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1 UVOD                                                                                      

Poleg primarnega poslanstva podjetja, strateških in poslovnih ciljev je za uspešno in 
poslovno učinkovito poslovanje podjetja zelo pomembno, da se pravočasno in učinkovito 
odzove na konkurenco iz poslovnega okolja. Uspešna so samo tista podjetja, ki vedo, kaj 
hočejo, in ki dosledno usmerjajo svoje poslovanje v razvoj, rast, dobiček. Vsako drugačno 
ravnanje je odzivanje na tisto, kar se je ravnokar zgodilo. Pravilno odločanje je torej v 
prihodnost usmerjeno razmišljanje o tem, katere cilje naj bi dosegli, kje smo, ali bomo 
prišli tja, ali lahko to usmerjamo, kdo mora poznati odločitve, kdo se mora pravočasno 
orientirati (Kontroling in kontrolor v praksi, Deyhle, 1997, str.13). Torej kontroling s 
svojimi aktivnostmi daje in zagotavlja podporo podjetju pri doseganju njegovih ciljev  
kakor tudi učinkovitem prilagajanju spremembam.  

Na kontroling je potrebno gledati in ga ocenjevati z vidika časa in ekonomskih razmer, v 
katerih podjetje deluje. Razmere, ki se stalno spreminjajo, in ekonomski pogoji delovanja 
so izoblikovali tudi ustrezno vsebino in obliko kontrolinga v posameznih obdobjih.  

Lastna cena izdelka je za  podjetje informacija za politiko cen, istočasno pa meri uspešnost 
posameznega podjetja, kajti daje nam informacijo o stroških proizvodnje. Ker daje 
informacijo o stroških proizvodnje, je merilo uspešnosti podjetja oziroma odraža osnovo 
dobičkonosnosti  proizvoda in je kazalec spremljane cene proizvoda. Če vse stroške, ki 
nastajajo v določenem razdobju, razen tistih, ki bremenijo kupljene količine materiala, 
drobnega materiala ali so začasno razmejeni, obračunamo s tedanjim poslovnim učinkom, 
govorimo o njihovi lastni ceni (Turk, 1988, str. 235).  

Cilj magistrskega dela je, da tako s teoretičnimi kot z lastnimi pogledi pokažem na 
pomembnost kontrolinga polne lastne cene izdelka, ki bistveno prispeva k poslovni 
uspešnosti podjetja.   

Magistrsko delo sem poleg prvega, uvodnega poglavja, in zadnjega, sklepnega, razdelila še 
na osrednja štiri poglavja. 

V drugem delu naloge sem opredelila kontroling oziroma funkcijo kontrolinga na splošno. 
Opisala bom aktivnosti, vrste, pomen in cilje kontrolinga kot samostojne poslovne 
funkcije. Podjetje mora imeti visoko tehnološko in kakovostno proizvodnjo, razvito 
informacijsko mrežo, če želi uspešno konkurirati na trgu. Proizvajati  mora inovativne in 
visoko kakovostne proizvode. Zato moramo opraviti vsako aktivnost brezhibno. Vodstvo 
podjetja zato potrebuje pravočasne in natančne informacije za sprejemanje pravilnih 
poslovnih odločitev. 

V tretjem delu sem opredelila pomen stroškov v procesu odločanja in jih razvrstila po več 
kriterijih. Opredelila bom tradicionalni sistem stroškov, spremljanje stroškov po 
stroškovnih mestih in po stroškovnih nosilcih. Zelo pomembno je poznavanje, 
obvladovanje in zmanjševanje stroškov. Če želi podjetje izdelati visoko zahteven oz. 
ekonomičen proizvod mora poznati stroške in njihovo vlogo v poslovnem procesu.  

Četrti del govori o kalkulacijah in sodobnih pristopih k obvladovanju stroškov, in sicer o 
obvladovanju  na podlagi aktivnosti poslovnega procesa, to je po metodi ABC (angl. 
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activity based costing). Mera aktivnosti je mera, s katero razporejamo stroške aktivnosti na 
posamezne proizvode ali druge končne stroškovne objekte. 

V zadnjem, petem delu sem predstavila  praktični del, torej izračun polne lastne cene 
izdelka v farmacevtski industriji. Dogajanje na svetovnih trgih v zadnjem času 
zaznamujejo hitre, presenetljive in kompleksne spremembe, ki močno vplivajo na 
poslovanje farmacevtske industrije. Za večino farmacevtskih podjetij so značilni dobra 
likvidnost, donosnost, stopnja rasti in prodaje ter dobri drugi finančni kazalci. Finančna 
moč farmacevtske industrije se razlikuje  glede na velikost podjetij in je bistveno drugačna 
v multinacionalkah kot v majhnih podjetjih. Na trgu se vzpostavlja določen boj med  
originalnimi in generičnimi proizvajalcih zdravil. Lahko rečemo, da bo v bodočnosti razvoj 
generikov veliko večji kot razvoj originatorjev, že z vidika stroškov, kajti razvoj novega 
zdravila nas stane zelo veliko. 

V sklepnem delu sem povzela še enkrat pomen polne lastne cene izdelka.  

 

2  KONTROLING 

2.1 Razvoj in vsebina pojma kontroling 

2.1.1 Nastanek in zgodovinski razvoj kontrolinga 

Beseda kontrola izhaja iz srednjeveške latinščine, kjer je pojem »contra rolatus« 
pojasnjeval drugi rezervni zapis za prejeto oziroma izdano blago ali denar, potreben zaradi 
nadzora (Horvath, 1994, str. 29). Osebe, ki so to delo opravljale, so imenovali »counter-
roller«.  Kontroling pa izhaja iz angleške besede 'to control', ki se ne sme prevajati  kot 
kontroliranje, ampak krmiljenje, vplivanje, upravljanje (Hočevar, 1995, str. 42).  

Začetki današnjega pojmovanja kontrolinga segajo v Ameriko, kjer naj bi se prva oblika 
»controllerja« v  ameriških podjetjih pojavila že leta 1880 (Pučko, 1991, str. 322). Tako je 
bil General Electrics leta 1892 prvo industrijsko podjetje, ki je zaposlilo poklicnega 
kontrolerja (Koletnik, 1992, str. 15). Vse do dvajsetih let prejšnjega stoletja se delovno 
mesto kontrolerja ni uveljavilo. Šele takrat so v podjetjih začeli pogosteje uvajati 
kontrolerje, kar je bilo pogojeno s tedanjimi gospodarskimi razmerami (veliko poslovno 
tveganje in visoka inflacija). Podjetja so začutila potrebo po ekonomskih strokovnjakih, ki 
bi pomagali vodstvom usmerjati in uravnavati poslovanje. Težišče informacijske 
dejavnosti se je preneslo od spremljanja  preteklih dogodkov in stanj k oblikovanju ciljev 
in nalog ter iskanju poti za njihovo uresničevanje. Hkrati se je pojavila potreba po 
presojanju uresničevanja postavljenih ciljev  (Hočevar, 1995, str. 42). 

Prvotni kontroling se je ukvarjal z izdelavo letnih predračunov in z usklajevanjem 
poslovnih aktivnosti. Pri tem se ukvarjamo z operativnim načrtovanjem in z nadziranjem 
uresničevanja želenih aktivnosti in stanj. Predračuni so narejeni na podlagi časovnih vrst in 
preteklih izkušenj. Veljalo je pravilo, da se preteklost ponavlja in za kar je bilo narejeno 
včeraj, obstaja tudi možnost, da bo veljalo jutri. Za naslednjo fazo kontrolinga je značilno 
srednjeročno načrtovanje, to je tri do pet let  predvidevanj bodočih poslovnih situacij na 
podlagi preteklih razvojnih tokov in stanj. Pri tem se predpostavlja, da se bodo pretekli 
trendi nadaljevali tudi v bodoče.  
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Kontroling je tesno povezan s poslovodenjem podjetja, saj se vse aktivnosti kontrolinga 
navezujejo nanj. Tako je kontroling sestavni del poslovodske funkcije, vendar pa ne 
sodeluje pri upravljanju podjetja neposredno, temveč skozi poslovodenje podpira  vodstvo 
podjetja. Poslanstvo podjetja določa usmeritev, ki daje odgovor na vprašanja: kaj 
pravzaprav želimo doseči, čemu podjetje obstaja in kje si jemlje pravico za obstoj? 
Poslanstvo podjetja mora biti jasno izoblikovano in objavljeno in  je tudi izhodišče za 
omejitve pri opredelitvi ciljev podjetja. Torej cenovno moramo biti najbolj konkurenčni, 
naša naloga je rešiti  težave, zaposlovati le najboljše inženirje, biti vodilni doma, po vsem 
svetu.  

Kontroling lahko označuje različne vrste aktivnost, pri čemer menimo, da je treba 
predvsem v poslovnem smislu navesti dva pomena tega izraza: 

• opredelitev, ki se nanaša na ugotovitev ustreznosti, točnosti, pravilnosti izvajanja 
poslovnih aktivnosti oz. rezultatov teh aktivnosti in jo lahko smiselno ponazorimo s 
slovensko besedo 'nadziranje,' ter 

• opredelitev, ki se nanaša na usmerjanje in koordinacijo poslovnih aktivnosti z 
namenom doseganja ciljev podjetja (Emmanuel et al., 1990, str. 7) in jo lahko 
smiselno ponazorimo kar s slovenskim izrazom 'upravljanje' v poslovnem okolju 
podjetja. 

Kontroler mora pravočasno opozoriti, kje obstaja nevarnost in kje uhajajo povezave med 
prihodki, stroški in dobičkom. Kontroler torej ne nadzoruje, temveč skrbi za to, da zna 
vsak sam nadzorovati svoje poslovanje glede na cilje, je prodajalec ciljev in predračunov 
(planov), ki jih določa poslovodstvo. To pa zahteva, da so cilji objektivni in tudi dejansko 
določeni. Leta 1778 so v ZDA postavili temelje za uvedbo kontrolerja v javni upravi, ko je 
kongres ustanovil delovno mesto z nazivom Auditor, Comptroller, Treasurer and Six 
Commissioner's of Accounts, katerega naloga je bila upravljanje z javnimi dobrinami in 
nadziranje razporejanja sredstev (Peemöller, 1992, str. 41). 

Spodbuda za nadaljnji razvoj kontrolinga je bila ustanovitev združenja Controller's 
Institute of America, ki se je leta 1962 preimenoval v Financial Executives Institute. 
Kmalu zatem je začel tudi izhajati časopis  The Controller, ustanovljena pa je bila tudi 
raziskovalna ustanova, ki se je pozneje preimenovala v časopis The Financial Executive 
oziroma raziskovalno ustanovo Financial Executives Research Foundation. Leta 1976 je 
imela 9.300 članov in je združevala večino največjih ameriških podjetij (Hočevar, 1995, 
str. 42). 

Pogled na kontroling se v ZDA in Evropi ne ujema v celoti. Govorimo o anglo-ameriškem 
in nemškem pristopu h kontrolingu. V obeh pogledih se trditve posameznih  avtorjev 
razlikujejo. V anglo-ameriškem sistemu kontrolinga govorijo, da je kontroling eden od 
procesov poslovodstvenega procesa. Kontroler se ukvarja z odločevalno naravnanim 
računovodstvom, torej s tistim, ki ga imenujejo managament accounting. Njegova vsebina 
ni točno opredeljena. V glavnem je računovodstvo težišče  poročanja o sedanjosti in 
prihodnosti, ne pa o preteklosti.  

Anglo-ameriška literatura navaja funkcije kontrolerjev: 

• načrtovanje in nadziranje, 



4 

• poročanje in pojasnjevanje, 

• ocenjevanje in svetovanje,  

• davčno poslovanje, 

• poročanje vladi, 

• ekonomsko analiziranje (Hočevar, 1995, str. 43). 

V evropskih podjetjih se je začel uveljavljati kontroler kot odgovorni nosilec kontrolinga 
šele v sedemdesetih letih 20. stoletja. Zaradi enostranskih in nesistemskih razlag tega 
pojma so danes gledanja na kontroling neenotna. Če gledamo na kontroling iz zornega kota 
sistemske teorije, ki razlikuje informacijski in odločevalni podsistem, je mnogo bolj 
razumljiv in prepričljiv. V večini podjetij je kontroler glavni poslovodni računovodja, ki 
pripravlja informacije za notranje uporabnike, in finančni računovodja, ki pripravlja 
informacije predvsem za zunanje uporabnike, in bi ga lahko nadomestili z izrazom vodja 
računovodstva (Novak, 1999, str. 554). 

Kontroling v Evropi je posledica poslovnih razmer v drugi polovici sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja. Pokazala se je namreč potreba po decentraliziranem delovanju, ki hkrati 
prinaša nov slog vodenja in nove informacijske potrebe. V nemškem pristopu daje npr. 
kontroling strokovno pomoč funkciji poslovodenja. Kontroler je vedno usmerjen 
navznoter, kar se razlikuje od anglo-ameriškega kontrolorja.  

Privrženci prve razlage kontrolinga menijo, da je kontroling eden od podprocesov 
poslovodstvenega procesa. Najvidnejši predstavnik med njimi je Horvath, ki meni, da je 
kontroling podsistem poslovodenja, ki podpira urejanje in usklajevanje celotnega 
poslovnega sistema.  

Glavna naloga kontrolinga je, da preko koordinacije planiranja in kontroliranja priskrbi 
informacije in zagotavlja izboljšanje poslovodenja podjetja (Horvath, 1994, str. 72). 

Številni avtorji, vodje podjetij in kontrolinga pa menijo, da je kontroling oblika 
poslovodenja, ki ima pred sabo zastavljene cilje, ki so bili  opredeljeni v procesu planiranja 
in kontroling kontrolira doseganje teh ciljev.  

Privrženci druge razlage  kontrolinga menijo, da kontroling predstavlja strokovno pomoč 
poslovodenju. 

Kot vidimo, imamo različne opredelitve kontrolinga. Temeljne razlike se pojavijo 
predvsem pri upravičenosti kontrolinga kot samostojne poslovne funkcije, saj nekateri 
menijo, da je kontroling del upravljalne računovodske funkcije, drugi menijo, da gre za 
koordinativni del finančne funkcije, tretji mu pripisujejo zgolj ekonomsko-svetovalno 
vlogo, četrti pa pravijo, da je to samostojna podporna funkcija poslovodne funkcije 
(Debeljak, 1998, str. 2). Pri opredelitvi cilja kontrolinga so različni strokovnjaki večinoma 
enotni, da je kontroling podpora poslovodstvu v procesu odločanja. 

Kontroling ima vlogo svetovalne in usmerjevalne funcije kot podpora službe vodstvu, 
medtem ko se neposredno ne vključuje v sprejemanje odločitev.  
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Slovenski avtorji, med njimi npr. Turk, opredeljuje kontroling kot sodobno nemško 
različico oblikovanja informacij za notranje potrebe v podjetju, zlasti za potrebe njegovega 
poslovodstva, zajema pa pretežno tiste sestavine računovodenja, ki so zunaj knjigovodenja, 
torej računovodsko predračunavanje in računovodsko proučevanje (Turk, 2002, str. 226). 

Pučko razume bistvo kontrolinga kot funkcijo koordiniranja znotraj funkcije poslovodenja, 
ki zasleduje posebno paradigmo poslovodenja. Njegova naloga je pomagati poslovodenju 
pri koordinaciji v poslovnem sistemu (Pučko, 2003, str. 2). 

Kljub raznovrstnim opredelitvam poslovodenja se različni avtorji strinjajo, da je 
poslovodenje proces, ki je osredotočen na doseganje ciljev organizacije, tako da 
poslovodenje deluje z ljudmi in na ljudi ter na druge dejavnike v organizaciji (Hočevar, 
1995, str. 39). 

Hočevar meni, da je uporaba izraza kontrolinga za informacijsko-računovodsko podporo 
poslovodskemu odločanju neustrezna, ker je tujka,  ki se različno pojmuje tudi tam, kjer je 
nastala in jo je težko prevesti in opredeliti. Kontroling je neustrezen izraz za funkcijo, ki 
podpira poslovodsko načrtovanje, usklajevanje in vodenje ter pomeni zoženje 
računovodskih funkcij le na knjigovodstvo, kar ni v skladu s sodobnim razumevanjem 
računovodstva.  

Prav tako meni Hočevar, da uvajanje kontrolinga v računovodsko funkcijo pomeni, da je 
potrebno na novo opredeliti funkcijo finančnega in poslovodnega računovodstva. Tu se 
pojavijo tudi nevarnosti, da bi se del poslovodske odgovornosti za načrtovanje, nadziranje 
in analiziranje prenesel v informacijsko službo. 

Melavc razume kontroling v smislu sodobnega računovodstva kot osrednje informacijske 
službe poslovnega sistema, ki vsebuje štiri računovodske funkcije, ki so predračunavanje, 
knjigovodenje, nadziranje in analiziranje, ter poroča tako notranjim kot zunanjim 
uporabnikom. Zato lahko izraz kontroling v smislu ustroja zamenjamo z izrazom 
računovodstvo in izraz kontroler z vodjo poslovodnega računovodstva (Melavc, Novak, 
2002, str. 33).  

Koletnik (1992, str. 3) opredeljuje kontroling kot poslovno filozofijo, poseben slog vodenja 
in odločevalno naravnano računovodstvo in drugo informacijsko dejavnost v podjetju. 
Kontroling je motor in krmilo poslovodenja ter zahteva ciljno decentralizacijo vodenja, 
razvito podjetniško kulturo, podjetniško načrtovanje in ekonomsko nadziranje. 

Kot vidimo iz zgoraj navedenih definicij, imajo avtorji različna mnenja, kaj v bistvu je 
kontroling. 

Številni avtorji se nagibajo k ugotovitvi, da je kontroling  primerjava med realiziranimi in 
planiranimi cilji. Temeljna značilnost sistema kontrolinga, ki mora biti jasno poudarjena 
prek vseh sistemov in podsistemov, je uravnavanje temeljnih strateških dejavnikov 
konkurenčnosti, ki obsega cenovno konkurenčnost oziroma stroškovno učinkovitost, 
kakovost izdelkov in storitev ter zanesljivost poslovnih aktivnosti. 

Kontroler se je začel uveljavjati kot odgovorni nosilec kontrolinga šele v sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja kot posledica poslovnih razmer, ko se je pojavila potreba po 
decentraliziranem, preudarnem in ciljnem delovanju (Koletnik, 1996, str. 7).  
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Prav tako mora kontroler spodbujati timsko delo, kot delo vsakega posameznika, kar je še 
posebej pomembno pri posameznih projektih podjetja. 

Kontroler torej ne nadzira, temveč skrbi za to, da zna vsak sam nadzirati svoje 
poslovodenje glede na cilje, ki jih določi poslovodsto. Kontroling se uresničuje s 
primerjavo med načrtovanim in doseženim oziroma  s proučevanjem odmikov. Zato mora 
kontroler ponuditi poslovodstvu signalni sistem o odmikih. Kontrolerjev kritični odnos do 
podatkov in informacij ni knjigovodske narave in se ne ukvarja s tem, ali so vknjižbe 
pravilne in med seboj usklajene, ampak s tem, ali poročilo informira naslovnike tako, da 
jih bo spodbudilo k sprejetju akcijskega programa za uresničevanje izboljšav (Deyhle, 
1997, str. 9–10). 

Kontroler deluje kot svetovalec in usklajevalec v različnih fazah načrta in testira ter 
analizira celovitost in primernost načrta glede na postavljene cilje. Za pripravo in 
realizacijo načrta je odgovorno poslovodstvo, kontroler  je odgovoren za razvidnost 
rezultatov (Vizetić, 2002, str. 50–51). 

Funkcije kontrolinga so: planska, kontrolna, informacijska in usmerjevalna. 

Planska funkcija kontrolinga skrbi za koordinacijo ciljev oziroma planov v podjetju tako, 
da so določeni cilji, s katerimi se identificirajo posamezni poslovodje. Posamični cilji 
morajo biti združljivi s ciljem celotnega podjetja in dosegljivi, da vzpodbudijo 
poslovodenje. Pri oblikovanju ciljev morajo sodelovati ljudje, ki so odgovorni za njihovo 
doseganje (Peemöller, 1992, str. 55). 

Kontrolna funkcija izvaja primerjavo med realiziranimi in planiranimi kategorijami in 
analizira odmike kot osnovo za sprejemanje ukrepov. Kadar se poslovodstvo odloči za 
sprejem in izvajanje predlaganih ukrepov, mora kontroling kasneje spremljati učinke 
sprejetih ukrepov (Schröder, 1992, str. 30). 

Informacijska funkcija pomeni sistematično zbiranje, predelavo in sporočanje vseh za 
vodenje podjetja pomembnih informacij. Pri tem razlikujemo faze zbiranja informacij, faze 
predelovanja in posredovanja informacij (Peemöller, 1992, str. 58). 

 Da bi odločevalci sprejemali pravilne ukrepe za usmerjanje podjetja, morejo biti 
informacije na razpolago pravočasno, primerno podrobne in pomembne za problem.  

Posameznikom je treba posredovati le take informacije, ki jih lahko uporabijo, to je s 
tistega področja, ki je pomembno za njihov cilj. Informacije morajo biti pripravljene tako, 
da omogočajo sprejemanje odločitev (Schröder, 1992, str. 28). 

Usmerjevalna funkcija pomeni pripravo vseh za doseganje ciljev podjetja nujnih 
informacij, stalno nadziranje planskih ciljev in primerjavo z realizacijo ter pri odmikih 
predlaganje konkretnih ukrepov. Križišče funkcij kontrolinga se odrazi v usmerjanju, saj je 
ta funkcija usmerjena v prihodnost, deluje uravnalno in naj bi podjetje pripeljalo nazaj na 
pravo pot (Peemöller, 1992, str. 58).  
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2.1.2 Cilji kontrolinga 

Ker  v tržnem gospodarstvu  celotno tveganje poslovanja podjetja prevzemajo lastniki, je 
cilj podjetja enak ciljem lastnikov. Podjetje pa želi poslovati tako, da čim bolj maksimizira 
svoj dobiček oz. tržno vrednost lastniškega kapitala. 

Cilj kontrolinga je povečanje učinkovitosti poslovanja podjetja in podpora vodstvu 
podjetja. Kontroling ne sodeluje aktivno pri upravljanju podjetja, temveč usmerja svoje 
aktivnosti v povečanje učinkovitosti poslovanja  in podpira vodstvo. Omogočiti mora  
vodstvu podjetja, da zazna spremembe v poslovnem okolju, ter dati vodstvu podjetja take 
informacije, da  bo sprejelo odločitve,  s katerimi se bodo izognili bodisi nevarnostim ali 
pa izkoristili priložnosti v poslovnem okolju. 

Na kontroling kot vsebino moramo gledati in ga ocenjevati z vidika časa in ekonomskih 
razmer, v katerih podjetje deluje. Spremljajoče razmere in ekonomski pogoji delovanja 
kontrolinga so izoblikovali tudi ustrezno vsebino in obliko kontrolinga v posameznih 
obdobjih. 

Glavni namen kontrolinga je zagotavljati podporo za upravljanje in vodenje poslovnega 
sistema v smeri uresničevanja ciljev ob upoštevanju sprememb v okolju. Lahko torej 
rečemo, da cilji kontrolinga sovpadajo s cilji podjetja. Temeljni cilj je hkrati cilj lastnika 
podjetja, zato je tesno povezan z lastništvom in upravljanjem podjetja (Rozman et al., 
1993,  str. 91). 

Cilji lastnikov so lahko različni, vendar pa podjetje, ki posluje  s ciljem maksimizacije 
tržne vrednosti lastniškega kapitala, lastnikom omogoča, da maksimizirajo koristnost svoje 
potrošnje. Zato lahko menimo, da podjetje v tržnem gospodarstvu navadno posluje s ciljem 
maksimizacije tržne vrednosti lastniškega kapitala (Mramor, 1991,  str. 15–34). 

Na vrednost lastniškega kapitala vpliva  tudi način izvajanja izbranih poslovnih strategij. 
Vodstvo mora zagotoviti, da se vse aktivnosti v podjetju realizirajo z zastavljenimi 
poslovnimi cilji in sicer tako, da se maksimizira vrednost lastniškega kapitala.  Pri nas 
menimo, da je cilj kontrolinga povezovanje učinkovitosti poslovanja preko podpore 
upravljalske aktivnosti podjetja.  

Pri tem učinkovito poslovanje obsega: 

• učinkovito realizacijo zastavljenih ciljev, kar je odvisno od sposobnosti podjetja, da 
realizira zastavljene cilje, 

• učinkovito prilagajanje spremembam v poslovnem okolju, ker je odvisno od 
sposobnosti podjetja, da se hitro in pravočasno odzove na vsakršne spremembe v 
poslovnem okolju ter  da poveča svoje konkurenčne prednosti v razvoju in  rasti 
(Debeljak, 2001, str. 6). 

Kontroling ne sodeluje aktivno pri  upravljanju, temveč s svojim delovanjem, ki je 
usmerjeno v povečanje učinkovitosti poslovanja, podpira vodstvo podjetja pri doseganju 
njegovih ciljev. Vse aktivnosti v podjetju in vsi zaposleni  morajo biti usmerjeni k 
doseganju ciljev podjetja. 
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Cilj kontrolinga je, da vodstvu podjetja omogoči, da pravočasno zazna pomembne 
spremembe v poslovnem okolju in na osnovi pravilno izbranih podatkov in informacij 
sprejme pravilne odločitve v poslovnem okolju. Pri tem naj se  čim bolj izogne negativnim 
presenečenjem, zato se mora vodstvo podjetja pripraviti na morebitne nevarnosti. Vse 
aktivnosti kontrolinga so povezane z upravljanjem podjetja. Poslovni dogodki morajo biti 
vodeni,  ne smejo biti naključje in  morajo  biti pripravljeni kot načrt za prihodnost. 

Funkcija kontrolinga je lahko ločena od funkcije upravljanja, saj jo lahko izvaja 
organizacijsko samostojna enota podjetja.  

Značilnosti kontrolinga: 

• kontroling je jedro podjetja in njegovega vodstva, 

• kontroling zahteva ciljno in decentralizirano vodenje, 

• kontroling zahteva razvito podjetniško kulturo, 

• kontroling zahteva planiranje in presojanje (nadziranje v ožjem smislu in 
analiziranje) (Koletnik, 1996,  str. 3). 

Zaradi tega je treba sistem kontrolinga prilagajati okolju in cilju podjetja, zato se mora 
kontroling pravočasno odzvati na spremembe v poslovnem okolju, če želi učinkovito in  
kakovostno prispevati k poslovanju podjetja. 

Vsak poslovni načrt je boljši motivator, kolikor ga je težje doseči, in lahko deluje 
neproduktivno, če je zastavljen nepravilno oziroma nerealno. Zato si moramo zmerom 
zastaviti  realne načrte, ki jih dejansko lahko uresničimo in dosežemo poslovne cilje. Zato 
je tudi pomembno, da dejavno sodelujemo pri procesu načrtovanja. S tem se nam poveča 
tudi proces komuniciranja ter se nam zmanjšuje možnost zlorabe informacij (Emmanuel et 
al., 1990, str. 175). Tu pa ne smemo spregledati tudi negativnih posledic, ki lahko nastopijo 
pri doseganju planskih ciljev.  

