una FTC delež, je slede a:
FTC = NAREJENI PROIZVODI – PROIZVODI POTREBNI POPRAVILA –
NEPOPRAVLJIVI PROIZVODI / NAREJENI PROIZVODI
Slika 32: FTC
FTC
99,86

100

%

99,5

99,15
98,97

99
98,5
LETO 1998

LETO 1999

LETO 2000

Vir: Interno gradivo podjetja, 2001

Kot lahko vidimo na sliki 32, se je delež v letu 1999 nekoliko zmanjšal, kar pomeni da
je bilo v tem letu ve izdelkov, ki niso zadostili FTC zahtevam. To je ponovno
posledica uvajanja novih proizvodov (proizvoda B in C) jeseni leta 1999.
4.2.2.4

Popravila

Proizvode, ki ne ustrezajo zahtevam FTC, vendar jih je mogo e popraviti, se poskuša
v proizvodnji podjetja popraviti. Zaradi same narave izdelka je to možno tudi, ko je
izdelek že dokon an. V nadaljevanju bom analizirala gibanje deleža popravil v
obravnavanem triletnem obdobju. Delež ur, potrebnih za popravila izdelkov, se je z
naraš anjem obsega proizvodnje in posledi no ve anjem delovnih ur seveda ve al,
vendar se v relativnem pogledu pokaže zanimivo odstopanje v letu 1999.
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Tabela 12:

Leto
1998
1999
2000

Gibanje ur, potrebnih za popravilo izdelkov glede na celoten sklad
delovnih ur
Celoten sklad dejanskih
delovnih ur - 1
47.165,25
50.959,00
104.729,25

Št. ur potrebnih za
popravilo izdelkov - 2
13,69
174,17
88,64

Delež (%) - 2/1 * 100
0,03
0,34
0,08

Vir: Interna gradiva podjetja, 2001

Slika 33 prikazuje, da je v letu 1999 prišlo do velikega relativnega porasta ur (glede
na celoten sklad delovnih ur), ki so bila potrebne za popravila. Po podrobnejšem
pregledu internega gradiva sem ugotovila, da je v decembru leta 1999 prišlo do
velikega porasta obsega proizvodnje proizvodov C (ki so bili takrat šele na za etku
proizvodnje), ki niso ustrezali pogojem FTC-ja. Razloga, zakaj se je takrat vodstvo
podjetja odlo ilo, da se to koli ino izdelkov popravi in ne zavrne kot izmet, sta bila
predvsem dva: velika koli ina izdelkov, pri katerih se je pojavila ista napaka ter
majhnost napake, za odpravo katere so v podjetju predvidevali, da bo potreben
kratek as. Vendar se je potem izkazalo, da je bila velika ve ina izdelkov preve
poškodovanih, tako da so jih morali zavrniti kot izmet. Kot lahko vidimo tudi iz
prejšnje analize, (glej Sliko 31) se je zaradi tega pove al tudi delež izmeta v letu
1999. V letu 2000 je bila vrednost ponovno zelo nizka in pod mejo, ki si jo je podjetje
dolgoro no za rtalo, to pa je 0,1 % ur porabljenih za popravila izdelkov glede na
celoten sklad delovnih ur.

Slika 33: Delež ur, porabljenih za popravilo izdelkov glede na ves sklad delovnih ur
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Vir: interno gradivo podjetja, 2001
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4.2.3 Analiza stroškov kakovosti podjetju
Velik poudarek pri delu kontrolinga v obravnavanem podjetju pa je prav zaradi
uvedenega sistema kakovosti namenjen evidentiranju in obvladovanju stroškov
kakovosti, ki pa se za sedaj evidentirajo le za avtomobilski program, za katerega
veljajo zahteve VDA 6.1. V prihodnosti pa naj bi podjetje prešlo na sistem
evidentiranja in obvladovanja stroškov na ravni celotnega podjetja, torej za vse
profitne centre.
V mesecu juniju leta 2001 pa so se stroški kakovosti v podjetju mese no gibali
nekako tako, kot prikazuje tabela 13 na strani 103.
Struktura stroškov kakovosti je, kot vidimo, zrela. Najve ji delež v celotnih stroških
kakovosti predstavljajo stroški preventive (5,52%), sledijo stoški ocenjevanja
(3,66%), raven stroškov internih neskladnosti pa je bistveno nižja (0,43%), še nižja
(0,04%) pa je raven eksternih neskladnosti, ki pravzaprav predstavljajo reklamacije
kupca in lahko zelo negativno vplivajo na obseg in dolgoro nost prodaje ter
uspešnost poslovanja podjetja.
V prvi polovici leta 2001 so se stroški kakovosti v podjetju mese no gibali tako kot
prikazuje tabela 14 na strani 104, ki nam nudi dodatno dimenzijo vpogleda v obliki
asovne vrste na stroške kakovosti v prvem polletju 2001 (glej Sliko 34, str. 104).
e nekoliko analiziramo razpoložljive podatke, lahko ugotovimo, da je nekoliko
zaskrbljujo podatek o stroških kakovosti v juniju 2001, ki so posledica izvedene
certifikacijske presoje in s tem povezanimi višjimi stroški ocenjevanja. K sre i se
eksterne reklamacije niso pove ale, kar bi bilo v nasprotju s cilji ter na eli TQM in
zahtevami VDA 6.1. Stroški zunanjih reklamacij naj bi namre padali na ra un ve jih
stroškov preventive. Po drugi strani pa so nekateri strokovnjaki na tem podro ju
mnenja, da so takšni u inki vidni šele v petem, ponekod celo desetem letu od
za etka uvajanja standarda kakovosti in spremljanja stroškov kakovosti ter
kontrolinga. Kot re eno, pa je podjetje za elo uvajati sistem kakovosti šele v letu
1998.
Ciljna vrednost deleža stroškov kakovosti v dodani vrednosti na ravni skupine
Prevent je 6%, medtem pa za novoustanovljena podjetja v okviru skupine velja
dopustna meja med 11 in 13 %. Skupni stroški kakovosti so bili v za etku uvajanja
zahtev VDA 6.1 nekoliko višji, v letu 2000 in 2001 pa se v povpre ju gibljejo nekje
okrog 6% dodane vrednosti, kar lahko ocenimo kot zadovoljivo.
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Tabela 13: Stroški kakovosti v dodani vrednosti za mesec junij 2001
SIT
REALIZACIJA
-PORABLJEN MATERIAL

