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1. UVOD 
 
Avtomobilska industrija je v svetovnem merilu izredno pomemben del gospodarstva. 
Neposredno in posredno zaposluje veliko število ljudi, je tehnološko izjemno 
produktivna in prodorna, v zadnjem času pa tudi vedno bolj do okolja prijazna. Tudi 
svetovni trendi kažejo v smeri globalizacije, dolgoročnega preoblikovanja svetovnega 
gospodarstva, ki iz vrste lokalnih industrij razvija sistem povezanih svetovnih trgov, 
na katerih tekmujejo svetovni konkurenti, selitve proizvodnih centrov iz Evrope in 
Severne Amerike proti vzhodu in deloma jugu, ekološko prijaznejših avtomobilov, 
novih načinov pogona, celovitega obvladovanja stroškov ter partnerstva 
avtomobilskih proizvajalcev. 
 
Proizvajalci avtomobilov se v zadnjih letih srečujejo z najobsežnejšimi spremembami 
v proizvodnji doslej. Vizija hitre rasti in razvoja, vertikalno in horizontalno 
mednarodno povezovanje podjetij, agresivno poslovno okolje, globalizacija trgov, 
zadovoljevanje standardov kakovosti, poslovna odličnost ter nenehno stremenje k 
novim konkurenčnim prednostim, silijo podjetja k čedalje večjim vlaganjem v 
raziskave in razvoj. Vsote, ki jih letno namenjajo za raziskave in razvoj, se merijo že v 
milijardah evrov, saj je čedalje bolj jasno, da so inovacije ključ do dolgoročne 
uspešnosti. Samo proizvajalec, ki si prizadeva v iskanju novih, za potrošnika boljših, 
rešitev, ostaja dovolj močan za aktivno vlogo pri oblikovanju dinamičnega procesa in 
tehnoloških sprememb v avtomobilski industriji. Kot posledica tega se tudi časi za 
dobavitelje sestavnih delov spreminjajo. Proizvajalci avtomobilov jim prepuščajo 
čedalje večjo odgovornost in vodilno vlogo v razvoju sestavnih delov, ki se kasneje 
serijsko vgrajujejo v nove modele. Ker se vsaka nova serijska proizvodnja prične šele 
po uspešno zaključenem raziskovalno-razvojnem delu, ki lahko traja zelo dolgo, 
utegnejo pri tem nastati zelo visoki raziskovalno-razvojni stroški dobavitelja. V času 
razvijanja je v projekt vloženega veliko znanja, raziskav, preizkusov in drugih 
aktivnosti, ki povzročajo velike stroške, ob zaključku projekta pa se sočasno z 
odločitvijo za redno proizvodnjo pokaže še potreba po vlaganjih v proizvodno 
opremo, orodja in ostala stalna sredstva ter uporabo dodatnih gibljivih sredstev. Šele 
z redno proizvodnjo izdelka se pojavijo tudi prihodki in odhodki, ki so vezani na 
proizvodnjo. Vsak raziskovalno-razvojni projekt je potrebno obravnavati kot vlaganje, 
ki najprej zahteva izdatke, v različnih prihodnjih letih in v različnih višinah pa kasneje 
prinaša prejemke. 
 
Ključ do dolgoročnega uspeha je ohranjanje konkurenčnih prednosti, uresničevanje 
zastavljenih strateških ciljev in izbranih strategij za doseganje le-teh. V pomoč pri 
sprejemanju strateških odločitev potrebuje vodstvo podjetja dober informacijski 
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sistem, katerega del lahko predstavlja računovodski informacijski sistem oziroma 
nekatera njegova sodobna orodja za spremljanje uspešnosti novega izdelka. 
 
Cilj dela je ugotoviti, ali oziroma kako lahko računovodstvo pomaga pri doseganju 
dolgoročnih ciljev podjetja. S pomočjo opredelitve in predstavitve panoge, kjer 
vladajo tako ostri pogoji kot v avtomobilski industriji, kjer je prisoten čedalje večji 
pritisk na krajšanje razvojnih, in s tem tudi tržnih, ciklov za nove modele, na nižanje 
stroškov in izboljšanje kakovosti, posvečam osrednjo pozornost predstavitvi razvojno-
raziskovalnega projekta in prikazu načina uporabe računovodskih metod spremljanja 
stroškov pri odločanju o vlaganjih v razvojno-raziskovalne projekte. Končni cilj dela je 
boljše razumevanje in obvladovanje stroškov ter olajšanje sprejemanja odločitev o 
smotrnosti vlaganj v razvojne projekte in olajšanje odločitve za razvoj. 
 
Namen magistrskega dela je proučiti razmere v panogi avtomobilske industrije in 
prikazati osnovne značilnosti in pogoje delovanja dobaviteljev sestavnih delov 
avtomobilov. Ker se avtomobilska industrija čedalje bolj nagiba k integraciji 
načrtovanja avtomobila z načrtovanjem proizvodnje in nabave že na stopnji iskanja 
novega koncepta modela, je namen dela proučiti vzroke in stopnje, ki jih mora preiti 
nov izdelek, preden se pojavi kot serijski izdelek dobavitelja sestavnega dela. Namen 
je tudi kratko predstaviti enega od raziskovalno-razvojnih projektov, njegovo 
opredelitev, potrditev in spremljanje do predaje izdelka v serijsko proizvodnjo 
oziroma do konca življenjskega cikla izdelka. Namen dela je ugotoviti, kateri stroški 
igrajo ključno vlogo v razvoju novega izdelka ter kako jih pravilno razumeti, da bodo 
odločitve poslovodstva na podlagi računovodskih podatkov pravilne.  
 
Metode in pristopi pri izdelavi magistrskega dela so zastavljeni tako, da poleg 
strokovne poglobitve, vključujejo tudi empirično raven. V teoretičnem delu se 
večinoma sklicujem na tujo literaturo, domače članke in interne vire podjetij. V 
empiričnem delu poleg internih virov podjetij uporabljam izkustveno metodo, 
izhajajočo neposredno iz praktičnih izkušenj. 
 
Prvo poglavje je posvečeno visokim in tveganim vlaganjem v razvoj novih izdelkov, 
ki so postala nuja za dolgoročni obstoj podjetja. Življenjski cikli izdelkov so čedalje 
krajši. To poraja vedno večje število novih izdelkov in povzroča krajšanje časa 
razvoja izdelka, pa tudi povpraševanje se nagiba k vedno bolj diferenciranemu 
izdelku, kar so temeljni vzroki za vprašanje o novih načinih doseganja konkurenčnih 
prednosti. Del odgovora gotovo predstavljajo vlaganja v učinkovite sisteme dobavnih 
verig oziroma povezovanje, vlaganja v lastne raziskave in razvoj ter doseganje 
izjemne kakovosti. Sklepanje strateških partnerstev z dobavitelji ključnega pomena, 
deljenje priložnosti zniževanja stroškov in zagotavljanje usklajenosti dolgoročnih 
strategij, so postali priljubljeni ukrepi. (Shahmanesh, 2002, str. 52 - 54) Tudi pojav 
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novih pristopov k oblikovanju novega izdelka in orodij za uspešnejše načrtovanje ter 
razvoj ni zanemarljiv. Inovativnost je postala osnovni pogoj za dolgoročno preživetje. 
Velja tudi obratno - visoko inovativna podjetja krojijo pogoje ostalim; toliko bolj na 
področju avtomobilske industrije, ki deluje v izjemno agresivnem poslovnem okolju. 
 
Drugo poglavje obravnava vlogo računovodstva v procesu zagotavljanja informacij 
za odločanje. Računovodstvo lahko opredelimo kot proces prepoznavanja, merjenja 
in predajanja finančnih in nefinančnih informacij za informirano presojanje ter 
odločanje uporabnikov informacij. Poslovodno računovodstvo ob zagotavljanju 
informacij za notranje uporabnike ni prisiljeno k spoštovanju zakonskih predpisov in 
splošno sprejetih računovodskih pravil. Osredotočeno je na oskrbo poslovodstva z 
informacijami, ki jih trenutno potrebuje v procesu odločanja, načrtovanja ali 
nadziranja. Zato je samostojno tudi v odločitvi, ali in v kolikšni meri so stroški 
raziskovanja in razvijanja odhodki poslovanja oziroma dolgoročnega amortiziranja. 
Uresničevanje strateških načrtov in skrb za ohranjanje poslovanja podjetja pogosto 
od poslovodstva podjetja zahteva dogoročen vidik obravnave vlaganj v raziskave, 
razvoj, izobraževanje in podobno, saj gre za nujen pogoj dolgoročnega obstoja.  
 
V tretjem poglavju predstavljam praktično vrednost teoretičnih okvirov iz predhodnih 
delov, in sicer tehnični in ekonomski vidik uspešnosti na enem od razvojno-
raziskovalnih projektov novega izdelka - nosilcu pedalnega sklopa. 
 
Tretjemu poglavju sledi sklep, kjer povzemam temeljne ugotovitve. 
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2. RAZVOJ NOVEGA IZDELKA V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI 
 

V zadnjih desetih do petnajstih letih se je način proizvajanja neraspoznavno 
preobrazil. V poznih sedemdesetih letih je konkurenca z Vzhoda povzročila 
zdesetkanje ponudnikov vseh industrij na zahodnih trgih. Evropski in ameriški 
proizvajalci so spoznali, da so konkurenti boljši ter da se je nujno hitro in temeljito 
spremeniti. V zgodnjih osemdesetih letih je postala bistvenega pomena kakovost. 
Japonski izdelki so bili boljše kakovosti od ostalih, zato so se ostali začeli učiti 
njihovih skrivnosti: statističnega nadzora procesa za zmanjšanje odstopanj, uporabe 
sposobnih procesov v zameno za nadzorovanje končne kakovosti in ločevanja 
izmetnih izdelkov, proizvodnemu procesu prilagojene konstrukcije izdelka, 
sodelovanja s preverjenimi dobavitelji, ki dobavljajo izdelke brez napak in ob pravem 
času. Poudarek na kakovosti je pomenil močan preobrat, saj je le-to nemogoče 
uveljaviti v proizvodnji v kratkem času. Potrebna je dologoročna pripadnost in trajno 
prizadevanje ter posvečanje pozornosti malenkostim, kar je bilo mnogim podjetjem 
tuje. Konkurenca z Vzhoda je bila tudi bolj odzivna: izkazala se je s hitrejšim 
uvajanjem novih izdelkov, večjo dovzetnostjo za potrošnikove potrebe, krajšimi 
pretočnimi časi in nižjimi stroški.1 V svojo obrambo so začeli Evropejci in Američani 
uvajati tehniko dobav v pravem trenutku (JIT). Kratki proizvodni cikli, majhne serije, 
nastavljalni časi krajši od desetih minut, celična proizvodnja, usklajen materialni tok, 
kanban in nizke vrednosti zalog, so pristopi, ki so podrli dotedanja pravila. 
 