Poslanstvo oziroma cilj vsake družbe je postati vodilno podjetje v svoji panogi, ki bo s 
svojo kakovostjo dokazalo, da je konkurenčno na vsakem trgu.  

Cilj vsakega kontrolinga je uravnavanje temeljnih strateških dejavnikov konkurenčnosti 
podjetja, ki vključuje cenovno konkurenčnost in stroškovno učinkovitost. Preko 
konkurenčnosti lahko podjetje zazna vse nevarnosti, ki se pojavijo v poslovnem okolju in 
se  nanje tudi pravočasno in primerno odzove.  

Tako kot morajo biti cilji kontrolinga vodeni in nadzirani, tako mora imeti vsako podjetje  
tudi svojo vizijo, to pomeni poznavanje in  razumevanje razvojnih teženj v okolju ter njih 
povezovanje z lastnimi potenciali in željami. Imeti moramo dolgoročen pogled na razvoj 
sistema, ki je temeljni okvir njegovega delovanja. 

Gospodarski ali negospodarski poslovni sistem mora: 

• negovati vizijo, poslanstvo in temeljne cilje, torej okvire in področja njegovega 
delovanja in strateške cilje, 

• dodeliti in oskrbovati organizacijski ustroj in pravila o ciljnem delovanju sistema, 
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• načrtovati poti za doseganje ciljev sistema, 

• spremljati in nadzirati uresničevanje vizije, poslanstva in ciljev. 

Vizijo morajo imeti predvsem ključni posamezniki (menedžerji), ki vedo in povedo, kaj 
želimo s sistemom uresničevati v bližnji in daljni prihodnosti (Koletnik, str. 19). 

 

2.1.3 Naloge kontrolinga 

Naloge kontrolinga morajo slediti ciljem kontrolinga, ti pa so enaki ciljem podjetja. Ne 
glede na to, kako razločujemo kontroling,  jih je mogoče razvrstiti v štiri sklope, in sicer na 
področju (Koletnik, 1992, str. 7–14): 

• zagotavljanja trajnosti obstoja podjetja, 

• usmerjanja – planiranja podjetja, 

• presojanja in uravnavanja poslovanja,  

• poslovnega informiranja. 

Kontroling ima svoje mesto tudi v fazi načrtovanja (Turk, 2000, str. 303), in sicer ko se 
načrtuje razvoj podjetja (strateško planiranje) ter se določijo cilji in načini njihove 
uresničitve (operativno planiranje). Načrtovanje se prične z ustvarjanjem mnenj. 
Kontroling poleg načrtovanja skrbi tudi za analiziranje uresničenih planiranih nalog  in 
nadziranje. Če med njima prihaja do razlik med načrtovanim in uresničenim, kontroling 
analizira, zakaj je do razlike prišlo.   

Controller Institute of America je opredelil naslednje naloge kontrolinga (Melavc, 1991, 
str. 142): 

• izgradnja in uresničevanje zasnove celovitega načrtovanja gospodarske družbe 
vključno z načrtovanjem naložb,  

• varovanje interesov gospodarske družbe glede na davčne obveznosti, 

• sodelovanje z zunanjimi uporabniki, 

• nadzor načrtovanja načrtov vključno s pripravo ukrepov v primeru odmikov, 

• skrb za varovanje premoženja gospodarske družbe, vključno s skrbjo za ustrezno 
zavarovanje, 

• zagotovitev učinkovitega osebja in naprav, vključno računalnikov v upravi 
gospodarske družbe, 

• priprava poročil za zunanje uporabnike informacij, za lastnike gospodarske družbe, 
za kupce in za javnost. 

Temeljna naloga kontrolinga je podpirati odločevalne ravni z usmerjevalnimi in 
usklajevalnimi informacijami, na katere ne gledamo z vidika računovodskih in 
neračunovodskih informacij, temveč o informacijami z vidika uporabnika. Opredeljene 
morajo biti vse razsežnosti  cilja: merljivost, jasnost, uresničljivost,  deljivost in časovna 
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omejenost. Da bi lahko opredelili funkcijo kontrolinga, moramo poiskati vsebino 
upravljalske funkcije, ki je ločena od sprejemanja odločitev. Pomen kontrolinga je 
razvijati, uvajati, koordinirati tiste funkcije v procesu podjetja, ki bodo omogočile vodstvu 
podjetja upravljanje. Je podpora vodstvu pri upravljanju podjetja. Moramo se zavedati, da  
potrebujemo za upravljanje kakršnega koli sistema na eni strani mehanizem za upravljanje, 
na drugi strani pa mehanizme, ki z akceptiranjem odločitev o ukrepih preko teh 
mehanizmov zares upravljajo tudi sam sistem. Kontroling v podjetju skrbi za kontinuirano 
postavljanje ekonomskih ciljev, procesov in organizacijskih enot ter za načrtovanje in 
presojanje uresničevanja ciljev in za hitro in kakovostno predajo informacij in podatkov. 
Imeti moramo jasno vizijo, ki nam pove, kaj želimo doseči v bližnji in daljni prihodnosti. 

Kontroler pa skrbi za politiko podjetja, kar pomeni, da postavlja in nadzira dolgoročne cilje 
v podjetju ter podpira vodstvo podjetja pri doseganju ciljev. Politika podjetja vsebuje cilje. 
Izhodišče za politiko podjetja sta napovedovanje in prognoziranje bodočnosti. 

Kontroler mora skrbeti za napovedi, načrtovanje, predvidevanja  posameznega podjetja. 

• Projektiranje vsebuje razvoj, ki naj bo daljši od 5 let. 

• Napovedovanje  vsebuje predvidevanja poslovanja v razdobju od 3 do 5 let. 

• Načrtovanje  opredeli cilje in naloge podjetja. 

 

2.2  Pomen kontrolinga v strukturi podjetja 

Dejavniki, ki vplivajo na opredelitev kontrolinga v organizacijski strukturi podjetja so 
velikost podjetja, njegovo okolje in organizacijska struktura. V majhnem podjetju je 
razumljivo, da je funkcija kontrolinga zajeta v funkciji direktorja (vodja je hkrati tudi 
kontroler). V velikih podjetjih so problemi številnejši, zahtevajo specifična znanja in dobre 
kadre za njihovo reševanje. Pojavi se potreba po mehanizmu za koordinacijo, za kar lahko 
uporabimo kontroling. Zato lahko rečemo, da obstaja pozitivna povezava med velikostjo 
podjetja in kontrolingom. Tudi ekonomski razlogi govorijo za pozitivno povezavo med 
velikostjo podjetja in kontrolingom, saj si velika podjetja lažje privoščijo dodaten oddelek 
(Peemöller, 1992, str. 82–84). 

Kontroling je odvisen od okolja, v katerem deluje podjetje, od tehnologije, velikosti in 
pravnega statusa podjetja, števila odločitvenih ravni, stopnje centralizacije, poslovne 
uspešnosti, koncepta vodenja in organizacijske kulture. Lahko se izvaja v okviru moderno 
zasnovane računovodske službe, ko delo kontrolerja opravlja vodja računovodstva, 
pogosto pa podjetja uvedejo samostojne funkcije, s čimer dobi kontroling večjo težo, 
predvsem pa samostojnost in neodvisnost. Način organizacije kontrolinga je lahko 
centraliziran ali decentraliziran. Za majhna podjetja je primernejša decentralizacija, kjer 
poleg osrednje službe kontrolinga obstajajo kontrolerji po posameznih področjih ali 
procesih. Tako v teoriji kot v praksi ni enotne opredelitve pojma in vsebine kontrolinga. 
Vprašamo se, ali je kontroling ena od poslovodnih funkcij ali le računovodsko-
informacijska dejavnost v podporo vodstvu podjetja. Kontroler je torej podpora vodstvu 
podjetja pri odločitvah. Poudarja namreč koordinacijo ter združuje načrtovanje, nadzor in 
informiranje vseh procesov v podjetju kot podporo poslovodenju. Informacije morajo biti 
točne in pravočasne. Kontroler si mora prizadevati, da vidi poslovanje podjetja kot celote. 
Kontroling zajema vsa področja delovanja podjetja in vse delovne procese. 
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Podjetja se morajo nenehno odzivati na okolje, ustvarjati razmere za trajen razvoj in obstoj 
z oblikovanjem in strategijo, ki pomeni ustvariti nekaj drugačnega od konkurence. V ostri 
konkurenci na trgu bodo preživela tista podjetja, ki bodo uvedla nove koncepte 
poslovodenja, kjer ima kontroling odločilno vlogo tako pri razumevanju kot pri uvajanju in 
uporabi teh konceptov. Tako je  kontroling  pomoč poslovnemu odločanju ne samo pri 
operativnem, ampak tudi pri strateškem poslovodenju. 

Glavna naloga strateškega poslovodenja je ugotavljanje bistvenih razvojnih problemov in 
priložnosti, preverjanje in postavljanje osnovnih razvojnih zasnov, odločanje na osnovi 
dolgoročnega horizonta, zagotavljanje zadostne fleksibilnosti razvojnih zamisli, 
zagotavljanje možnosti za dolgoročno poslovno uspešnost, izdelavo ocen verjetnih 
poslovnih rezultatov in uspešnosti, sistematično uresničevanje strategij ter spremljanje in 
nadziranje konceptov, izdelavo ocen verjetnih poslovnih rezultatov in uspešnosti, 
sistematično uresničevanje strategij ter spremljanje in nadziranje uresničevanja strategij 
(Pučko, 1999, str. 3). 

Vse aktivnosti se nanašajo na upravljanje v podjetju. Pojavi se vprašanje, ali ga lahko 
opredelimo kot samostojno poslovno funkcijo. Skupni cilji, ki si jih postavi vodstvo 
podjetja z lastniki, postajajo čedalje zahtevnejši za vse, ki skrbijo za njihovo uresnečitev. 
Tudi slog vodenja se je bistveno spremenil, kar je posledica velike  spremembe na trgih, ki 
so vedno bolj neprijazni pri doseganju ciljev posameznega podjetja. V podjetjih 
prevladujejo  predvsem decentralizirani slogi vodenja, pri katerih se cilji in posamezne 
naloge podjetja prenašajo na nižje ravni.  

Za izbiro in uresnečitev strategije potrebuje posamezno podjetje potencial, ki se kaže v 
znanju in  kapitalu podjetja. Kontroling v strukturi podjetja pomeni  samostojen projekt 
vodstva, ki vsebuje pripravljalna dela, uvajanje  in uresničitev kontrolinga. 

Uvajanje kontrolinga mora biti sistematično vodeno in nadzirano. Odgovorni vodja tega 
projekta mora biti tudi bodoči računovodja. Pri takšnih odločitvah je pomembna velikost 
podjetja. V velikih podjetjih mora biti uspešen kontroling  stalno in povsod. To lastniku 
malega podjetja ne uspe. Če se malo podjetje odloči za lastni kontroling, po navadi 
podjetnik sam opravlja te naloge hkrati z drugimi nalogami. Tu se pa  pojavi vprašanje, 
kako se dosežejo zastavljeni cilji. 

Uvajanje kontrolinga vsebuje štiri glavna področja: 

• evidentiranje, 

• načrtovanje, 

• nadziranje, 

• poročanje.  

Z evidentiranjem spremljamo vse procese in stanja v podjetju. Podjetje mora imeti: 

• knjigovodski sistem, 

• finančni in drugi poslovno operativni sistem, 

• statistični informacijski sistem. 
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V okviru načrtovanja morata biti opredeljena metodologija in čas vseh vrst strateškega in 
operativnega računovodstva. Strateško načrtovanje opredeljuje način uresničitve zamisli, 
poslanstev in ciljev podjetja. Del strateškega načrtovanja so kazalci uspešnosti  potencialov 
ter proizvodnih in tržnih sposobnosti podjetja. Pri načrtovanju gre za postavljanje 
operativnih ciljev, ki so povezani s poslovnim in finančnim izidom  podjetja. 

Sistem nadziranja vsebuje metode in časovno dimenzijo ekonomskega analiziranja in 
kontroliranja ter oblikovanje tovrstnih poročil. Poročanje temelji na sistemu načrtovanja in 
spremljanja uresničevanja ciljev ter na kontinuiranem oblikovanju predračunskih, 
nadzornih in analitskih poročil za vse odločitve v podjetju. Vsa poročila morajo nuditi 
uporabnikom točne, pravočasne  in primerljive informacije.  Zavedati pa se moramo tudi, 
da imajo informacije, ki jih imamo na voljo pri  odločanju, lahko tudi določene 
pomanjkljivosti. Informacije, s katerimi odločevalec razpolaga, so velikokrat le ocene ali 
približek dejanskih stanj in procesov. Ocenimo lahko kar tisto, kar predvidevamo, da se bo 
v prihodnosti zgodilo. 

Torej morajo biti končni rezultati dela knjigovodstva pripravljeni tako, da omogočajo 
presojanje pravilnosti dejavnosti družbe in odpravo morebitnih nepravilnosti. Računo-
vodski predračuni nam omogočajo presojo tistega, kar je bilo uresničeno.  

Kontroling pa bo opravil svojo nalogo takrat, ko bodo njegovi nosilci prikazali 
računovodske informacije svojim uporabnikom. Delovanje in organiziranost kontrolinga 
sta močno povezana s stanjem in spremembami v okolju podjetja. Negotovost v okolju 
podjetja povzroča težave pri načrtovanju in usmerjanju podjetja in je potrebno opredeliti 
instrumente za zmanjšanje negotovosti, za kar imamo kontroling (Peemöller, 1992, str. 82–
84). 

Tudi organizacijska struktura podjetja močno vpliva na organiziranost kontrolinga v 
podjetju (Peemöller, 1992, str. 82). Organizacijska struktura v podjetju se navadno definira 
preko komunikacij, odnosov nadrejenosti – podrejenosti in toka dela. Na splošno so najbolj 
znane naslednje organizacijske strukture (Hunger, Wheelen, 1996, str. 129): 

• enostavna struktura, 

• poslovno funkcijska struktura, 

• štabno-poslovno funkcijska struktura, 

• decentralizirana divizionarska ali poslovno-enotna struktura,  

• hibridna ali konglometarna struktura. 

Večja razvejenost in komplekstnost podjetja zahteva tudi močnejšo funkcijo koordiniranja. 
Zato lahko rečemo, da bolj ko je organizacijska struktura v podjetju razvejena in 
prepletena, večja je potreba po uvajanju kontrolinga, predvsem zaradi njegove 
koordinatorske vloge (Peemöller, 1992, str. 82–84). Hkrati pa tudi lahko trdimo, da bolj ko 
je organizacijska struktura podjetja obsežna, večje je podjetje in bolj zapleteno je njegovo 
okolje, bolj je učinkovitost kontrolinga odvisna od pravilne uvrščenosti kontrolinga vanj 
(Hanfland et al., 1992, str. 36). 

Če gledamo na podjetje, nas zanima, v kateri delni podsistem uvrstimo kontroling. V teoriji 
zasledimo uvrstitev kontrolinga v vse tri podsisteme. Mnogi uvrščajo kontroling v 
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informacijski podsistem kot del računovodstva, bodisi finančnega bodisi poslovodnega. 
Drugi pravijo, da je kontroling del izvajalnega podsistema kot del finančne funkcije, kot 
del vsake poslovne funkcije ali kot samostojna poslovna funkcija. Tretja skupina pa 
kontroling uvršča v upravljalski podsistem kot orodje poslovodenja.  

Podjetje kot poslovni sistem je sestavljeno iz treh sistemov: izvajalnega, informacijskega  
ter odločevalnega. Izvajalni sistem je sistema, v katerem se odvija poslovni sistem. V njem 
so temeljne poslovne funkcije, in sicer proizvodna, prodajna, finančna, kadrovska in 
nakupna. Odločevalni sistem je sistem, katerega vsebina sta odločanje o vseh tistih 
dejavnostih, ki so pomembne za nemoteno  delovanje podjetja. 

Vez med odločevalnim in izvajalnim sistemom je informacijski sistem. Prikaz v sliki 1. 
Funkcije informacijskega sistema so: obravnavanje podatkov o preteklosti, obravnavanje 
podatkov o prihodnosti, kontrola obravnavanih podatkov in analiza podatkov.  

Glavni del informacijskega sistema predstavlja računovodski informacijski sistem. 

Slika 1: Poslovni sistem in kontroling 

 

Vir: Hočevar, Jaklič, 1999, str. 12. 

Kontroling se pojavlja v podjetju v številnih vlogah, oblikah in pomenih. Glavni namen 
kontrolinga je zagotavljati podporo za upravljane in vodenje.  

Koletnik dejavnost kontrolinga (Koletnik, 2000, str. 34) označi kot odločevalno naravnano 
celovito informacijsko dejavnost. Kot takšna pa s svojimi aktivnostmi posega tudi v 
upravljanje podjetja, in sicer z usklajevanjem in povezovanjem vseh funkcij poslovodenja: 
opredeljevanje vizije, poslanstva in ciljev, načrtovanja, nadziranja, informiranja, 
organiziranja in ravnanja s človeškimi zmožnostmi (Osmanagić Bedenik, 1998, str. 36). 

Opredelitev kontrolinga v posameznem podjetju je odvisno od velikosti podjetja. V večjih 
podjetjih je kontroling organiziran v okviru samostojne organizacijske enote. V manjših 
podjetjih to dejavnost opravlja poslovodstvo. 
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Slika 2: Prikaz celovitega sistema kontrolinga v podjetju 

 

Vir: Debeljak, 2001,  str. 7. 

 

2.3  Operativni in strateški kontroling 

2.3.1 Operativni kontroling 

Kontroling je v podjetju lahko učinkovit, če ga  podpira vodstvo. Z razvojem kontrolinga 
se je pričelo razlikovati med operativnim in strateškim kontrolingom. Operativni kont-
roling je usmerjen na poslovni uspeh, dobiček, rentabilnost. Temelji predvsem na podatkih 
iz računovodstva, sodeluje pri pripravi planov, s kontroliranjem izvaja primerjave med 
načrtovanim in uresničenem in ugotavlja odmike ter predlaga izpeljavo konkretnih ukrepov 
za doseganje kratkoročnih ciljev podjetja (Peemöller, 1992, str. 105). Raziskuje predvsem 
notranje okolje. Kontroling je bil na začetku usmerjen predvsem na kratkoročno odločanje. 

Cilj uvajanja operativnega kontrolinga so doseganje načrtovane produktivnosti, 
gospodarnosti in donosnosti podjetja. Najpomembnejši izvedbeni cilj kontrolinga je 
zniževanje stroškov (Peemöller, 1992, str. 139–142). Operativni kontroling je izredno 
pomemben, saj s svojim poslovnim uspehom postavlja temelje razvoja vsem v podjetju. 
Usmerjen je na obvladljive in merljive pojave in procese v podjetju. 

Temeljna naloga operativnega kontrolinga je zagotavljanje strokovne podpore poslo-
vodstvu, torej doseganje donosnosti, ohranjanje kapitala in plačilne sposobnosti. 

Operativni kontroling pri svojem uresničevanju uporablja sestavine in orodja 
srednjeročnega in kratkoročnega sistema planiranja, nadziranja in sistema informiranja. 
Eschenbach (Eschenbach, Kunesch, 1995, str. 75–79) jih razdeli: 
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1. na področje sistema planiranja:  

• srednjeročno in kratkoročno načrtovanje stvarnih ciljev (prodaje, nabave, 
proizvodnje ...), 

• predračunavanje, 

• operativni planski instrumenti za bolj točnejše doseganje rezultatov (primerjalne 
analize, investicijski izračuni), 

• operativni planski instrumenti za obvladovanje negotovosti (analize koristnosti); 

2. na področje nadzornega sistema: 

• operativni nadzor konsistentnosti ciljev, 

• operativna kontrola rezultatov in primerjava načrtovanega z doseženim, 

• kontrola izpolnjevanja načrta in izpolnitev pričakovanja, 

• operativna kontrola odmikov in razlogov zanje, 

• operativna kontrola predpostavk; 

3. na področje sistema informiranja: 

• operativne informacije in obračunski podatki s področja proizvodnje, nabave in 
prodaje, 

• finančni obračuni, 

• obračuni stroškov in izidov, 

• odločitveni izračuni, 

• kazalniki in sistemi kazalnikov, 

• poročanje in sistemi poročanja,  

• orodja računalniške obdelave informacij podatkov za vodstvo. 

Operativni kontroling se ukvarja z obstoječimi, razpoložljivimi prvinami in njihovo 
ekonomiko. Usmerjen je torej k doseganju najboljših sprotnih izidov in nam daje odgovore 
na vprašanja, kot so (Melavc, Novak, 2002, str. 29): 

• ali se podjetje drži izbrane smeri, 

• ali je plačilno sposobno in dovolj donosno, 

• kako strukturirati proizvajalni in prodajni sistem, 

• kako povečati prihodke oziroma kako in kje zmanjšati stroške.  

Obe nalogi pa je možno izvajati le istočasno v medsebojni povezavi (Mann, 1989, str. 
137). Strateški kontroling je usmerjen v prihodnost podjetja in ima nalogo iskati priložnosti 
in nevarnosti, da se vodstvo podjetja lahko pravilno odloči in izpolni cilj poslovanja za 
dolgoročni obstoj podjetja. 
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2.3.2  Strateški kontroling 

Strateški kontroling je sistematično prepoznavanje bodočih priložnosti in nevarnosti in 
njihovo upoštevanje pri današnjem poslovanju (Mann, 1989, str. 33). Pomemben je torej 
odnos med podjetjem in njegovim okoljem. Podjetje posluje uspešno, kadar zadovoljuje 
dejanske potrebe družbe tako, da v primerjavi z drugimi na najboljši način ustvarja 
najboljše prave proizvode in storitve. Cilj strateškega kontrolinga je dolgoročni obstoj 
podjetja. Usmerjen je h graditvi dejavnikov prihodnjega uspeha podjetja, povečevanju 
njegove vitalnosti in izboljšanju njegovih možnosti za trajni uspeh (Osmanagić Bedenik, 
1998, str. 42).  

Za razliko od operativnega je strateški kontroling usmerjen h graditvi temeljev bodoče 
uspešnosti podjetja. Iz priložnosti podjetja mora danes ustvariti neko vrednost za 
prihodnost. Strateški kontroling se nanaša predvsem na zunanje vplive, strategije in  ukrepe 
podjetja. Podjetje posluje uspešno, kadar zadovoljuje dejanske potrebe družb tako, da v 
primerjavi z drugimi ustvarja najboljše proizvode. Cilj strateškega kontrolinga je 
prilagajanje, to je vplivanje na zunanje dejavnike in  prilagoditev  okolja samemu sebi. 

Naloge strateškega kontrolinga so: 

• podpora strateškemu planiranju, saj sodeluje pri analizi, izbiri in razvoju 
instrumentov strateškega planiranja, 

• povezava strateškega in taktičnega načrtovanja, saj strateški kontroling ugotavlja, 
ali so strateški načrti, ki so v podjetju pripravljeni, sploh izvedljivi in ali se lahko 
začne z njihovo izvedbo; pri tem pa mora strateške načrte prevesti v kratkoročne in 
jih kvalificirati, kar pa je že del operativnega kontrolinga, 

• izgradnja in izpeljava strateške kontrole, saj strateški kontroling sodeluje pri 
upravljanju kontrolnih velikosti in gradi sistem zgodnjega opozarjanja za 
pridobivanje informacij (Peemöller, 1992, str. 109–112). 

Strateški kontroling nam daje odgovor na vprašanja, kot so (Melavc, Novak, 2002, str. 29): 

• ali začeti ustvarjati nove proizvode, 

• ali vstopiti na nov trg, 

• kakšna tveganja in priložnosti je mogoče pričakovati v prihodnosti, 

• ali prenoviti tehnološki proces s stvarnimi naložbami. 

Strateški in operativni kontroling sta medsebojno povezana. Razlika med njima pa je v 
tem, da strateški kontroling že danes uvaja ukrepe, ki zagotavljajo dolgoročni obstoj 
podjetja.  

To pomeni, da je treba danes sistematično prepoznavati bodoče priložnosti in nevarnosti in 
iz tega graditi potencial za prihodnost (Schröder, 1992, str. 219). Strateški kontroling prav 
tako pozna  planiranje, kontroliranje, informiranje in usmerjanje, vendar na drugačen način 
kot operativni kontroling. 
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Slika 3: Povezovanje  strateškega in operativnega kontrolinga 

Vir: Koletnik, 2002, str. 26. 

Če še enkrat ponovimo razlike med strateškim in operativnim kontrolingom, ugotavljamo, 
da je glavna pomanjkljivost operativnega kontrolinga njegovo osredotočenje na omejen čas 
enega leta. Strateški kontroling pa danes uvaja ukrepe, ki zagotavljajo dolgoročni obstoj 
podjetja. To pomeni, da je treba danes sistematično prepoznavati bodoče priložnosti in 
nevarnosti in iz tega graditi potencial za uspeh v prihodnost (Schröder, 1992, str. 219).  

Slika 4: Razlike med operativnim in strateškim kontrolingom 

 
Vir: Schröder, 1992, str. 222. 
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2.3.3 Kontingenčni pristopi k zasnovi sistema kontrolinga 

Enega od pristopov k organizacijski zasnovi je razvila tudi kontingenčna teorija.  Bistvo te 
teorije je, da ne obstaja univerzalna zasnova organizacije, ki bi bila primerna za vsa 
podjetja, temveč je zasnova odvisna tudi od značilnosti podjetja in okolja, v katerem 
podjetje deluje. Raziskave so pokazale, da na organizacijsko zasnovo neposredno vplivajo 
značilnosti tehnologije podjetja, poleg tega pa tudi zunanje okolje, razdeljeno na tržni, 
tehnično-ekonomski in znanstveni del, vpliva prek spremenljivosti pogojev ter gotovosti 
razpoložljivih informacij na stopnjo diferenciacije in integracije ter posledično na 
učinkovitost poslovanja (Gibson, 1979, str. 312–334). 

Razvoju kontingenčnih teorij o zasnovi organizacije je sledil razvoj kontingenčnih teorij o 
zasnovi upravljalnih računovodskih sistemov. Tako kot pri organizacijski zasnovi tudi 
kontingenčne teorije zasnove upravljalnih računovodskih sistemov poudarjajo, da 
univerzalnih računovodskih sistemov ni, temveč je treba pri zasnovi upoštevati značilnosti 
okolja podjetja. Okolje vključuje tako značilnosti notranjega okolja podjetja kakor tudi 
značilnosti zunanjega okolja (Otley, 1980, str. 414, Emmanuel et al., 1990, str. 57). V 
osnovi je namen kontigenčnega pristopa k zasnovi sistemov določiti značilnost podjetja, jih 
povezati z značilnostmi sistema, ki je predmet zasnove, ter poskušati utemeljiti navedeno 
zadevo.  