99.646.564,58
54.815.686,40

DODANA VREDNOST

44.830.878,18

-DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA

%

571.094,00

A) STROŠKI PREVENTIVE
1.STROŠKI VODENJA KAKOVOSTI
2.STROŠKI UVAJANJA NOVIH METOD
3.STROŠKI KONTROLE IN NADZORA NAD MERILI
4.STROŠKI PRESOJE PRI DOBAVITELJU
5.STROŠKI IZOBRAŽEVANJA

556.680,50
/
27.895,15
/
1.890.813,20

SKUPAJ STROŠKI PREVENTIVE

2.475.388,85

B)STROŠKI OCENJEVANJA
1.STROŠKI VHODNE KONTROLE
2.STROŠKI KONTROLE V OBRATU
3.STROŠKI PREIZKUŠANJA V LABORATORIJU
4.STROŠKI
PREIZKUŠANJA
V
ZUNANJIH
INŠTITUCIJAH

66.643,80
140.904,00
/
1.432.641,00

SKUPAJ STROŠKI OCENJEVANJA

1.640.188,80

5,52

3,66

C) STROŠKI INTERNIH NESKLADNOSTI
1.STROŠKI IZMETA
2.STROŠKI POPRAVIL IN PREDELAV
3.STROŠKI NADURNEGA DELA
4.STROŠKI URGENTNIH DODATNIH PREVOZOV

190.731,00
1.254,20
/
/

SKUPAJ STROŠKI INTERNIH NESKLADNOSTI

191.985,20

D)STROŠKI EKSTERNIH NESKLADNOSTI
1.STROŠKI REKLAMACIJ KUPCEV
2.STROŠKI REKLAMACIJ DOBAVITELJEV
3.STROŠKI ZUNANJIH AKTIVNOSTI PRI KUPCIH
SKUPAJ STROŠKI EKSTERNIH NESKLADNOSTI
SKUPAJ STR. KAKOV. V DODANI VRED. ZA MESEC
Vir: Interna gradiva podjetja, 2001
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0,43

18.670,96

18.670,96

0,04

4.326.233,81

9,65

Tabela 14: Skupni stroški kakovosti v dodani vrednosti za leto 2001
Skupni stroški kakovosti v dodani vrednosti - AP
MESECI

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

SKUPNI STROŠKI KAKOVOSTI ( % ) 4,37 2,85

4,8

3,53 3,52

9,65

Vir: Interna gradiva podjetja, 2001

Slika 34: Mese ni pregled stroškov kakovosti v podjetju za prvo polovico leta 2001
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Ugotavljam, da se kontroling v podjetju še ne izvaja nepretrgoma in v celoti, saj so
prisotne ovire pri evidentiranju poslovnih dogodkov. Kljub temu pa menim, da so
predvsem s projektnim planom zastavljeni dobri temelji za kontinuirano
nadgrajevanje kontrolinga v podjetju, ki ima še velike razvojne potenciale.
4.3

OPREDELITEV
PODJETJU

NADALJNJIH

POTENCIALOV

KONTROLINGA

V

Glede na to, da se obravnavano podjetje povezuje v Družino Prevent, je vsekakor
smiseln postopen prehod na tako imenovan Sistem operativnega vodenja (SOV)
ter uporabo tako imenovanih SOV kazalcev, ki se v Preventu in njegovih povezanih
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podjetjih v ve ini primerov zbirajo, obdelujejo in analizirajo mese no. Obravnavajo pa
se na ravni direktorjev, ki imajo v primeru ugotovljenih odstopanj in anomalij tudi
pristojnost in odgovornost dolo iti ustrezne korektivne ukrepe (Glej poglavje 3.4.2.,
Slika 16).
Trenutno podjetje izra unava 7 kazalnikov v skladu z dano konfiguracijo in
zmožnostjo obstoje ega informacijskega sistema, gotovo pa bi bilo smiselno preiti
na uporabo prej omenjenih kazalcev, saj je za nekatere poslovne enote, ki so v
skupnem lastništvu SOV kazalce potrebno izra unavati ro no, prav tako tudi kar lep
delež podatkov zanje. Najbolj neprimerno pa je, da se tako zbrane podatke na
vodstveni ravni podjetja dejansko ne analizira, temve so zgolj namenjeni poro anju
centrali.
Kot že re eno, bi bilo s po možnosti avtomatsko pridobljenimi SOV kazalci zelo
smiselno izvajati interno primerjalno presojanje, ki ga kot enega od možnih oblik
primerjalnega presojanja zahteva tudi sistem vodenja kakovosti VDA 6.1. Tako smo
ponovno pri a tesni povezanosti kontrolinga in zagotavljanja kakovosti v podjetju.
Tudi sistem planiranja bi se lahko oblikoval podobno kot v Preventu. Ovira
implementacije takšnega sistema je do neke mere dejstvo, da podjetje izhaja iz
obrtniške delavnice, kjer takšni sistemi niso bili potrebni in so pravzaprav sami sebi
namen. Filozofija in pristop vodilnih pa se vendarle po asi spreminja in dopuš a tudi
postopno realizacijo te možnosti.
Letna revizija doseganja poslovnih ciljev je prav tako nujno potrebna. Tudi tu
lahko primerjamo doseganje vrednosti planiranih SOV kazalcev od realiziranih. V
primeru odstopanj, zlasti kriti nih pa je seveda potrebno dolo iti in izvesti korektivne
ukrepe ter naknadno preveriti njihovo u inkovitost, kar je ponovno v skladu z
zahtevami sistema kakovosti VDA 6.1.
Glede na situacijo v podjetju, bi bilo nujno potrebno posvetiti veliko pozornosti
ugotavljanju dobi konosnosti kupcev. Velik obseg prodaje pri kupcu, ki podjetju
prinaša izgubo, za podjetje seveda ne pomeni ni dobrega. Najprej pa bi morali to
seveda ugotoviti ter postopno zmanjšati njihov delež v celotnem obsegu prodaje.
Preu iti bi tudi morali, kaj vpliva na (ne)dobi konosnost kupcev ter nato ustrezno
ukrepati. V konkuren nem okolju je namre pomembno, da se odlo itve sprejemajo
na podlagi kakovostnih informacij. Sprejemanje odlo itev na podlagi neustreznih
informacij ali celo po ob utku, kakor je pogosto slu aj, je še najugodnejše za
konkurente podjetja. To bi na vsak na in morali prepre iti.
Glede na to, da se je kontroling v pravem pomenu, kakor tudi sistem kakovosti v
podjetju za el uvajati v avtomobilskem programu, je gotovo njegov potencial
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obvladovanje stroškov, s posebnim poudarkom na stroških kakovosti na ravni
celotnega podjetja.
Kot smo že predhodno ugotovili, je eden od številnih potencialov v smislu
vertikalnega povezovanja s podjetjem Prevent ter na ta na in vklju evanja v dobavno
verigo avtomobilske industrije integrirani kontroling, ki omogo a odli no
koordinacijo in preglednost poslovanja velikih proizvodnih in poslovnih sistemov, ki
zasledujejo skupne cilje, bodisi v obliki prevzemov ali strateških partnerstev.
Pomembno orodje za doseganje kar se da u inkovitega poslovanja pa je gotovo
povezovanje prvin in zahtev sistema kakovosti ter modernih prijemov racionalizacije
poslovanja podjetja (uravnoteženi sistem kazalnikov, TQM-Scorecard in podobno).
4.4