Danes zahtevajo različni vplivi od vsakega podjetja sprotno in pravočasno 
prilagoditev trenutnim razmeram v okolju. Prihodnost ima podjetje, ki lahko najhitreje, 
z najkrajšimi časi razvoja ponudi inovativne, visoko kakovostne in cenovno ugodne 
izdelke.  
 
Vse oblike inovativnosti so pohvalne. Pomembne so tudi povezave, zavezništva, 
napredne tehnologije, varstvo okolja in drugo, vendar ključna gonilna sila ostajajo 
izdelki. Kljub razlikam v pojmovanju ostaja dejstvo, da celotna avtomobilska industrija 
intenzivno vlaga v razvoj, kjer vidi svojo največjo priložnost. 
 
Namen prvega poglavja je spoznati bistvene razloge za uvajanje novih izdelkov v 
podjetjih ter stopenj razvojnega dela, skozi katere preide nov izdelek od ideje do 
začetka njegove proizvodnje oziroma prodaje. Ker je moj prvenstveni namen proučiti 
razvoj novega izdelka v avtomobilski industriji, v nadaljevanju obravnavam tudi njene 
značilnosti, razmere in trende. 
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1 V proizvodnem procesu se japonska podjetja držijo treh strategij: razvijanje novih izdelkov, 
povečevanje različic izdelkov in izboljšave izdelkov. (Kotler, Fahey, Jatusripitak, 1992, str. 120) 



2.1. UVAJANJE NOVIH IZDELKOV 
 
Odločitve, povezane z izdelki, so življenjskega pomena za vsako podjetje, saj 
podjetje živi ali propade s svojimi izdelki in zaradi njih. Zato predstavljajo značilnosti 
izdelkov eno izmed najpomembnejših področij delovanja in odločanja poslovodstva 
podjetja.  
 
Dejavniki, ki spodbujajo podjetja k uvajanju novih izdelkov, so številni in med seboj 
povezani. Najpogosteje mednje prištevamo (Urban, Hauser, 1993, str. 6):  
 

- finančne cilje. Podjetja imajo med svojimi cilji običajno opredeljene tudi 
zahteve o doseganju vrednosti kazalcev, kot so: dobiček, tržni delež, prihodki, 
vrednost delnice in podobno. Pogosto se dogaja, da so novi izdelki ocenjeni 
kot pomemben dejavnik povečevanja prihodkov podjetja in sredstvo 
uresničevanja strategije podjetja; 

- rast prodaje in tržnega deleža. Novi izdelki so ključno orodje za rast tržnega 
deleža, čeprav je dolgoročna rast tržnega deleža lahko v nasprotju s 
kratkoročno dobičkonosnostjo; 

- dejavnost konkurentov. Avtomobilska industrija je ena od panog, v katerih 
velja prav dejavnost konkurenčnih podjetij kot ključni motiv za uvajanje novih 
izdelkov; 

- življenjski cikel izdelka. Ker se življenjski cikel izdelkov krajša, so potrebe po 
razvoju novih izdelkov, ki bi nadomestili stare, vedno večje; 

- tehnologija. Hiter razvoj tehnologije je prav tako spodbujevalec razvoja novih 
izdelkov;  

- novi materiali in novi postopki. Ti omogočajo pocenitev in izboljšanje kakovosti 
izdelka; 

- globalizacija. Postopen nastanek globalnega tržišča prinaša podjetjem nove 
priložnosti in nevarnosti. Razvoj novih izdelkov je pomemben vzvod podjetja 
za pridobivanje ali ohranjanje tržnega deleža; 

- zakonske določbe. V številnih primerih povzročijo državni predpisi ali njihova 
odprava, razvoj novih izdelkov. Avtomobilske proizvajalce, denimo, spodbujajo 
k razvoju do okolja prijaznejših avtomobilov predpisi o največji dovoljeni 
količini ogljikovega dioksida v izpušnih plinih; 

- stroški in razpoložljivost materiala. Razvoj novega izdelka je lahko spodbujen 
tudi s spremembo cene ali razpoložljivosti materiala; 

- inovacije. Inovacija je vsaka prva uporaba novega znanja, ki daje gospodarsko 
koristne učinke. Inovacije so pogosto vir novih izdelkov; 

- spremembe v demografiji in življenjskem slogu. Spremembe v življenjskem 
slogu in navadah povzročijo spremembe v povpraševanju, te pa potrebo po 
novih izdelkih; 
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- zahteve kupcev. Na mnogih področjih so tudi zahteve kupcev spodbujevalec 
inovacij in razvoja novih izdelkov; 

- pobude dobaviteljev. Inovacije lahko nastanejo tudi pri dobaviteljih. Dobavitelji 
lahko načrtno proučujejo potrebe kupcev in jih skušajo zadovoljiti z novimi 
izdelki ali izboljšavami starih. 

 
Naštete dejavnike mora podjetje upoštevati pri opredeljevanju svoje strategije,2 saj 
uvajanje novih izdelkov v proizvodnjo nima le ugodnih posledic, temveč je povezano 
tudi z visokimi stroški in tveganjem. 
 
 
2.2. RAZVOJ NOVEGA IZDELKA 
 
Vlaganja v razvoj novih izdelkov so visoka in tvegana. Med številnimi idejami so le 
redke, ki dajo tržno uspešen izdelek. Sodobno poslovno okolje terja od dolgoročno 
uspešnih podjetij vlaganja v razvoj novih izdelkov, saj se: 
 

- je v zadnjih letih močno razmahnilo število novo razvitih izdelkov. V zadnjih 
letih je več in več izdelkov ponujenih s čedalje večjo hitrostjo in proces še ne 
kaže znakov upočasnjevanja; 

- je čas od ideje do trženja novega izdelka skrajšal. Na primer podjetje Chrysler 
Corporation je še pred nekaj leti potrebovalo približno osem let od začetka 
razvoja novega avtomobila do njegove predstavitve na razstavnem prostoru, 
kar je veljalo za običajni čas v industriji. Za novejši Chrysler Concorde je 
trajalo od skice do avtomobila manj kot 39 mesecev, kar je v zadnjem času 
običajno potreben čas tudi pri drugih proizvajalcih; (Maskell, 1996, str. 164) 

- množično pojavljajo diferencirani oziroma opuščajo standardizirani izdelki 
masovne proizvodnje. Dobavitelji vseh panog industrije se srečujejo z 
zahtevami kupcev po manjših količinah izdelkov, ki so ozko namenski in ne 
več tipski. Vse več je diferenciranih izdelkov in zato tudi metod vitkejše ter 
fleksibilnejše proizvodnje, ki jih poskušajo zagotavljati.  

 
Podjetja v večini primerov ne izdelujejo le enega izdelka, ampak, v skladu s tržnimi 
potrebami, nudijo smiselno zaokrožen program izdelkov. Posamezen izdelek, ki ga 
uvajamo kot individualen primer ali projekt, je pogosto potrebno obravnavati v 
povezavi s celotnim programom, saj iz njega izvira in se z njim dopolnjuje. Tudi večji 
del odločitev ter ukrepov v zvezi s stroški in prihodki je običajno vezan na program 
kot celoto. Čeprav ugotavljamo uspešnost vsakega izdelka posamično, moramo na 
izdelek gledati tudi z vidika celotnega programa. Poslovno-političnih odločitev v zvezi 
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z donosnostjo in ekonomičnostjo se večinoma ne sprejema individualno za vsak 
izdelek, temveč za celoten program ali vsaj za zaključeno skupino oziroma družino 
izdelkov. 
 
Ne glede na kriterije, ki določajo program izdelkov, je temeljni namen le-tega 
učinkovitejša in uspešnejša proizvodnja in trženje. Zelo pogosto se kupci raje 
odločajo za nakup, če imajo možnost izbire med večimi. Drugi razlog, ki je z vidika 
proizvodnje pomembnejši, pa je dejstvo, da je v proizvodnji, v kateri se prepletajo 
izdelavni procesi za celoten program, laže optimirati urejenost vseh potrebnih 
operacij. Tudi proizvodne zmogljivosti je mogoče bolje izkoriščati v primeru 
proizvodnje celovitega asortimenta kot v primeru enega izdelka. (Florjančič, 1998, 
str. 131 - 133) 
 
Nov izdelek nastane skozi številne stopnje razvojnega dela, ki jih različni avtorji 
različno opredeljujejo in imenujejo. V nadaljevanju predstavljam šest najpogosteje 
uporabljenih. (Kavčič, 2000, str. 60 - 91) 
 
 
2.2.1. Zbiranje in selekcija idej  
 
Na prvi stopnji gre za ustvarjanje in zbiranje idej ter vrednotenje in selekcijo le-teh. 
Viri novih idej so raznovrstni: 

- razvoj tehnologije: tehnološki razvoj omogoča zadovoljevanje poprej znanih in 
nezadovoljenih potreb in želja, ustvarja pa tudi nove potrebe in nove možnosti 
zadovoljevanja potreb; 

- tržne potrebe: spremljanje kupcev na trgu pokaže, kakšne so njihove potrebe. 
Včasih tudi že sami iščejo in najdejo rešitve, tako da potrebujejo le še 
uresničevalce le-teh. Na področju industrijske potrošnje, to je razvoja novih 
izdelkov za potrebe industrije, je to pogost primer;  

- proizvodnja in servis: sama proizvodnja je odličen vir novih idej. Na nekaterih 
področjih dosega tudi do 85 % vseh novih idej. Podobno velja tudi za izkušnje 
servisne službe in garancijskih popravil; 

- konkurenti in druga podjetja: podjetja so prisiljena hitro uvajati nove izdelke, 
posebej, ko ne morejo učinkovito zaščititi prejšnjih izdelkov pred 
posnemovalci. Konkurenca, ki jo povzročijo posnemovalci z nizkimi cenami, jih 
sili v inoviranje, da bi ohranili vodilni položaj. Tudi podjetja, ki nimajo lastnega 
razvoja, morajo uvajati nove izdelke, če ne želijo izgubiti svojih kupcev; 

- distribucijski kanali in dobavitelji: distributerji in dobavitelji lahko prispevajo 
koristne ideje in predloge za nove izdelke; 

- zaposleni in poslovodstvo: zaposleni so neizčrpen vir inovacij in idej za nove 
izdelke. Veliko novih idej imajo neposredno vključeni v razvoj novih izdelkov, 
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pa tudi drugi zaposleni niso zanemarljiv vir zamisli in rešitev. Ljudje, ki delajo 
neposredno v proizvodnem procesu, ga najbolje poznajo. Najbolje poznajo 
izdelke in vedo, kaj bi bilo mogoče izboljšati. V mnogih podjetjih so zato uvedli 
sistem množične inovacijske dejavnosti in organizirano zbirajo predloge 
zaposlenih; 

- spremembe v okolju: novi trendi in spremembe v demografskem, 
ekonomskem, družbenem ter kulturnem okolju odpirajo razvoju novih izdelkov 
popolnoma nove možnosti. 