Po  mnenju številnih avtorjev je kontingenčni pristop primeren tudi za zasnovo sistema 
kontrolinga v podjetju, pri čemer lahko smiselno uporabimo zasnove s področja 
organizacije, zasnove upravljalnih računovodskih sistemov ter zasnove drugih 
upravljalskih sistemov podjetja. Lowe (1970, str. 767) poudarja, da se je za zasnovo 
uporabnega sistema kontrolinga v organizaciji treba usmeriti na tri veje dejavnikov: 
organizacijske potrebe in cilje upravljalnih sistemov, na zunanje okolje organizacije ter na 
informacijske povezave med zunanjimi in notranjimi upravljalnimi sistemi. Slednja 
omogoča podjetju, da se pravočasno odzove na spremembe okolja, ki vplivajo na 
učinkovito doseganje ciljev. Kontigenčni pristop k zasnovi sistema kontrolinga je treba 
jemati predvsem kot orodje, ki nas opozarja na vse vidike, ki jih je treba upoštevati pri 
zasnovi sistemov in mahanizmov kontrolinga.  

Kontigenčni dejavnik predstavlja vsak dejavnik, ki vpliva na značilnost sistema, ki ga 
želimo zasnovati. 

Kontingenčne dejavnike lahko razporedimo v dejavnike notranjega okolja podjetja, na 
katere ima podjetje neposreden vpliv, dejavnike zunanjega okolja podjetja, v katerem 
posluje podjetje, ter tehnološke dejavnike, ki obsegajo vse tiste dejavnike ki določajo vrsto 
proizvodnega postopka oziroma način zagotavljanja storitev (število proizvodnih faz, 
število tehnoloških procesov, število obratov in proizvodnih oddelkov in njihovo 
medsebojno povezanost, čas izdelave izdelka ...). 

 

2.4  Kontroling in informacijski sistem 

Osnovno nalogo informacijskega sistema za upravljanje in poslovodstvo v podjetju 
definiramo kot načrtovanje in urejanje toka informacij v podjetju na načine, ki bodo 
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 izboljševali produktivnost in proces odločanja. Informacije morajo biti zbrane, shranjene 
in agregirane na način, ki bo omogočal dajati odgovore na pomembna taktična in strateška 
vprašanja (Pučko, 1994, str. 8). 

Informacijski sistem je pomoč kontrolingu, ki predstavlja povezavo med izvajalnim in 
upravljalnim sistemom ter zagotavlja zbiranje, posredovanje podatkov ter oblikovanje 
informacij. V vsakem podjetju moramo slediti potrebam po informacijah in nato izbrati 
takšen  informacijski sistem, ki nam bo omogočal pravilno in točno bazo podatkov. 
Informacijski sistem nam mora nuditi pravilne odgovore za informacijske potrebe.  

Ker so danes informacije ključnega pomena za dobro poslovanje podjetja in ker je 
informacijski sistem jedro vsakega kontrolinga, mora kontroling vsem ravnem 
menedžmenta zagotavaljati vse informacije. Te morajo biti primerne, pravočasne, točne, 
ustrezne in popolne, da jih lahko štejemo za dobre informacije (Hočevar, Igličar, Zaman, 
2002, str. 14). 

Torej lahko rečemo, da je bistvo informacijske družbe informacija. Vsaka informacija je v 
bistvu sestavljena iz podatkov. Potrebno je razlikovati med pojmom informacija in 
podatek. Medtem ko podatki le nevtralno dokazujejo določeno  dejstvo, so informacije 
problemsko usmerjene  in koristijo kot podlaga za odločanje (Hočevar, Igličar, Zaman, 
2002, str. 11). 

Da lahko ustvarimo informacijski sistem, moramo imeti informacije oziroma podatke. 
Različni avtorji različno opredeljujejo informacijski sistem. 

• Informacijski sistem lahko opredelimo kot množico ljudi, strojev, idej, aktivnosti, 
podatkov in postopkov, ki skupaj omogočajo pridobivanje koristnih informacij 
(Damij, 2002, str. 30).  

• Sistem, v katerem se ustvarjajo, shranjujejo  in pretakajo informacije, imenujemo 
informacijski sistem (Gradišar, Resinovič, 2001, str. 338). 

• Informacijski sistem zbira, obdeluje, analizira in širi informacije za določen namen 
(Turban, McLean, Wetherbe, 1999, str. 17). 

Sistem kontrolinga v podjetju lahko deluje, če razpolagamo z ustreznimi informacijami, 
zato je najprimerneje, da izgradnjo poslovno-informacijskega sistema  usmerja glavni 
kontroler v podjetju. Na ta način se lahko izognemo neustrezno opredeljenim 
informacijskim potrebam in hkrati zagotovimo fleksibilnost in dinamičnost 
informacijskega sistema (Potočnik, 1996, str. 119–121).   

Kot vemo, je informacijski sistem povezan tudi s stroški. Informacije upravljalnega 
računovodstva se lahko pridobivajo samo, če smo prepričani, da bo korist od uporabe teh 
informacij večja od stroškov njihovega zbiranja (Drury, 1996, str. 7). Enako oziroma slično 
razmišljajo tudi slovenski avtorji (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, 1998, str. 39), ko pravijo, 
da vrednost informacij ni odvisna od stroškov zanjo, temveč od uspešnosti odločitev in 
izvedbe poslovanja. 

Vedeti moramo, da tudi pravilne in točne informacije niso zagotovilo, da jih bo vodstvo 
družbe uporabilo. Velikokrat si vsak po svoje razlaga določene informacije, zato moramo 
vedeti, da morajo biti informacije izkoriščene dovolj. Te probleme je možno odpraviti, če 
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bodo informacijski sistemi imeli naslednje lastnosti (Emmanuel, Otley, Merchant, 1990, 
str. 98–102): 

• informacijski sistemi morajo biti zasnovani široko in ne nujno le računalniško 
podprti, 

• informacijski sitem mora vsebovati avtomatsko prečiščevanje informacij, zaradi 
česar menedžerji ne bodo dobivali prevelikih količin nepotrebnih informacij, 

• za prenos informacij morajo biti izbrani ustrezni komunikacijski kanali, 

• informacijski sistem mora omogočiti globinsko iskanje oziroma dostop do 
natančnejših informacij ter dostop do nasprotujočih oziroma različnih pogledov na 
informacije. 

Vsa poročila morajo biti podprta z notranjim informacijskim sistemom, ki nam je v pomoč  
pri pridobivanju informacij, ki jih potebuje menedžment pri vodenju podjetja. Notranji 
informacijski sistem je popoln in ustrezen le tedaj, če izpolnjuje minimalne pogoje. Ti se 
kažejo  v poznavanju odgovorov na vprašanja: kaj in kje informirati, čemu informirati ter 
kdaj koga informirati. Vsi izvajalci notranjega informacijskega sistema morajo imeti 
opredeljene naloge, da  je vidna transparentnost njihove potrebnosti in koristnosti.  Vedeti 
moramo, kako informirati oziroma kakšen stil informiranja si moramo izoblikovati. 
Tovrstno delo zahteva sistematičen pristop, ki zagotavlja kakovostne izdelke oziroma 
informacije. Ne moremo ga prepustiti zgolj volji in sposobnostim oziroma navdihu 
posameznih izvajalcev.  Pomembno je zlasti, da vemo oziroma odgovorimo na vprašanje 
kdaj informirati. Ker so poslovni procesi izpostavljeni hitrim spremembam in nalogam, so 
potrebne hitre in pravilne odločitve. Informacijski procesi morajo biti v skladu z dinamiko 
drugih procesov v podjetju. Potrebne so pravočasnost, točnost in hitrost. Na koncu se nam 
še poraja vprašanje, čemu informirati. Različne naloge poslovodstva pogojujejo 
informacijske želje in potrebe po informacijah. Želje so lahko tudi subjektivne narave in ni 
nujno, da so potrebne za poslovno odločanje. Potrebne in objektivne so le tiste,  ki izvirajo 
iz odločitvenih nalog. Kontroler ima nalogo, da uskladi vse informacijske želje, potrebe in 
ponudbe. Pri reševanju poslovnih problemov je prisoten menedžer, ki gleda na sam 
problem in njegovo rešitev s svojim pogledom. Na drugi strani so pa izdelovalci poročil 
oziroma informacij, ki delujejo v vlogi ponudnikov informacij. Tudi ti gledajo na problem 
s svojim očmi in svojim pogledom in ni nujno, da se bo njihova ponudba v celoti ujemala s 
potrebami uporabnikov. Vsekakor potrebujemo kakovostne poslovne informacije.  

Informacijski sistem je mogoče uresničevati na različne oblike in načine, zato lahko 
govorimo o naslednjih vrstah informacij: 

• z vidika oblik informacij je mogoča ustna in pisna informacija, 

• z vidika vrste odločanja imamo predračunske, obračunske in nadzorne informacije, 

• z vidika kontinuiranosti imamo redne in posebne informacije, 

• z vidika kroga in namena uporabe imamo splošne in posebne informacije, 

• z vidika izvora podatkov imamo notranje in zunanje informacije in 

• z vidika predmeta poročanja imamo informacije o financiranju, nabavi, prodaji, 
ekonomiki. 
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Vse formalne informacije posredujemo v glavnem v pisni obliki. Predračunske informacije 
so namenjene usmerjevalnim odločitvam, obračunske pa nas poučijo o uresničevanju 
procesov in stanj. Nadzorne informacije nas seznanjajo o odmikih med želenim in 
uresničenim. Redne informacije so splošne in standardizirane ter jih redno in v vnaprej 
opredeljeni obliki posredujemo zunanjim uporabnikom. Najbolj pogoste so redne in 
splošne kratkoročne, to se pravi medmesečne in mesečne informacije. To so informacije o 
stroških po vrstah, mestih in nosilcih, o vrstah in obsegu prodaje in nabave ter terjatvah in 
obveznostih  ter o plačilni sposobnosti.  

Torej nam vsaka informacija omogoča vpogled v stanje in poslovne procese, ki sodelujejo 
pri uresničevanju poslovnih nalog. To je znanje, ki ga potrebujemo pri usmerjanju in 
uravnavanju poslovnih nalog. Za to skrbijo strokovno usposobljeni ljudje, ki vedo, kako je 
potrebno priskrbeti in evidentirati podatke o procesih in stanjih v podjetju, kako je 
potrebno posredovati to znanje odločevalcem, da bi bilo poslovanje podjetja učinkovitejše 
in uspešnejše. 

 

2.5  Kontroling in računovodstvo  

Kontroling je informacijska dejavnost, ki ustreza odločevalno naravnanemu 
računovodstvu. Zato je kontroler predvsem odločevalno naravnan računovodja, ki mora 
biti (Koletnik  2001, str. 14):          

• strokovnjak za podjetniško ekonomijo in ne samo za obravnavanje računovodskih 
podatkov,  

• glavni načrtovalec in skrbnik poslovno-informacijskega sistema,  

• dober poznavalec poslovnih funkcij, 

• imeti mora smisel za poslovno ustvarjalnost ter ekonomsko znanje, 

• človek s poklicnimi  in značajskimi vrlinami za reševanje poslovnih problemov. 

Obvladovanje notranje ekonomije je osnova računovodenja1. Od računovodje se pričakuje, 
da bo aktivno sodeloval pri snovanju poslovnih ciljev in smeri njihovega uresničevanja ter 
pri nadzoru vsega tega. Zato se govori o kontrolerju kot računovodji.  Pri uresničevanju 
njihove dejavnosti jim služi kot orodje informacijski sistem. Vodstvo in lastniki  oblikujejo 
in nadzirajo skupne cilje podjetja, kontroler pa skrbi za postavljanje in nadziranje 
usklajenih ciljev vseh poslovnih dejavnosti podjetja. Osnovne naloge računovodje oziroma 
kontrolerja so skrb za obstoj in razvoj podjetja, načrtovanje in nadziranje ter uresničevanje 
poslovnih ciljev. Računovodja skrbi za politiko podjetja, za napovedi in za načrtovanje.  
Pogoj za uspešno delovanje računovodja je nenehno postavljanje ciljev v podjetju, v 
dejavnosti podjetja in procesih podjetja. Računovodja v podjetju mora biti ekonomski 
strokovnjak. Dober računovodja mora biti skrbnik ekonomskega položaja in dobrega 
uspeha v podjetju.  

1V slovenski literaturi se računovodstvo deli v finančno in stroškovno računovodstvo. Finančno 
računovodstvo je splošno računovodstvo, ki podrobno obravnava terjatve, obveznosti in denar, in je 
namenjeno tudi zunanjim uporabnikom. Stroškovno računovodstvo je računovodstvo notranjega poslovanja, 
ki podrobno  proučuje osnovna sredstva, material, stroške, proizvode in storitve, pa tudi vpliv posameznih 
smeri prodaje na celoten poslovni izid (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, 1998, str. 17–18). 
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Slika 5: Pojmovne in vsebinske razsežnosti kontrolinga 

 

 

 

Vir: Koletnik, 2002, str. 20. 
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Računovodsko nadziranje in analiziranje je pomembno za podjetje. Evropske računo-
vodske teorije in prakse govorijo o računovodstvu kot informacijski dejavnosti, ki je 
namenjen zunanjim in notranjim uporabnikom informacij. To dejavnost delijo na zunanje 
in notranje računovodstvo. Zunanje računovodstvo imenujemo tudi finančno ali poslovno 
knjigovodstvo, ki je usmerjeno k zunanjim uporabnikom, npr. bankam, dobaviteljem, 
zbornicam ter nam najprej omogoča vpogled v ekonomski položaj gospodarske družbe. 

Ob podatkih o predhodnih časovnih vrstah in stanjih omogoča računovodski in finančni 
nadzor izdelovanje izkazov uspeha in bilanc stanja. Spremlja predvsem poslovne dogodke, 
ko so povezani s poslovnim okoljem.  

Finančno knjigovodstvo sestavlja predvsem letne obračune, urejene s pravnimi predpisi za 
poslovne in davčne potrebe. Notranje računovodstvo imenujemo tudi obratovno knjigo-
vodstvo, ki podpira poslovodstvo gospodarske družbe s podatki in informacijami za 
potrebe poslovnega odločanja. V tej zvezi stroškovno računovodstvo pripravlja mesečne, 
četrtletne preračune in račune poslovanja. Mnoga podjetja imajo poleg finančnega 
računovodstva še kontroling, ki ne vključuje zunanjega računovodskega poročanja. Tako 
na primer se v Nemčiji razlikujejo računovodske storitve za zunanje in notranje uporabnike 
računovodskih informacij. Stroškovno računovodstvo, predračunavanje in poročanje  so  
glavne naloge kontrolinga.  

Kontroling je usmerjen v dosego dolgoročnih in zastavljenih ciljev. Vodstvo podjetja je 
odgovorno za vodenje poslovnih knjig, za delovanje notranjega kontrolnega sistema, za 
izbiranje in uporabljanje računovodskih pravil ter za pravilno predstavitev ekonomskega 
položaja podjetja. Pravilnik za računovodski sistem in notranje kontrole mora ustrezati 
mednarodnim standardom revidiranja. Vsak revizor mora potrditi pravilnost računo-
vodskega sistema v posamezni gospodarski družbi ali v posameznem podjetju. Nemški 
kontrolig razlikuje npr. pojmovno in vsebinsko razliko med računovodstvom in 
kontrolingom. 

Sistem notranjega kontroliranja je načrt organiziranosti ter  vseh metod in postopkov, ki jih 
je poslovodstvo podjetja sprejelo, da bi mu bili v pomoč pri zagotavljanju čim bolj 
urejenega in učinkovitega vodenja poslovanja, varovanju premoženja, preprečevanju  in 
odkrivanju napak, točnosti in popolnosti računovodskih  evidenc in pravočasno pripravo 
računovodskih informacij. 

Kontroling računovodstva nam ne daje samo informacij, ki so neposredno povezane s 
funkcijami računovodskega sistema. Posamezne sestavine sistema notranjega kontroliranja 
se omenjajo kot notranje kontrole, vse skupaj pa kot notranja kontrola. Tu je zelo 
pomembno tudi okolje, v katerem kontroling deluje. Notranje kontrole so zelo razvite tam, 
kjer imajo učinkovito notranje revidiranje. Na sistem notranjega kontroliranja vplivajo: 

• organizacijska oblika, 

• poslovodsko kontroliranje, 

• zaposleni. 

Organizacijska oblika je okvir za usmerjanje in nadziranje dejavnosti sistema notranjega 
kontroliranja. Dober organizacijski pristop zagotavlja dobro obveščanje o prenašanju 
pooblastil in obsegu odgovornosti.  Zasnovan mora biti tako, da si posameznik ne mora 
podrediti kontrolnega sistema  in da zagotavlja ločevanje nezdružljivih funkcij. Funkcije 
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niso združljive, kadar njihovo povezovanje lahko povzroči prekrivanje napak. Treba je 
ločiti dostop do sredstev, odobravanje in izvajanje poslovnih dogodkov ter evidentiranje. 

Poslovodsko kontroliranje je odgovorno za vzpostavljanje in delovanje sistema notranjega 
kontroliranja. Pri delovanju svoje funkcije mora redno preverjati ustreznost notranjega 
kontroliranja, da bi zagotovilo učinkovito delovanje vseh pomembnih notranjih kontrol. 

Nekatere nadzorne funkcije lahko poslovodstvo prenaša  na notranjo revizijsko službo, 
zlasti tiste, ki so povezane s kontrolo notranjega kontroliranja. Taka služba presoja, ali je 
poslovni sistem dovolj močen, da zadrži nezaželene negativne vplive iz okolja. 

Podjetja poslujejo v vedno bolj tveganem poslovnem okolju. Imamo  nekatere negativne 
vplive iz okolja, ki se jim podjetja ne bodo mogla izogniti.   

Tudi zaposleni so zelo pomembni v delovanju vsakega sistema, saj je delovanje vsakega 
sistema odvisno od sposobnosti in poštenosti ljudi v njem. Zato so zaposleni pomembna 
kategorija, ki jo je treba upoštevati pri vzpostavljanju in delovanju sistema notranjega 
kontroliranja. Vsak poslovni sistem je odvisen od poštenosti in spodobnosti ljudi. 

 

2.5.1 Računovodski informacijski sistem in mesto odgovornosti 

Bistvo sodobnega računovodskega sistema je učinkovita povezanost vseh omenjenih 
funkcij. Knjigovodstvo mora biti usmerjeno k potrebam nadzora in analize ter metodološko 
usklajeno s predhodnim računovodskim načrtovanjem. Le tako smotrno grajen 
računovodski informacijski sistem je lahko učinkovito orodje za sprejemanje odločitev 
(Turk, 1993, str. 35).  

Računovodsko informiranje je končna stopnja knjigovodenja, računovodskega 
predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja (SRS, 2001, 
točka 30.1.). 

Računovodski informacijski sistem pokriva potrebe po informacijah številnih notranjih in 
zunanjih uporabnikov. Po SRS so notranji uporabniki informacij (SRS, 2001, točka 30.7.): 

• izvajalci posameznih nalog v podjetju, ki morajo odločati o podrobnosti izvajanja, 

• zaposleni v podjetju, 

• vodstvo podjetja, 

• upravljalni in nadzorni organi podjetja. 

Za potrebe notranjih uporabnikov skrbita upravljalno in stroškovno računovodstvo. 
Upravljalno računovodstvo je usmerjeno v oblikovanje računovodskih informacij za 
potrebe odločanja. Stroškovno računovodstvo pa spremlja, analizira, nadzoruje stroške. 

Zunanji uporabniki računovodskih informacij pa so (SRS, 2001, točka 30.8.): 
posojilodajalci, dobavitelji, kupci, lastniki podjetij, država. 

Za potrebe zunanjih uporabnikov skrbi v glavnem finančno računovodstvo. 
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Računovodskega nadziranje ne smemo enačiti s poslovodskim nadziranjem. Prvo 
zagotavlja pravilnost in kakovost računovodskih informacij, drugo pa deluje za uresničitev 
postavljenih ciljev podjetja (Hočevar, 1994, str. 25). Podlaga  računovodstva odgovornosti 
so odmiki, ki nam kažejo razliko med planiranim in realiziranim.  

Druga naloga računovodstva odgovornosti je izbira podatkov, ki jih vsebujejo posamezna 
poročila. Poročila morajo vsebovati podatke, ki jih poslovodja nadzoruje. Vendar pa 
celotno sliko poslovanja mesta odgovornosti vodja dobi s spoznavanjem vseh ekonomskih 
kategorij, ki zadevajo to mesto. Računovodstvo odgovornosti mora opredeliti tudi osebe, ki 
so jim poročila namenjena,  torej poslovodja je odgovoren tudi za tiste dejavnosti, ki jih 
prenese na nižje poslovodje (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, 2001, str. 182–183). 

Mesto odgovornosti je skupek aktivnosti, ki pripadajo določenemu poslovodji ali skupini 
poslovodij.  Sam nastanek mest odgovornosti je rezultat sprememb v poslovnem okolju, ki 
se mu poslovni sistem težko prilagaja, ali rezultat potreb po kontroli nad stroški.  

Mesta odgovornosti so pomembna kategorija decentralizacije poslovanja, ki razbremeni 
vodstvo operativnih odločitev, poveča učinkovitost vodenja poslovnih procesov ter  zaradi 
večje samostojnosti povečuje motiviranost in delovno zadovoljstvo zaposlenih. 

Mesto odgovornosti temelji na zahtevi, da pripada vsak del podjetja določenemu mestu 
odgovornosti. Nastanek mesta odgovornosti je na eni strani rezultat stalno spreminjajočega 
se poslovnega okolja, ki se mu centralizirani sistemi težko prilagajajo, na drugi strani pa 
potrebe po nadziranju stroškov. Računovodstvo odgovornosti pa je namenjeno merjenju 
uspešnosti mest odgovornosti. Vodstvo podjetja ga uporablja za ocenjevanje poslovodij in 
za motiviranje v smislu doseganja ciljev podjetja. Organizacijske enote, ko nastanejo v 
podjetju, imenujemo mesta odgovornosti. Mesto odgovornosti je tudi mesto odločanja 
(Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, 2001, str. 172).  

Mesta odgovornosti so deli podjetja z naslednjimi lastnostmi (Turk, 1994, str. 83–86): 

• vsako mesto odgovornosti ima enega odgovornega vodjo, 

• vsako mesto odgovornosti opravlja eno ali več konkretnih nalog z natančno 
določenimi cilji, 

• vsako mesto odgovornosti ima na razpolago potrebne vire, s katerimi  lahko 
samostojno razpolaga. 

Vodja mest odgovornosti nadzira kazalce poslovanja, ki jih lahko razdelimo na stroškovno, 
odhodkovno, prihodkovno, dobičkovno in naložbeno (SRS, 1993, str. 103; Turk, 1994, str. 
86–91; Drury, 1994, str. 357– 361).  

Nalogam mest odgovornosti je smiselno dodati še mesto odgovornosti, kjer so vodje mest 
odgovornosti odgovorni za prihodke in stroške izdelkov, medtem ko na stroške obdobja 
nimajo neposrednega vpliva. 
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Slika 6: Organizacijska sestava sodobnega računovodstva 

 

 

Vir: Koletnik, 2001,  str. 32. 
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Odgovornost  računovodstva oziroma kontrolinga računovodstva je spremljanje in nadzor 
nad stroški. Je pa tudi osnova za bolj natančno ocenjevanje uspešnosti in nagrajevanja.  

Stroškovno računovodstvo, predračunavanje in poročanje so glavna naloga kontrolinga. 
Sistem notranjega kontroliranja je načrt organiziranosti ter  vseh metod in postopkov, ki jih 
je poslovodstvo podjetja sprejelo, da bi mu bili v pomoč pri zagotavljanju čim bolj 
urejenega in učinkovitega vodenja poslovanja, varovanju premoženja, v pomoč pri 
preprečevanju  in odkrivanju napak, pri točnosti in popolnost računovodskih evidenc in 
pravočasni pripravi računovodskih informacij. 

 

2.6  Kontroling  proizvodnje  

Temeljna prvina vsakega poslovnega procesa je delovna sila, ki je umska in fizična 
sposobnost zaposlenega.  

Hiter razvoj znanosti in tehnike je povzročil številne spremembe na vseh področjih 
poslovanja. Naraščajoče zahteve tržišča po vedno novih proizvodih z veliko tehnologijo in 
kakovostjo iščejo nove poti k doseganju zastavljenih ciljev. Podjetja razpolagajo z 
zmogljivostmi za ustvarjanje poslovnih učinkov, ki jih je vedno težje prodati. Trgi 
postajajo vse bolj mednarodni, torej odprti za proizvajalce poslovnih učinkov iz 
najrazličnejših gospodarskih okolij. Trgi so polni novih proizvodov in prodajalcev, ki 
krojijo cene, in podjetja morajo vse bolj tekmovati med seboj. Posebno očitne so 
spremembe pri proizvodnji in porabi. Vse večji razvoj v industrijski proizvodnji  je 
povezan  z vse večjo zahtevnostjo tehnoloških procesov, z rastočo konkurenco, z novimi 
oblikami proizvodnih sredstev. Tehnološki razvoj in zmanjšanje življenjskega cikla 
proizvoda ustvarjata v podjetju nove probleme. V  teh pogojih postaja oblika organizacije 
vse bolj zahtevna in zapletena. Vedno bolj pomembno je integrirano obvladovanje in 
zagotavljanje konkurenčne prednost pri trženju končnih izdelkov. 

Delitev dela in specializacija  kot glavni prvini pri reševanju organizacijskih problemov 
postajata poglavitna kazalca pri obvladovanju sodobnih proizvodnih procesov, hkrati se pa 
zaradi hitrih količinskih in kakovostnih sprememb tehnološko-ekonomska optimizacija  
zelo zaostruje. Vse bolj potrošna družba in rastoča proizvodnja nam tudi spreminjata način 
življenja, kar se kaže v številnih neskladjih  med porabo in proizvodnjo, pa tudi v 
posledicah v našem okolju. Zato se morata proizvodnja in poraba obravnavati kot 
soodvisna celota. Poraja se nam vprašanje, kaj je proizvodno-poslovni sistem. Vsaka 
proizvodnja zase je zahteven proizvodni sistem z namenom doseči optimalen rezultat.  

Iskanje novih izdelkov in novih trgov nam omogoča izdelati boljši izdelke, ki jih moramo 
izdelati ceneje, to pomeni z manjšo porabo surovin, energije in v krajšem času. Podjetja se 
morajo prilagajati hitro rastočim potrebam na trgu. Za dosego kakovostne proizvodnje je 
potrebno nenehno iskati nove poti za skrajšanje proizvodnega cikla, manjše proizvodne 
stroške, večji obseg. Seveda morata biti kakovost izdelka in čas njegove izdelave 
konkurenčna. Višja kakovost izdelka ter istočasno zmanjševanje časa in stroškov njegove 
proizvodnje da podjetju možnost, da na trg pošlje cenejši izdelek od konkurenčnega 
podjetja, katerega proizvodnja ni na enako visoki ravni. Šele v tem trenutku  proizvodnja 
dejansko postane konkurenčna.  
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Z razvojem vse bolj sodobnih informacijskih tehnologij nam stroški padajo, po drugi strani 
pa se nam stroški napačnih odločitev povečujejo. Tako nam je na primer uvedba aktivnosti 
v kontroling splošnih stroškov omogočila zmanjšanje števila stroškovnih mest ter njihovo 
oblikovanje po mestih odgovornosti, ki ima za rezultat večjo preglednost poslovanja.  