ANKETA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH Z UVEDBO POSLOVANJA V
SKLADU Z ZAHTEVAMI VDA 6.1 TER KONTROLINGA V PODJETJE

Ker menim, da je mnenje zaposlenih o u inkovitosti uvajanja sistema kakovosti in
kontrolinga v podjetje izjemno pomembno, saj stopnja njihovega zadovoljstva z
uvedenimi novostmi pove, v kolikšni meri so se poistovetili z njimi in v kakšnem
obsegu bodo dejansko zaživele v praksi in ne bodo zgolj rka na papirju, kakor se
pogosto dogaja. Vprašalnik z 19 vprašanji (glej Prilogo št. 8) sem posredovala 12
zaposlenim, ki so tesneje povezani z omenjenima novostma in so aktivno vklju eni v
njihovo uvajanje in izvajanje. Lestvica ocenjevanja je devetstopenjska – od
popolnega nestrinjanja, preko ocen 1,2,3,4,5,6,7 pa do popolnega strinjanja. V
nadaljevanju predstavljam analizo odgovorov na posamezna vprašanja:
Prvi dve vprašanji se nanašata na opredelitev funkcije in dobe zaposlenosti
vprašanega v podjetju.
Vprašanje št. 3, ki obravnava definiranost procesov ter pristojnosti in odgovornosti,
izraža dokaj povpre no zadovoljnost zaposlenih na tem podro ju. Povpre na ocena
znaša 4,29.
Bistveno bolj pa se zaposleni strinjajo s trditvijo pod zaporedno številko 4 (povpre na
ocena: 6,34). Pri svojem delu po uvedbi sistema kakovosti VDA 6.1 mnogo ve
pozornosti posve ajo samokontroli in prepre evanju ali odpravljanju že obstoje ih
napak.
Podobno strinjanje lahko ugotovimo s trditvijo pod to ko 5, ki pravi da se je obseg
odgovornosti za kakovost po uvedbi sistema kakovosti bistveno pove al (povpre na
ocena: 5,92).
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Zelo slabo pa zaposleni ocenjujejo pretok informacij, tudi po uvedbi sistema
kakovosti v poslovanje podjetja, še posebej v finan no ra unovodski službi.
Povpre na ocena: 3,58. Kontroling je gotovo pravi na in za odpravo ali ublažitev
takšnega pojava, veliko – e ne celo najve – pa zavisi od vodstva podjetja, ki
razpolaga in upravlja z najve informacijami, še posebej upoštevaje dejstvo, da gre
za družinsko podjetje, katerega vodstvo pravzaprav predstavljajo družinski lani in
nekaj drugih sodelavcev.
Obseg timskega dela, ocenjujejo zaposleni, se v povpre ju ni bistveno pove al po
uvedbi sistema kakovosti, eprav bi se v skladu z zahtevami vsekakor moral.
Ponovno je pri izboljšanju stanja na tem podro ju na potezi vodstvo podjetja, ki
odlo a o oblikovanju in delovanju timov za posamezne sklope oziroma projekte.
Povpre na ocena: 4,42.
Še slabše je na podro ju upravljanja s predlogi izboljšav, ki ga obravnava osmo
vprašanje s povpre no oceno 3,25. Možnost dajanja predlogov izboljšav, še posebej
pa njihova realizacija v praksi se, kot menijo zaposleni, ni pove ala po uvedbi
sistema kakovosti, eprav bi se morala. Rezultat nakazuje na to, da je sistem
kakovosti kljub nekaterim proti-argumentom mogo e do dolo ene mere uvesti le kot
rko na papirju, brez izvajanja v praksi. To mogo e zahteva manj naporov v fazi
uvajanja in seveda izvajanja, ne prinese pa želenih u inkov. Vprašanje, ki se samo
po sebi zastavlja, je smiselnost tovrstnega po etja, zlasti na dolgi rok.
Enako povpre no oceno (3,25) dosega motivacija zaposlenih. Tudi na tem podro ju
bi bile seveda potrebne izboljšave.
Deseto vprašanje izpostavlja zadovoljstvo zaposlenih z uvajanjem kontrolinga.
Povpre na ocena kar 6,75, ki je hkrati tudi najvišja med vsemi, dokazuje, da je
kontroler prepri al zaposlene o pomenu in smiselnosti kontrolinga za uspešnost
poslovanja podjetja. Zaposleni so kontroling sprejeli kot orodje za izboljšanje
predhodno ugotovljenih neu inkovitosti ter tako tudi lastnega položaja in po utja v
podjetju.
Tudi naslednje vprašanje izraža veliko mero zadovoljstva zaposlenih nad
u inkovitostjo kontrolinga v podjetju. Povpre na ocena: 6,34.
Zaposleni tudi v ve ini (6,50) smatrajo poznavanje stroškov kakovosti kot pomembno
za poslovno odlo anje pri njihovem delu.
Na in zajemanja stroškov kakovosti, ocenjujejo, je dokaj ustrezen. Povpre na ocena:
5,0.
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Mnenje o višini stroškov kakovosti ni enozna no. Tako štirje menijo, da so prenizki,
trije, da so previsoki, le eden, da so ustrezni, dva pa nista podala svojega mnenja.
Zaposleni, ki so mnenja, da so stroški kakovosti prenizki, menijo, da so prenizko
prikazani in da so dejansko bistveno višji. Tu pa zopet tr imo ob politiko vodenja
podjetja.
Predloge izboljšav glede zajemanja in specificiranja stroškov kakovosti so podale le
zaposlene v finan no-ra unovodski službi, ki so tudi bolje seznanjene z obstoje o
strukturo stroškov kakovosti. Njihovo poglavitno sporo ilo je želja po realnem
zajemanju podatkov ter tudi njihovem prikazovanju. O tem pa ponovno odlo a
vodstvo podjetja.
Kultura v podjetju se je po mnenju ve ine po uvedbi sistema kakovosti nekoliko
izboljšala – povpre na ocena 5,08, uvajanje kontrolinga v podjetje pa je še dodatno
izboljšalo kulturo in klimo v podjetju – povpre na ocena 6,25.
Vsi vprašani so enozna no odgovorili, da bi se v primeru, da bi imeli možnost
odlo anja o uvedbi tako sistema kakovosti, kakor tudi kontrolinga v podjetje,
zagotovo tudi sami odlo ili za uvajanje obojega.
Potrebnih bi bilo torej kar nekaj izboljšav, zlasti glede pretoka informacij, timskega
dela in motivacije zaposlenih. Morda je lahko ta anketa neke vrste izto nica za
razmislek tudi vodstvu podjetja, ki bi moralo izvesti dolo ene ukrepe za izboljšanje
stanja, tako za dvig u inkovitosti poslovanja, kakor tudi zaradi upoštevanja zahtev
sistema kakovosti VDA 6.1, katerega u inkovitost enkrat letno preverjajo presojevalci
zunanje, neodvisne institucije (TÜV). Izguba certifikata pomeni tudi izgubo posla v
avtomobilski industriji, kar bi vsekakor moralo prispevati k zrelosti in odgovornosti
vodstva pri poslovnem odlo anju in vodenju podjetja.