 
Ko so ideje zbrane, jih je potrebno selekcionirati. Podjetje ima omejene možnosti 
lansiranja novih izdelkov - tako z vidika financ kot z vidika tehnologije. Pri tem so na 
voljo različne tehnike, med njimi tudi mreža najboljših idej. Mreža najboljših idej 
vključuje delo skupine strokovnjakov, ki naredi grobo selekcijo bolj obetavnih idej. K 
podrobnejši selekciji pristopi na podlagi presoje dveh lastnosti posamezne ideje: 
kolikšen je prispevek ideje k zadovoljevanju potrebe kupca ter ali je podjetje idejo 
sposobno uresničiti.  
 
Če je nov izdelek zavrnjen že na stopnji ideje, sledi ponovno iskanje in preizkušanje 
idej.  

 

Slika 1: Razvoj zamisli za nov izdelek 

 
 
Vir: Potočnik, 1996, str. 195. 
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2.2.2. Raziskovanje trga 
 
Raziskava trga se ukvarja predvsem z zbiranjem, obdelavo in predstavitvijo podatkov 
ter informacij o posameznih tržnih pojavih. Informacije, ki jih daje raziskava trga, se 
razlikujejo od ostalih podatkov po tem, da jih dobimo s pomočjo posebnih metod in 
tehnik raziskave, kot so: anketiranje, testiranje izdelkov, predvidevanja prodaje, 
ocenjevanje učinka oglaševanja in podobno.  
 
Raziskave trga se razvijajo v dveh smereh: 

- posebne specializirane raziskovalne institucije raziskujejo določene tržne 
pojave po naročilu naročnikov in prodajajo že izdelane tržne raziskave 
zainteresiranim kupcem; 

- oddelki za tržne raziskave v podjetjih zbirajo in proučujejo tržne podatke in 
informacije ter jih posredujejo poslovodstvu. Podjetja poskušajo s tržnimi 
raziskavami dobiti predvsem odgovore na vprašanja: kakšne so značilnosti 
trga, koliko izdelkov je mogoče prodati na določenem trgu, kakšen je vpliv 
konkurence na trgu, kakšen je učinek oglaševanja, kaj lahko pričakujejo od 
novega izdelka in podobno. 

  
Nov izdelek ima boljše možnosti za uspeh na trgu, če: 

- gre za trg z visoko stopnjo rasti; 
- vstopa zgodaj na trg; 
- velja zanj krivulja izkušenosti;3 
- ovire za vstop niso prevelike; 
- niso previsoka vstopna vlaganja; 
- ni donosnost prenizka; 
- stopnja tveganja ni previsoka. 

 
Na podlagi naštetih ali drugih kriterijev je mogoče priti do ocene privlačnosti trga. 
Analiza trga za nov izdelek zahteva sodelovanje strokovnjakov različnih področij, in 
sicer najmanj prodaje, razvoja in proizvodnje. 
 
 
2.2.3. Projektiranje in konstruiranje izdelka 
 

                                                

V zadnjih letih so napredna podjetja pričela o načrtovanju izdelka razmišljati drugače. 
Stopnja projektiranja in konstruiranja izdelka je temeljnega pomena z vidika kakovosti 
in stroškov. Po raziskavah naj bi bilo od 70 do 95 % proizvajalnih stroškov izdelka 
opredeljenih na stopnji projektiranja in konstruiranja. Zato je, posebej v zadnjem 
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desetletju, pritisk na zgodnje stopnje načrtovanja izdelka, ki bi bil čim cenejši, čim 
boljše kakovosti v čim krajšem času, velik. 
Posledica zahteve po hitrejšem konstruiranju kakovostnejših izdelkov je nov pristop k 
oblikovanju novih izdelkov. (Martinich, 1997, str. 214) 
 
Značilnosti novega pristopa so: 
 

- načrtovanje za proizvodnjo: tradicionalni pristop temelji na zaporednem delu 
strokovnjakov različnih področij. Šele, ko skupina projektantov in 
konstruktorjev svoje delo konča in je po njihovem prepričanju nov izdelek 
zadovoljiv, nadaljujejo z delom strokovnjaki za proizvodnjo, ki ga temeljito 
pregledajo in preizkusijo z vidika proizvodnje. Ti običajno ugotovijo številne 
težave, pomanjkljivosti, napačno uporabljene materiale ali celo, da proizvodnja 
v taki obliki ni mogoča. Tako je načrt vrnjen načrtovalcem, da ga spremenijo 
ali dopolnijo. Postopek se včasih tudi večkrat ponovi. Posledica takega načina 
dela je predolg in predrag proces načrtovanja. Tem kasneje so napake 
odkrite, bolj zapletene in dražje so spremembe. Običajno gre za napake ali 
pomanjkljivosti novega izdelka, ker se izkaže, da je ta nezadovoljive kakovosti, 
ker potrebe kupcev, zmožnosti proizvodnega procesa ali organizacija 
poprodajnih storitev in podobno, niso bile pravočasno vključene v proces 
načrtovanja izdelka.  

 
Novost, ki jo prinaša nov pristop načrtovanja za proizvodnjo je v tem, da že 
načrtovalci razmišljajo o tem, kako bo izdelek mogoče proizvesti in že vnaprej 
rešijo pobleme, ki bi jih konstrukcija lahko povzročila pri proizvodnji. Temeljno 
vodilo je, da so stroški, kakovost in potreben čas za lansiranje novega izdelka 
na trg, odvisni od tega, kako je izdelek načrtovan. Nov pristop pripelje do 
boljših izdelkov, saj se že na zgodnjih stopnjah načrtovanja upoštevajo 
zahteve proizvodnje, kakovosti, trženja in druge temeljne potrebe. 
Uresničevanje te zamisli zahteva sodelovanje strokovnjakov razvojnega, 
proizvodnega in drugih področij že od zamisli dalje. Rezultat je boljši izdelek 
ob nižjih stroških razvoja; 

 
- vzporedno načrtovanje, imenovano tudi simultano ali sočasno: pomeni 

vzporedno načrtovanje izdelka in procesa. Sočasno z oblikovanjem izdelka se 
že oblikuje predvideni proizvodni postopek in preizkuša se njegova 
izvedljivost, bodisi v obliki fizične ali računalniške simulacije izdelka. Sproti se 
preverja, v kolikšni meri predvideni postopki in lastnosti načrta ustrezajo 
obstoječi ali predvideni proizvodni opremi, metodam, kapacitetam in drugemu. 
Glavna prednost vzporednega načrtovanja izdelka in procesa je predvsem 
zmanjšanje časa razvoja, povečanje kakovosti izdelka, povečanje 
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dobičkonosnosti izdelka z zmanjšanjem stroškov razvoja in proizvodnje ter 
stroškov v celotnem življenjskem ciklu izdelka. 

 
Skrajšanje časa se dosega na dva načina: 
 
1. načrtovanje in preizkušanje procesa se lahko prične kmalu za tem, ko se je 

začelo načrtovanje izdelka in ni potrebno čakati, da je načrtovanje izdelka 
zaključeno; 

2. dopolnjevanje in spreminjanje načrta izdelka je lažje in hitrejše na zgodnji 
razvojni stopnji. Skupni razvojni čas je lahko za 50 do 95 % krajši. Ker so 
temeljni problemi načrtovanja izdelka odkriti in rešeni zgodaj, je njihovo 
odpravljanje hitrejše in cenejše, kar prispeva tudi h kakovosti izdelka; 

 
- skupinsko načrtovanje: sodelovanje strokovnjakov različnih področij je za 

uspeh vzporednega načrtovanja izdelka in procesa ključnega pomena. Razvoj 
novih izdelkov opravljajo večfunkcijske skupine, v katerih sodeljujejo zaposleni 
s področja razvoja, proizvodnje, prodaje, tehnologije, nabave in drugi. Vsak 
med njimi ima specializirano znanje, hkrati pa tvorijo skupino, ki jih vključuje v 
aktivnosti izven običanje odgovornosti; 

 
- integriran pristop: podjetja želijo k načrtovanju novih izdelkov pritegniti tudi 

kupce in dobavitelje. Naj bodo načrtovalci še tako zadovoljni z izdelkom, to ni 
dovolj, če le-ta ne zadovoljuje potreb kupcev. Sodelovanje kupcev in 
dobaviteljev pri načrtovanju in preizkušanju novega izdelka pogosto prispeva k 
znižanju stroškov in izboljšanju kakovosti izdelka.  

 
Koristi, ki jih lahko od novega pristopa k načrtovanju novih izdelkov pričakujemo v 
podjetju, so: večje zadovoljstvo kupca, večji tržni delež, krajši proces razvijanja, manj 
tehničnih sprememb, nižji stroški razvijanja, proizvodnje izdelka in poprodajnih 
storitev, boljše sodelovanje med oddelki znotraj podjetja ter z dobavitelji in kupci 
izdelkov. 
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Slika 2: Dinamika tehničnih sprememb 

 
 
Vir: Maskell, 1996, str. 168. 
 