Organizacijska struktura proizvodnega sistema mora zagotoviti optimalno rešitev 
naslednjih problemov: proizvodni sistem mora imeti strategijo (cilje in metode za 
doseganje ciljev), ključno politiko (smernice za doseganje ciljev) in zgradbo. Za uspešno 
delovanje mora poslovni sistem razviti sredstva za komuniciranje med podsistemi za 
doseganje svoje strateške smeri in osnovne politike.  

Kaj se bo proizvajalo, če so izpolnili potrebne pogoje, kdo bo opravljal delo in kakšno 
znanje ima, iz kakšnih surovin se bo proizvajalo, ali so te surovine naše ali od drugih 
proizvajalcev, koliko je treba proizvajati, da bo proizvodnja donosna, kje se bo proizvajalo, 
da bo dosežena zahtevana kakovost, kako je treba delati, da bo dosežena kakovost, 
optimalna izkoriščenost  kapacitete,  da lahko zahtevano dosežemo, v kolikšnem času 
bomo delo opravili, kdaj je treba začeti delati, da bodo izpolnjeni zahtevani roki? Sodobne 
tehnično-tehnološke in tržne razmere so pomembno spremenile vlogo  same proizvodnje in 
stroškov, povezanih z njo. Razvoj informacijskih sistemov za proizvodnjo temelji na 
združitvi praktičnih izkušenj s področja proizvodnje ter dobrem poznavanju standardov 
kakovosti in varovanja okolja ISO, kar je zelo pomembno  za vzpostavitev celovite 
informacijske podpore v proizvodnji. 

Glavna področja , ki jih podpiramo v proizvodnji: 

• načrtovanje proizvodnje s kalkulacijami, 

• razpis, načrtovanje in spremljanje proizvodnje, 

• kontroling in stroškovni obračun proizvodnje, 

• povezave na avtomatski zajem podatkov s strojem, 

• povezave na neodvisne module financ. 

 

2.6.1 Načrtovanje proizvodnje 

Faza načrtovanja proizvodnje  zajema: 

• večnivojske kosovnice z možnostjo prerazporeditve materialov ali polizdelkov na 
nivo posameznih faz postopka dela, kar je pomembno za časovno načrtovanje 
nabave materialov, 

• postopke dela, v katerih na nivoju posameznih faz dela pripravimo tehnološke 
podatke kot osnovo za planiranje in spremljanje proizvodnje; v teh podatkih so 
zajeti strojni časi, človeški viri, pretočni časi med fazami, pripravno-zaključni časi, 
kontrolni postopki itd., 

• kalkulacijo, ki  temelji na normativih porabe časa in materiala ter planskih cenah in 
je primerljiva s pokalkulativnimi elementi po zaključku proizvodnega procesa.  
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2.6.2 Razpis, načrtovanje in spremljanje proizvodnih aktivnosti 

Izvedbene faze dela, ki so podprte s programsko podporo: 

• razpis delovnih nalogov, ki je povezljiv z načrtom prodaje, pri čemer lahko v fazi 
razpisovanja izbiramo med variantami postopkov dela in variantami kosovnic, 

• načrtovanje  proizvodnje, ki ga lahko najenostavneje rešimo sami. 

Planski del zajema: 

• načrtovanje strojnih kapacitet, načrtovanje človeških kapacitet, načrtovanje porabe 
materialov glede na dinamiko plana proizvodnje, primerjave s planom prodaje, 

• zajem opravljenega dela in proizvodnje z možnostjo povezav na stroje, 

• spremljanje končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje. 

Proizvodni program je osnovna  odločitev, na katere skupine oziroma palete izdelkov bo 
podjetje usmerilo prodajne dejavnosti in proizvodnjo v naslednjem srednjeročnem 
časovnem obdobju. Plan  proizvodnega programa določa obseg proizvodnje in poslovanje 
v podjetju in je usklajen s planom prodaje. Je integralni del strateškega plana podjetja. 

Plan proizvodnega programa: 

• je izhodišče za izdelavo plana proizvodnje, 

• predstavlja vhod za planiranje proizvodnih virov,  

• omogoča stabilno proizvodnjo v okoljih, kjer je povpraševanje neenakomerno. 

Pri planiranju proizvodnega programa  imamo vedno opravka s posameznimi izdelki 
oziroma skupinami izdelkov, skupinami materialov in skupinami kapacitet, zato ga včasih 
imenujemo tudi agregirano planiranje.  Zaradi razkoraka med rokom naročanja končnih 
izdelkov, rokom naročanja repromaterialov ter rokom izvajanja storitev je treba imeti 
realen plan.  

Plan ima značilnost napovedovanja ter ustreznega zagotavljanja virov, nikakor pa ga ne 
smemo uporabiti kot sistem avtomatizacije. Plan je treba implementirati tudi v sistem 
ocenjevanja uspešnosti, vendar pa  se je treba vprašati, ali je ta dodatek mogoče vezati na 
nagrado za doseganje plana. Planiranje proizvodnje mora biti izredno natančno in realno. 

Za vnaprej določeno plansko obdobje, najpogosteje za obdobje letnega plana, strukturirano 
po delnih planskih obdobjih (mesecih), mora prodajana služba ugotoviti povpraševanje 
oziroma mora določiti  predlog plana prodaje: 

• katere izdelke oziroma skupine izdelkov bomo izdelovali, 

• v kakšnih količinah, 

• v katerih planskih obdobjih oziroma ob katerem času nameravamo prodati oziroma 
kakšen dobiček bo dosežen. 

Predlog plana prodaje izhaja iz predvidenih količin ali iz analiz trga, kjer je mogoče na 
osnovi statističnih podatkov o prodaji v preteklih obdobjih napovedati našo prodajo  za 
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naprej. Ni potrebno, da se vsi izdelki, ki so vključeni v plan prodaje, izdelajo v proizvodnji. 
Lahko gre preprosto tudi za preprodajo izdelkov. 

Nadalje  sledi preverjanje razpoložljivih kapacitet oziroma naših tehnoloških možnosti. Ko 
je plan proizvodnega programa narejen, je treba najprej narediti izračun plana proizvodnih 
virov oziroma kapacitet, ki so potrebne za izdelavo vseh njenih sestavnih delov preko vseh 
faz v strukturi proizvodnje. 

Izhodišče za določanje potrebnih kapacitet so normativi kapacitet (normativni čas) za 
izdelke, izvedeni iz proizvodnih postopkov. Za izdelke, ki v danem trenutku niso še razviti, 
so pa potrebne ocene kapacitet. Kapacitete se določijo po skupinah delovnih mest. 
Potrebne kapacitete je potrebno primerjati z razpoložljivimi kapacitetami. Če so kapacitete 
premajhne, je treba iskati možnost povečanja kapacitet (nove linije) ali pa smo prisiljeni 
spremeniti plan proizvodnje.  

Nadalje preverjamo možnost materialne preskrbe. Tudi tu velja, da se iz normativov 
materiala  (tehnoloških kosovnic) ugotovi  količina materialov, ki so potrebni za izdelavo 
določenega izdelka. Če za nove izdelke še nimamo normativov materialov, si spet 
pomagamo z ocenami. Ugotovljena paleta izdelkov in količina se primerjata  z nabavnimi 
možnostmi. Pokriti moramo vse materialne potrebe.  

Na koncu moramo še preveriti možnost financiranja določenega izdelka. Vsaka 
proizvodnja povzroči tudi določene stroške, ki jih seveda moramo pokriti.  

Tako materiale in surovine kot aktivnosti in delo je treba plačati. Zato iz normativov 
materiala ugotavljamo materialne stroške, iz normativov časa pa stroške dela.  Seštevku teh 
dveh vrst stroškov dodamo še režijske stroške in dobimo plan stroškov dela. Le-tega 
moramo preverjati z načrtom virov sredstev. Če imamo iz virov pokrite vse stroške 
izdelave, je plan proizvodnega programa sprejemljiv. Če načrtovani stroški niso pokriti,  
moramo  spremeniti predlog plana prodaje ali poiskati dodatne možnosti financiranja, 
seveda če smo zainteresirani, da nam določen izdelek prinese dobiček. 

Ko je plan proizvodnega programa uresničen, postane obvezujoč operativni plan 
proizvodnje in s tem osnova za vse nadaljnje dejavnosti planiranja na nižjih časovnih 
nivojih. 

Metode za izračun plana proizvodnega programa je mogoče razvrstiti v dve skupini. V 
prvo skupino spadajo metode, ki ne iščejo največjega dobička. Ločeno se ugotavljajo in 
usklajujejo potrebne in razpoložljive kapacitete, potrebni in razpoložljivi materiali ter 
potrebna in razpoložljiva denarna sredstva. V vsakem koraku izračuna je možen povratek 
na popravek predloga plana prodaje. Te metode so večinoma preproste, zahtevajo pa 
natančno definicijo izdelkov in proizvodnih procesov. 

Druga skupina metod pa ob danih omejitvah kapacitet, preskrbe z materialom in denarnih 
sredstev ugotavlja maksimalni dobiček. Tu se uporabljajo razni postopki analiz raziskav, 
predvsem linearno in dinamično programiranje.  

Za razliko od prodajnih aktivnosti so proizvodne aktivnosti v okviru posameznih 
programov homogene, poleg tega pa so posamezni proizvodni programi dokaj razumljivi 
in jih je mogoče natančno analizirati. Zaradi tega je potreben nadzor  posameznih 
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aktivnosti. Naloga kontrolinga je predvsem nadzor s standardi, ki proučujejo analizo 
odmikov dejanskih in standardnih proizvodnih stroškov. Pri tem je treba opozoriti, da 
nadzor proizvodnje s standardi ne more potekati preko analize odmikov, temveč ima vpliv 
le na količinske odmike.  

Elementi, ki usmerjajo proizvodne aktivnosti, so: 

• poraba materialov, 

• poraba storitev, 

• poraba neposrednega dela v proizvodnji, 

• poraba dela proizvodne režije, 

• poraba pomožnih materialov,  

• poraba pomožnih storitev.  

Neposredno delo v proizvodnji se nanaša na delo na liniji ob stroju, medtem ko proizvodna 
režija obsega vse, kar ni mogoče pripisati neposrednim stroškovnim nosilcem, vendar ima 
vsekakor povezavo s proizvodnim postopkom in je potrebno za nemoten proizvodni 
postopek.  

Proizvodna režija obsega delo mehanikov, procesničarjev, transportnih storitev v sami 
proizvodnji, medtem ko sodijo stroški dela vodij izmen med splošne stroške proizvodnje. 

Z vidika kakovosti izdelkov je smiselno opredeliti naslednje količine: 

• vrednostni delež izmeta zaradi neustrezne kakovosti vhodnega materiala (delež 

vhodnega izmeta), 

• vrednostni delež izmeta zaradi neustrezne kakovosti med procesom izdelave (delež 

procesnega izmeta).  

Tehnološki dejavniki v proizvodnji so povezani z načinom proizvodnje izdelkov in 
zagotovitvijo storitev in imajo pomemben vpliv na kontroling. Tehnološki dejavniki so 
povezani s poslovnimi učinki ter porabo proizvodnih dejavnikov pri proizvodnem procesu, 
imajo pomemben vpliv na stroškovni sistem, seveda pa tudi na  uspešnost zaposlenih, ki so 
neposredno v proizvodnem procesu. 

Na sistem kontrolinga v proizvodnem procesu lahko vplivajo različni  tehnološki dejavniki.  

Ker imamo različno število izdelkov, polizdelkov, surovin, je potrebna za proizvodnjo 
posameznega proizvodnega programa različna tehnologija. Zato se tudi proizvodne faze 
razlikujejo od programa do programa, vendar so faze povezne, tako da imamo procesno 
proizvodnjo. Prav tako je proizvodnja fizično lahko ločena od lokacije do lokacije, vendar 
so v posameznih primerih tehnološki procesi povezani med seboj. Število tehnoloških 
procesov je veliko in raznoliko in jih lahko uporabljamo pri sorodnih proizvodnih procesih 
s pripadajočimi proizvodnimi viri. Tudi delovna sila je specializirana  in usposobljena za 
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različne delovne in tehnološke procese. Tehnologija nam je znana in stabilna tako 
stroškovno kot  tehnološko.  

Imamo visoko stopnjo avtomatizacije, ki je povezana s posameznimi proizvodnimi fazami 
oziroma tehnološkimi procesi. Pri izdelavi posameznega izdelka je pomembna tako 
časovna kot kakovostna komponenta. 

 

3 POMEN STROŠKOV V PROCESU ODLOČANJA2 

3.1 Definicija stroškov  

Stroški so v denarju izraženi potroški prvin poslovnega procesa. Različni avtorji različno 
definirajo stroške. Vsi pa vidijo stroške kot cenovno izraženo porabo poslovnih prvin 
podjetja, ki je povezano z ustvarjanjem poslovnih učinkov. 

1. Stroški so zmnožek potroškov delovnih sredstev, predmetov dela, storitev in delovne 
sile z njihovimi cenami oziroma obračunskimi postavkami (Turk, Kavčič, Kokotec-
Novak, 2003, str. 99). 

2. Do stroškov pridemo tako, da pomnožimo potroške (količine porabljenih prvin 
poslovnega procesa) z določenimi cenami ali vrednostnimi, s čimer se preko 
skupnega imenovalca spremenijo v stroške (Hočevar, Igličar, Zaman, 2002, str. 72). 

Teoretično opredelitev stroškov  pojmujemo kot vsoto zmnožkov potroškov in cene prvin 
poslovnega procesa (Tekavčič, 1997, str. 15): 
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,  kjer je 

C    strošek,  

Qi   količina poslovne prvine, 

Pi   cena za enoto poslovne prvine i in 

n    število različnih prvin poslovnega procesa. 

Do znižanja stroškov pridemo torej preko zniževanja potroškov ali preko zniževanja 
nabavnih cen. Zniževanje stroškov na enoto poslovnega učinka predstavlja odločilen 
dejavnik pri povečanju uspešnosti poslovanja podjetja. Uspešnost  poslovanja podjetja  je 
osrednja tema proučevanja ekonomike podjetja, ki s tega vidika proučuje predvsem 
prihodke in stroške. Pri tem predstavljajo stroški najobsežnejši del ekonomskega  
proučevanja podjetja (Pučko, Rozman, 1996, str. 88). Tako Pučko kot Rozman 
opredeljujeta stroške kot z nabavnimi cenami ovrednotene potroške prvin poslovnega 
procesa. Stroški so cenovno izraženi potroški delovnih sredstev,  predmetov dela, delovne 
sile in sprotnih storitev, ki nastajajo v poslovnem procesu v podjetju, in so potrebni za 
smotrno pridobivanje učinkov poslovnega procesa (Pučko, Rozman, 1996, str. 90).  

2Celotno poglavje Stroški povzeto po Tekavčič, 1997,  str.17–38. 
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Domači  avtorji tudi navajajo, kdaj o stroških ne moremo govoriti (Turk, Melavc, 1994, str. 
44): 

• ko nimamo opravka s katero izmed prvin poslovnega procesa, 

• ko je prvina v poslovnem procesu prisotna, pa se v tem procesu ne troši, 

• ko prvine poslovnega procesa ni možno vrednostno izraziti (npr. zrak), 

• kadar cenovno izraženi potroški prvin prekoračujejo utemeljeni znesek pri 
prizadevanju za ustvarjanje določenih prvin poslovnih učinkov, 

• kadar cenovno izraženi potroški niso smiselno povezani z nastajanjem poslovnih 
učinkov (npr. zaradi poplave uničen material v skladišču). 

Tuji avtorji nam ponujajo širše opredelitev stroškov: 

• stroški so denarna sredstva, namenjena za doseganje določenega cilja (Horngren, 
Foster, 1991, str. 25), 

• stroški predstavljajo ovrednoteno porabo dobrin in storitev pri proizvodnji in 
prodaji poslovnih učinkov (Preissler, 1995, str. 30), 

• stroški predstavljajo znesek denarnih sredstev, danih v zameno za neko dobrino ali 
storitev (Lewis, 1999, str. 54). 

Kot vidimo, tuji avtorji ne razlikujejo stroškov in izdatkov, medtem ko pa domači avtorji 
menijo, da obstaja povezava med stroški in izdatki. 

Ko govorimo o stroških, imamo v mislih denar, ki ga porabimo za naše potrebe.  Pri 
obravnavanju poslovanja posameznega podjetja pa nas tak način razmišljanja pripelje do 
definicije izdatkov, ki pravi, da so izdatki vsako zmanjšanje denarnih sredstev podjetja 
(Pučko, Rozman, 1996, str. 90). 

Tako obstajajo izdatki (razna darila, pomoči, nakup zemljišča), ki nimajo povezave  s 
stroški podjetja, vsaj neposredno ne. Kupljene prvine se  v poslovnem procesu tudi 
potrošijo in se s tem pretvorijo v učinke poslovnega procesa. Pri tem se izdatki lahko 
časovno pojavijo pred stroški, istočasno kot stroški ali kasneje kot stroški. Nastajajo pa 
tudi stroški, ki ne temeljijo na izdatkih, kot npr. amortizacija podarjene opreme (Hočevar, 
Igličar, Zaman, 2002, str. 74). 

3.1.2  Delitev stroškov 

Tako domači kot tuji avtorji menijo, da je treba obravnavanje stroškov vedno prilagoditi 
namenu njihovega proučevanja (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, 1997, str. 77). V tabeli 1 je 
prikazana razvrstitev stroškov po različnih razvrstitvenih kriterijih. 
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Tabela 1: Razvrstitev stroškov po različnih razvrstitvenih kriterijih 

 

Kriterij za razvrš čanje     Kategorije stroškov 

1. izvor glede na prvine poslovnega procesa • stroški predmetov dela 
• stroški delovnih sredstev 
• stroški dela 
• stroški tujih storitev 

2. pripisovanje posameznim stroškovnim 
objektom 

• neposredni (direktni stroški) 
• posredni (indirektni, splošni) stroški 

3. izvor z vidika obravnavane poslovne   
enote 

• izvirni stroški 
• izvedeni (izpeljani) stroški 

4. obdobje nastanka stroškov • uresničeni (obračunski) stroški, 
pretekli, tekoči 

• načrtovani stroški 

5. obdobje vplivanja na poslovni izid • stroški, ki se lahko zadržujejo v zalogah 
• stroški obdobja 
• zapadli stroški  
• nezapadli storitev 

6. odzivanje na spremembe v obsegu         
poslovanja (obnašanje stroškov) 

• stalni (fiksni) stroški; nujni, odpravljivi 
• spremenljivi (variabilni) stroški; 

napredujoči, sorazmerni, nazadujoči 
• omejeno stalni stroški 
• omejeno spremenljivi stroški 

7. vrednotenje posameznih stroškovnih 
komponent 

• dejanski stroški 
• ocenjeni stroški; normalni 
• standardni stroški 

8. koncepti, pomembni za proces odločanja • razlikovalni (diferenčni) stroški  
• nepovratni stroški 
• obvladljivi stroški 
• izogibni (izbežni) stroški 
• okoliščinski (oportunitetni) stroški 
• odločilni stroški  

Vir: Tekavčič, 1997, str. 18. 

 

3.1.3 Delitev stroškov glede na prvine poslovnega procesa 

Delitev stroškov glede na prvine poslovnega procesa, ki jih povzročajo, vodi do tako 
imenovanih naravnih (tudi načelnih) vrst stroškov, med katere uvrščamo stroške delovnih 
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sredstev, stroške predmetov dela, stroške dela in stroške tujih storitev (Tekavčič, 1997, str. 
19). 

Med delovna sredstva uvrščamo opremo, stroje, zgradbe, naprave. Delovna sredstva pri 
sodelovanju v proizvodnem procesu ohranijo svojo prvotno obliko, postopoma se 
obrabljajo in ne prenašajo svoje tvarine v tvarine proizvoda (Pučko, Rozman, 1996, str. 
36). Na poslovne učinke prenašajo postopoma nabavno vrednost-amortizacija. Zato te  
stroške imenujemo strošek amortizacije. 

Med predmete dela štejemo surovine, material, polproizvode. Predmeti dela se v 
proizvodnem procesu porabijo in fizično spremenijo v poslovne učinke. 

Stroški dela nastajajo s trošenjem umskih in fizičnih sposobnostih delovne sile. 

Vsako podjetje za realizacijo svojega poslovnega procesa potrebuje storitve. Te storitve so 
lahko fizične ali pa razne svetovalne, finančne in druge oblike storitev. 

3.1.4  Delitev stroškov glede na njihovo pripisovanje stroškovnim objektom  

Delitev stroškov glede na njihovo pripisovanje posameznim stroškovnim objektom je ena 
najpomembnejših delitev z vidika potreb stroškovnega in upravljalnega računovodstva ter 
ekonomike podjetja (Tekavčič, 1997, str. 20). Kadar želimo stroške razdeliti na stroškovne 
objekte, govorimo o neposrednih in posrednih stroških. Torej kateri stroški so neposredni 
in kateri posredni? Neposredni stroški so tisti, za katere lahko brez težav rečemo, koliko jih 
je povzročil posamezni stroškovni objekt. Posredni stroški so pa tisti stroški, ki so skupni 
več stroškovnim objektom, in jih moramo na posamezne stroškovne objekte razporediti s 
pomočjo ključev, izraženih v odstotkih. 

Ključ za razporejanje stroškov 100
osnova

stroški splošni
 ⋅= . 

3.1.5  Delitev stroškov glede na izvor z vidika obravnavane poslovne enote 

Stroške glede na izvor z vidika obravnavane poslovne enote delimo na izvirne (nastajajo v 
obravnavani poslovni enoti podjetja) in neizvirne (preneseni v posamezno poslovno enoto 
iz kake druge poslovne enote). 

3.1.6  Delitev stroškov glede na obdobje nastanka stroškov  

Stroške glede na obdobje nastanka delimo na uresničene ali obračunske stroške in 
načrtovane ali prihodnje stroške. Uresničeni stroški se nanašajo na dosežen obseg 
poslovanja in so prikazani v knjigovodskih listinah, zato jih lahko imenujemo tudi 
obračunski stroški. Načrtovani stroški se nanašajo na prihodnje obdobje in imajo 
pomembno vlogo pri sprejemanju poslovnih odločitev. Pri uresničenih stroških je smiselno 
razlikovati med stroški preteklih obračunskih obdobij in stroški tekočega obračunskega 
obdobja. 
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3.1.7  Delitev stroškov glede na obdobje vplivanja na poslovni izid 

Z vidika delitve stroškov glede na obdobja vplivanja na poslovni izid ločimo stroške, ki se 
lahko zadržujejo v zalogah, in stroške obdobja. Stroški, ki se zadržujejo v zalogah, so tisti 
stroški, ki postanejo odhodki in vplivajo na poslovni izid šele takrat, ko podjetje učinke, 
zaradi katerih so nastali, proda in ustvari prihodke. Stroški obdobja pa so tisti, ki vplivajo 
na poslovni izid v obdobju, v katerem so nastali. Pri tem kriteriju razvrstitve stroškov 
poznamo še razdelitev na zapadle in nezapadle stroške. 

3.1.8 Delitev stroškov glede na odzivanje na spremembe v obsegu poslovanja 

Glede na to, kako se stroški odzivajo na spremembe v poslovnem okolju, ločimo stalne 
(fiksne) in spremenljive (variabilni) stroške. Stalni stroški  so po svoji opredelitvi stroški, 
ki niso odvisni od obsega poslovanja in se odzivajo na spreminjanje obsega poslovanja v 
določenem obdobju, tudi če podjetje neha poslovati. Stalni stroški so absolutno stalni samo 
v določenem razponu poslovanja. Njihova  zgornja meja so dane proizvodne zmogljivosti, 
če hoče podjetje povečati obseg poslovanja čez to točko, mora povečati svoje zmogljivosti. 
Dodatne zmogljivosti pa povzročajo skokovito povečanje stalnih stroškov. Zato se je 
uveljavilo ime omejeno stalni stroški. Ponazarjamo jih s stopničasto krivuljo. Med stalne 
stroške spadajo amortizacija osnovnih sredstev, krediti, stroški varovanja, zavarovalne 
premije. 

Spremenljivi stroški so opredeljeni kot stroški, ki so odvisni od obsega poslovanja in  ob 
večjem obsegu poslovanja naraščajo. Vsi spremenljivi stroški se ne odzivajo enako. 
Stroški, ki naraščajo hitreje, kot obseg poslovanja, so progresivni stroški. Nazadujoči 
(degresivni) stroški rastejo počasneje od obsega poslovanja. Nekateri stroški, ki imajo 
pravzaprav lastnosti spremenljivih stroškov, se namreč povečajo šele z zadostnim 
povečanjem obsega poslovanja glede na dane proizvodne zmogljivosti (stroški vzdrževanja 
strojev, ki se ne povečajo z vsako dodatno proizvedeno enoto proizvoda, ampak tako 
pogosto, da še vedno ne moremo govoriti o absolutno spremenljivih, temveč le o omejeno 
spremenljivih stroških). 

Odzivanje stroškov na spremembe v obsegu poslovanja je zelo pomembno za poslovno 
odločanje. 

Tu moramo omeniti še dodatne stroške (stroški, ki so nastali  zaradi dodatne enote 
poslovnega učinka), mejne stroške (ti so porazdeljeni na enoto dodatno proizvedene 
količine poslovnih učinkov; dobimo jih tako, da dodatne stroške delimo z dodatnimi 
poslovnimi učinki). Tako pridemo do povprečnih stroškov, ki jih dobimo, kar celotne 
stroške delimo s poslovnimi učinki. 

3.1.9 Delitev stroškov glede na vrednotenje posameznih komponent 

Glede na način ugotavljanja stroškov oziroma glede na vrednotenje posameznih 
stroškovnih komponent  ločimo dejanske, ocenjene in standardne stroške. To razlikovanje 
je pomembno za vrednotenje uresničenih učinkov in tudi za načrtovanje stroškov (tu 
temelji analiza odmikov uresničenih stroškov  od načrtovanih stroškov). Dejanski stroški 
so stroški, ki so se v proučevanem obdobju dejansko pojavili v danem znesku. Vrednotenje 
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učinkov, ki temelji na dejanskih stroških, zajema dejanske neposredne in dejanske splošne 
stroške. 

Ocenjeni stroški so stroški, ki jih je mogoče pričakovati glede na povprečne dejanske 
stroške v preteklem obračunskem obdobju in glede na nove okoliščine, ki jih lahko 
predvidimo. Pomembni so predvsem kot izhodišče za načrtovane stroške, lahko pa so tudi 
izhodišče za vrednotenje poslovnih učinkov. 

Standardni stroški pa so stroški, ki so v prikazanem znesku teoretično upravičeni. 
Temeljijo na standardnih cenah in standardnih količinah poslovnih prvin po enoti 
poslovnih učinkov. Pomembni so za načrtovanje stroškov in za vrednotenje poslovnih 
učinkov. 