5

ZAKLJU EK

Kontroling je strokovno podro je, ki omogo a spremljanje in analizo stanja, v katerem
se podjetje trenutno nahaja ter opredeljuje planirano oz. želeno stanje podjetja v
prihodnosti. Priprava strategij za dosego cilja na osnovi predhodnih analiz
dejanskega in željenega stanja v sedanjosti in prihodnosti je v domeni
managementa, ki za svoje odlo itve tudi nosi odgovornost. Kontroling naj ima na tem
podro ju bolj svetovalno vlogo, vendar je tesno sodelovanje zelo zaželjeno.
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Tudi sistem kakovosti v podjetju ima svoj namen in svoje zna ilnosti, ki se v
mnogo em prepletajo s kontrolingom. Kontroling je mogo e uporabiti kot sredstvo za
izpolnjevanje zahtev sistema kakovosti VDA 6.1, zlasti na naslednjih podro jih:
-

Z1 (strategija podjetja, poslovni plan, merljivost in nadzor nad poslovnimi rezultati,
benchmarking…),
stroški kakovosti (zajemanje, strukturiranje, analiziranje, sprejemanje korektivnih
ukrepov…).

Hkrati pa je servisni center, ki posreduje kakovostne informacije tako managementu
kot timu za kakovost, vsem vodjem poslovnih funkcij in nenazadnje vsem
sodelavcem, ki morajo za u inkovito delo prejeti ustrezne informacije.
Pravzaprav je filozofija tako zahtev VDA 6.1 kot kontrolinga, ki lahko uporablja orodja
kot na primer uravnotežen sistem kazalnikov, ABC-metodo, target costing, donosnost
na kakovost, …v svojem najglobjem bistvu enaka: dosegati im višjo kakovost
poslovanja podjetja na vseh ravneh, tako z vidika proizvodov, procesov, kot tudi
sistema ter hkrati proaktivno in ciljno obvladovati stroške ter na ta na in zagotoviti
dolgoro no poslovno uspešnost podjetja in nenazadnje njegovo preživetje na dolgi
rok. Interaktivno povezovanje obeh strokovnih podro ij ima lahko številne sinergi ne
u inke, ki mnogo prispevajo k racionalizaciji poslovanja podjetja na vseh ravneh in
organizacijskih enotah in torej tudi h kratkoro ni in dolgoro ni uspešnosti poslovanja.
Izredno pomembno za uspešno uvajanje obeh pristopov je, da se zaposleni z njimi
poistovetijo in njuni filozofiji sprejmejo za svoje. Vidijo namre , da jim oba pristopa
omogo ata ve jo možnost samorealizacije in razvoja na razli nih podro jih. Poleg
tega interdisciplinarno sodelovanje še dodatno pove a pretok informacij, kar je nujni
predpogoj za dobro delo. Vse to pa vodi v bistveno višjo u inkovitost tako
posameznikov kot skupin in celotne organizacije, kar je dejansko tudi kon ni cilj in
namen obeh omenjanih pristopov. Nadgradnja kontrolinga v smislu povezovanja med
podjetji v dobaviteljski verigi je integrirani kontroling, ki omogo a obvladovanje velikih
poslovnih sistemov ve ih podjetij, ki so med seboj navadno povezana preko
posameznih poslovnih funkcij, najsi bo to nabava, razvoj, prodaja ali kaj drugega.
Obvladovanje takšnih velikih sistemov je zahtevno, hkrati pa v veliki meri opredeljuje
njihovo poslovno uspešnost.
Vloga kontrolinga torej v sodobnem poslovnem okolju, ki ga opredeljujejo
globalizacijski, integracijski in internacionalizacijski procesi, pogoji poslovanja pa se
spri o svetovne recesije, ki je postala evidentna po 11. septembru 2001, edalje bolj
zaostrujejo, vedno bolj pridobiva na pomenu. Le najbolj racionalna podjetja, ki bodo
vizionarsko za rtala svojo strategijo in jo uresni evala z vsemi vajetimi v rokah, si
bodo sposobna zagotoviti svoj trajen obstoj in razvoj.
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Avtomobilski proizvajalci, ki predstavljajo gonilno silo razvoja prijemov na podro ju
optimizacije poslovih procesov, želijo dobavitelje, s katerimi bodo lahko sklepali