 
Poudarek je na zgodnjem vključevanju sprememb v proces načrtovanja in ne 
ugotavljanju nujnosti številnih sprememb in popravkov šele ob pričetku proizvodnje, 
ko je vsaka sprememba zapletena in draga.  
 
Poznamo nekaj vodil, ki služijo usmerjanju načrtovalcev novega izdelka: uporaba 
minimalnega števila sestavnih delov,4 uporaba skupnih sestavnih delov in 
standardnih sestavin (standardizacija in tipizacija), poenostavitev montaže, uporaba 
modularnih sestavin za raznolikost izdelkov ter razumne zahteve glede kakovosti in 
toleranc materialov. 
 
Razvitih je kar nekaj orodij, ki so v pomoč načrtovalcem novih izdelkov. Našteta so le 
nekatera: računalniško podprto oblikovanje (Computer Aided Design), proizvodnji 
prijazno oblikovanje izdelka, okolju prijazno oblikovanje izdelka, analiza vrednosti, 
metoda Taguchi, razvoj funkcije kakovosti in druga. Podrobneje predstavljam prve tri. 
 
• Računalniško podprto oblikovanje (CAD) 
Z razvojem računalnikov smo pridobili posebno podporo oblikovanju novih izdelkov. 
CAD sistemi so povezani računalniški programi (hardware in software), ki omogočajo 
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uporabniku risanje sestavin izdelka in njihovo spreminjanje na računalniškem 
zaslonu.  
 
CAD sistemi ponujajo uporabniku vsaj tri prednosti:  

- grafične sposobnosti: oblikovalcu je omogočen pogled na izdelek iz različnih 
perspektiv, vključno s tridimenzionalno rotacijo in različnimi preseki; 

- shranjevanje risb in njihovo ponovno iskanje: omogočajo skladiščenje 
karakteristik posameznih načrtov obstoječih izdelkov in njihovih sestavnih 
delov. Kasneje je z vnosom podatkov mogoče samodejno iskanje že 
shranjenih delov. Na ta način se čas oblikovanja bistveno skrajša, saj 
spodbuja uporabo standardnih delov in skrajšuje potrebni čas za načrtovanje 
novih; 

- avtomatično vrednotenje specifikacij: eno od časovno najbolj zahtevnih opravil 
pri oblikovanju tehnično zahtevnih izdelkov je preračunavanje, ali so 
upoštevane tehnične zahteve. CAD sistem omogoča, da se ti izračuni izvajajo 
avtomatično, ob vsaki načrtovalčevi spremembi posameznega dela ali njegove 
karakteristike, izvede pa se tudi primerjava novih izračunov s prejšnjimi 
(Computer Aided Engineering). 

 
Uporaba CAD sistemov bistveno prispeva k napredku v razvoju novih izdelkov. Čas 
oblikovanja novega izdelka se lahko skrajša za od 10 do 50 odstotkov. Skrajšanje 
časa je mogoče doseči tudi s povezavo računalniško podprtega oblikovanja in 
proizvodnje. Sodobni avtomatizirani in računalniško vodeni stroji (Computer Assisted 
Manfacturing – CAM) omogočajo avtomatično pretvarjanje s CAD izdelanih načrtov 
izdelka v programe za proizvodnjo. To so CAD/CAM sistemi avtomatičnega 
pretvarjanja načrtov v programe računalniško vodenih strojev, ki skrajšajo porabljen 
čas in zmanjšujejo možnost napak ter omogočajo hiter vstop novega izdelka na trg. 
 
• Proizvodnji prijazno oblikovanje izdelka 
Vrednost izdelka za kupca je mogoče dodajati z oblikovanjem izdelka in 
oblikovanjem proizvodnega procesa ter določitvijo aktivnosti, ki so potrebne za 
njegovo izdelavo. Medtem ko so v Evropi in Ameriki v zadnjih desetletjih poudarjali 
predvsem pomen oblikovanja izdelka, so Japonci proučili pomen procesa. 
Pomembnejše neracionalnosti in stroški v proizvodnji niso povzročeni v sami 
proizvodnji, temveč jih povzroči načrtovanje. Pomemno je, da je izdelek oblikovan na 
način, ki je primeren tudi za proizvodnjo. 
 
Eden od načinov uspešnega oblikovanja izdelka na proizvodnji prijazen način je 
japonski kaizen pristop. Sestoji iz postopnega, vendar tranjega izboljševanja izdelka 
na podlagi predlogov, ki jih oblikujejo vsi zaposleni. Zaposleni postopno prispevajo 
veliko število predlogov običajno majhnih izboljšav na obstoječih modelih. Medtem ko 
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v Evropi in ZDA uporabljajo pristop vgrajevanja inovacij, pa računajo Japonci na 
konzervativnost kupcev in izpopolnjujejo delovanje že znanih funkcij. 
 
Naslednji pristop, ki povezuje oblikovanje izdelkov s proizvodnjo, je koncept vitke 
proizvodnje, ki zahteva vitko oblikovanje izdelkov. Koncept vitke organizacije 
oziroma vitke proizvodnje pomeni: z manj ljudmi, materiala in stroški narediti 
določeno količino izdelkov. Vključuje naslednje značilnosti: skupinska organiziranost 
dela, aktivna struktura za reševanje problemov, vitke proizvodne operacije, 
pripadnost zaposlenih podjetju, tesni stiki z dobavitelji, večfunkcijske razvojne 
skupine ter tesna povezava s kupci. Izhodišče vitke proizvodnje je veriga vrednosti. 
Osredotočenost velja podjetju kot celoti in procesom, ne pa posameznim enotam 
podjetja. Iz dejavnosti podjetja je potrebno postopoma izločiti vse, kar ne prispeva k 
povečevanju dodane vrednosti.  
 
• Okolju prijazno oblikovanje izdelkov 
V zadnjih desetletjih se krepi zavest o pomembnosti in ogroženosti naravnega okolja 
ter prizadevanjih za njegovo varovanje. Odtod pritisk na proizvodnjo, da bi 
proizvajala okolju prijazne izdelke. V večini primerov proizvodnja dela, kar je bilo v 
razvojnih oddelkih načrtovano, zato se posredno krepi pritisk na razvoj okolju 
prijaznih novih izdelkov. Med najpomembnejšimi dejavniki za uresničevanje teh 
prizadevanj je konstrukcijska zasnova in sestava izdelka.  
 
Da bi lahko govorili o do okolja prijazni konstrukcijski zasnovi izdelka, morajo biti 
njene značilnosti: 

- uporaba izdelka ne pomeni porabe odvečnih količin energije (teža, oblika in 
podobno); 

- uporaba izdelka ne pomeni oddajanja nevarnih odpadkov; 
- po poteku življenjske dobe izdelka ga je mogoče preprosto in brez prevelikih 

stroškov razgraditi; 
- izdelek je sestavljen iz snovi, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti kot 

sekundarne surovine; 
- izdelek uporablja za svoj pogon obnovljive vire energije; 
- pri proizvodnji in uporabi izdelka je mogoče oblikovanje človeku prijaznih 

delovnih postopkov.  
 
 
2.2.4. Poskusna proizvodnja in testiranje 
 
Ko je nov izdelek oblikovan, običajno še ni pripravljen za redno proizvodnjo in 
lansiranje na trg. Ker traja razvoj novega izdelka dolgo, se pojavijo v podjetjih pritiski, 
da bi začeli z njegovo proizvodnjo čim prej. Razvoj novega izdelka zahteva veliko 
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denarja, obenem pa zamuda z lansiranjem izdelka na trg odpira možnosti drugim 
podjetjem, da se pojavijo prvi na trgu. Tovrstnim pritiskom se je potrebno upreti, saj je 
nastop novega izdelka na trgu povezan s tveganjem. 
 
Razvoj in oblikovanje izdelka, vključno z njegovim preizkusom in testiranjem, 
predstavljata le prvi del celotnega projekta uvajanja novega izdelka, pomenita pa 
veliko. Ko je osvojena konstrukcijska zasnova izdelka, so tudi možnosti za izbiro 
izdelavnih materialov in procesov njihove obdelave bolj ali manj določene. S tem so 
tudi potrebe po delovnih sredstvih in znanju ter sposobnosti ljudi, ki bodo izdelovali 
izdelek, ozko usmerjene. Ker vse navedeno, poleg še drugih dejavnikov, odločilno 
vpliva na potroške v procesu izdelave izdelka, lahko rečemo, da so s samo 
konstrukcijsko zasnovo v pretežni meri vnaprej opredeljeni tudi proizvodni stroški 
izdelka. 
 
Zagotoviti je potrebno, da bo konstruktor izdelka upošteval vse dejavnike ter znal vse 
zahteve (tudi socialne, ekonomske, družbene in naravovarstvene) vgraditi v 
konstrukcijsko zasnovo izdelka. Čim bolje se mu to posreči, tem manj sprememb in 
stroškov zanje je potrebnih na kasnejših stopnjah življenjskega cikla. (Florjančič, 
1998, str. 137 - 139) 
 
Čeprav je mogoče v konstrukcijsko zasnovo izdelka vnašati spremembe tudi v teku 
njegove izdelave, pa tudi še med samo uporabo, povzročijo spremembe na kasnejših 
stopnjah življenjskega cikla izdelka nesorazmerno visoke stroške. Poleg tega morajo 
biti spremembe razmeroma neznatne, saj na kasnejših stopnjah ne morejo vplivati na 
temeljno strukturo in osnovne lastnosti izdelka. (Florjančič, 1999, str. 138) 
 
 
2.2.5. Redna serija 
 
Začetek proizvajanja in lansiranje novega izdelka na trg pomeni za podjetje finančno 
obremenitev,5 ki je lahko kritična za obstoj podjetja. Od tod tolikšen pomen priprav. 
 
Ob lansiranju novega izdelka je ključnega pomena uskladitev dogajanja v prodaji in 
proizvodnji. Aktivnosti na področju trženja in proizvodnje morajo potekati usklajeno. 
Pomembnejše aktivnosti in odločitve so: 

- kje bo nameščena proizvodnja; 
- potrebe po izgradnji novih obratov; 
- potrebe po nabavi novih strojev ter njihova montaža; 
- iskanje in usposabljanje dobaviteljev za dobavljanje potrebnih materialov; 
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1990 porabila za oglaševanje in promocijo več kot 50 mio USD (Urban, Hauser, 1993, str. 531) 



- potrebe po nabavi in skladiščenju surovin; 
- fizična vzpostavitev distribucijskega sistema; 
- zagotavljanje potrebne kakovosti; 
- usposabljanje zaposlenih in drugo. 
 