3.1.10 Stroškovni koncepti, pomembni za poslovno odločanje  

Za potrebe poslovnega  odločanja so se razvili naslednji stroškovni koncepti:  

• odločilni stroški (angl. relavant costs), 

• razlikovalni stroški (angl. differential costs), 

• izogibni in neizogibni stroški (angl. avoidable costs), 

• nepovratni stroški (angl. sunk costs), 

• okoliščinski stroški (angl. opportinity costs). 

• obvladljivi stroški (angl. controllable costs). 

Podjetja, ki se želijo  uveljaviti na svetovnih trgih, morajo slediti dosežkom znanstveno- 
tehnološkega razvoja in uvajati sodobne tehnologije, ki so povezane z naraščanjem 
avtomatizacije in računalniško vodenega poslovanja ter z novimi proizvodnimi koncepti, 
kakšna sta »proizvodnja ravno ob pravem času« ter celovito obvladovanje kakovosti. 
Vendar pa zgolj nove tehnologije in novi proizvodni principi v najbolj organiziranih 
panogah ne zagotavljajo vrhunskih poslovnih rezultatov. Vsa podjetja, ki so prisotna na 
najbolj zahtevnih trgih, uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo, a vendar so ena bolj, druga 
manj uspešna. Sodobna tehnologija je tako le potreben pogoj za preživetje podjetja, 
medtem ko zadosten pogoj preživetja predstavlja šele sposobnost, da podjetje vsako od 
svojih aktivnosti opravi brezhibno v prvem poskusu. To pa pomeni, da podjetje potrebuje  
natančne in pravočasne informacije za spremljanje poslovnih odločitev. 

 

3.2  Stroškovni sistemi 

Stroškovni sistem opredeljuje vrste stroškov in način zajemanja in spremljanja stroškov  v 
podjetju. Poslovodstvu zagotavlja informacije, potrebne za načrtovanje in nadzor, in ima 
dve temeljni funkciji (Tekavčič, 1997, str. 154): 

• za potrebe sestavljanja računovodskih poročil, namenjenih zunanjim uporabnikom, 
ugotavlja stroške in jih razmejuje med stroške obdobja ter vrednotenje zaloge, 
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• za poslovodstvo podjetja, ki izvaja nadzor podjetja, zagotavlja zanesljive podatke o 
stroških posameznih poslovnih funkcij in poslovnih učinkov. 

Da bi funkciji čim bolj uspešno opravljal, mora biti primerno izbran glede na stroške, ki se 
pojavljajo v podjetju glede na izbran način zajemaja stroškov v podjetju. 

Vsaka poslovna enota potrebuje za svoje finančno spremljanje tako imenovano stroškovno 
računovodstvo. Podjetje v okviru stroškovnega računovodstva oblikuje sistem stroškov. 

Pojmovnik računovodstva, financ in revizije (Turk, 2002, str. 775) opredeljuje sistem 
stroškov kot »ureditev opredeljevanja in zajemanja stroškov ter njih razporejanje po 
stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih«. 

Stroškovno računovodstvo je tisti del računovodskega sistema, ki spremlja stroške za 
potrebe poslovnega odločanja in finančnega računovodstva, pri čemer potrebe notranjih 
odločevalcev pridobivajo  pomen (Hočevar, 2001, str. 6).  

Končni cilj sistema stroškov v določenem podjetju je namreč vrednotenje poslovnih 
učinkov, ki nam pove, koliko stroškov povzročajo posamezni poslovni učinki. To je 
pomembno iz več razlogov (Tekavčič, 1997, str. 52): 

• ker je izhodišče za vrednotenje zalog nedokončane proizvodnje in gotovih 
proizvodov (vrednotenje zalog lahko pri večji spremembi obsega zalog pomembno 
vpliva na rezultat poslovanja določenega obračunskega obdobja), 

• ker je izhodišče za postavljanje prodajnih cen, 

• ker je izhodišče za presojanje donosnosti posameznih poslovnih učinkov pri danih 
prodajnih cenah. 

Vsak konkretni sistem stroškov vključuje tri sklope odločitev (Tekavčič, 1997, str. 53): 

• način zajemanja stroškov v podjetju,  

• način vrednotenja posameznih stroškovnih komponent,  

• način vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje in dokončanih proizvodov. 

Glede na način zajemanja stroškov v podjetju ločimo sisteme stroškov na temelju delovnih 
nalogov in sisteme stroškov, ki temeljijo na poteku poslovnega procesa. 

Pri načinu vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje in dokončanih proizvodov v osnovi 
ločimo dva sistema, ki predstavljata dve skrajni možnosti vrednotenja zalog, in sicer 
vrednotenje po polni lastni ceni in vrednotenje po spremenljivih stroških oziroma zoženi 
lastni ceni. 

Vsak konkretni stroškovni sistem lahko opišemo s tremi elementi sistema stroškov in 
njihovimi kombinacijami. Tako lahko v enem podjetju temelji na zajemanju stroškov po 
poslovnih nalogih, posamezne stroškovne komponente vrednotijo  po standardnih stroških, 
zaloge pa po zoženi lastni ceni. 
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Slika 7: Mogoče kombinacije temeljnih sestavin sistema stroškov 

 

Sestavina SISTEM STROŠKOV 

Zajemanje 

stroškov 

 

Vrednotenje 

posameznih 

stroškovnih 

komponent 

 

Vrednotenje 

zalog 

dokončanih 

proizvodov 

na temelju poslovnih nalogov 

 

 
 

dejanski     ocenjeni       standardni 
    stroški        stroški          stroški 

 

 

PLC  ZLC     PLC  ZLC       PLC  ZLC 

na temelju poslovnega procesa 

 

 
 

dejanski     ocenjeni       standardni 
    stroški        stroški          stroški 

 

 

PLC  ZLC     PLC  ZLC       PLC  ZLC 

 

Vir: Tekavčič, 1997, str. 54. 

 

4  KALKULACIJE 

Informacije o tem, kje oziroma zaradi česa so stroški nastali, dobimo s pomočjo kalkulacij. 
Kalkulacija je postopek, s katerim obračunamo stroške, ki sestavljajo lastno ceno 
proizvoda. Lahko je tudi način za izračunavanje prodajne cene blaga in storitev. Beseda 
izhaja iz latinščine: »calculus« je apnen kamenček, v preteklosti so ga uporabljali za 
računske operacije. 

Kalkuliranje stroškov je ob vedno večji konkurenci in zahtevnih svetovnih trgih zelo 
pomembno za uspešne poslovne odločitve. Pomembno je, da podjetje vsako od svojih 
aktivnosti brezhibno opravi takoj, za kar potrebuje natančne in pravočasne informacije, ki 
jih lahko dobi s pomočjo kalkulacij stroškov proizvodnje. 

Da bi vedeli, s kakšno ceno naj podjetje oziroma prodajne službe nastopajo na trgu, 
moramo poznati stroške, ki obremenjujejo posamezen izdelek ali skupino izdelkov. Prav 
tako moramo zelo dobro poznati stroške, kadar želimo stopiti na trg, da  bo določen izdelek 
rentabilen. Tako brez poznavanja stroškov tudi ni mogoče priti do pravilne odločitve. 
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Poznavanje stroškov in lastne cene izdelka je pri poslovnem odločanju zelo pomembno. 
Prav tako je za poslovne odločitve zelo pomembna  pravilna in pravočasna informacija o 
lastnih cenah proizvodov, ki jo lahko dobimo s pomočjo kalkulacij stroškov proizvodnje. S 
pomočjo kalkulacije stroškov proizvodnje se tako postavljajo okvirne prodajne cene, 
spremlja se gibanje prodajnih cen in ugotavlja se razmerje prodajnih cen do stroškov. 

Lastna cena izdelka je merilo uspešnosti poslovanja posameznega podjetja, saj nam da 
informacijo o stroških proizvodnje  Vse poslovne odločitve se sprejemajo in uresničujejo  
na podlagi stroškov podjetja in lastne cene izdelka. 

Kalkulacija nam omogoča, da ugotovimo rezultat podjetja, ki ga dosegamo s proizvodnjo 
in prodajo.  

Kalkulacija je računovodsko poročilo, v kateri so na voljo računovodski podatki in 
informacije o zneskih sredstev, o posameznih vrstah stroškov, o lastni (stroškovni)  ceni, o 
prodajni ceni ter o poslovnem rezultatu. Zato je tudi kalkulacija osnova za poslovno 
politično ukrepanje v podjetju, saj na podlagi kalkulacije podjetje načrtuje poslovno 
uspešnost, realnejše postavlja prodajne cene in izvaja analize gibanja stroškov in poslovne 
uspešnosti v času (Pučko, Rozman, 1995, str. 178). 

Kalkulacije uporabljamo še za spremljanje vrednotenja zalog, nadzor nad proizvodnjo in 
primerjavo s sorodnimi podjetji. 

Torej razporejanje stroškov na stroškovne nosilce, ki so povzročili njihov nastanek, 
imenujemo kalkulacija.  

4.1 Vrste kalkulacij 

Kot ugotavljata  Pučko in Rozman (1992, str. 178), poznamo več vrst kalkulacij. 

Z vidika časa ločimo: 

• predračunske kalkulacije, pri katerih zajemamo načrtovane stroške poslovnega 
učinka  in z njimi skušamo vnaprej ugotoviti višino vseh stroškov proizvodnje 
določenega proizvoda oziroma storitve; te kalkulacije so namenjene predvsem 
vodenju poslovne politike in sprejemanju poslovnih odločitev; 

• medkalkulacije delamo vzporedno s potekom poslovnega procesa; omogočajo nam 
sproten nadzor nad poslovnim procesom in njegovo stroškovno učinkovitostjo in 
posledično sprejemanje vseh odločitev; 

• obračunske kalkulacije sestavljamo po končni proizvodnji ali ob koncu poslovnega 
leta; namen obračunskih kalkulacij je, da ugotovimo dejanski znesek stroškov in jih 
razdelimo na stroškovne nosilce; omogočajo nam analizo odmikov dejanskih od 
načrtovanih stroškov in ugotavljanje vzrokov za te odmike; to nam služi kot osnova 
za novi plan. 

Z vidika obsega kalkulacij ločimo: 

• posamične kalkulacije, s katerimi ugotavljamo višino stroškov, ki jih povzroči 
posamezen stroškovni nosilec, 



41 

• s skupinskimi kalkulacijami pa ugotavljamo stroške skupine stroškovnih nosilcev. 

 

 

Glede na to, kakšno ceno ugotavljamo s kalkulacijo, ločimo: 

• kalkulacije lastne cene, 

• kalkulacije prodajne cene, 

• kalkulacije nabavne cene, 

• kalkulacije drugih cen. 

Delitvena metoda razdelitve stroškov na nosilce je primerna le za podjetje z veliko 
proizvodnjo istovrstnih poslovnih učinkov ali pa v tistih, ki imajo veliko proizvodnjo 
istovrstnih učinkov z razlikami v dimenziji ali kakovosti, ki jih lahko damo na isti 
imenovalec.  

Pri delitvenih kalkulacijah razlikujemo: 

• enostavne delitvene kalkulacije, 

• kalkulacije z ekvivalentnimi števili. 

 

4.2 Načela kalkuliranja 

Za pravilno in kakovostno kalkuliranje je potrebno upoštevati osnovna načela kalkuliranja, 
ki prispevajo h kakovosti kalkulacije (Pučko, Rozman, 1992,  str. 179). 

• Načelo natančnosti zahteva zajemanje vseh stroškov, ki jih povzroči proizvodnja                  
določenega   proizvoda. 

• Načelo stvarnosti oziroma dokumentiranosti zahteva, da so vsi zneski upoštevani v    
kalkulaciji dokumentirani. 

• Načelo primerljivosti oziroma urejenosti svetuje ureditev vseh v kalkulacijo zajetih     
zneskov tako, da so možne primerjave z ustreznimi zneski v drugih kalkulacijah, 
kar je osnova kakršne  koli primerjalne analize kalkulacij. 

• Načelo preglednosti in jasnosti zahteva, da je kalkulacija pregledna vsem, ki jo 
uporabljajo. 

• Načelo ažurnosti zahteva pravočasno izdelavo kalkulacij. 

• Načelo časovne razmejitve zahteva razmejevanje stroškov, ki enkratno nastajajo v  
veliki višini, v več zneskih, ki se potem vračunavajo med stroške v naslednjih 
obdobjih.  
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4.3 Metode kalkuliranja    

Ko izberemo metodo kalkuliranja, si pomagamo z naslednjimi načeli (Blaško, 1968, str. 
121): 

• načelo prilagodljivosti, ki zahteva, da metodo obračunavanja stroškov prilagodimo  
konkretnemu podjetju, tehnološkemu procesu, procesu dela in vrsti proizvoda, 

• načelo vzorčnosti, ki določa, da moramo izbrati takšno kalkulacijsko metodo, da bo 
vsaka enota poslovnega učinka obremenjena z dejanskimi stroški, ki jih je 
povzročila, 

• načelo ekonomičnosti zahteva, da izberemo takšno metodo kalkulacije, da stroški in 
izdelave kalkulacije niso večji od koristi, ki jih pričakujemo, načelo ekspeditivnosti 
svetuje, da izberemo tako metodo kalkulacije, ki bo zagotavljala pravočasne 
podatke za analizo in ustrezne poslovne odločitve. 

Največkrat uporabljane metode kalkuliranja:  

• enostavna delitvena kalkulacija, 

• sestavljena (fazna) delitvena kalkulacija, 

• kalkulacija z ekvivalentnimi števili, 

• kalkulacija vezanih proizvodov, 

• kalkulacija z dodatki, 

• kalkulacija po spremenljivih stroških, 

• metoda ABC. 

Izbira metode kalkulacije je odvisna tudi od načina razporejanja stroškov. Najpomembnejši 
dejavnik izbire metode kalkuliranja je način proizvodnje, ki je lahko množičen ali serijski.  

4.3.1 Enostavna delitvena kalkulacija 

Enostavno delitveno kalkulacijo uporabljamo takrat, kadar se podjetje ukvarja z eno vrsto 
izdelkov enake kakovosti ali pa z več vrstami izdelkov, vendar z vsako na svojem 
stroškovnem mestu. Metoda se uporablja le, kadar gre za homogen proizvod (gradbeni 
material), ki se meri z istimi naturalnimi enotami. V tem primeru delitev stroškov na 
neposredne in splošne ni pomembna. Pri tej metodi celotne stroške v obračunskem obdobju 
delimo s celotno količino poslovnih učinkov v poslovnem obdobju. 

Tako dobimo lastno ceno izdelka. 

Lastna cena 
ucinkovposlovnih  kolicina

 ucinkovposlovnih  stroški celotni
= . 
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4.3.2 Sestavljena delitvena kalkulacija 

To vrsto kalkulacije uporabljajo v podjetjih, ki proizvajajo eno vrsto končnih proizvodov v 
več zaporednih fazah. V posamezni fazi izdelan polizdelek se lahko v naslednji fazi dodela 
v polizdelek naslednje faze ali pa gre na trg. Zadnja faza izdela končne proizvode za 
prodajo na trgu (Pučko, Rozman, 1992, str. 184). 

Pri tej metodi obstajata dva načina izračuna lastne cene: 

• izračunajo se lastne cene posameznih faz proizvodnje, ta izračun lastnih cen se 
sešteje, tako se dobi lastna cena končnega izdelka, 

• pri drugi metodi pa se vnaprej ugotovi vse nastale stroške po posameznih fazah, ki 
se nanašajo na proizvedene končne izdelke.  

Pogoja za uporabo sestavljene delitvene kalkulacije sta naslednja (Turk, 1985, str. 212): 

• končni poslovni učinki so istovrstni, 

• poslovni učinki neenakomerno prehajajo preko stroškovnih mest, kjer nastajajo. 

4.3.3 Delitvena kalkulacija z ekvivalentnimi števili 

Pri delitvenem obračunu stroškov poslovnega učinka z enakovrednimi števili računamo s 
sorodnostjo različnih vrst poslovnih učinkov glede na način ustvarjanja ali potrošek prvin 
poslovnega procesa. Stroški, ki gredo na različne vrste proizvodov, so zato v stalnem 
medsebojnem razmerju. Delitvena kalkulacija z enakovrednimi števili se uporablja v veliki 
proizvodnji, kadar se proizvodi med seboj razlikujejo po kakovosti in  obliki. Pri tej metodi 
vzamemo količinsko enoto izbranega poslovnega učinka kot pogojno enoto in 
preračunamo količine drugih vrst poslovnega učinka na količine, izražene v pogojnih 
enotah. Enakovredno število lahko določimo sledeče:  

• naturalni kazalci, 

• oznaka kakovosti, 

• normativi neposrednih stroškov, 

• prodajne cene, izkušnje, 

• analize stroškov. 

4.3.4 Kalkulacija z ekvivalentnimi števili 

Metoda je uporabna v podjetjih, ki proizvajajo sorodne vrste proizvodov v istem 
tehnološkem procesu in iz istih surovin, pri čemer pa obstajajo konstantna razmerja med 
stroški na enoto posameznih vrst proizvodov. Včasih omogoča uporaba te metode tudi 
obstoječe stalno razmerje med prodajnimi cenami različnih proizvodov. V tem primeru se 
predpostavlja, da razmerja med prodajnimi cenami zrcalijo razmerja med normalnimi 
stroški proizvodnje teh različnih proizvodov (Pučko, Rozman, 1992, str. 190). Različne 
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vrste proizvodov se prevedejo v pogojne enote izbranega proizvoda, ki je izbran  za 
pogojne enote.  

Za prevedbo se uporabljajo ekvivalentna števila, ki izražajo konstantna razmerja med 
količinsko enoto posamezne vrste proizvoda in pogojno enoto, določijo pa se na podlagi 

– konstantnih razmerij med stroški za posamezno vrsto proizvodov: 

ekvivalentno število proizvoda x 
proizvoda pogojnega enoto na stroški

 x proizvoda enoto na stroški
 = ; 

– razmerij med prodajnimi cenami: 

ekvivalentno število proizvoda y 
proizvoda pogojnega cena prodajna

 x proizvoda cena prodajna
 = . 

Lastna cena pogojne enote se dobi tako, da se vse stroške deli s številom pogojnih enot (v 
katere so prevedeni vsi proizvodi).  

Lastna cena posamezne vrste proizvodov pa se dobi tako, da se lastna cena pogojne enote 
pomnoži z ekvivalentnim številom te izbrane vrste proizvoda: 

LC proizvoda  y = LC pogojne enote · ekvivalentno število proizvoda y. 

 

4.3.5 Kalkulacija vezanih proizvodov 

V  primeru proizvodnje enega (lahko tudi več glavnih) in enega ali več stranskih vezanih 
proizvodov zanimajo podjetje predvsem stroški oziroma lastna cena glavnega proizvoda. 
Določitev stroškov stranskih proizvodov je v takšnih primerih  zelo težavna ali pa sploh 
nemogoča. Tudi stranski proizvodi se lahko dobro prodajajo. Prihodki od stranskih 
proizvodov se odštejejo od celotnih stroškov. Tako zmanjšani celotni stroški se delijo s 
številom glavnih proizvodov in tako se dobi lastna cena glavnega proizvoda (Pučko, 
Rozman, 1992, str. 192). 

Lastna cena glavnega proizvoda 
proizvoda glavnega kolicina

  proizvodovstranskih  od prihodki - stroški celotni
 = . 

Če proizvajamo več glavnih proizvodov, je potrebno ugotavljati njihove lastne cene, potem 
ko se s pomočjo še neke druge znane metode kalkuliranja  ugotovijo stroški, ki jih mora 
nositi glavni proizvod. 

Tu v glavnem poznamo neposredne stroške glavnih proizvodov, nastane pa problem 
razdelitve splošnih stroškov. Te je treba zmanjšati za prihodke  od stranskih proizvodov in 
jih potem po ključu razdeliti na glavne proizvode, sešteti še z neposrednimi stroški 
posameznih glavnih proizvodov ter jih deliti  s količino posameznega glavnega proizvoda.  

Dobljeni znesek je lastna cena posameznega glavnega proizvoda. 
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Ključ
 stroškovsplošnih  evrazporedit za osnova

 100 stroškovsplošnih ostanek 
 

⋅= . 

Torej pri metodi kalkulacije vezanih proizvodov ne ugotavljamo lastnih cen stranskih 
proizvodov, saj nas njihova proizvodnja ne zanima, ker proizvodnje ne organiziramo, da bi 
proizvajali stranske proizvode. 

Vedeti moramo tudi, po kakšni vrednosti upoštevamo stranske poslovne učinke. Obstajajo 
možnosti (Turk, 1985, str. 127): 

• stranski poslovni učinki so obračunani po tržni ceni, 

• stranski poslovni učinki so obračunani po tržni ceni, zmanjšani za neposredne 
stroške njihove nadaljnje obdelave (predelave), 

• stranski poslovni učinki so obračunani po tržni ceni, zmanjšani za neposredne 
stroške njihove nadaljnje obdelave (predelave) in še za povprečni dobiček. 

4.3.6  Kalkulacija z dodatki 

Kadar podjetje proizvaja več vrst izdelkov, razdeli splošne stroške na stroškovne nosilce s 
pomočjo določenih ključev (stroškovni nosilci  so že obremenjeni z neposrednimi stroški). 
Za ključe se vnaprej določi osnova. 

Pri tej metodi kalkulacije je potrebno najprej razporediti neposredne stroške, ki so 
določljivi vnaprej,  na stroškovne nosilce. Nato se izračunajo ključi za posredne stroške. 
Na koncu razporedijo ugotovljene posredne stroške, ki bremene stroškovne nosilce, na le-
te.  

Ko so razdeljeni s proizvodnimi količinami, dobimo lastne cene. 

Imamo dve varianti kalkulacij z dodatki: 

• zbirna kalkulacija z dodatki oziroma kalkulacija z enotnim  ključem , 

• diferencialna kalkulacija z dodatki oziroma kalkulacija z različnim ključem.  

Pri zbiri kalkulaciji z dodatki se vsi posredni stroški razdelijo na stroškovne nosilce s 
pomočjo istega ključa. 

Pri diferencialni kalkulaciji z dodatki se za razdelitev različnih vrst posrednih stroškov  
uporabljajo različni ključi. 

Med obema variantama ni bistvene razlike, razen da se pri prvi lahko zbirajo vsi posredni 
stroški skupaj in se nato za njihovo razdelitev uporabi le en ključ, kar v praksi ne prihaja v 
poštev, ker si podjetje tega ne more privoščiti zaradi kontrole in nadzora nad stroških. 

Stroškovni nosilec ima lastno ceno, ko ključ pomnožimo z izbrano osnovo ter nato 
produktu prištejemo še vse neposredne stroške stroškovnega nosilca, za katerega se računa 
lastna cena. Nato dobljeno vsoto delimo s količino proizvodov, proizvedenih v obdobju, za 
katerega računamo lastno ceno. 
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4.3.7 Kalkulacija po spremenljivih stroških  

Te  vrste metoda se je uveljavila zadnja, in sicer tako v teoriji kot v praksi. Predvideva, da 
je po posameznih proizvodih smiselno razporejati le spremenljive stroške, saj za stalne 
stroške ni mogoče najti ustrezne osnove za razporejanje. 

Kalkulacija po spremenljivih stroških temelji na razdelitvi stroškov na stalne in 
spremenljive. Stalni stroški nastajajo v podjetju ne glede na proizvedeno količino 
proizvodov, zato jih ne porazdeljujemo na posamezne stroškovne nosilce. Tako se po 
stroškovnih nosilcih porazdeljujejo le spremenljivi stroški, ki so odvisni od obsega 
proizvodnje.  Zato se s to metodo uporablja predvsem za ugotavljanje primerne prodajne 
cene proizvodov podjetja. 

Prodajna cena pa je sestavljena iz spremenljivih stroškov in zneska za pokritje (vsebuje 
tako stalne stroške kot predvideni dobiček). 

Proizvodi, ki imajo višjo stopnjo pokritja, so bolj donosni proizvodi. 

Kalkulacija po  spremenljivih stroških omogoča:  

• lažje spremljanje spremenljivih in stalnih stroškov, 

• določanje spodnje meje, do katere se lahko zniža prodajna cena, 

• hitrejše in lažje določanje prodajne cene,  

• preprostejše planiranje in prikazovanje poslovnega izida, 

• razvidnejši vpliv stalnih stroškov na poslovni izid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Tradicionalni sistemi stroškov 

4.4.1  Spremljanje stroškov po stroškovnih mestih 

Tradicionalne sisteme imenujemo tako, ker izhajajo iz obdobja industrializacije, ko sta bila 
glavna proizvodna dejavnika neposredno delo in material in ko je prevladovala stabilna 
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tehnologija in nerazvit proizvodni program. Bistvo sistema stroškov je pridobiti natančno 
in pravočasno informacijo o stroških za poslovne odločitve v podjetju. 

Tradicionalno se stroški v stroškovnem računovodstvu spremljajo po stroškovnih mestih in 
stroškovnih nosilcih. 

V vsakem podjetju poteka proizvodni proces po določenih fazah proizvodnega procesa in 
na določenih mestih. Vsak postopek povzroči stroške, ki so povezani z mestom nastanka, 
zato govorimo o stroškovnih mestih. 

Stroškovno mesto je funkcijsko, prostorsko ali stvarno zaokrožena enota v podjetju, na 
katerem ali v zvezi s katerim se pri poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče 
razporejati na posamezne stroškovne nosilce in je zanje nekdo odgovoren. Slovenski 
računovodski standardi v zvezi s spremljanjem stroškov po stroškovnih mestih podajajo 
naslednja pravila (SRS 2001, točka 16): 

• število stroškovnih mest je treba prilagoditi njegovi velikosti, organiziranosti, 
poslovanju, uporabljeni metodi razporejanja stroškov po poslovnih učinkih in 
oblikah kontroliranja, 

• pri oblikovanju stroškovnih mest je treba upoštevati popolno razporeditev stroškov, 
ki odpadejo na posamezne poslovne učinke, ter zagotoviti pregled gibanja stroškov 
na ožjih področjih odgovornosti za njihovo nastajanje in za potek poslovnega 
procesa. 

Ugotavljanje stroškov po stroškovnih mestih ima dvojen namen (Turk, Kavčič, Kokotec- 
Novak, 2003, str. 115; Melavc, 1998, str. 64; Hočevar, 1998, str. 40): 

• opredeliti pravilnejšo razporeditev posrednih stroškov na stroškovne nosilce, 

• omogočiti pregled gibanja stroškov na tistih mestih, za katere je kdo odgovoren. 

V podjetju, ki je usmerjeno v proizvodnjo, ločimo stroškovna mesta, ki so neposredno 
povezana s proizvodnjo, stroškovna mesta pomožne dejavnosti in splošna stroškovna 
mesta (Hribar, 1999, str. 107). Stroškovna mesta, ki so neposredno povezana s 
proizvodnjo, lahko oblikujemo kot skupna stroškovna mesta. 

Na skupnih stroškovnih mestih zbiramo stroške, ki jih ni mogoče neposredno pripisati 
določenemu stroškovnemu mestu (stroški čiščenja, energije, amortizacija zgradbe). 

Stroškovna mesta pomožne dejavnosti so potrebna za nemoteno proizvodnjo (vzdrževanje, 
skladišča, logistika, kontrola kakovosti). 