dolgoro ne partnerske odnose ob hkratnem vsakoletnem pritisku na zniževanje cen.
To pa so sposobna prestati le tista podjetja, ki kontinuirano pove ujejo svojo
u inkovitost ter neprestano iš ejo skrite rezerve na vseh podro jih svojega delovanja.
To pa dolgoro no zmorejo le tista podjetja, ki dejansko živijo z opisanimi koncepti, jih
vsakodnevno uporabljajo v praksi in jih med seboj u inkovito povezujejo. Takšnim
podjetjem se kljub prihajajo i recesiji ni potrebno bati za preživetje, temve morajo
stremeti za novimi izzivi, ki jih ponuja današnji globalni trg.
Združevanje v grozde (angl. clustring) je lahko pot k pove evanju konkuren nosti
slovenskih podjetij in posledi no tudi Slovenije kot države, ki na svetovni lestvici
konkuren nosti zaseda šele 32. mesto. Da bi to lahko dosegli, potrebujemo podjetja,
ki so vodilna v svojih panogah v svetovnem ali vsaj evropskem merilu. Za to pa je
potrebno oblikovati kriti no maso znanja, ki bo omogo ilo slovenskim podjetjem hiter,
propulziven razvoj in uspešno prilagajanje – e ne celo narekovanje pogojev v
dolo eni panogi in na dolo enem obmo ju. Ravno iz grozdov, kot je na primer
skupina Prevent, lahko nastanejo takšna vodilna podjetja, saj se lahko pohvalijo z
veliko koncentracijo znanja in visoko produktivnostjo. Zaklju imo lahko, da so to
podjetja prihodnosti, pot za dosego takšne razvojne stopnje pa je vse prej kot lahka,
a vredno je poskusiti. Povezava kontrolinga s sistemom kakovosti je gotovo smiselna
pot za dosego tega cilja.
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7 PRILOGE

7.1 PRILOGA 1: Povezave in pri akovanja v okviru skupine Prevent

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Odgovornost vodstva
Sistem kakovosti
Preverjanje pogodb
Razvoj
Upravljanje z
dokumentacijo
Kakovost v nabavi
Kakovost izdelkov,
dobavljenih od kupca
Identifikacija in sledljivost
izdelakov
Obvladovanje
proizvodnega procesa
Kontrola in preizkušanje
Kontrolna, merilna oprema
Status kontrole in
preizkušanja
Neskladnost – odstopanja
Korektivni in preventivni
ukrepi
Rokovanje, skladiš enje,
embalaža, odprema
Zapisi o kakovosti
Interna presoja
Izobraževanje,
usposabljanje, motivacija
Servisiranje
Statisti ne metode
Stroški kakovosti
Varnost proizvodov
Ravnanje z okoljem

P
S

S
P
S
P

S
S

S
S
P

Koordinator
nab. in prod

Standardizer

Vodja
kontrolinga
Vodja kadrovska

Vodja skladiš a

Vodja nabave

Vodja za
kakovost in PTZ
Vodja
proizvodnje
Vodja
komerciale
Vodja prodaje

Direktor

7.2 PRILOGA 2: Matrika odgovornosti

S
S

S

S

S

S
P
P
S

P

S

S

P
P

P

P

S
P

P

S

S
P

S
S

S
S

S

S
S
P
S

S
P
P

P
S
S

S

P

P
P
S
S

S
S

S

S

S

S

S
P
S

S

S

S

P
S
S
S

S

S
S

*PTZ = proizvodno tehni ne zadeve
P = primarna odgovornost
S = sekundarna odgovornost
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S

S

S

S

S

S

S

S
P
S

P

7.3 PRILOGA 3: Donos na kakovost

Proizvod po želji kupcev

Pove ana vrednost
v o eh kupca

Prijeten kontakt s kupci

Konkuren na cenovna
politika

Donos
na
kakovost

Ciljni stroški
Vodenje sodelavcev in
zaupanje
Kvalificirani sodelavci

Znižuje stroške
uporabe,
podpore, odprave
in prepre evanja
napak

Simultani inženiring
Design za proizvodnjo in
sestavo delov
Benchmarking
Single sourcing
Just In Time
Vizitka proizvodnje (Lean
production)
Popolno vzdrževanje
Tehnike kakovosti
Socialni plani
Modeli delovnega asa

3

7.4 PRILOGA 4: Vklju evanje dobaviteljev v razvoj v skupini Prevent

4

7.5 PRILOGA 5: Projektni plan
1/2
Naziv projekta : KONTROLING

Vodja projektnega tima :
Projekt odobril :

Zap.