Ob zagonu redne proizvodnje je pomembno vprašanje, kdaj je pravi trenutek za 
začetek. S strani prodaje je običajen pritisk na čim zgodnejši začetek, medtem ko je s 
strani proizvodnje pritisk na odlašanje z zagonom, da bi bil ta čim celoviteje in 
kakovostno pripravljen.  
 
Opozorila pred nevarnostmi prezgodnjega vstopa na trg ne pomenijo, da 
prizadevanja ne gredo v smeri skrajšanja časa med idejo in zagonom proizvodnje 
oziroma lansiranjem na trg. Nekatera podjetja so skrajševanje tega časa izkoristila 
kot pomembno konkurenčno prednost. Pomembno je, da ne gre skrajševanje 
razvojnega časa na račun kakovosti novega izdelka. 
 
Za načrtovanje, spremljanje in usklajevanje dejavnosti je bila razvita vrsta orodij. 
Sprva so se uporabljali gantogrami, pred nekaj desetletji pa so se pojavile še metode 
mrežnega programiranja ali mrežne analize. (Rozman, 2000, str. 20) Razvoj tehnik 
mrežnega programiranja se je začel v petdesetih letih. Tedaj sta se pojavili dve 
osnovni metodi: metoda kritične poti (CPM – Critical Path Method) in metoda 
ocenjevanja projekta (PERT – Program Evaluating Review Technique). 
 
• Gantogram 
Je eno najenostavnejših orodij, ki ga je leta 1901 razvil Henri Gantt. Njegovi diagrami 
poteka se še danes uporabljajo pod imenom Ganttovi diagrami, gantogrami ali 
tramični diagrami. (Buchmeister, Polajnar, 2000, str. 316) Gre za črtni diagram, pri 
katerem so na abscisni osi časovne enote, na ordinatni osi pa delovne naloge 
oziroma aktivnosti. Prednost gantograma je predvsem njegova enostavnost in 
razumljivost. Natančno je prikazan začetek in konec posamezne naloge. Omogoča 
tudi nazorno spremljanje uresničevanja nalog. Njegove pomanjkljivosti so predvsem 
v tem, da ne pokaže zaporedne povezanosti in odvisnosti posameznih nalog, ne 
omogoča pregleda, katera naloga sme in katera ne sme trajati dalj časa od 
predvidenega, da ne vpliva na skupno dolžino projekta, ne omogoča razločevanja 
med kritičnimi in nekritičnimi aktivnostmi, njegova uporaba pri kompleksnejših 
projektih ni mogoča tako, da bi bil zanesljiv in predvsem pregleden. 
 
• Mrežna analiza 
Pomeni postavitev grafičnega modela in njegovo usmeritev k ciljem: čim krajšemu 
času trajanja projekta, čim manjši oziroma čim enakomernejši zaposlenosti in porabi 
sredstev in/ali k čim nižjim stroškom projekta. Je deterministična metoda, ki je 
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uporabna tam, kjer je mogoče čas trajanja aktivnosti natančno določiti. (Kušar, 1998, 
str. 3) Metode CPM poudarjajo posamezne aktivnosti: koliko časa aktivnost traja, 
kdaj se prične in zaključi, koliko sredstev potrebuje, s kakšnimi stroški jo bomo izvedli 
in podobno. Skupina metod PERT pa je usmerjena v dogodke in poskuša odgovoriti 
na vprašanje, kdaj in s kolikšno verjetnostjo se bodo posamezni, posebno 
pomembnejši, dogodki ali mejniki v projektu zgodili. Gre za stohastično metodo, pri 
kateri trajanje aktivnosti ni natančno opredeljeno, temveč določeno s pomočjo 
verjetnosti. 
 
Uporaba mrežne analize pri načrtovanju zahteva več dela kot načrtovanje z lastnimi 
shemami ali gantogrami, vendar je to, v primerjavi s koristmi, ki jo prinaša njena 
uporaba, drugotnega pomena. Prednost mrežne analize je predvsem prikaz 
zaporedja in povezanosti med aktivnostmi, ki so, zlasti pri večjem številu aktivnosti, iz 
gantograma slabo razvidne, ter prikaz aktivnosti, ki v različni meri vplivajo na trajanje, 
stroške ali sredstva. Omogoča posvečanje večje pozornosti tistim aktivnostim, ki so s 
stališča vplivanja na omenjene elemente bolj pomembne, medtem ko ostalim, 
nekritičnim, aktivnostim ni potrebno posvečati tolikšne pozornosti. 
 
 
2.2.6. Spremljanje lansiranja novega izdelka 
 
Ne glede na to, kako skrbno in celovito je bilo izvedeno načrtovanje lansiranja 
novega izdelka na trg in kako natančno so bili narejeni uskladitveni načrti, je vedno 
potrebno natančno in sprotno spremljanje dejanskega dogajanja ob lansiranju 
novega izdelka ter primerjanje dejanskega dogajanja z načrtovanim. 
 
Ob lansiranju novega izdelka mora podjetje predvideti kontrolni sistem spremljanja 
novega izdelka. Na eni strani je potrebno načrtovati predvideni obseg prodaje in 
doseženi učinek na kupce, ki so povezani z uspešnostjo prodaje, na drugi strani pa 
zbirati podatke o dejanski prodaji in zadovoljstvu kupcev. Namen primerjav med 
načrtovanim in dejanskim je morebitno spreminjanje načrtov izdelka, sprememba 
uporabljenih materialov, oblik, dodajanje funkcij, okrepitev reklamnih aktivnosti in 
podobno.  
Ob lansiranju novega izdelka je potrebno načrtovati in izvajati tudi obvladovanje 
življenjskega cikla izdelka, ki se začne, ko je izdelek na trgu. Za proizvajalca je 
pomembno, da nov izdelek čim hitreje povrne vložena sredstva in prinaša dobiček. 
Kljub testom v obdobju razvoja izdelka, je njegova dejanska uspešnost na trgu lahko 
drugačna od predvidene.  
 
V življenjskem obdobju izdelka je potrebno sprejeti vrsto strokovnih in upravljalskih 
odločitev ter aktivnosti, katerih značilnosti so: 

17 



- strateškega pomena in učinkujejo na daljši rok; 
- zapletene in medsebojno povezane (odločitev o izdelku že opredeli 

tehnologijo, odločitev na stopnji načrtovanja opredeli višino proizvajalnih 
stroškov in podobno); 

- napredne in ustvarjalne (se ne oklepa znanih rešitev, temveč ustvarja nove 
zasnove, ki ustrezajo zahtevam tržišča ter so boljše in cenejše od 
konkurenčnih). 

 
Dejstvo je, da ima vsak izdelek omejeno življenjsko dobo, da se obseg prodaje med 
življenjsko dobo spreminja, da dobiček narašča in pada na posameznih stopnjah 
življenjske dobe ter da različni izdelki zahtevajo različne pristope in aktivnosti. 
 

Slika 3: Življenjski cikel izdelka 

 
  
Vir: Potočnik, 1996, str. 207. 
 
 
Teoretični življenjski cikel izdelka od začetka prodaje obsega naslednje stopnje: 
uvajanje izdelka, rast, zrelost in upad prodaje. Življenjski cikel večine izdelkov ima 
obliko sploščene črke S, ki prikazuje različne ravni proizvodnje oziroma prodaje. 
Sama proizvodnja izdelka se običajno postopoma povečuje, doseže vrhunec, 
kasneje, ko tržišče več ne sprejema izdelka, pa proizvodnja postopoma ugaša. Z 
vmesnimi izboljšavami izdelka ali procesa je včasih mogoče podaljšati njegovo 
življenje in nekoliko odložiti ugašanje proizvodnje. Ker večji del sodobnih izdelkov ob 
koncu njihovega življenjskega cikla ne moremo preprosto zavreči, je običajno 
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potreben še razmeroma zapleten postopek demontaže. Nekatere dele in materiale je 
mogoče ponovno uporabiti, v vsakem primeru pa je potrebno poskrbeti, da škodljive 
snovi ne onesnažujejo okolja. 
 
Uvajanje novega izdelka na trg nastopi kot začetna stopnja, ko se izdelek prvič pojavi 
na trgu, zato proizvajalec namenja precejšnja sredstva za informiranje kupcev. 
Uvajanje izdelka je zelo občutljiva in tvegana stopnja, saj je izdelek še neznan, obseg 
prodaje skromen in proizvodnja v manjših količinah. Ta stopnja še ne omogoča 
ustvarjanja dobička, ali pa je le-ta skromen - zaradi manjšega obsega prodaje ter 
visokih stroškov distribucije in promocije. Upoštevaje le ceno in stroške oglaševanja 
kot ključnih dejavnikov prve stopnje življenjskega cikla izdelka, je podjetju na voljo 
ena od štirih strategij: strategija hitrega pobiranja smetane, strategija počasnega 
pobiranja smetane, strategija hitrega prodora in strategija počasnega prodora na trg. 
 
Uspešnemu uvajanju izdelka sledi stopnja rasti prodaje. To je obdobje močnejšega 
odziva kupcev, ki izdelek delno že poznajo, pojavljati pa se začnejo tudi prvi 
konkurenčni izdelki. Cene se postopoma znižujejo, vendar dobiček zaradi hitre rasti 
prodaje kljub temu narašča. Podjetje lahko na tej stopnji izboljša kakovost izdelka, 
mu doda nove izvedbe, oblike in uporabe, razvije nove različice, vstopi v nove tržne 
segmente, izbere nove prodajne poti, zniža cene in podobno. (Potočnik, 1996, str. 
208) 
 
Izdelek doseže vrh prodaje oziroma stopnjo zrelosti, ko proizvajajo številni konkurenti 
podobne ali enake izdelke ter večina kupcev že pozna in kupuje izdelek. Postopoma 
pride do zmanjševanja tržnega deleža in nadaljnje povečevanje prodaje je možno le 
z osvajanjem novih trgov. Najpogostejše strategije te stopnje so: strategija 
modifikacije trga (pridobitev dosedanjih neuporabnikov, vstop v nove tržne segmente 
in vrzeli, pridobitev kupcev konkurence), strategija modifikacije izdelka (izboljšanje 
kakovosti, širitev dodatnih koristi izdelka, posodobitev oblike) ter strategija 
modifikacije trženjskega spleta (prilagoditev cen, izboljšanje distribucije, razširitev 
oglaševanja, pospeševanje prodaje, razvijanje storitev). 
 