Splošna stroškovna mesta so z vidika razporejanja stroškov začasna stroškovna mesta. Na 
njih zbiramo tiste stroške, ki se ne dajo neposredno zbirati na temeljnem stroškovnem 
mestu, te stroške kasneje razdelimo na temeljna stroškovna mesta s ključi oziroma 
koeficienti dodatka splošnih stroškov, ki se izračunajo na način (Hočevar, Igličar, Zaman, 
2002, str. 86): 

osnova

stroški splošni
   stroškovsplošnih  dodatka koeficient = . 
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Večina sistemov stroškov je dvostopenjskih. V prvi fazi se stroški razporedijo na 
stroškovna mesta, nato pa na stroškovne nosilce. Ko določimo ključe za razporeditev 
stroškov, moramo biti previdni pri določanju pravilne osnove (Hočevar, 2001, str. 14). 

4.4.2  Spremljanje stroškov po  stroškovnih nosilcih  

Stroški vedno nastanejo zaradi nekega vzroka oziroma namena. Namen je proizvod ali 
storitev. Slovenski računovodski standardi pravijo, da je stroškovni nosilec3 poslovni 
učinek, zaradi katerega  nastajajo stroški in s katerim jih je treba povezovati. Drugi 
nameni, zaradi katerih nastajajo stroški, so še kupci, projekti in dejavnosti, za katere 
želimo ugotavljati stroške (Heitger, Organ, Matulich, 1992, str. 35).  

Stroške, ko so nastali  na posameznih stroškovnih mestih, niso povzročila ta stroškovna 
mesta, ampak proizvodi in storitve, ki jih na teh stroškovnih mestih proizvajamo.  
Stroškovni nosilci niso le poslovni učinki, ki jih podjetje prodaja kot končni proizvod, 
temveč so lahko namenjeni nadaljnji predelavi v okviru proizvodne enote. Zato so 
stroškovni nosilci proizvodi ali opravljene storitve, zaradi katerih so stroški nastali in s 
katerimi so tudi povezani in so namenjeni trgu, ali pa  začasni stroškovni nosilci, ki bodo v 
nadaljnji proizvodnji stroške, ki so jih prevzeli nase, prenesli na končne učinke (Turk, 
1980, str. 186). 

Podjetja morajo paziti, da ne opredelijo preveč stroškovnih nosilcev, tako  bi ti povzročali 
prevelike stroške z njihovim zasledovanjem. Število stroškovnih nosilcev je odvisno tudi 
od tipa proizvodnje, saj je tako lahko (Koletnik, 1996, str. 154): 

 pri množinski proizvodnji to celotna količina poslovnih učinkov, 

• pri serijski proizvodnji serija poslovnih učinkov, 

• pri posamični proizvodnji pa posamezen poslovni učinek ali del poslovnega učinka. 

Končni poslovni učinki so namenjeni prodaji ali vključevanju med osnovna sredstva istega 
podjetja, vsi drugi stroškovni nosilci so začasni stroškovni nosilci. 

 

3Stroškovni nosilec je računovodski pojem za posamezne vrste ali skupine proizvodov, odvisno od vrste proizvodnje.  

4.4.3 Slabosti tradicionalnih stroškovnih sistemov 

Slabost tradicionalnih stroškovnih sistemov je, da se ne morejo prilagoditi spremembam 
okolja. Z uvajanjem novih proizvodnih načel prihaja do velikih sprememb v strukturi 
stroškov (Tekavčič, 1997, str. 67). 

1. Zmanjšuje se delež neposrednih stroškov dela, poveča pa se je delež splošnih 
proizvodnih stroškov. Klasično neposredno delo za tekočimi trakovi zamenjujejo 
avtomatizirane proizvodnje linije, ki na drugi strani potrebujejo programerje, 
tehnologe, kontrolorje, vzdrževalce itd. 

2. Povečuje se delež stalnih stroškov glede na spremenljive. 
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Slika 8: Sestava proizvodnih stroškov nekoč in danes 
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Vir: Jackson, 2001, str. 86. 

Vidimo, da se je zelo povečal delež splošnih stroškov, ki jih je  potrebno razporejati na 
stroškovne objekte s pomočjo ključev. Tako postane izbira ključev zelo pomembna. 
Napačna izbira ključev za razporejanje splošnih stroškov vodi do  napačnih informacij o 
stroških posameznih stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev. Napačne informacije pa so 
nezanesljive in lahko pripeljejo do napačnih poslovnih odločitev in sklepov.  

Za ugotavljanje lastne cene posameznega proizvoda je potrebno pravilno povezovanje 
stroškov z njihovimi nosilci. Če to povezovanje ni pravilno, tudi lastna cena poslovnih 
učinkov ne izraža realnih stroškov teh nosilcev. 

Lastna cena bo realna le, če bo zajela vse stroške, ki so nastali pri proizvodnji določenega 
proizvoda, oziroma ko bo vsak proizvod obremenjen s stroški, ki jih je dejansko povzročil 
Stroški drugih proizvodov ne smejo bremeniti proizvodov, s katerimi niso povezani.  

Pri razporejanju stroškov na posamezna stroškovna mesta in stroškovne nosilce nastajajo 
problemi pri razporejanju posrednih in splošnih stroškov. Pri neposrednih stroških tega 
problema ni, saj jih lahko preprosto razporedimo na stroškovna mesta in stroškovne 
nosilce.  

V praksi se pri razporejanju splošnih stroškov na posamezna stroškovna mesta in na 
stroškovne nosilce uporabljajo ključi (razdelilniki), ki olajšajo in znižujejo stroške 
razporejanja. Ključ je ocena stroškov v določenem obdobju, ki temeljijo na izbrani osnovi 
za razporejanje teh stroškov. 

Kakšna pa je pravilnost razporejanja splošnih stroškov po stroškovnih nosilcih s pomočjo 
ključa, je odvisno od tega, kateri ključ bo najbolj natančno razporedil splošne stroške  na 
tista stroškovna mesta, ki so dejansko povzročili te stroške. Čim boljša je odvisnost med 
gibanjem osnove in gibanjem splošnih stroškov po posameznih stroškovnih nosilcih, tem 
bolj natančen je ključ za delitev stroškov (Pučko, Rozman, 1992, str. 181). 
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Za razporejanje splošnih stroškov po stroškovnih nosilcih uporabljamo različne osnove. 
Prva skupina osnov zajema naturalne ali fizične količine, druga skupina pa operira z 
vrednostmi. 

Naturalne količine so:  

• porabljena količina predmetov dela, 

• porabljeno  število ur neposrednega dela, 

• porabljeno število strojnih ur, 

• površina proizvodnje,  

• število zaposlenih v neposredni proizvodnji. 

Med osnovami, ki so izražene v vrednosti, so: 

• vsi neposredni stroški, 

• plače zaposlenih, 

• stroški predmetov dela, 

• prodajna vednost proizvodov, 

• vrednost delovnih sredstev. 

Kot osnovo za razdelitev splošnih stroškov proizvajanja največkrat uporabimo direktne 
stroške dela, kot osnov za razdelitev splošnih stroškov nakupa, uprave in prodaje pa sta 
možni dve osnovi, in sicer skupni neposredni stroški in splošni proizvajalni stroški. Ta 
primer lahko uporabimo, če ne nastanejo odmiki pri  razporejanju splošnih stroškov.  

V primeru, ko pa vidimo, da ta razdelitev splošnih stroškov ni v redu, je treba razdelitev 
splošnih stroškov popraviti s ponovnimi razčlenitvami stroškov nakupa, uprave in prodaje.   
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4.5  Koncept stroškov po aktivnosti poslovnega procesa: metoda  ABC 

4.5.1  Pomen metode ABC 

V svetu, zlasti v ZDA, je zaradi vse ostrejše konkurence in bolj razvitih  tehnoloških, 
informacijskih in drugih poslovnih metod  prišlo do novih pristopov  h kalkulaciji lastne 
cene, ki se kažejo v drugih strukturah in drugih vrstah stroškov. Tradicionalni 
računovodski sistemi pri kalkulaciji lastne cene proizvoda so pokazali vrsto 
pomanjkljivosti (struktura stroškov se je spremenila  v smer večjega obsega splošnih 
stroškov, po drugi strani pa imamo vse manjše deleže indirektnih stroškov materiala,  
storitev in dela). Pri dvostopenjski metodi kalkuliranja z dodatki se splošni stroški še 
naprej prenašajo na stroškovne nosilce s pomočjo ključev, ki kot osnovo uporabljajo 
neposredne stroške dela in materiala. Ugotovili so, da  ključi  ne kažejo potrebe za 
spremljanje poslovnih odločitev posameznega proizvoda po različnih vrstah splošnih 
stroškov, pač pa še bolj s splošnimi stroški obremeni tiste proizvode, ki imajo več 
neposrednih  stroškov, medtem ko so drugi podcenjeni. Zato so tradicionalni računovodski 
sistemi za spremljanje poslovnih odločitev nerelevantni. Potrebne so nam pravilne 
informacije za doseganje temeljnega cilja poslovanja. Posledica tega je koncept stroškov 
na temelju aktivnosti poslovnega procesa-angl.activity based costing, ABC. 

Metode kalkuliranja stroškov na podlagi metode ABC naj bi omogočile boljši nadzor in 
lažje obvladovanje stroškov, natančnejše razporejanje stroškov na proizvode in storitve, 
ustrezno določanje prodajnih cen proizvodov in storitev in boljše spremljanje gibanja 
stroškov pri različnih obsegih proizvodnje  (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, 2003, str. 123). 

Koncept  metode ABC temelji na predpostavki, da stroškov ne povzročajo izdelki in 
storitve, ki jih proizvajajo v podjetju, temveč aktivnosti, ki so potrebne za proizvodnjo. 
Stroškov ne povzročajo poslovni učinki, temveč aktivnosti poslovnega procesa v podjetju, 
ki so potrebne za nastanek proizvodov in storitev (poslovnih učinkov). Logična zaporedja 
določenih aktivnosti pa tvorijo posamezne procese. 

Aktivnost je torej obravnavana  kot osrednja sestavina spremljanja stroškov po aktivnosti 
poslovnega procesa, stroški pa so kazalci neoptimizirane uporabe aktivnosti (Cokins, 1996, 
str. 11). 

Razlogi, ki so privedli do uveljavitve  metode ABC (Tekavčič, 1992, str. 621): 

• sprememba strukture stroškov, do česar pride zaradi avtomatizacije in fleksibilnejše 
organizacije podjetja, 

• naraščanje aktivnosti in opravil za pripravo proizvodnje, načrtovanja, koordinacije, 

• sistemske napake in pomanjkljivosti obstoječih metod kalkulacij, ki ne zagotavljajo 
kakovostnih informacij o stroških za potrebe ravnanja in upravljanja. 

Turney (1996, str. 95) govori o dveh dimenzijah metode ABC. 

Osnovni model metode ABC prikazuje dva vidika, in sicer stroškovni in procesni vidik. 
Stroškovni vidik nam omogoča bolj natančno določiti stroške posameznih stroškovnih 
nosilcev. 
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Procesni vidik analizira nefinančne informacije skozi aktivnosti in se sprašuje, zakaj so 
stroški nastali in kako uspešn je bila poraba aktivnosti  izkoriščena za svoje izvajanje. 

S stroškovnega vidika razporejanja stroškov po posameznih stroškovnih nosilcih poznamo 
naslednje sestavine metode ABC (povzeto po Turneyju, 1996, str.  95–111). 

1. Poslovna prvina  

Ekonomski elementi, ki so povezani z neposredno izvedbo aktivnosti ter pomenijo vir 
stroškov. V proizvodnem podjetju se pojavljajo prvine: material, delo, ogrevanje, 
oglaševanje  ipd. 

2. Aktivnosti 

Aktivnosti so tiste, ki trošijo prvine poslovnega procesa za izdelavo izdelkov ali 
opravljenih storitev. Razlikujejo se glede na tehnologijo in poslovne procese v podjetjih. 
Definiranje aktivnosti pa je odvisno tudi od samega pristopa k poslovnemu procesu – če je  
podjetje usmerjeno k veliki kontroli kakovosti izdelkov, bo tako tudi oblikovalo aktivnosti, 
ki se pojavijo v podjetju. Običajno velika podjetja združujejo aktivnosti glede na funkcije 
(npr. razvoj novega izdelka), manjša podjetja pa jih razkropijo po podjetju. 

3. Center aktivnosti  

Center aktivnosti je zbir vseh povezanih aktivnosti v podjetju. Njegov namen je olajšati 
načrtovanje in nadzor po poslovnih funkcijah ali procesih. Prodajni center aktivnosti bo na 
primer združeval vse aktivnosti, ki se pojavijo v prodajni funkciji podjetja. 

4. Merilo uporabe virov 

Z merilom uporabe virov razporejamo stroške po posameznih aktivnostih. Z izbranimi 
faktorji ocenimo uporabo poslovnih prvin v okviru posamezne aktivnosti in jih s temi tudi 
obremenimo. 

5. Stroškovni bazen 

Stroški, ki zadevajo serijo aktivnosti, sestavljajo stroškovni bazen; vsak pripada 
določenemu stroškovnemu nosilcu glede na mero aktivnosti. 

6. Stroškovni element 

To je del stroškovnega bazena in predstavlja strošek poslovne prvine, ki je določen 
aktivnosti. 

7. Mera aktivnosti 

Mera aktivnosti je mera, s katero razporejamo stroške aktivnosti na končne stroškovne 
objekte. Meri pogostnost posamezne aktivnosti v zvezi s posameznim izdelkom ali 
posameznim kupcem in je potrebna za izvedbo. Stroški so po stroškovnih nosilcih 
razporejeni natančneje, kadar so mere aktivnosti neposredne ali čim bliže s samo uporabo 
aktivnosti. Torej razporejanje stroškov poteka na podlagi meril aktivnosti4 (angl. cost 
measures), ki so lahko na primer število sestavnih delov proizvoda, število premikov 
materiala, število sprememb v dizajnu, število kupcev, dobaviteljev, število sprememb v 
proizvodnem procesu (Tekavčič, 1997, str. 97). Merilo aktivnosti je vedno opredeljeno v 



53 

količinskih enotah in nam pove, katere aktivnosti in v kakšnem obsegu so bile uporabljene 
za posamezen stroškovni nosilec. 

8. Stroškovni nosilec  

To so izdelki, polizdelki, storitve, projekti, na katere prenašamo stroške in so prvi razlog za 
izvedbo aktivnosti. Hierarhija stroškovnih nosilcev nudi tudi možnost pregleda vrednosti 
različnih ravni.  

Določanje stroškov posameznim stroškovnim nosilcem omogoča ugotavljanje, koliko so 
posamezni stroškovni nosilci dobičkonosni za podjetje in natančne preglede, kako se 
spreminja vrednost posameznih stroškovnih nosilcev z zmanjševanjem stroškov. S stališča 
kupca lahko na primer ugotovimo analitično vse stroške, ki jih imamo z zadovoljevanjem 
posameznega kupca, pri tem pa upoštevamo dve komponenti: stroške izdelka, ki ga kupec 
kupi, ter stroške vzdrževalnih aktivnosti pri prodaji. Kupce pa lahko tudi razporejamo po 
skupinah in tako ugotavljamo donosnost posameznih distribucijskih kanalov.  

Slika 9:  Dvodimenzionalni vidik metode  ABC s sestavnimi deli 

 

Vir: Turney, 1996, str. 96; Cokins, 1996, str. 79. 

 

 
4Merilo aktivnosti je začasni stroškovni nosilec. 
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4.5.2 Postopek uvajanja metode ABC 

Postopek uvajanja  metode ABC mora biti točno določen in načrtovan. Ker se podjetja 
razlikujejo po potrebah, velikosti, kompleksnosti, vrstah aktivnosti in procesih, proizvodih 
in kupcih, se razlikujejo tudi v načinu planiranja uvedbe metode ABC v prakso. Ne glede 
na to se v osnovi načrtovanje  izvaja v naslednjih korakih (Turney, 1996, str. 226): 

• določitev ciljev, kaj jih želimo z  metodo ABC doseči, 

• opis informacij, ki so potrebne, da so cilji doseženi (namen), 

• določitev obsega (obseg projekta), 

• opis organizacijske strukture podjetja, 

• določitev članov tima, ki bodo oblikovali projekt, 

• določitev potrebnega izobraževanja za menedžmet, izvajalce in uporabnike metode, 

• dokončanje projektnega plana (naloge in čas trajanja projekta), 

• načrtovanje stroškov projekta. 

Uvajanje sistema  metode ABC v praksi poteka v dveh delih: 

• zbiranje stroškov na ravni aktivnosti, 

• razporejanje stroškov na stroškovne nosilce. 

Postopek zbiranja stroškov na ravni aktivnosti je naslednji (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, 
1997, str. 96): 

• identifikacija aktivnosti, to je povzročiteljev stroškov, 

• ugotavljanje stroškov, povezanih s posamezno aktivnostjo, 

• združevanje ustreznih aktivnosti in z njimi povezanih stroškov v homogene 
stroškovne skupine (stroškovne bazene), ki predstavljajo centre za razporejanje 
stroškov na posamezne stroškovne nosilce, 

• določanje meril aktivnosti, ki morajo biti čim tesneje povezana s povzročitelji 
stroškov (aktivnostmi), 

• izračunavanje meril aktivnosti na vsakem stroškovnem bazenu, ki glede na 
končnega stroškovnega nosilca pomenijo količnik za razporejanje splošnih 
stroškov. 

V drugem delu se stroški posameznih aktivnosti prenašajo na stroškovne objekte oz. 
stroškovne nosilce s pomočjo prej opredeljenih meril oziroma s količnikom  začasnega 
stroškovnega nosilca.  
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Slika 10: Postopek pripisovanja stroškov posameznim stroškovnim nosilcem po metodi  ABC  

 

Vir: Hočevar, 1995, str. 92.  

 

4.5.3 Opredeljevanje aktivnosti  

Sistem stroškov po aktivnostih poslovnega procesa predpostavlja, da je aktivnost bistvo 
spremljanja in razporejanja stroškov. Stroške povzročajo aktivnosti poslovnega procesa v 
podjetju, ki so potrebne za nastanek proizvodov in storitev (poslovnih učinkov).  Proizvodi 
in storitve porabljajo aktivnosti, te pa trošijo prvine poslovnega procesa in s tem 
povzročajo stroške.  

Aktivnosti v posameznem podjetju  delimo na primarne in sekundarne. 

Primarne aktivnosti so tiste, ki se nanašajo direktno na stroškovne nosilce. Bistvo tovrstne 
aktivnosti je, da je izvršena aktivnost pripisana stroškovnemu nosilcu, ki je to aktivnost 
povzročil.  

Sekundarna aktivnost pa podpira primarno aktivnost. Razdelitev med primarno in 
sekundarno je odvisna od tega, kaj je stroškovni nosilec. Če je stroškovni nosilec proizvod, 
so vse aktivnosti, ki niso neposredne aktivnosti za proizvod, sekundarne aktivnosti. Če pa 
je stroškovni nosilec določena dejavnost, so aktivnosti znotraj dejavnosti primarne 
aktivnosti, vse tiste zunanje aktivnosti pa sekundarne aktivnosti  (Čižman, 2002, str. 249). 

Glede na način pripisovanja aktivnosti posameznim stroškovnim nosilcem ločimo štiri 
skupine aktivnosti (Yoshikawa et al., 1993, str. 112): 
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• aktivnosti na enoto (sem spadajo aktivnosti, ki so neposredno vezane na izdelek), 

• aktivnosti na serijo (sem spadajo aktivnosti, ki nastanejo, ko se proizvaja serija 
izdelkov; aktivnosti se spreminjajo s številom serij, vendar so skupne  vsem 
proizvodom v seriji), 

• aktivnosti za vzdrževanje proizvodnje (to so aktivnosti, ki se izvajajo pri 
proizvodnji različnih izdelkov v proizvodnji liniji, vendar niso odvisne od števila 
izdelkov v liniji), 

• aktivnosti za vzdrževanje proizvodnega procesa v širšem smislu (to so aktivnosti, ki 
so nujne, da steče proizvajalni proces, in so skupne vsem proizvedenim izdelkom v 
podjetju).  

Torej če povzamemo, metoda nam ABC  pokaže nove kategorije za obravnavanje stroškov 
na temelju aktivnosti poslovnega procesa (Cooper, Kaplan, 1990, str. 98): 

• povzročitelji stroškov (cost drivers) so aktivnosti, zaradi katerih stroški nastanejo, 

• stroškovni centri oziroma bazeni (cost centers-cost pools), ki se oblikujejo na 
temelju aktivnosti in se naprej razporejajo na 

• stroškovne objekte (cost objects), ki pa so lahko proizvod, serija, proizvodna linija 
ali celotno podjetje. 

4.5.4 Ugotavljanje stroškov, povezanih s posamezno aktivnostjo 

Za vsako aktivnost ugotovimo, katere stroške povzroča in kakšna je narava stroškov glede 
na obseg dejavnosti. Pri tem nekateri stroški niso vezani na nobeno aktivnost, vendar jim 
ne moremo določiti merila. To so splošni stalni stroški. Če je strošek aktivnosti v celoti 
spremenljiv, ga pripišemo k aktivnosti v celoti, drugače pa izračunamo delež aktivnosti, ki 
je spremenljiv. Za ugotavljanje stroškov po aktivnosti si lahko pomagamo tudi z glavno 
knjigo. 

4.5.5 Združevanje aktivnosti v stroškovna mesta aktivnosti 

Aktivnosti se združujejo v homogene stroškovne skupine (stroškovne bazene), ki so centri 
za razporejanje stroškov na posamezne stroškovne nosilce, oziroma oblikujejo se ustrezna 
stroškovna mesta posameznih sorodnih aktivnosti. Združene aktivnosti morajo biti čim bolj 
homogene, saj jih je le tako mogoče tesneje povezati z merili aktivnosti.  

Pri tem je potrebno upoštevati naslednje (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, 2003, str. 127; 
Turney, 1996, str. 126): 

• združene aktivnosti morajo biti smiselno povezane, 

• posamezni končni proizvod ali storitev mora vsebovati vse aktivnosti, ki so 
združene v skupino, in sicer  v enakem razmerju, 

• za vse združene aktivnosti je mogoče določiti isto (eno) enoto učinka kot začasnega 
stroškovnega nosilca, 

• združevati je mogoče samo aktivnosti z iste ravni (ni mogoče združevati aktivnosti 
na enoto in aktivnosti na serijo). 
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4.5.6  Določanje meril aktivnosti 

Merilo aktivnosti mora biti čim tesneje povezano s povzročitelji stroškov, to je z 
aktivnostmi. Število meril aktivnosti je odvisno od želene natančnosti informacij in od 
same organizacije. S povečanjem števila meril aktivnosti narašča tudi natančnost 
razporejanja stroškov na enoto poslovnega učinka. Merila aktivnosti so povezave med 
stroški aktivnosti in stroškovnim mestom. Poznamo tri tipe meril aktivnosti (Kaplan, 1998, 
str. 108–110) in sicer število izvajanj aktivnosti, čas trajanja aktivnosti, direktna 
obremenitev. 

Tabela 2: Aktivnost in njim ustrezna merila aktivnosti 

Aktivnost                                             Merilo aktivnosti                                                   

 priprava proizvodnje                          število priprav proizvodnje, čas priprave proizvodnje 

 nadziranje kakovosti                          število kontrol 

 nabava materiala                                število nabav, število dobaviteljev 

 sodelovanje s kupcem                        število kupcev, število dobaviteljev 

 ravnanje z materialom                        število premikov materiala, razdalja med premiki 

Vir: Yoshikawa et al., 1993,  str. 111. 

Ko določamo merila aktivnosti moramo izbirati taka merila aktivnosti, ki spodbujajo k 
izboljšavam podjetja, ki so povezana z dejansko porabo aktivnosti, ki se nam ujemajo z 
vrsto aktivnosti (Kaplan, 1998, str. 281–283).  

4.5.7  Izračunavanje začasnega stroškovnega nosilca 

Stroške začasnega stroškovnega nosilca izračunamo na vsakem stroškovnem mestu. 
Začasni stroškovni nosilec glede na končni stroškovni nosilec predstavlja količnik za 
razporejanje  splošnih stroškov K. 

K
mestu  mstroškovne na aktivnosti ucinkov obseg

aktivnost  -mesta gastroškovne stroški
 = . 

Obseg učinkov aktivnosti izražen s številom začasnih stroškovnih nosilcev. 

4.5.8  Razporejanje stroškov na končne stroškovne nosilce 

Splošni stroški = količnik · potroški začasnih stroškovnih nosilcev za končni proizvod ali 
storitev oziroma skupino proizvodov ali storitev. 
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5  POLNA LASTNA CENA IZDELKA 

Iz teoretičnih spoznanj, ki sem jih predstavila v gornjih poglavjih, sem izhajala pri 
predstavitvi polne lastne cene v farmacevtski industriji. 

Proučila sem polno lastno ceno izdelka, ker želim na podlagi analiz in razpoložljivih 
podatkov dati odgovor, kaj lahko storimo, da bomo dosegli čim boljše cene. Raziskala sem 
področja, ki govorijo o tem, kje so stroški nastali. Te informacije dobimo s pomočjo 
kalkulacij. Kot smo videli zgoraj, je kalkulacija postopek, s katerim obračunavamo stroške, 
ki sestavljajo lastno ceno proizvoda, in je tako rekoč tudi koncept za izračunavanje 
prodajne cene izdelkov. 

Polna lastna cena izdelka  je za podjetje izhodišče za politiko cen. Daje nam informacijo o 
vseh stroških in  je tudi merilo uspešnosti podjetja. 

Če vse stroške, ki nastajajo v določenem razdobju, razen tistih, ki bremenijo kupljeno 
količino materiala, drobnega inventarja  ali so začasno razmejeni, obračunamo s tedanjimi 
poslovnimi učinki, govorimo o njihovi lastni ceni (Turk, 1980, str. 188). 

Pri sestavi lastne cene moramo razlikovati (Pučko, Rozman, 1995, str. 179): 

• neposredne ali direktne stroške, 

• posredne ali indirektne oziroma splošne stroške. 

Neposredni stroški so tisti, ki jih neposredno razporedimo na eno ali drugo stroškovno 
mesto oziroma na proizvod; pri tem se pojavi problem njihovega povezovanja na 
proizvode, ki so te stroške povzročili. Neposredni materialni stroški in neposredni stroški 
dela so tisti stroški, ki jih že ob nastanku lahko povežemo s proizvodom, ki ga bomo 
izdelali. 

Splošni so tisti stroški, ki jih ne moremo neposredno razdeliti na posamezna stroškovna 
mesta ali na stroškovni nosilec. Ti stroški so skupni za več stroškovnih mest oziroma več 
proizvodov, zato jih na posamezne stroškovne nosilce lahko razporejamo le posredno.  

Splošne stroške delimo na: 

• splošne stroške proizvajanja oziroma ustvarjanja učinkov, 

• splošne stroške nakupa, uprave in prodaje.  