NALOGA

ROK

Jana Ben ina Henigman

Jože Šepi

Datum
DOSEŽEN CILJ - %

ODGOVOREN

št.

2.3.2001

20

40

60

80

REFERENCA
100

1

Sestanek z vodstvom

27.02.01

Jana Ben ina Henigman

2

Uvajanje informacijskega sistema - plan aktivnosti

10.03.01

Ivan Milardovi

100 Predlog za postopek uvajanja službe kontrolinga
Plan aktivnosti

3

Opredelitev stroškovnika projekta(stroški IS)

05.03.01

Ivan Milardovi

Stroškovnik

4

Vzpostavitev denarnega sklada glede na stroškovnik

20.03.01

vodstvo

Potrjen stroškovnik

5

Definirane potrebe vodstva in poslovnega sistema

02.03.01

Jana Ben ina Henigman

Zapisnik iz uvodnega sestanka

6

Opredelitev položaja kontrolinga v organizacijski strukturi

09.03.01

vodstvo

Organigram podjetja Šepi d.o.o. (PK)

7

Programska oprema za kontroling (excel, modul CO-SAP…)

kontinuirano

Jana, Ivan

Internet, poznanstva

8

Opredelitev poteka dokumentacije(soll-ist)

20.03.01

Jana, Ivan

Obstoje a dokumentacija, diagram poteka (Prevent)

9

Vodenje skladiš a za ves material-plan aktivnosti

05.03.01

Miranda, Zvone

Navodila informatika, trenutno stanje

12.03.01

Jana, Ivan

Obstoje a dokumentacija, sistem v Preventu, Drogi

Jana Ben ina Henigman

Literatura, organigrami profitnih centrov

Jana, Sonja, Ivan

Dokumentacija nabave, prodaje,IS,…

10

Oblikovanje enotnega delovnega naloga-sinteza

11

Dolo itev diagrama raz lenitve(npr. na profitne centre-predlog)26.03.01

12

Raz lenitev stroškov po profitnih centrih(material, zaposleni, stroji,.
junij 01

13

Kosovnice-avtomobilski del (bruto-neto) (plan aktivnosti)

07.03.01

Vili Surina

Plan aktivnosti

14

Kosovnice-splošni program(bruto-neto) (plan aktivnosti)

07.03.01

Zmaga Kocjan i

Plan aktivnosti

15

Kalkulacije-avtomobilski del

(plan aktivnosti)

07.03.01

Leon Štavar

Plan aktivnosti

16

Kalkulacije-splošni program

(plan aktivnosti)

09.03.01

Zmaga Kocjan i

Plan aktivnosti
Zahteve IS, obstoje i postopek

*

17

Nabava-opredelitev enotne procedure, vnos podatkov v sistem12.03.01

Simona, Zmaga

18

IS-vnos teko e nabave,datum za etka-implementacija

Ivan Milardovi

19

Realizacija vnosa

05.03.01

Simona, Zmaga

20

IS-vnos naro il prevozov, implementacija, datum za etka vnosa05.03.01

Ivan Milardovi

21

Realizacija vnosa

Simona, Sergej

22

IS-vnos naro il kupcev, implementacija, datum za etka vnosa 05.03.01

Ivan Milardovi

23

Realizacija vnosa

Simona,Sergej, Zmaga

24

Kontrola vnašanja podatkov

+ 1 teden

Jana, Ivan

Plan aktivnosti-zaporedoma glede na potek info

5

2/2
Zap.

NALOGA

ROK

DOSEŽEN CILJ - %

ODGOVOREN

št.

20

25

DelovanjeIS (povezava med prodajo,nabavo,skladiš em,financami)
maj 01

Ivan Milardovi

26

Izboljšave na IS

kontinuirano

Ivan Milardovi
Sandi Šepi

40

60

80

REFERENCA
100

Odprava napak, racionalizacija poslovanja

27

Kontroling v Drogi Portorož

02.03.01

28

On-line povezava LJ-Gradiš e

09.03.01

Ivan Milardovi

29

Usposabljanje - Prevent

06.03.01

Jože Šepi

30

Zaposlitev sodelavca za informatiko

30.03.01

Ivan Milardovi

Dogovor na uvodnem sestanku z vodstvom

31

Pokalkulacije po psm. artiklih (plan aktivnosti) *

19.03.01

Jana Ben ina Henigman

Plan aktivnosti

32

Vmesna bilanca za prvo trimese je*

20.04.01

Jana, Sonja

Podatki iz IS +(evtl.ro ni dodatki)

(za vodstvo in kontroling)

33

Kvantificiranje asovnega zamika prilivov (time-lag)-PC1

junij 01

Jana Ben ina Henigman

Valuta fakture - pla ilo (kartice kupcev)

34

Kvantificiranje asovnega zamika prilivov (time-lag)-PC2

avgust 01

Jana Ben ina Henigman

Valuta fakture - pla ilo (kartice kupcev)

35

Kvantificiranje asovnega zamika prilivov (time-lag)-PC3

september 01

Jana Ben ina Henigman

Valuta fakture - pla ilo (kartice kupcev)

36

Analiza in planiranje likvidnosti po PC

oktober 01

Jana Ben ina Henigman

Ponderirani Cash-flow

37

Vmesna bilanca za drugo trimese *je

15.07.01

Jana, Sonja

Podatki iz IS +(evtl.ro ni dodatki)

38

Priprava interne dokumentacije o kontrolingu za ISO 16 949

15.05.01

Jana Ben ina Henigman

PK, IP + (model vklju itve kontrolinga-Prevent)

39

Primerjava obeh vmesnih bilanc

24.5.1999

Jana Ben ina Henigman

Vmesne bilance

40

Primerjava kalkulacij z medletnimi poslovnimi rezultati
*

oktober 01

Jana Ben ina Henigman

Kalkulacije - vmesne bilance

41

Vmesna bilanca za tretje trimese je
*

30.10.01

Jana, Sonja

Podatki iz IS +(evtl.ro ni dodatki)