Upad prodaje in staranje izdelka je zadnja stopnja, v kateri na podjetje vedno bolj 
pritiska konkurenca, ki ponuja novejše izdelke. Ne glede na to, ali je do upada prišlo 
zaradi prodora konkurentov ali odpora kupcev, mora podjetje postopoma prenehati z 
njegovo proizvodnjo. 
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Slika 4: Življenjski cikel izdelka in njegov denarni tok 

 
 

Vir: Kramer, 1987, str. 123. 
 
 
Kljub tradicionalnem življenjskem ciklu vsakega izdelka poskuša podjetje najti načine, 
da bi življenjsko dobo svojih izdelkov podaljšalo. Razlog za to so visoki stroški 
razvoja novih izdelkov in vlaganja, ki so ob vse krajšem življenjskem ciklu bolj 
tvegana. Podaljševanje življenjskega cikla izdelka oziroma sekundarni cikel je 
mogoče doseči predvsem s pospeševanjem uporabe izdelka, z razvijanjem nove 
uporabnosti izdelka ter razširjanjem prodaje na nove trge in pridobivanjem novih 
kupcev z novimi različicami izdelka. Ne glede na možnost podaljševanja 
življenjskega cikla izdelka, mora podjetje pravočasno pričeti z razvijanjem novega 
izdelka in z njegovim uvajanjem na trg. 
 
Teorija življenjskega cikla izdelka podjetju ne daje vnaprej podatkov o tem, kakšen 
bo dejanski življenjski cikel novega izdelka, niti kdaj bo nastopila posamezna stopnja 
in njeno trajanje. Je pa s tem povezana izbira tržnih stategij podjetja, ki vpliva na 
obseg prodaje na posamezni stopnji. 
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2.3. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA 
 
Avtomobilska proizvodnja je najpomembnejši del predelovalne industrije Evropske 
zveze, saj ustvari tri četrtine njene dodane vrednosti. Tudi v svetovnem merilu je 
izredno pomemben del gospodarstva, saj neposredno in posredno zaposluje veliko 
število ljudi, je tehnološko izjemno produktivna in prodorna ter vedno bolj do okolja 
prijazna.6  
 
Proizvajalci avtomobilov se v zadnjih letih srečujejo z najobsežnejšimi spremembami 
v proizvodnji doslej. (McAlinder et al., 1999, str. 1 - 4) Vizija hitre rasti in razvoja, 
tehnološki napredek, vertikalno in horizontalno mednarodno povezovanje podjetij, 
agresivno poslovno okolje, globalizacija trgov, zadovoljevanje standardov kakovosti, 
poslovna odličnost ter nenehno stremljenje k novim konkurenčnim prednostim, sili 
podjetja k čedalje višjim vlaganjem v raziskave in razvoj. Vsote, ki jih letno namenjajo 
za raziskave in razvoj, se merijo že v milijardah evrov, saj je jasno, da je to ključ do 
dolgoročne uspešnosti. Tudi vloga dobaviteljev sestavnih delov se spreminja. 
Proizvajalci avtomobilov jim prepuščajo čedalje večjo odgovornost in vodilno vlogo v 
razvoju sestavnih delov, ki se kasneje serijsko vgrajujejo v nove modele.  
 
 
2.3.1. Odgovornost kot podjetniška filozofija 
 
Proces tržne globalizacije je pripeljal do mnogih sprememb. Odgovornost podjetja ne 
pomeni več le odgovornosti do zaposlenih, ampak tudi do okolja in družbe kot celote. 
Industrija je s povečevanjem svojega obsega in pomena poklicana, da koristi od 
svoje rasti deli z ostalimi člani družbe. Globalen gospodarski sistem je prisiljen k bolj 
prijaznemu delovanju. (BMW Group, 2002, str. 15 - 20) 
 
Ključ do dolgoročnega uspeha je ohranjanje konkurenčnih prednosti, uresničevanje 
zastavljenih strateških ciljev in izbranih strategij za doseganje le-teh, saj seže 
uspešnost sodobnega podjetja bistveno dlje od strogo ekonomskega vidika. Celo 
pomembnejša je sposobnost iskanja ravnotežja med ekonomskimi, okoljevarstvenimi 
in družbenimi cilji. Doseganje večslojnih ciljev služi kot osnova za dolgoročno 
uspešnost podjetja in pomeni novo smernico industrijskega managementa. Podjetja, 

                                                 
6 Več o pomenu avtomobilske industrije, npr.: svetovni proizvodnji vozil po proizvajalcih, svetovni 
proizvodnji vozil po geografskih prostorih in številu proizvedenih avtomobilov v preteklih letih ter 
napoved proizvodnje v prihodnjih letih za zahodnoevropske proizvajalce avtomobilov - glej Priloge 1,2 
in 3.  
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ki spoštujejo ta načela pri oblikovanju svojih strategij, posvečajo enako pozornost 
ekonomskim, ekološkim in družbenim problemom. 
Ob upoštevanju novih okoliščin si morajo podjetja zagotoviti širjenje tradicionalnega 
osredotočenja na podjetniške dobičke in zadovoljstvo lastnikov na širšo skrb za 
potrebe družbe in okolja. Zaščita in ustvarjanje novih delovnih mest ter skrb za okolje 
so enako pomembni kot inovativno ter v reševanje problemov usmerjeno strokovno 
znanje in smisel za odprt pogovor. Ekonomska in ekološka učinkovitost sta vodili pri 
razvoju izdelkov in proizvodnega procesa, previdnost in konzervativnost uporabe 
virov pa pri načrtovanju proizvodnje. Zadovoljevanje strogim standardom varovanja 
okolja je merilo kakovosti proizvodnje. (BMW Group, 2002, str. 41) 
 
 
2.3.2. Svetovni trendi 
 
Konkurenca sili avtomobilske proizvajalce, da proizvajajo hitreje, boljše in ceneje. 
Pod enakim konkurenčnim pritiskom so tudi proizvajalci avtomobilskih delov. 
Sodelovanje med avtomobilskimi proizvajalci in proizvajalci avtomobilskih delov se 
spreminja, saj se zaradi spremenjene vloge dobaviteljev del dodane vrednosti 
prenaša s proizvajalcev na dobavitelje.7 
 
V naslednjih petih do desetih letih načrtujejo proizvajalci avtomobilov znižanje vlaganj 
v lastne raziskave in razvoj za skoraj tretjino, za večino pomembnejših inovacij pa 
bodo odgovorni sistemski dobavitelji. Proizvajalci avtomobilov bodo naročali večino 
storitev raziskav ter razvoja pri dobaviteljih in novi montažni avtomobilski obrati se 
bodo gradili le na osnovi tesnega lokalnega sodelovanja med dobavitelji in 
proizvajalci avtomobilov. Preusmeritev montažnih del k dobaviteljem sestavnih delov 
je namenjena znižanju investicijskih, proizvodnih in logističnih stroškov 
avtomobilskega proizvajalca.  
 
V prihodnjih letih je pričakovati, da se bo partnerstvo na področju proizvodnje in 
razvoja z namenom izmenjevanja znanja še poglabljalo. Namen tesnega sodelovanja 
je povečevati učinkovitost, doseči visoke cilje rasti in širiti avtomobilsko ponudbo na 
nove modele.  
 
Avtomobilski proizvajalci ne ustvarjajo le klasičnih povezav z večjimi dobavitelji, 
temveč tudi, ali predvsem, z manjšimi, živahnimi in fleksibilnimi podjetji z visoko 
tehnologijo, univerzami in raziskovalnimi institucijami, saj se zavedajo, da so 
inovacije rezultat sodelovanja skupine v dobro organizirani mreži sodelavcev. 
Inovacije ter lasten razvoj in raziskave pa so ključnega pomena v boju s konkurenco.  
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Avtomobilska industrija se bolj in bolj nagiba k integraciji načrtovanja avtomobila z 
načrtovanjem proizvodnje in nabave že na stopnji iskanja novega koncepta modela. 
Na tak način se razvojni cikli za nove modele, in s tem tudi tržni cikli avtomobilov, 
skrajšajo, stroški znižajo, kakovost pa izboljša. Nov način zahteva več neposrednega 
sodelovanja in zaupanja med dobavitelji sestavnih delov in proizvajalci avtomobilov.  
 
Osnovno smernico raziskavam ter razvoju avtomobilske industrije oblikuje tudi trend 
varovanja okolja.8 Celosten pogled na življenjski cikel izdelkov ni povzročil le 
drugačnega obravnavanja problematike tehnoloških procesov, temveč se je 
spremenil odnos podjetij do drugih proizvajalcev ter njihovih izdelkov. Analiza 
življenjskega cikla sestavnih delov avtomobila vključuje načrtovanje in tehnološke 
postopke, izdelavo in montažo, prodajo in storitve ter reciklažo ob koncu 
življenjskega cikla vozila.  
 
Glavni napotki za razvoj novih okolju prijaznih izdelkov so: zmanjšanje količine 
porabljenega materiala in energije, nadomeščanje nevarnih z nenevarnimi materiali, 
uporaba recikliranih materialov ter izdelava trajnejših izdelkov ali izdelkov, ki jih je 
mogoče reciklirati. V večji meri se uporabljajo naravna vlakna in drugi obnovljivi 
materiali (zvočna izolacija, notranji del vrat in prtljažnega prostora), saj jih odlikujejo 
vse lastnosti, ki obetajo nadaljnji razvoj: so lahki, ne obremenjujejo okolja in včasih 
celo cenejši. Poglavitna lastnost materiala postaja njegova teža.9 Trend uporabe 
lažjih materialov čedalje bolj zaznamuje sodobno avtomobilsko industrijo. Uporaba 
lažjih materialov, kot so: aluminijeve, magnezijeve, titanove in druge zlitine, pomeni 
pomemben prihranek pri povprečni porabi goriva in približevanje strožjim zahtevam 
na področju sproščanja izpušnih plinov, ki bo stopil v veljavo v Evropski zvezi leta 
2005. Zelo pomembne so raziskave na področju zmanjševanja teže avtomobila, saj 
pomeni 100 kg zmanjšana teža avtomobila znižanje povprečne porabe goriva za 0,5 l 
na 100 km.  
 