Poenostavljena sestave lastne cene izdelka je viditi takole (Turk, 1990, str. 116): 

• neposredni materialni stroški (material in storitev), 

• neposredni osebni dohodki, 

• splošni stroški ustvarjanja učinkov (obratna režija ali posredni stroški izdelave), 

• splošni stroški nakupa, uprave in prodaje.  
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Vrste lastnih cen: 

• proizvajalna lastna cena, 

• zožena lastna cena, 

• polna lastna cena. 

Posamezna vrsta lastne cene zajema različne stroške: 

+ material  

+ delo delavcev 

=  NEPOSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI 

+ amortizacija 

+ vzdrževanje 

+ komunala 

+ energija 

+ režijski stroški proizvodnje  

+ stroški ravnanja z materiali 

+ stroški nabave 

+ stroški kontrole kakovosti 

+ splošni proizvajalni stroški 

+ ekologija 

+  energenti 

= SPLOŠNI PROIZVAJALNI STROŠKI 

skupaj  = CELOTNI PROIZVAJALNI STROŠKI 

 

5.1 Pomen izračuna lastne cene  

Izračunavanje polne lastne cene se na različnih področjih kaže predvsem v sledeči uporabi 
(Hočevar, Igličar, 1997, str. 296): 

• pri finančno-računovodskem poročanju, 

• pri analizi dobičkonosnosti, 

• pri ugotavljanju določenih stroškov, 

• pri določanju regulativnih cen, 

• pri določanju prodajnih cen. 
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Kot je bilo že omenjeno, je poznavanje lastne cene za podjetje zelo pomembno, saj je 
kazalnik izračuna prodajne cene in hkrati daje podjetju smernice nadaljnjega poslovanja, ki 
omogoča podjetju konkurenčnost na trgu. Podjetje lastni ceni doda določen odstotek 
želenega dobička. Prodajna cena določenega proizvoda mora biti dovolj visoka, da pokrije 
vse njegove neposredne stroške, da pokrije ustrezen del posrednih stroškov, ki pripadajo 
temu proizvodu, ter da zagotovi ustrezen dobiček. Tako je prodajna cena  v strokovni 
literaturi najpogosteje imenovana »normalna cena« (Hočevar, 1998, str. 38). 

V praksi ne moremo vedno določiti prodajne cene le na podlagi polne lastne cene oziroma 
stroškov, temveč upoštevamo tudi povpraševanje in cene pri konkurenci. 

Pri ugotavljanju lastne cene je pomembno, da morajo biti zajeti vsi stroški, ki nastajajo v 
podjetju, spremljati pa je potrebno tudi njihovo spreminjanje in dodeliti stroške 
povzročitelju tovrstnih stroškov. Pri tem je pomembno izbrati ustrezno metodo 
razporeditve stroškov na te nosilce, da dobimo pravo informacijo za poslovno odločitev. 

Polno lastno ceno oziroma celotne stroške lahko v grobem razčlenimo na sledeče elemente 
(Hočevar, Igličar, 1997, str. 294): 

• neposredni stroški materiala, 

• neposredni stroški dela, 

• posredni proizvajalni stroški, 

• stroški prodaje, 

• stroški uprave in drugi splošni stroški. 

Pri izračunavanju lastne cene nas zanima, koliko neki poslovni učinek dejansko stane, 
zaradi tega moramo priti do realnejših stroškov. To pomeni, da sme določen proizvod biti 
obremenjen le s stroški, ki jih je zares povzročil. Da lažje ugotovimo kolikšen delež 
stroškov odpade na določen proizvod, uporabimo tako imenovane ključe  za razporejanje.  

Cena blaga je za kupca eden pomembnih dejavnikov pri odločanju, kje bo kupil želeni 
izdelek. Na drugi strani pa je cena tudi za podjetje odločilnega pomena, saj le skozi 
prodajo in tako skozi ceno njihovih izdelkov in storitev v podjetje priteka dohodek, 
medtem ko vse druge aktivnosti povzročajo le stroške in odhodke. Vsako podjetje si 
prizadeva, da doseže čim večji dobiček, in preko določitve prodajnih cen si prizadeva 
zagotoviti, da so ti dohodki višji od stroškov in odhodkov. Zato vedno ponavljamo, da 
moramo stroške pravilno porazdeliti na posamezne poslovne učinke, saj so le-ti nosilci 
cene. Tako lahko ugotovimo, koliko dobička nam pri določeni prodajni ceni poslovni 
učinek prinaša. To nam daje tudi smernice, kateri proizvodni programi in proizvodi so 
rentabilni in kateri ne. Tu se odločimo, ali bomo nadaljevali s proizvodnjo ali jo bomo 
opustili. 

 

5.2 Izračun polne lastne cene izdelka v farmacevtski industriji 

Metode dela, ki sem jih uporabila pri izdelavi magistrskega dela, temeljijo predvsem na 
proučevanju teoretične in praktične podlage, ki nam daje osnovo za celovito oceno 
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poslovanja, in na uporabi teoretičnih spoznanj s področja prijemov za iskanje rešitev 
poslovnih problemov  podjetja pri določanju lastne cene. 

Prikazala bom način obravnavanja stroškov pred uvedbo metode ABC, razloge za uvedbo 
te metode in sedanji izračun polne lastne v farmacevtski industriji, ki je prilagojen novim 
standardom izračuna polne lastne cene. Je panoga, katere glavne naloge so odkrivanje, 
hiter razvoj novih lastnih zdravil ter proizvodnja in trženje novih zdravil. Njene lastnosti so 
specifične in se razlikujejo od drugih panog: 

• relativno dolgo obdobje za razvoj novega zdravila in lansiranje  le-tega na trg, 

• veliko tveganja in negotovosti v fazi razvoja zdravila, 

• tveganje obstaja tudi, ko je zdravilo na trgu, 

• veliko predpisov, ki vplivajo na področje razvoja, proizvodnje in marketinga 
zdravil. 

Na farmacevtsko industrijo vplivajo številni dejavniki iz okolja, ki povzročajo stalne 
spremembe v tej panogi. Navedimo najpomembnejše med njimi. 

Tehnološki dejavniki okolja: Farmacevtska industrija je tesno povezana z razvojem novih 
tehnologij na številnih področjih znanosti in le nove tehnologije in nove raziskave 
prinesejo bistven napredek na področju razvoja zdravil in uspeh farmacevtske industrije. 

Politično okolje je za farmacevtsko industrijo zelo pomembno. Socialno in zdravstveno 
varstvo kot pomemben del vsake dejavnosti družbe imata pomembno vlogo v vseh 
sistemih držav. Pravice zdravstvenega varstva ter spremembe  socialnih programov  imajo 
pomemben vpliv na delovanje in uspeh farmacevtske industrije.  

Ekonomsko okolje: Kot je že bilo omenjeno, sodi farmacevtska industrija med kapitalsko 
intenzivne panoge, kjer je ogromno vlaganj v razvoj in raziskave ter trženje. Veliko je 
dejavnikov, ki jih ne moremo videti vnaprej,  tveganja razvojnega in tržnega neuspeha so 
visoka, zato so ekonomski dejavniki okolja še toliko pomembnejši . 

Pravno okolje: Pravno okolje nam omogoča, da na trg prihajajo varna in učinkovita 
zdravila. To je  zagotovljeno z registracijami in zaščito intelektualne lastnine. Patent kot 
klasična oblika zaščite intelektualne lastnine daje lastniku pravico do uporabe inovacije, 
vendar je vsebinsko, teritorialno in časovno omejen . 

Socialno okolje: Zdravje je vrednota, ki nam pomeni največ. Zato smo pripravljeni storiti 
marsikaj, da ga obdržimo. 

Vlaganja v razvoj in raziskave je pripeljalo farmacevtsko industrijo do vodilne panoge na 
svetovnih trgih. Visoka donosnost je posledica velikega dela, predvsem v razvojni in 
raziskovalni dejavnosti. Podatki kažejo, da stroški razvoja novega zdravila dosegajo cca 
400 mio. USD. Razvoj novega zdravila zahteva tudi veliko različnih  strokovnjakov. 
Dejanske stroške novega zdravila si lahko privoščijo le največje farmacevtske 
multinacionalke, saj predstavlja razvoja približno 15 % vrednosti prodaje. Toda vedeti 
moramo, da vsako novo zdravilo še ni uspeh. Visoka stopnja dobička farmacevtskih 
podjetij je posledica velikih razvojnih tveganj pri razvoju novega zdravila.  
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Vendar uspeh farmacevtske industrije ni odvisen le od razvoja in proizvodnje novih boljših 
zdravil, temveč tudi  od sposobnosti, da ga lahko hitro in učinkovito registriramo na 
svetovnih tržiščih. Stroški razvoja in raziskav zahtevajo globalni trg, ki nam lahko povrne 
naše stroške. Pri tem ima pomembno vlogo marketing. Marketing je eden izmed 
pomembnih dejavnikov v farmacevtski industriji, ki je v zadnjem času imel pomembno 
vlogo pri združevanju podjetij in povzročil spremembe v farmacevtski industriji . 

Zaradi vse hitrejšega večanja globalne konkurence svetovnega gospodarstva se vsi 
udeleženi na trgu sprašujejo, ali so sposobni sami izpolniti načrte (uspešnost poslovanja, 
rast prodaje in prihodkov, rast vrednosti podjetij in dividend, pričakovanja lastnikov, 
zaposlenih in potrošnikov glede novih zdravil), ali pa je smiselno poiskati strateškega 
partnerja, s katerim bodo lažje, hitreje in uspešneje prispeli do zastavljenega cilja.  

5.2.1 Obravnavanje stroškov pred uvedbo metode ABC 

Pred uvedbo so se stroški spremljali s pomočjo računovodskega informacijskega sistema, 
ki je imel poudarek na zbiranju in pripravi sintetičnih podatkov, premalo pa na analitičnih 
podatkih. Splošni stroški so se spremljali po stroškovnih mestih, na katerih so se spremljali 
stroški za posamezni proizvod ali posamezno državo. Stroškovna mesta so bila 
organizirana v  organizacijsko enoto. Tem splošnim stroškom so se prišteli še stroški 
energije in vzdrževanja. Na ta  način ugotovljeni stroški so nam  prinesli slabosti, in sicer 
smo imeli veliko stroškovnih mest, ki so prinašala različne in razdrobljene informacije. 

Neposredni stroški (neposredni material, neposredno delo in zunanje storitve) so se 
spremljali s sistemom planskih kalkulacij oziroma z delovnimi nalogi. Pri ugotavljanju 
neposrednih stroškov dela se je uporabljal isti normativ porabe ur za  čas, porabljen za 
proizvodnjo in za pripravljalno-zaključni čas. Nabavno, prodajno, upravno režijo in 
splošne stroške proizvodnje  so razporejali s ključi. Pri sprejemanju poslovnih odločitev so 
upoštevali  stopnjo pokritja (prodajna cena, zmanjšana za direktne stroške (material in 
delo)) na podlagi planskih kalkulacij. Vse druge stroške so prav tako spremljali preko 
stroškovnih mest. Lastna cena se je izračunala kot razlika med prodajno ceno in direktnimi 
stroški. 

5.2.2. Razlogi za uvedbo metode ABC 

Razlog za uvedbo metode ABC je bil v dokajšnji pomanjkljivosti obstoječega načina  
planiranja in spremljanja stroškov (realizirani stroški so se spremljali glede na planirane 
vrednosti in ne na dosežene rezultate). Nadalje je bil tradicionalni sistem razporejanja 
stroškov na enoto poslovnega učinka pomanjkljiv zaradi: 

• vse večjega števila novih razvitih tehnoloških in informacijskih poslovnih 
procesov,  

• spremembe v strukturi in vrsti stroškov (povečanje splošnih stroškov in zmanjšanje 
neposrednega dela in materiala), 

• preobremenitve s stroški tistih proizvodov, ki imajo več neposrednih stroškov, in 
podcenjevanja proizvodov, ki imajo manj neposrednih stroškov, 

• visokih stroškov, ki so jih prinesle napačne poslovne odločitve. 
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Metoda ABC nam je zagotovila informacije, ki so bile pomembne za doseganja 
zastavljenega cilja in strateško poslovno odločitev. Tovrstne informacije so nam dale 
odgovor na vprašanja v katere proizvode vlagati, katerim proizvodom znižati stroške, 
kateri proizvod opustiti. Hkrati nam je ta metoda prinesla informacijo o dobičkonosnih  
trgih in nam bila pomoč pri odločitvah o novih investicijah.   

Prehod na novi način obračunavanja polne lastne cene izdelka nam je prinesel številne 
novosti.  

 

5.3 Metoda polne lastne cene izdelka   

Metoda polne lastne cene izdelka je dobila ime po angleškem naziv total product cost 
(TPC). 

Planska kalkulacija izdelka po metodologiji TPC vsebuje: 

• plan prodaje po izdelkih, 

• plan proizvodnje,  

• plan nabave (dobimo podatke o znesku nabave repromateriala iz sestavnic), 

• vnos planskih cen za vse vstopne materiale, 

• izračun planskih cen za posamezne aktivnosti  

delo: planirani stroški/razpoložljivi čas delavcev razporejenih na stroškovnem mestu  
direktnega dela. 

strojna ura: planirani stroški/ kapaciteta. 

kontrola kakovosti: planirani stroški/ razpoložljivi čas delavcev 

elektrika, para, voda: planirani stroški/planirana poraba. 

Planska kalkulacija se izračuna vsaj enkrat v letu (ko sprejemamo plane). 
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Tabela 3: Sestava polne lastne cene izdelka 

 

Polna lastna cena izdelka (TPC) 

Materialni stroški 

Sestavine: 

• surovine in polizdelki 

• osnovne sestavine (učinkovine) izdelkov 

• končni izdelki 

• embalaža 

• trgovsko blago 

• kooperacije 

• prevozni stroški 

Drugi proizvajalni stroški 

Sestavine: 

• direktno delo 

• stroški opreme (stavbe, amortizacija, vzdrževanje) 

• kooperacije 

• kontrola kakovosti 

• drugi stroški (stroški ravnanja z materiali, režijski proizvodni stroški, režijski  

splošni stroški) 

• ekologija 

• energija 

 

5.3.1  Materialni stroški 

Materialni stroški so najpomembnejši posamični proizvodni stroški. Sestavljeni so iz 
stroškov surovin, embalaže, polizdelkov, stroškov trgovskega blaga, izgub, vzorcev za 
kontrolo polizdelkov in končnih izdelkov ter vzorce za ugotavljanje stabilnosti v 
proizvodnji. Osnova za kalkulacijo je cena materiala glede na planirano nabavno ceno 
(vključno s carino, zavarovanjem) za materiale, ki jih kupujemo.   

Za materiale (oziroma polizdelke), ki se proizvajajo znotraj podjetja, se upošteva planska 
oziroma standardna cena. Če obseg porabe enega materiala prevladuje, se upošteva 
njegova cena (v primeru materiala, ki je nabavljen, je to planirana nabavna cena). 
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Za materiale, ki se kupujejo od zunaj se uporablja povprečna drseča cena. Stroški 
kooperacije (cena storitve, transporta, zavarovanja) so prikazani v materialnih stroških. 
Odmiki od cene in količine morajo biti prikazani v odmikih od materiala. Vsak material na 
zalogi mora imeti standardno nabavno ceno za nabavljen material. 

Stroški materiala se morajo uskladiti vsaj dvakrat letno, če pride do spremembe v ceni, 
vpliva tečajev, različnih izkoristkov materiala v proizvodnji. 

5.3.2 Proizvajalni stroški 

Direktno delo zajema ure delavcev v proizvodnji, ki delajo na liniji, ter jih je možno meriti 
in je rezultat njihovega dela izdelek ali polizdelek. Strošek na uro določa ta strošek. To je 
izračun cene dela. 

Direktno delo zajema  čas, ki je potreben za proizvodnjo določenega izdelka ali polizdelka. 
Ločeno je na set-up (pripravljalni čas, čiščenje) in redno proizvodnjo. Da zagotovimo 
pravilno ceno dela, je treba imeti ločena stroškovna mesta za direktno delo. Na posamezen 
produkt se delijo glede na število normativnih ur. 

Tehnične operacije vključujejo  sinteze, odstranjevanje nečistoč in mešanje. 

Stroški direktnega dela, ki so zbrani na stroškovnem mestu, se delijo na proizvode glede na 
število ur, ki jih delavci potrebujejo za določen izdelek oz. polizdelek. Izračun je narejen 
na planskih podatkih. Osnova za delitev stroškov je plan proizvodnje in število zaposlenih, 
potrebnih za določen izdelek. Neposredni stroški dela zajemajo: plače (osnovne plače, 
nadure, izmene, malico, socialne bonuse, bolniške odsotnosti). Prav tako vključujejo tudi 
stroške zaposlitev preko posredniških agencij in stroške študentskega dela. Tudi izmene in 
nadure so vključene v stroške direktnega dela. Čas direktnega dela je čas, ki je potreben za 
eno izmeno. Je čas med dvema nastavitvama (pripravljalni čas, čiščenje,  popravila). 

Izračun cene dela 

Cena neposrednega dela 
 ure normativne iverazpoložlj

  dela stroškovplan 
 = . 

Dodeljeni neposredni stroški dela na proizvod so izračunani kot zmnožek cene 
neposrednega dela in časa neposrednega dela na proizvodu. 

Kalkulacija neposrednega dela 

Proizvodno stroškovno mesto za direktno delo je organizacijska enota, ki je lahko 
sestavljena iz enega ali več delovnih centrov ali proizvodnih enot. Število teh proizvodnih 
enot ali delovnih centrov je odvisno od organizacijske strukture podjetja. Delovni centri so 
temelj za zbiranje direktnih stroškov in izračun stroškovne stopnje za te delovne centre. 
Najmanj en delovni center mora biti na proizvodno enoto. Namen same definicije 
proizvodne enote je, da pokaže organizacijsko strukturo odgovornosti in različne 
stroškovne strukture. 
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Stroški opreme 

Stroški opreme so alocirani na proizvod glede na čas; to je število ur, uporabljenih s to 
opremo za proizvodnjo določenega števila proizvoda 

Stroški opreme vključujejo tudi stroške informacijske tehnologije; to je samo tisto, kar je 
na liniji (software).  

Potrebna kapaciteta opreme je čas, ki je potreben za izdelavo planiranih količin. Ločen je 
na obratovalni čas, tehnične zastoje, investicije, pripravljalni čas in čas čiščenja. Osnova za 
izračun potrebne kapacitete je planska receptura in standardna velikost serije. 

Izračun cene strojne ure 

Cena strojne ure 
  opreme kapaciteta potrebna

   opreme stroški planirani
 = . 

Cena se določi za celo leto in se spreminja samo v primeru novih proizvodnih procesov ali 
če se spremenijo stroškovna mesta,  ki vplivajo na ceno strojne ure. 

Čas, pomnožen s ceno strojne ure opreme (strošek/uro), določa strošek proizvoda. Delovni 
center opreme je skupina medsebojno odvisnih linij, uporabljenih za določeno fazo v 
proizvodnem procesu. 

 Stroški opreme vsebujejo sledeče stroškovne elemente: 

• amortizacijo stavb in proizvodne opreme,  

• stroške najemnin stavb, 

• vzdrževanje proizvodne opreme. 

Vsi ti stroškovni elementi opreme se alocirajo glede na površino. Na primer: amortizacija 
se alocira na stroškovni center stavbe, potem pa se preračuna na delovni center po 
kvadraturi. 

Popravila in vzdrževanje za proizvodno opremo vključujejo: 

• storitve internih služb za vzdrževanje, 

• potrošni material, rezervne dele, orodja, 

• čiščenje. 

                 Cena opreme = 
  čas planirani

   opreme stroški planirani
 = . 

Dodeljeni strošek opreme na proizvod je zmnožek cene opreme in planiranega časa na 
proizvod. 

Pri izračunu planiranega časa opreme je osnova na planu proizvodnje za tekoče leto z 
rezultati, ki pridejo od napovedi prodaje + rezervna zaloga glede na plan. To lahko 
izrazimo z enačbo: 
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planiran čas = proizvodni čas + povprečno pričakovani zastoji + pripravljalni čas. 

Režijski stroški v proizvodnji    

Stroškovna mesta, ki jih vključujemo v to skupino, vsebujejo naslednje aktivnosti: 

• stroški, ki so povezani z nadzorom in kontrolo in niso stroški procesnih delavcev, 

• stroški upravljanja z urnikom proizvodnje (navodila), 

• stroški, povezani z upravljanjem proizvodnega pakiranja, 

• vzdrževanje seznama materiala (kosovnic), 

• stroški izobraževanja, če ni alocirano direktno na stroškovno mesto, 

• stroški oblačil, 

• plače delavcev v proizvodnji, ki jih uvrščamo v skupino direktnih delavcev, ter vsa 
druga režija na proizvajalnih stroškovnih mestih.  

To torej pomeni: 

odstotek režijskih stroškov
stroški direktni

   stroški režijski planirani
=  

Splošni proizvajalni stroški  na proizvodu  se izračunajo kot  zmnožek direktnih stroškov 
na proizvodu in odstotka splošnih proizvajalnih stroškov. 

Kontrola kakovosti  in upravljanje kakovosti  

Stroški morajo biti razdeljeni na: 

• stroške, ki se delijo na proizvode (vzorčenje, kontrola aktivnih učinkovin, kontrola        
polizdelkov, kontrola končnih izdelkov, podpora proizvodnji, mikrobiologija, 
vezana na produkt), 

• stroške, ki bremenijo stroške prodanih proizvodov v rezultatu (stroški, nastali 
zaradi slabe kakovosti, validacija procesov, testi stabilnosti, odpoklic blaga, 
pritožbe), 

• stroške, ki so del splošnih materialnih stroškov (vstopna kontrola surovin in 
embalaže, mikrobiologija, vezana na proizvodnjo in okolje). 

Cena ure kontrole kakovosti  je enotna za vse proizvodne enote in je določena na letnem 
nivoju glede na plan stroškov na stroškovna mesta in razpoložljivo število ur kontrole 
kakovosti. Na produkt se deli glede na čas, ki je določen v recepturi za aktivnost kontrole 
kakovosti.  
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Stroški ravnanja z materiali   

V izračun se vključijo vsi stroški na stroškovnih mestih, ki vključujejo: 

• skladiščenje  in notranji transport  (skladiščenje gotovih izdelkov se ne vključuje,  
potrebno ga je izločiti v določenem odstotku), 

• stroške vhodne kontrole surovin in embalaže, 

• stroške  nabave, 

• stroške raztehtovalnice. 

Stroški skladiščenja in notranjega transporta vključujejo stroške pakiranja surovin in 
polizdelkov, stroške izkoriščenja stavb, stroške dostave surovin, stroške v zvezi s pripravo 
dokumentacije itd. Stroški vhodne kontrole surovin in embalaže vsebujejo stroške vzorcev, 
stroške dokumentacije itd. 

Stroški nabave vključujejo aktivnosti, povezane z nabavo materiala za proizvodnjo, in 
aktivnosti, povezane z dobavitelji. 

Za vsako skladišče oziroma lokacijo je potrebno imeti ločena stroškovna mesta. Enako 
velja za vhodno kontrolo. Ključ za delitev teh stroškov je poraba surovin in nabava 
embalaže. 

Odstotek materialnih stroškov/proizvod
bilance materialne iz stroški materialni

   mesto stroškovno na stroški planirani
 = . 

Stroški ravnanja z materiali na proizvodu se razdelijo glede na materialne stroške na 
proizvodu pomnožene z odstotkom materialnih stroškov.  

Režijski  splošni  stroški  

To vključuje stroške, ki nastajajo na lokaciji in jih ne moremo razdeliti na izdelke in ne  
nastajajo zaradi izdelkov. Storitve morajo biti vključene tam, kjer so dejansko potrebne. 

V to skupino spadajo:  

• stroški proizvodnih stavb, vključno s tehnično infrastrukturo (amortizacija in 
vzdrževanje,  čiščenje prostorov, stroški najema), 

• varnost, zdravje, okolje, gasilci, zdravniški pregledi, 

• razne inšpekcije, 

• tehnična in inženirska podpora, ki ne nastaja zaradi investicij ali drugih enot, 

• varnostniki, 

• stroški vzdrževanja lokacije, 

• administracija in vodstvo na lokaciji, 

• izobraževanje pripravnikov, 
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• stroški informacijske tehnologije, ki niso vezani na linijo oziroma izdelke. 

Odstotek režijskih splošnih stroškov se izračuna na sledeči način: 

stroškovsplošnih režijskih  brez stroški procesni planirani

    mesto stroškovno na stroški planirani
 . 

Odstotek se določi s planom in se spremeni le v izjemnih primerih (nov proizvodni 
postopek). Na  produkt se prenese del stroškov glede na procesne stroške na izdelku. 

Energenti in ekologija 

Ekologija zajema stroške uničenja, sežiga odpadkov in odpadnih voda.  

Za glavne energente je potrebno oblikovati ločena stroškovna mesta, kjer se bodo beležili 
stroški teh energentov (amortizacija, fakture dobaviteljev, vzdrževanje) in ljudi, ki delajo 
na teh procesih. V recepturi je določena količina porabe posameznega energenta, ki je tudi 
osnova za delitev stroškov iz stroškovnih mest na interne naloge. Za posamezno 
stroškovno mesto so določene kapacitete - koliko kilovatov (kw) posameznega energenta. 
To je osnova za izračun cene energenta. V recepturi je določena količina energenta. To 
količino pomnožimo s ceno in dobimo vrednost energenta. 

Cena ekologije je določena glede na planske stroške in se prenese na produkt glede na 
ekološko obremenjenost posameznega izdelka.  

 

OVREDNOTENA KOSOVNICA: Kosovnica oz. sestavnica nam pokaže porabo materiala 
za posamezno šifro in kooperantsko storitev oziroma nabavo. Izraz kosovnica predstavlja 
celoten sklop strukturnih, tehnoloških in operativnih proizvodnih podatkov, s katerimi 
ponazarjamo strukturo naših izdelkov in postopek izdelave. Povedano drugače ovrednotena 
kosovnica predstavlja skupaj sestavnico (kosovnico) in tehnološki postopek izdelave. S 
kosovnico določamo materialno zgradbo proizvoda oziroma procese izdelave proizvoda. 
Oblikovanje osnovnih kosovnic je prvina definicije podatkov za planiranje in izvajanje 
proizvodnega procesa. 

Osnovna kosovnica je tudi izhodišče za oblikovanje planskih in proizvodnih kosovnic. 
Najnižji nivo kosovničnih modulov so nabavljeni materiali (sestavine), najvišje so končni 
izdelki, vmesni nivoji pa so polizdelki. Kosovnica je dokument, kjer so predpisane količine 
vseh vstopajočih komponent; to so sestavine za izdelavo normativne enote izdelka ali 
gotovega izdelka.  

Kosovnice vsebujejo podatke, ki povedo strukturo izdelka po vseh nivojih kosovnice ali 
recepture. Tudi ti podatki so potrebni za vse druge module v sistemu, predvsem pa za 
module planiranja in razpisovanja materialne dokumentacije. 