*

42

Primerjava vmesnih bilanc - trend *

16.4.1999

Jana Ben ina Henigman

Podatki iz IS +(evtl.ro ni dodatki)

43

Vzpostaviti sistem planiranja po posl. Funkcijah

15.10.01

Jana Ben ina Henigman

Plani aktivnosti, terminski plani =>vrednosti

15.12.01

Jana, Sonja

Dejanski medletni podatki, plani posl.enot

15.01.02

Jana Ben ina Henigman

44

Oblikovanje planiranih bilanc za l. 01

45

Vnos v IS, možne analize

46

"Soll-ist" primerjava z zaklju nim ra unom

20.03.02

Jana Ben ina Henigman

IS, dejanske in planirane vrednosti

47

Analiza senzitivnosti poslovnega rezultata
(vmes.bilance+ZR)

10.04.02

Jana Ben ina Henigman

Primerjava vmesnih bilanc

48

Kontroling po posl.funkcijah, konkurence, poslovodenje…

opcijsko

Jana Ben ina Henigman

49

Druge analize in poro ila(glede na potrebe sistema in vodstva) opcijsko

Jana Ben ina Henigman

50

Priprava zasnove za uvajanje dolgoro nega kontrolinga (strategije)
15.04.02

Jana Ben ina Henigman

*

Realizacija v veliki meri odvisna od delovanja informacijskega sistema (IS)

Pripravila:

*

*
*

Jana Ben ina Henigman

Dne :____________________________________________
2.3.2001
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7.6 PRILOGA 6: Terminski plan aktivnosti
TERMINSKI PLAN AKTIVNOSTI ŠT.:
SKLOP

Blagovno
knjig.

AKTIVNOST
3 Blagovno knjig.
sist.dejanske porabe, ned
proizv. - nujno sodelov.
izvajalcev
4 POPIS OS

Amortizacija

4 Avtomati en obra un
Amortizacija izbor metod
mese na periodika
5 Vnašanje podatkov v
Stroški dela
sistem
(razporeditev zaposlenih)
povezava podatkov v IS
6 Vnos kosovnic in
Priprava
tehnologije AP
dela

Priprava
dela

SOV
kazalci

SOV
kazalci

6 Vnos kosovnic in
tehnologije SP
* velik obseg artiklov

INFORMACIJSKI SISTEM
MES
TED
PL
DOS

DATUM:

26.4.2001
IZVAJALCI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26

27 28 29 30 31
Sonja Peterlin
Ivan Milardovi

?
PL
DOS

Leon Štavar
z ekipo
Ivan Milardovi

?
PL
DOS

Ivan Milardovi
Sonja Peterlin

?
PL
DOS

Zdenka Žakelj
Ivan Milardovi

?
PL
DOS

Vili Surina
Zmaga, barbara

?
PL
DOS

Vili Surina
Zmaga, Barbara

7 SOV kazalci (1,2,4,6,7,10,
11, 12, 13, 14)

?
PL
DOS

7 SOV kazalec 5 (delež str.
kakovosti v dodani vred.)

?
PL
DOS
Do konca leta 2001 - vzpostaviti modul terminiranja proizvodnje, reklamacij

, potrebno normiranje

Ivan Milardovi
Leon, Miranda,
Omar

?
Izdelal:
Jana Ben ina Henigman
vodja kontrolinga

Obr .0092.02

Podpis informatika:
Milardovi Ivan
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7.7 PRILOGA 7: Opredelitev stroškovnih mest (SM in profitnih centrov (PC) v
podjetju
I.

STROŠKOVNA MESTA

100

Direktor in vodstvo
posameznikih)

200
210
220
230

KOMERCIALA
Doma i trg
Tuji trg
Logistika

300
310
320
330
340
350

PROIZVODNJA
Avtomobilski program
Žice
Splošni program
Šivanje
Skladiš e material ain kon nih izdelkov

400

RAZVOJ

500
510
520
530
540
550

INTERNE STORITVE
QS (zagotavljanje kakovosti)
Tehnologija in priprava dela
Informatika
Vzdrževanje
Vozni park

600
610
620
630
640

ADMINISTRACIJA
Kadrovska služba
Kontroling
Finance in ra unovodstvo
Tajništvo

700

KOOPERACIJA

800

INVESTICIJE

II.

PROFITNI CENTRI:

(lastniki

PC: 1100 Avtomobilski program
PC: 1200 Žice
PC: 1300 BOWA S (nemški kupec)

8

–

možna

nadaljnja

raz lenitev

po

PC: 1400 Grausam (avstrijski kupec)
PC: 1500 Splošni program (ostalo)
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7.8

PRILOGA 8: VPRAŠALNIK

VPRAŠALNIK
V izpolnjevanje Vam dajemo vprašalnik o zadovoljstvu in pogledih zaposlenih na
u inke sistem kakovosti in uvajanja kontrolinga v podjetje. Prosimo Vas za pet minut
Vašega asa pri odgovarjanju na naslednja vprašanja. Odgovori naj bodo odraz
Vašega realnega mnenja.
Hvala!
1. Katero je vaše podro je dela?
___________________________________________________

2. Koliko let ste že zaposleni v podjetju?
___________________________________________________

3. Procesi te pristojnosti in odgovornosti v podjetju so po uvedbi standarda
kakovosti VDA 6.1 in ISO 9002 postali bolj jasno definirani in nedvoumni?
sploh se ne strinjam

1

2

3

4

5

6

7

popolnoma se strinjam

4. Pri svojem delu namenjam po uvedbi standarda kakovosti VDA 6.1 in ISO
9002 ve pozornosti samokontroli ter vnaprejšnjemu prepre evanju oz.
odpravljanju že obstoje ih napak.
sploh se ne strinjam

1

2

3

4

5

6

7

popolnoma se strinjam

5. Po pridobitvi standarda kakovosti VDA 6.1 in ISO 9002 se je obseg moje
odgovornosti za kakovost bistveno pove al.
sploh se ne strinjam