                                                 
8 Različna nacionalna merila za obravnavo vozil po koncu življenjske dobe morajo biti harmonizirane 
predvsem zaradi: - prvič, da se minimizira vpliv vozil po koncu življenjske dobe na okolje in tako 
prispeva k varovanju, ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja ter obvarovanju energijskih virov; - 
drugič, da so vse države deležne enakopravne obravnave ter v izogib izkrivljenosti konkurenčnih 
pogojev na notranjem trgu EU (Directive 2000/53/EC). 
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9 V zadnjih dvajsetih letih se je količina uporabljenih železovih ulitkov v avtomobilski industriji zaradi 
varčevanja z gorivom prepolovila, do leta 2006 pa naj bi se zmanjšala še za približno tretjino, v korist 
aluminijastih delov. (Urbanija, 2001, str. 54 – 57) 



Slika 5: Ciljni upad sproščanja izpušnega plina CO2 v Evropski zvezi 

 
 

Vir: Kurylko, 2000, str. 27. 
 
 
Ker so se nekateri proizvajalci avtomobilov s študijami reciklaže začeli ukvarjati že 
sredi osemdesetih let, je trend varstva narave relativno star, cilj pa popolna reciklaža. 
Da bi bila dosežena skladnost med tehnološkimi in okoljevarstvenimi zahtevami, se 
že na začetnih stopnjah razvoja izdelka uporablja koncept načrtovanja za reciklažo. 
Poleg tega uporabljajo proizvajalci pri povečevanju deleža sestavnih delov, ki se 
reciklirajo, pobude trgovcem na drobno, ki že sami ločujejo sestavne dele po 
materialih. Ponekod so uvedene tudi telefonske linije za svetovanje uporabnikom ter 
informiranje o lokalnih podjetjih za reciklažo izdelkov. 
 
V prihodnjih letih se bo razvoj avtomobilske industrije osredotočal na napredne 
tehnologije za zmanjšanje povprečne porabe goriva. Večino vozil je v zadnjih sto letih 
poganjal motor z notranjim izgorevanjem in čeprav se to v 21. stoletju verjetno ne bo 
spremenilo, bo gorivo drugačno in za okolje mnogo bolj neškodljivo - vodik, 
proizveden iz obnovljivih virov. (BMW Group, 2002, str. 11) 
 
Trend družbeno odgovornega ravnanja pomeni proučiti vpliv aktivnosti in izdelkov na 
družbo, kupce izdelkov, zaposlene in njihove družine, lastnike, združenja, sindikate, 
dobavitelje, družbene, okoljevarstvene, kulturne ter druge organizacije, pred 
sprejemom poslovne odločitve. 
 
Z zadovoljstvom potrošnika lahko razumemo trend zagotavljanja varnosti, kakovosti 
in zanesljivosti. Raziskave in razvoj na tem področju gredo v smeri naprednega 
načrtovanja izdelka, kot so: tehnologije podpore vozniku, navigacijski ter informacijski 
sistemi. Tehnologije vključujejo varnejšo in učinkovitejšo uporabo prometnega 
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sistema z izogibanjem prometnim zastojem,10 kar kaže na to, da se bo število 
elektronskih naprav v avtomobilu še naprej povečevalo. 
 
 
2.3.3. Razmere pri nas 
 
Podjetja v sodobnem poslovnem okolju, ne glede na velikost in cilj delovanja, vedno 
težje pravočasno izvajajo potrebne spremembe in dosegajo konkurenčne prednosti. 
Predvsem zaradi velike potrebe po koncentraciji posameznih virov, postaja 
oblikovanje mrežnih povezav, ki jih opisujem v nadaljevanju, ustrezna rešitev. 
 
Povezovanje je v avtomobilski industriji običajen proces, saj so v svetovni 
avtomobilski industriji na tak način nastale mnoge skupine, ki do danes narekujejo 
pogoje v njej.  
 
Povečana globalizacija in intenzivna konkurenčna tekma zahtevata od podjetij 
sposobnost hitrega in ustreznega odzivanja na zahteve okolja ter sposobnost 
zadovoljiti raznovrstne zahteve kupcev. Zato med dejavniki, ki ključno zaznamujejo 
razmere v slovenski avtomobilski industriji izpostavljam še kakovost ter vlaganja v 
lastne raziskave in razvoj. 
 
• Povezovanje 
Od devetdesetih let je v okolju podjetij prisoten trend globalizacije trgov, krajšanja 
življenjskih ciklov izdelkov, rasti vlaganj v raziskave in razvoj, stopnjevanja 
konkurenčne tekme, pojavljanja novih tehnologij, široke uporaba informacijske in 
komunikacijske tehnologije, spreminjanja vrednot, starostne in socialne strukture 
prebivalstva ter poudarjanja pomena ekologije. Našteto zahteva spremembe v 
podjetju z vidika notranje organiziranosti in iskanja novih oblik medorganizacijskih 
povezav.11 Toda svetovni trendi govorijo, da bo prihodnje desetletje na svetovni ravni 
težje kot so bila devetdeseta leta. Konkurenca bo večja in pritiski avtomobilskih 
proizvajalcev na zniževanje stroškov v dobavnih verigah neusmiljeni. (Kovač, 2001, 
str. 11) 
 
Posamezni avtorji uvrščajo med mrežne organizacijske povezave različne oblike 
sodelovanja, npr. strateške poslovne povezave, kooperacije, kooperacijske povezave 
med dobavitelji, medpodjetniško mrežno sodelovanje, skupna vlaganja, virtualna 
podjetja, mrežno organizacijsko strukturo in drugo. Večina avtorjev soglaša, da gre 
                                                 
10 Za Nemčijo je bila narejena ocena, da se v prometnih zastojih porabi 14 mrd l goriva letno. 
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11 Tuja solastništva in pravi strateški partnerji so se pokazali kot prava rešitev za slovensko livarsko 
panogo, ki je močno vpeta v avtomobilsko industrijo. Na domačem trgu je največji pospeševalec 
livarske industrije, predvsem dela, ki je povezan z avtomobilsko industrijo, koprski Cimos. (Tkalec, 
2001, str. 50 – 53) 



za gospodarsko povezana samostojna podjetja, ki imajo relativno stabilne 
medsebojne povezave ter ciljno usmerjene organizacijske tvorbe, ki zasledujejo 
uresničitev določene konkurenčne prednosti. (Kovač, 1999, str. 328) Partnerstva, 
skupna vlaganja ter mrežne povezave s političnimi združenji, panožnimi 
organizacijami, raziskovalnimi institucijami in inovativnimi podjetji postajajo del 
strategije slovenske avtomobilske industrije. (Nidorfer, 2001, str. 24 - 26)  
 
Pri nas je zamisel kot razvojna usmeritev relativno nova in temelji na sledenju ter 
aktivnem prilagajanju globalnim razvojnim spremembam, ki gredo v smeri razvoja 
informacijske ekonomije. (Rusimovič, 2002) Oblikovanje enotnega gospodarskega 
grozda12 na nacionalni ravni, s katerim bi država povečala integracijo slovenskega 
gospodarskega sistema in njegovo globalno konkurenčnost, je ena od rešitev. 
(Kožar, 2002, str. 35 - 37) 
 
Nastajanje grozdov je pričelo v Sloveniji spodbujati Ministrstvo za gospodarstvo 
preko javnih razpisov za financiranje v dveh stopnjah. V okviru prve stopnje je 
spodbujalo povezovanje podjetij pri različnih projektih, v okviru druge stopnje pa že 
dejansko nastajanje grozdov. Po prvem razpisu je Ministrstvo za gospodarstvo 
sofinanciralo 68 projektov projektnega sodelovanja slovenskih podjetij. Povezavam 
podjetij v manjše skupine so sledile povezave v grozde, čemur je bil namenjen drugi 
razpis ministrstva. V tem okviru so pričeli nastajati trije pilotni grozdi: avtomobilski,13 
orodjarski in transportno-logistični grozd. (Nidorfer, 2001, str. 24 - 26)  
 
Namen povezovanja slovenskih podjetij je predvsem v hitrejši rasti obsega 
poslovanja ter večanju prepoznavnosti in konkurenčne sposobnosti na svetovnem 
tržišču, kar naj bi podjetja dosegla s specializacijo in povezovanjem, skupnim 
tehnološkim razvojem ter razvojem novih proizvodov in storitev, kjer kapitalske 
povezave niso temeljnega pomena. (Marcon, 2000, str. 16 - 17) Gre za skupino s 
skupnim vodilom – spodbujanje konkurenčnosti. Kako se torej grozd ločuje od drugih 
poslovnih povezav? V dobaviteljski verigi je skupna točka izdelek, v združenju je 
industrija, v grozdu pa znanje. Namen delovanja grozda je v združevanju podjetij, ki 
razvijajo znanje, ki ga je težko posnemati. Tisto, kar najbolj loči grozd od drugih, npr. 
dobaviteljskih in drugih poslovnih ali kapitalskih povezav, je v tem, da v grozdu 
praviloma prihaja do specializacije okoli znanja in aktivnega vključevanja agentov 
znanja.14 V središču grozda so proizvajalci, dobavitelji, kupci in razvojne institucije ter 

                                                 
12 angl. cluster. 
13 Projektu se je pridružilo devet podjetij: Cimos, Iskra Avtoelektrika, Iskra Mehanizmi, Rotomatika, 
AET, Emo Orodjarna, Agis plus, Iskra ISD, PS Cimos TAM Avtomobilska industrija. 
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14 Ravno prisotnost agentov znanja je nujna, če želimo govoriti o grozdu. Če govorimo konkretno o 
avtomobilskem grozdu, so to npr. Center za razvojna vrednotenja s strojne fakultete, Tecos – 
orodjarski inštitut, Primorski inštitut za naravoslovne tehnologije in Center za mednarodno 
konkurenčnost – CIC. Načeloma so to lahko katere koli fakultete ali razvojni inštituti. 



podporne organizacije. Na tak način prihaja do prenosa znanja v industrijo pa tudi do 
skupnega vlaganja v znanje, kar postaja vedno bolj drago, zahtevno in vendar nujno 
potrebno za razvoj novega znanja. Za gruče podjetij in institucij je to manjša ovira kot 
za vsako posamično podjetje.  
 