Možna je uporaba različnih vrst kosovnic. Sestavljene so modularno, tako da se enaka 
količina, ki se nahaja v izdelkih, vnaša samo enkrat. Daje nam hiter pregled, kam vse lahko 
dodajamo določene elemente. Iz posamezne kosovnice lahko dobimo količinski izračun po 
celoti. Daje nam tudi možnosti tvorjenja variant posamezne kosovnice, prav tako tudi 
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možnosti spreminjanja več kosovnic hkrati. Kosovnice so osnova materialnega dela 
proizvodnje, zato jih lahko hitro in enostavno oblikujemo in spreminjamo.  

Kosovnice so lahko razdeljene in vodene po variantah. Zelo enostavno lahko zamenjamo 
artikel na vseh kosovnicah. 

V ožjem pomenu besede pa izraz kosovnica (materialna kosovnica) opisuje materialno 
sestavo posameznih modulov. Opisuje, iz kakšnih podelementov  je sestavljen določen 
element. Za oblikovanje materialne kosovnice so podlaga tehnološki podatki normativov 
porabe materiala za izdelavo določenega izdelka. Tehnološki postopki izdelave pa izhajajo 
iz tehnično-tehnološke dokumentacije. 

Kosovnice so osnovni viri podatkov za procese planiranja, nadzora izvajanja proizvodnje 
izdelkov, ob tem pa tudi za določitev potreb nabave materialov in sistema kontrole zalog. 
Pred oblikovanjem kosovnic morajo biti izhodiščni podatki ažurirani v šifrantih. Delovni 
resursi (delovna sredstva), kot so stroji, oprema, stroškovna mesta, morajo prav tako biti 
ažurirani v šifrantu resursov, kontrolni predpisi pa v šifrantu kontrolnih predpisov. 

Materialne pozicije kosovnic so opredeljene z osnovnimi podatki in dodatnimi polji. 
Osnovni podatki pozicije predstavljajo normativne količine za vstop v določeno kosovnico. 
Podatki o operaciji dela določajo časovne normativne izdelave, podatke o izvajalcih, 
opredelitev resursa, na katerem se delovna operacija izvaja in izbiro kontrolnega prepisa.  

Tudi delovna sredstva, na katerih se izvaja določena delovna operacija, je potrebno 
opredeliti v šifrantu delovnih sredstev (razpoložljive kapacitete delovnega sredstva, s tem 
povezani stroški in stroji). Materiali, ki se nanašajo na posamezno operacijo dela, imajo 
tudi svojo pozicijo v kosovnici. 

Proizvodna kosovnica je namenjena prilagajanju proizvodne kosovnične strukture v 
konkreten delovni nalog. Materialna pozicija proizvodne kosovnice vsebuje podatke za 
posamezne materiale, ki so potrebni za izdelavo določene količine izdelkov določenega 
delovnega naloga  in so osnova za izvršitev materialnega prenosa izdaje materiala iz 
skladišča na delovni nalog. 

Planske kosovnice uporabljamo za točno določene planske postavke. Planska kosovnica je 
tehnološka osnova za razpis delovnih nalogov iz plana. Lahko dodajamo tudi nove 
materialne pozicije in delovne operacije. 

Poleg kosovnic lahko definiramo še operacije, skupine dela, delovna mesta, tehnološke 
postopke, orodja, variante postopkov itd. Na osnovi teh podatkov lahko izračunamo 
predkalkulacije in simulacije predkalkulacij za izdelke in polizdelke. Cilj procesa je 
izračun cen izdelkov po vseh nivojih kosovnic. Kalkulacije temeljijo na planskih 
normativnih podatkih, ki so zajeti v ustreznih podatkovnih strukturah, ter na cenah 
komponent, ki niso predmet lastne izdelave 
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Tabela 4: Receptura  ali kosovnica  

 

Tabela 4a: Prikaz  recepture 

 Izdelek: šifra  222077 Zdravilo1 

 

Zap. št. Operacija Število Koli čina EM  Delo Oprema Priprava Kontrola 

1000   1 TKS 0,218H 0 DE_SET  

1020 Ure delavcev X 200 TKS 2,010 0 2,133,99 MIN 

SE_SET 

 

1033 Priprava 

natehtanja 

3 X 200 TKS 342 MIN 114 MIN 

SU 

177,198 MIN 

SU _SET 

 

1522 Priprava 

granulatov 

2 X 200 TKS 480 MIN 240 MIN 

SU 

177,198 MIN 

SU_SET 

 

1100 Tabletiranje 1,3 X 200 TKS 468 MIN 360 MIN 

SU 

480 MIN 

SU_SET 

 

1900 Priprava 

suspenzij 

1,4 X 200 TKS 252 MIN 180 MIN 

SU 

0 MIN 

SU_SET 

 

1700 Lakiranje 1,3 X 200 TKS 468 MIN 360 MIN 

SU 

480 MIN 

SU_SET 

 

9100 Kontrola 

kakovosti 

X      25 H KK 

Razširjena receptura  
 
Kosovnica (tehnologi) 
 

• material, ki vstopa v izdelek/končni izdelek 
• ovrednoteno s planskimi cenami 

 
Receptura (tehnologi)-nabor procesov 
 

• osnovna količina 
• vsak proces predstavlja posamezno operacijo v proizvodnem procesu 
• vsak proces je pripet na stroškovno mesto, kar nam omogoča 

ovrednotenje njegovega opravljenega dela 
• na vsakem procesu so definirane normativne ure in ure pripravljalnega 
časa, ki so vezani na velikost  serije 

• kontrola kakovosti 
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Receptura  nam pokaže popis operacij (tehnologij), ki so v proizvodnji in ki so potrebne za 
izdelavo enega izdelka. V sami recepturi imamo tudi ovrednoteno delo, koliko normativnih 
ur za eno serijo je potrebnih. 

Razširjene recepture vključujejo različne aktivnosti, kot so: neposredno delo delavcev, ki 
mora biti izraženo v normativnih urah in pripravljalno delo delavcev, ki vključuje delo 
proizvodnih delavcev pri menjavi serije, čiščenju strojev. 

Razširjena receptura vključuje tudi aktivnosti kontrole kakovosti v urah kontrole. To je čas, 
ki ga kontrola kakovosti potrebuje za izhodno kontrolo in analizo izdelkov ter končnih 
izdelkov. Nadalje medfazna kontrola in analitika vključujeta ure medfazne kontrole na 
obratu. Pri električni energiji upoštevamo število potrebnih kilovatnih ur za enoto izdelka. 
Ko vključujemo paro in vodo, moramo upoštevati število kubičnih metrov, ki so potrebni 
za enoto izdelka.  

Receptura je večnamenski dokument  in nam je osnova za: 

• tehnologijo in pripravo drugih dokumentov, npr. tehnoloških postopkov, proiz-
vodnega poročila, tehnoloških postopkov pakiranja, 

• planiranje proizvodnje, delovne naloge, obračun proizvodnje, 

• spremljanje ekonomike prodaje. 

Namen recepture je popis aktivnosti oziroma operacij, potrebnih za izdelavo izdelka. Za 
vsako aktivnost moramo imeti resurs, kjer aktivnost poteka. Resurse določa vsak obrat 
zase. Ažuriranje šifranta resursov je v pristojnosti proizvodnje oziroma oskrbe.  Vsak 
resurs je potrebno povezati s stroškovnim mestom, da lahko iz stroškov tega stroškovnega 
mesta izračunamo njemu lastne cene aktivnosti. Vsakemu resursu lahko pripišemo samo 
eno stroškovno mesto, ima pa lahko več resursov isto stroškovno mesto. Več resursov je 
skupina kapacitetnih mest, ki pripadajo enemu tehničnemu stroškovnemu mestu.  

Stroškovna mesta, ki bodo vezana na resurse, nam omogočajo izračun cene različnih 
aktivnosti. Druga proizvodna stroškovna mesta bodo služila evidentiranju drugih stroškov, 
ki jih ni mogoče pripisati posamezni šifri materiala in tudi niso zajeti v recepturi. Tako 
bodo spremembe stroškovnih mest sledile aktivnostim in zahtevam elementov polne  lastne 
cene izdelka. Ker imamo v naši proizvodnji različne vrste delavcev, je potrebno na 
posameznem proizvodnem obratu razdeliti delavce na različna in ločena stroškovna mesta. 
Nova stroškovna mesta za  proizvodne delavce na liniji  so stroškovna mesta resursov za 
aktivnost direktnega dela delavcev.  

Odprta imamo tudi tehnična stroškovna mesta za zajemanje stroškov novih aktivnosti.  Za 
vsako tehnično stroškovno mesto je določena kapaciteta stroja, ki je na liniji oziroma na 
kapacitetnem mestu. To je osnova za izračun strojne ure. Torej cena aktivnosti za tehnična 
stroškovna mesta nam je strojna ura. Za stroškovno mesto izračunamo stroške 
amortizacije, zgradb, energentov, da pridemo do cene, kolikšna je kapaciteta glede na 
izmeno na razpoložljivi čas.  

Za vsako lokacijo lahko oblikujemo tudi nova stroškovna mesta za različne vrste energije,  
kot so elektrika, voda, para. Na teh  stroškovnih mestih bodo vključeni stroški in zaposleni, 
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ki se ukvarjajo z odstranjevanjem odpadkov, tisti del, ki se pa nanaša na varstvo pri delu in 
gasilce, pa pustimo na obstoječem stroškovnem mestu.  

  

Tabela 5: Primerjava DIS, IPC in TPC  

Stroškovna komponenta/ 
metodologija DIS IPC TPC 
 
Material x x x 
 
Delo x x x 

Proizvajalni stroški: energija,  
vzdrževanje, komunala, amortizacija 

Z obračunom prenos v stroške 
prodanih proizvodov v 
razmerju prodaje x x 

Proizvajalni stroški: obratna režija 

Z obračunom 100-odstotno 
prenos v stroške prodanih 
proizvodov x x 

Stroški skladiščenja gotovih 
izdelkov 

Z obračunom 100-odstotno 
prenos v stroške prodanih 
proizvodov x Strošek prodaje 

Prerazporejeni stroški IT 

Z obračunom 100-odstotno 
prenos v stroške prodanih 
proizvodov 

Z obračunom 100-
odstotno prenos v 
stroške prodanih 
proizvodov 

Z obračunom 100-
odstotno  prenos v 
stroške prodanih 
proizvodov 

Stroški prehrane  

Z obračunom 100-odstotno 
prenos v stroške prodanih 
proizvodov x x 

Kontrola kakovosti 

Z obračunom 100-odstotno 
prenos v stroške prodanih 
proizvodov x x 

Zagotavljanje kakovosti Strošek razvoja Strošek razvoja x 

Nabava 

Z obračunom 100-odstotno 
prenos v stroške prodanih 
proizvodov 

Z obračunom 100-
odstotno prenos v 
stroške prodanih 
proizvodov x 

 

Pomen kratic: 

DIS    direktni stroški 
IPC    interna proizvodna  cena 
TPC   polna lastna cena 
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Tabela 6:  Metoda  DIS  

Izdelek: šifra 222077 Zdravilo 1 

DIS          
za 1 TKS     
      

   skupaj 
Stalni ali 

fiksni 
Spremenljivi 
ali variabilni 

      
 Delo delavcev 2.132,95 2.132,95  

D  Delo  2.132,95 2.132,95  
 Surovine 12.264,00  12.264,00 
 Embalaža 75,5  75,5 
 Materiali    
 Polizd./končni izdelki 0,09  0,09 

M  Material  12.339,59   12.339,59 
 Stroški kooperacije    

S  Storitve     
 Drugo    
 Nedokončana proizvodnja    

     
    14.472,54 2.132,95 12.339,59 

 

Metoda DIS (direktni stroški) upošteva pri izračunu samo direktne stroške materiala in 
storitev. 

Vsi drugi proizvajalni stroški (kot so energija, vzdrževanje, komunalne storitve, 
amortizacija) se z obračunom knjižijo v zaloge in stroške prodanih proizvodov v razmerju 
prodaje izbranega obdobja. Obratna režija, stroški skladiščenja gotovih izdelkov, stroški 
kontrole kakovosti in stroški nabave gredo v stroške prodanih proizvodov 100-odstotno. 
Stroški zagotavljanja kakovosti so definirani kot strošek razvoja. 

Ta metoda je bila enostavna in ni potrebovala zahtevne informacijske podpore. 
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Tabela 7: Metoda IPC  

Izdelek: šifra 222077 Zdravilo 1 

DIS          
za 1 TKS     
      

   skupaj 
Stalni ali 

fiksni 
Spremenljivi 
ali variabilni 

      

 Delo delavcev 2.651,86   

D  Delo  2.651,86 2.651,86  

 Surovine 12.339,59  12.339,59 

 Embalaža    

 Materiali    

 Polizd./končni izd. 0,09  0,09 

M  Material  12.339,59  12.339,59 

 Kontrola 2.645,81    2.645,81  

 Granuliranje 1.376,03       688,01 688,01 

 Lakiranje 2.190,31    1.095,15 1.095,15 

 Tehtanje 1.167,73       583,86 583,86 

 Tabletiranje 3.901,02     1.950,50 1.950,51 
 Vodstvo enote     870,00        870,00 870,00 

A Aktivnosti   12.149,87 
          

7.833,35 4.317,51 

  27. 139,36 10.485,21 16.657,10 

 

Kot vidimo, smo v izračunu po metodologiji ABC, pripeljali še aktivnosti (kontrola, 
granuliranje, lakiranje, tehtanje, tabletiranje, vodstvo enote). Obvladljivost sistema se 
zagotovi preko obvladljivosti aktivnosti. Vsaka aktivnost mora ločevati med variabilnimi 
in fiksnimi stroški.  

Torej smo stroškom dela in materiala pripeli še aktivnosti po posameznih fazah 
proizvodnje tega izdelka. 

Izračun interne proizvodne cene (IPC) vsebuje poleg dela in materiala še proizvajalne 
stroške (energija, vzdrževanje, komunalne storitve, amortizacija), obratno režijo, 
skladiščenje gotovih izdelkov, prehrano, kontrolo kakovosti. 

Stroški kontrole kakovosti se upoštevajo kot strošek razvoja. Stroški nabave in 
prerazporejeni stroški informacijske tehnologije gredo z obračunom v strošek prodanih 
proizvodov. 

Glede na to, da smo imeli pri izračunu lastne cene izdelka dve metodi (direktnih stroškov-
DIS in metodo ABC oziroma izračun po interni proizvodni ceni-IPC, smo imeli določene 
težave, in sicer so imele prodajne službe svoj vidik vrednotenja cene izdelka ter s tem 
profitabilnosti izdelka.  Za potrebe poročanja znotraj skupine smo uporabljali interno 
proizvodno ceno. To se je uporabljalo tudi za interne analize profitabilnosti posameznih 
izdelkov na različnih trgih.  
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Tabela 8: Struktura  kalkulacije po metodologiji polne lastne cene (TPC) 

Izdelek: šifra 222077 Zdravilo 1 

za 1 TKS     
      

   skupaj  
Stalni ali 

fiksni 
Spremenljivi 
ali variabilni  

      
 Delo 2.151,21 2.151,21  

D  Delo  2.151,21 2.151,21  
 Energenti 1.086,21 543,11 543,11 

E  Energenti 1.086,21 543,11 543,11 
 Ekologija 944,64 472.32 472.32 

H  Ekologija 944,64 472,32 472,32 
 Kontrola kakovosti 1.961,57 1.961,57  

K  Kontrola  1.961,57  1.961,57  
 Nedokončana proizvodnja    
 Surovine, ostalo 2.961,34  2.961,34 
 Surovine, api 8.446,99  8.446,99 
 Surovine, bulk    
 Embalaža 72,94  72,94 
 Polizdelki 0,09  0,09 
 Surovine,intermed. 387,1  387,1 
 Končni izdelki    

M  Material  11.868,46   11.868,46 
 Stroški opreme 3.209,38 3.209,38  

O  Oprema  3.209,38  3.209,38  
 Stroški ravnanja z materiali  939,36  939,36 
 Režijski stroški v proizvodnji  1.353,47 1.353,47  
 Splošni režijski stroški 1.027,99 927,07 100,92 

R  Režijski stroški 3.320,82  2.280,54 1.040,28 
 Kooperacija    

S  Storitve     
    24.542,29 10.618,13 13.924,17 

Lastna cena izdelka Zdravilo 1 zajema fiksne stroške, ki so enako  visoki ne glede na obseg 
proizvodnje in variabilne stroške, ki so spremenljivi glede na obseg proizvodnje, ki ga 
lahko tudi oblikujemo. Pri fiksnih  stroških je pomembno, da se v čim večji možni meri 
zmanjšujejo. Predstavljajo nam strošek amortizacije in vzdrževanja. 

Glede na to, da je delo delavcev v proizvodnji po svoji vsebini variabilni strošek, ga pri 
izračunu štejemo med fiksne stroške. Ker pa so delavci zaposleni za nedoločen čas in nam  
vsekakor ostanejo v hiši, jih štejemo med fiksne stroške. Če ne bi imeli proizvodnje, bi 
odpustili delavce. 

Energenti in ekologija so po naravi variabilni strošek, ki nam jih zaračunavajo dobavitelji 
za opravljene storitve in dobave. To so stroški elektrike, pare, pitne vode. In sicer če manj 
delamo, porabimo tudi manj tovrstnih stroškov. Enako je pri ekologiji, če nič ne delamo, 
nimamo odpadkov (sežiga, odvoza ...).  
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V primeru opustitve proizvodnje ali posameznega proizvodnega programa ti stroški ne 
nastanejo. Ker še nimamo dokončne razvrstitve med variabilnimi in fiksnimi stroški, smo 
pripisali energentom in ekologiji pol variabilnih in pol fiksnih  stroškov.  

Stroške kontrole kakovosti uvrščamo med fiksne stroške, saj največji del predstavljajo 
stroški dela. V tem procesu prav tako delajo ljudje in nimamo možnosti opustitve delavcev.  

Kot vidimo, nam predstavlja material veliko postavko in ga v celoti štejemo med variabilne 
stroške. Če hočemo nekaj narediti, tudi nekaj potrebujemo in porabimo. Pomembno je, da 
imamo čim nižje nabave cene in dobre plačilne pogoje. 

Režijski stroški so stroški ravnanja z materiali, režijski stroški v proizvodnji in splošni 
režijski  stroški. 

Stroški ravnanja z materiali sodijo med variabilne stroške. Osnova je poraba materiala, 
surovin, embalaže. Če nimamo nič materiala, nimamo nobenega prevzema in skladiščenja, 
nimamo nobene nabave in kontrole vstopnih materialov.  

Režijske stroške v proizvodnji uvrščamo med fiksne stroške. Tovrstni stroški vključujejo 
stroške dela zaposlenih, ki so v samem procesu proizvodnje in niso direktno na liniji. Sem 
vključujemo planiranje proizvodnje, proizvodnja in pakiranje, tehnike, vodje izmen …   

Splošni režijski stroški sodijo med fiksne stroške. Sem sodijo stroški vzdrževalcev 
lokacije, zdravniški pregledi, razne inšpekcije, gasilci, stroški informacijske tehnologije. 
To so vsi stroški, ki niso vezani direktno na proizvod. 

Največji delež fiksnih stroškov predstavljajo stroški dela, stroški opreme in stroški, 
povezani s kontrolo kakovosti. Stroški opreme vključujejo amortizacijo in  vzdrževanje.  

5.3.3 Povzetek primerjave med različnimi metodami vrednotenja izdelkov 

1. Metoda  DIS (direktni stroški materiala in storitev) 

Na posamezen izdelek so pripeljani samo stroški materiala po kosovnici in pa opravljene 
ure delavcev. 

Vse druge proizvajalne stroške razdelimo v dve skupini: 

• amortizacija, vzdrževanje, energija, komunalne storitve se z ročnim izračunom 
preko odmikov razdelijo v razmerju proizvedenih/prodanih količin med zaloge in 
stroške prodanih proizvodov; 

• ostali proizvajalni stroški (režija, nabava, kontrola ...) v celoti bremenijo rezultat 
preko stroškov prodanih proizvodov. 

Stroški v večji meri bremenijo rezultat. To so poslovne odločitve vodstva družbe.  

Prednosti: 

• enostavna metoda, ne potrebuje zahtevne informacijske podpore. 
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Slabosti: 

• nima podatkov o tem, koliko nas posamezen proizvod v resnici stane, 

• ročno obračunavanje proizvajalnih stroškov in knjiženje odmikov, 

• zaloge se vrednotijo po »dejansko zoženi lastni ceni«, ki pa predstavlja oceno, ki je 
narejena na podlagi gibanja zalog, ne pa na podlagi posameznega izdelka, 

• nimamo podlage za primerjavo med proizvajalno in tržno ceno izdelka.  

 

2. Metoda IPC (interna proizvodna cena) 

• Nastala je zaradi potrebe po spremljanju  dobičkonosnosti na nivoju posameznega 
izdelka. 

• Je nadgradnja metode  DIS – dodamo še ostale proizvajalne stroške na posamezen 
izdelek. 

• Metoda je informacijsko podprta izven osnovnega sistema in ne vpliva na knjiženje 
in s tem na stanje zalog oziroma stroške prodanih proizvodov. 

• Služi izključno internim analizam. 

Prednosti: 

• Vemo, koliko nas posamezen proizvod stane, 

• boljša podpora vodstvu za potrebe odločanja o proizvodnji posameznih izdelkov. 

Slabosti: 

• uporabljanje dveh različnih metod znotraj podjetja za različne namene, 

• ni podpore znotraj informacijskega sistema podjetja. 

 

3. Metoda TPC (polna lastna cena izdelka) 

• Je izpopolnjena varianta metode ABC s tem, da ima tudi ustrezno informacijsko 
podporo. 

• Osnova za izračun je razširjena receptura, ki poleg ur delavcev vsebuje tudi 
podatke o proizvodni opremi (katera oprema, koliko časa) in kontroli kakovosti. 

• Vsi režijski stroški so pripeljani direktno na izdelek. 

• Zaloge so vrednotene po polni lastni ceni na nivoju vsakega posameznega izdelka. 
Enako velja za stroške prodanih proizvodov. 

• Vsi odmiki v proizvodnji od planske polne lastne cene se knjižijo v breme rezultata. 
Če ti  odmiki presegajo 10 odstotkov, je potrebno plansko ceno korigirati. 

Prednosti: 

• enotno razpolaganje z enakimi podatki o ceni izdelka, 
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• vedno lahko vidimo za vsak izdelek, kakšna je polna planska cena s strukturo 
stroškovnih komponent, 

• omogočeno je spremljanje odmikov dejanske cene od planske. 

Slabosti:   

• zahteva veliko večjo disciplino in odgovornost za pravilnost podatkov po 
recepturah, kar v resnici ni slabost, predstavlja pa tveganje. 

6   SKLEP 

Poleg stroškov so za vsako podjetje bistveno pomembne cene, kar je povezano s splošnim 
ciljem maksimiranja dobička. V nasprotju s podjetniškim kodeksom se nacionalna 
ekonomija zanima za problematiko družbenega proizvoda, oskrbo prebivalstva z 
določenimi dobrinami in za cene, ki vplivajo na proizvodne dejavnike. Država in podjetja 
so zainteresirana za konkurenčno oblikovanje cen, država preprečuje monopolna ravnanja.  

Posamezno podjetje, zlasti nemonopolno, praviloma nima lastne politike cen, konkurenčne 
cene so zanj dejstvo, kateremu se prilagaja. Prilagajanje ima posebna pravila, ki narekujejo 
aktivno podjetniško politiko cen in prodaje. Prodaja proizvodov se uresniči na trgu. Trg je 
celotno srečevanje  ponudbe in povpraševanja.  

V tržnem gospodarstvu se mora vsako podjetje potruditi, da v konkurenčni borbi pridobi 
čim večji delež v povpraševanju po proizvodnih dobrinah. Da bi podjetje to doseglo, mora 
ukrepati. Bistvenega pomena sta politika cen in dobra reklama. 

Na temelju lastnih stroškov se kalkulirajo cene in oblikuje ponudba. Pravilna cenovna 
politika je odvisna od informiranosti o strukturi trga, odzivov kupcev na spremembe cen, 
od pravilnega predvidevanja odzivov konkurentov na spremembe, od poznavanja dobrin, s 
katerimi se lahko nadomestijo proizvodi, ter od gibanje cen. Samostojnost podjetja v 
opredeljevanju cen je odvisna od sposobnosti in moči konkurence in obnašanja kupcev. Če 
je močna konkurenca,  mora podjetje upoštevati tržno oblikovane cene, temu prilagajati 
količino proizvedenih proizvodov in dosegati čim večji dobiček. Med monopolnim 
položajem podjetja in takimi, ki imajo močno konkurenco, je zelo veliko tržnih situacij. 
Teorije poskušajo opredeliti poenostavljene modele, ki naj omogočajo sistematično 
proučevanje tržnih razmer. Kljub temu ni mogoče opredeliti »prave« cene z vidika 
gospodarjenja. Lastna cena je tista cena, s katero pokrijemo vse stroške, ki nastanejo pri 
proizvodnji nekega poslovnega učinka.  

Vedno pa je jasno, da si vsako podjetje prizadeva doseči gospodarsko učinkovitost, v tem 
pa ne more uspeti, če mu niso znani vsi potrebni tržni elementi.  

Pomen lastne cene pri oblikovanju prodajne cene je zelo velik, saj lastna cena ni le osnova 
za prodajno ceno, temveč nam služi kot kazalec pri presojanju ustreznosti obstoječe 
prodajne cene. Na njeni osnovi tudi odločamo o tem, ali bomo s proizvodnjo določenega 
proizvoda nadaljevali ali pa se bomo odločili v okviru naših proizvodnih zmogljivosti za 
drug proizvod. Na podlagi izračuna lastne cene se lahko odločamo tudi o tem, ali bomo 
celoten proizvodni  proces izvedli sami ali bomo posamezne faze proizvodnje prepustili 
drugim. 
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Na tej podlagi se odločamo tudi o investicijah oziroma investicijskih vlaganjih v obnovo 
oziroma širjenje proizvodnih kapacitet.  

Ker lastno ceno imenujemo tudi stroškovna cena, je za njeno razumevanje nujno 
poznavanje pojma stroškov. Gre za v denarju ovrednoteno porabo vseh poslovnih prvin, ki 
nastaja v  zvezi z opravljanjem gospodarske dejavnosti podjetja, ki je za opravljanje te 
dejavnosti nujno potrebna (Pučko, Rozman, 1995, str. 90). 

Predstavljeno magistrsko delo prikazuje pomen in izračun polne lastne cene v farmacevtski 
industriji. Pri izračunavanju lastne cene je pomembno, da vključimo vse stroške, ki 
nastopijo v podjetju. Le najbolj racionalna podjetja, ki bodo jasno začrtala svojo strategijo  
bodo sposobna zagotoviti svoj trajen obstoj in razvoj. Kakovosten sistem kontrolinga 
povečuje finančno in poslovno uspešnost podjetja in tako predstavlja njegovo konkurenčno 
prednost v poslovnem okolju. 

Za uvedbo kontrolinga mora imeti podjetje jasno zastavljene strateške, srednjeročne in 
operativne cilje ter opredeljene naloge za doseganje ciljev. Podjetje mora imeti razvito 
visoko podjetniško kulturo. Prav tako moramo imeti razvit informacijski sistem, saj je 
kontroling pogojen s kakovostjo razpoložljivih informacij.  
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