1

2

3

4

5

6

7

popolnoma se strinjam

6. Pretok informacij navzgor in navzdol se je po pridobitvi standarda kakovosti
VDA 6.1 in ISO 9002 bistveno izboljšal.
sploh se ne strinjam

1

2

3

4

10

5

6

7

popolnoma se strinjam

7. Obseg timskega dela se je po uvedbi standarda kakovosti VDA 6.1 in ISO
9002 bistveno pove al, izboljšala se je tudi u inkovitost timskega dela.
sploh se ne strinjam

1

2

3

4

5

6

7

popolnoma se strinjam

8. Možnost dajanja predlogov izboljšav se je bistveno pove ala, vsi predlogi pa
se ocenjujejo, najboljši pa se uporabljajo v praksi.
sploh se ne strinjam

1

2

3

4

5

6

7

popolnoma se strinjam

9. Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih se po uvedbi standarda kakovosti
VDA 6.1 in ISO 9002 pove uje.
sploh se ne strinjam

1

2

3

4

5

6

7

popolnoma se strinjam

10. Zadovoljen-a sem z uvajanjem kontrolinga v podjetje.
sploh se ne strinjam

1

2

3

4

5

6

7

popolnoma se strinjam

11. Kontroling v podjetju veliko prispeva k ve ji u inkovitosti poslovanja v
podjetju.
sploh se ne strinjam

1

2

3

4

5

6

7

popolnoma se strinjam

12. Poznavanje stroškov kakovosti je pomembno za pravilne poslovne
odlo itve pri mojem delu.
sploh se ne strinjam

1

2

3

4

5

6

7

popolnoma se strinjam

13. Na in zajemanja stroškov in vrste stroškov, ki se evidentirajo v sklopu
stroškov kakovosti, so ustrezne.
sploh se ne strinjam

1

2

3

4

11

5

6

7

popolnoma se strinjam

14. Stroški kakovosti so po mojem mnenju:
Previsoki

Ustrezni

Prenizki

15. Moj predlog izboljšav glede zajemanja in specifikacije stroškov kakovosti je
naslednji:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________

16. Kultura v podjetju se je po pridobitvi standarda kakovosti VDA 6.1 in ISO
9002 mo no spremenila. Zaposleni se mo no zavedajo pomena kakovosti za
uspešnost poslovanja podjetja in njegovo prihodnost.
sploh se ne strinjam

1

2

3

4

5

6

7

popolnoma se strinjam

17. Tudi kontroling veliko prispeva k izboljšanju kulture in klime v podjetju.
sploh se ne strinjam

1

2 3

4 5

6

7

popolnoma se strinjam

18. Kakovost proizvodov je po uvedbi standardov kakovosti VDA 6.1 ISO 9002 po
mojem mnenju bistveno izboljša in se izboljšuje.
sploh se ne strinjam

1

2

3

4

5

6

7

popolnoma se strinjam

19. e bi imel-a možnost odlo anja o uvajanju standarda kakovosti VDA 6.1 in
ISO 9002 ter sistema kakovosti v podjetje – ali bi se tudi sam-a odlo il-a za
uvajanje obojega?

Standard kakovosti
VDA 6.1 in ISO 9002

Kontroling

Da

Da

Ne

12

Ne

8

DODATEK
Slovar ek tujih besed, ki so navedene v magistrskem delu
ANGLEŠKI IZRAZ

PREVOD

Management
Controller
Total Quality Management (TQM)
Life Cycle Costing
Data Warehouse, Data Mining
Customer Relationship Management (CRM)
Acceptable Quality Level
Zero Deffect Strategy
Quality Management Center
Lay - out
Plan-Do-Check-Act (PDCA)
Feasibility Study
Quality Management Plan (QM-plan)
Benchmark
Collaborative Benchmarking
European Modell for Business Excellence
(EFQM)
European Quality Award (EQA)
House of Quality
Shareholder's Value Analysis
Target Costing
Zero Base Budgeting
Return on Investment (ROI)
Out of Product Costing
Out of Resource Costing

Out of Resource Consumption Costing

Out of Value Chain Costing
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Vodenje, ravnateljstvo
Kontroler (izvajalec kontrolinga)
Celovito obvladovanje kakovosti
Metoda stroškov življenjskega cikla
Skladiš enje podatkov
Upravljanje odnosov s kupci
Sprejemljiva raven kakovosti
Strategija ni napak
Center za vodenje kakovosti
Na rt organizacije proizvodnje
Planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj
Študija upravi enosti
Plan kakovosti
Izbrano merilo
Sodelovalno primerjalno presojanje
Evropski model poslovne odli nosti
Evropska nagrada za kakovost
Hiša kakovosti
Analiza vrednosti z vidika delni arjev
Metoda ciljnih stroškov
Spremljanje z ni elnim rezultatom
Kazalnik donosnosti investicij
Upravljanje stroškov, ki izhaja in
proizvoda
Upravljanje stroškov, ki izvira iz
proizvodnih dejavnikov – potencialni
vidik
Upravljanje stroškov, ki vzpodbuja
u inkovito uporabo proizvodnih
faktorjev in izrabo kapacitet
Upravljenje stroškov, ki obravnava
pozitivne u inke povezav ve jega
števila podjetij v vrednostni verigi

Out of Market Costing

Upravljanje stroškov s poudarkom na
razmerah na trgu
Upravljenje stroškov s poudarjenim
vidikom nabave
Uravnotežen sistem kazalnikov
Sposobnost proizvesti brezhiben
izdelek v enem (prvem) procesu
izdelave, brez popravil

Out of Supplier Costing
Balanced Scorecard
First Time Capability (FTC)

NEMŠKI IZRAZ

PREVOD

Kostenrechnung
Geschäftswertbeitrag (GWB)
Fehlerheitsmöglichkeitanalyse (FMEA)

Stroškovno ra unovodstvo
Prispevek k vrednosti podjetja
Analiza možnih napak
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