V podjetjih se zavedajo, da kritična masa razvojnih potencialov, znanj in veščin ter 
dobre organizacije, pripelje do hitrejšega razvoja novih izdelov ali sistemskih rešitev. 
V okviru oblikovanja razvojne strategije so člani grozda opredelili skupno razvojno 
vizijo, temeljne strateške usmeritve, poslovne cilje in skupne projekte, s katerimi bodo 
vizijo in cilje uresničevali.  
 
Povezovanje podjetij pri razvojnih projektih terja tudi vzpostavitev infrastrukture in 
organizacije grozda. (Drevenšek, 2002, str. 8 - 9) Pomembno je, da se ustvari pecelj 
– pisarno grozda, ki skrbi za zbiranje in distribucijo pravih informacij ter organizacijo 
skupnih razvojnih aktivnosti.  
 
Pri razvoju slovenskih grozdov je pomembno predvsem dvoje:  

- spremljanje izkušenj, ki jih imajo z grozdi sosednje države;15  
- podpora razvoju grozdov s strani vlade in vodilnih ustanov.  

 
Uresničevanje te zamisli prinaša pomembne strukturne posledice. Pojav sistema 
fleksibilne specializacije temelji na predpostavki, da bo masovno proizvodnjo 
nadomestil industrijski model, ki temelji na maloserijski proizvodnji. Ta model 
proizvodne organizacije se bolje odziva na dinamičnih trgih, za katere je značilna 
visoka stopnja nestanovitnosti povpraševanja. 
 
Fleksibilna specializacija pomeni premik v povpraševanju od izdelkov masovne 
porabe k diferenciranim izdelkom posamične ali maloserijske proizvodnje. Ker 
povpraševanje po specializiranih izdelkih nadomesti povpraševanje po cenenih in 
standardiziranih izdelkih, se ustvarjajo pogoji za razvoj manjših oziroma bolj 
specializiranih podjetij. Povpraševanje vse bolj spodbuja proces prilagajanja 
proizvodnje potrebam kupcev, s čimer postopno odpravlja pogoje za ohranjanje 
masovne proizvodnje. Specializacijo nadomešča integracija, ki presega meje 
obstoječe strukture. Specializacija velikih podjetij, oblikovana za doseganje 
ekonomije obsega in višjih strokovnih izvajalskih znanj, povečuje tveganje interne 
razdrobljenosti in birokratizacije ter zmanjševanja učinkovitega izkoriščanja 
informacij, ki nastajajo pri vsakodnevnem delovanju posameznih delov. Integracija 
                                                 
15 V sosednjih državah deluje že kar nekaj tovrstih grozdov: avtomobilski grozd in lesni grozd na 
avstrijski Štajerski, lesnopredelovalni grozd v Celovcu, avtomobilski grozd na Madžarskem, plastični 
grozd v Celovcu. Italija, ki je država z najdaljšo tradicijo grozdov, jih ima že skoraj v vseh gospodarskih 
panogah. (Nidorfer, 2000, str. 20 - 22) 
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lahko preseže to neučinkovito in togo strukturo, ki je v obdobjih visoke 
nestanovitnosti trgov neustrezna. 
Model velikega, hierarhično organiziranega podjetja, ki je predstavljal učinkovit model 
proizvodnje, se pospešeno umika bolj decentraliziranim organizacijskim oblikam, pri 
katerih se s pomočjo možnosti, ki jih nudijo nove tehnologije, del odgovornosti 
prenaša na nižje ravni organizacije. Z omogočanjem sprotnega (on-line) 
komuniciranja in odločanja na razdaljo lahko nove tehnologije pripomorejo k 
decentralizaciji procesov odločanja na obrobna območja in nižje organizacijske ravni.  
 
Na eni strani koncept omogoča sodelujočim podjetjem premagovanje omejitev v 
obsegu in virih za razvoj znanja ter konkurenčni nastop na mednarodnih trgih, na 
drugi strani pa zagotavlja sinergijske učinke v okolju in pospešen gospodarski razvoj 
države oziroma regij. 
 
• Kakovost 
Poleg povezovanja zaznamuje trenutne razmere v slovenski avtomobilski industriji 
tudi kakovost, ki je postala eden najpomembnejših dejavnikov izboljševanja 
tekmovalnosti in s tem uspešnosti podjetij. Zaradi tega ji čedalje več podjetij namenja 
veliko pozornosti. (Bojčić, 2001, str. 47) 
 
Čeprav so slovenska podjetja po številu pridobljenih certifikatov kakovosti - predvsem 
iz skupine standardov ISO 9000 - primerljiva z evropskimi državami, pa pridobitev 
samega certifikata kakovosti še ne zagotavlja, da podjetje posluje kakovostno in z 
najmanjšimi stroški. (Crosby, 1990, str. 108) 
 
Poznamo več različnih opredelitev kakovosti, ki temeljijo predvsem na razlikovanju 
izdelka, stopnji njegove zamenljivosti pa tudi na zaznavah kupcev in njihove 
raznovrstnosti. Kljub temu se večina praktikov in teoretikov strinja s preprosto 
opredelitvijo, da je kakovost skladnost z zahtevami kupca. (Vezjak, 1999, str. 5 - 7) 
 
Kakovost je tako kot proizvodi in storitve, rezultat vseh aktivnosti poslovnega 
procesa. Zadovoljevanje predpisov standardov kakovosti pomeni v avtomobilski 
industriji predvsem standarde in dokumente: 
 

- ISO 9001 oziroma ISO TS 16949 - model zagotavljanja kakovosti v vseh 
ključnih poslovnih funkcijah podjetja; 

- EAQF16 94 - standard kakovosti združenja proizvajalcev francoske 
avtomobilske industrije, predvsem Peugeot, Citroen, Renault in Talbot; 

- VDA17 6.1 - standard kakovosti združenja proizvajalcev nemške avtomobilske 
industrije, predvsem Mercedes-Benz, BMW in Volkswagen; 
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 9000 - standard kakovosti združenja proizvajalcev ameriške 
avtomobilske industrije, predvsem GM, Chrysler in Ford. 

 
Skupina standardov ISO 9000 je obsežna skupina standardov, imenujejo pa se po 
osnovnem standardu skupine, ki narekuje temeljne smernice za uporabo celotne 
skupine standardov. Smernice in zahteve skupine standardov ISO 9000 so 
osredotočene na zadovoljevanje pričakovanj in zahtev kupcev. Njihov cilj je skrb za 
kakovost na ravni, ki bo zagotavljala nastanek kakovostnega izdelka. Skupina 
standardov je razdeljena v dve podskupini: 
 
1. ISO 9001, ISO 9002 in ISO 9003 določajo osnovne zahteve glede kakovosti. Med 
seboj se razlikujejo po tem, da zahteva ISO 9001 skrb za kakovost v vseh ključnih 
poslovnih funkcijah podjetja, druga dva pa vseh teh funkcij ne vključujeta.19 Sistem 
kakovosti po standardih ISO 9003 zagotavlja kakovost na stopnji končnega 
pregledovanja in preizkušanja.  
 
2. ISO 9004 je namenjen poslovodstvu podjetja, saj podaja smernice in napotke za 
učinkovito obvladovanje kakovosti ter način upravljanja kakovosti v storitveni 
dejavnosti, v procesni industriji in v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti. 
Konec leta 2000 so bili standardi ISO 9000 pripravljeni in preoblikovani v ISO TS, ki 
so dotedanjih več kot dvajset standardov in listin skrčili na tri osnovne standarde, 
dopolnjene s številnimi smernicami in tehničnimi navodili.20 
 
Serija ISO TS 16949 je standard s področja kakovosti. Pozornost tega standarda je 
naravnana k odnosom podjetja do svojih kupcev in dobaviteljev z namenom 
njihovega zadovoljstva. Razvoj družbe pa je napredoval in podjetje se mora ukvarjati 
s celo vrsto javnosti ter obvladovati celo vrsto aktivnosti, ki niso neposredno vezane 
na kakovost izdelka, stroške in ekonomske posledice. Izkušnje s standardi kakovosti 
so pokazale, da je prostovoljna prisila podjetij najboljši način, da se določene stvari 
premaknejo. Korak, ki logično sledi vzpostavitvi sistema kakovosti, je vzpostavitev 
sistema ravnanja z okoljem. (Strašek, 1998, str. 15 - 16) 
 
Cilji okoljske politike so sestavni del politike vodenja podjetja, temeljijo pa na 
izvajanju okoljskih predpisov in upoštevanju učinkov na okolje, ki narekujejo stalno 
izboljševanje ekoloških razmer v podjetju, zmanjševanje porabe energetskih virov in 

 
17 nem.: Verband der Deucher Automobilindustrie. 
18 angl.: Quality Standard. 
19Sistem kakovosti po standardih ISO 9001 zagotavlja kakovost na področjih razvijanja in 
konstruiranja, izdelovanja, pregledovanja, preizkušanja, nameščanja ter vzdrževanja. Sistem 
kakovosti po standardih ISO 9002 zagotavlja kakovost na področjih izdelovanja, pregledovanja, 
preizkušanja in nameščanja. 
20 Urbanija, 1999. 
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ostalih virov na osnovi postavljenih ciljev. V tej smeri pojmujemo ISO 1400121 kot 
temeljni model za presojanje sistemov ravnanja z okoljem, saj je to edini mednarodni 
standard področja ter standard OHSAS 18001, ki ureja področje varnosti in zdravja 
pri delu. ISO 14001 obsega 17 temeljnih poglavij, ki so razvrščena v pet glavnih 
razdelkov. Podrobno opisuje sestavne dele upravljalskega sistema, ki jih morajo 
podjetja uveljaviti še pred izvedbo presoje. (Strašek, 1998, str. 18 - 19) 
  
Podjetje, ki skrbi za kakovost in okolje v skladu s standardi kakovosti, lahko pridobi 
dodatne koristi predvsem v smislu spoznanja kupcev, obravnavanja kakovosti z vso 
resnostjo, prednosti pred konkurenčnimi podjetji, ki certifikata kakovosti še niso 
pridobili, priložnosti za pridobitev novih pogodb, za katere se lahko potegujejo le 
certificirani dobavitelji, koristi notranjih postopkov presoje pri vzpostavljanju in 
vzdrževanju kakovosti, zmanjšanja verjetnosti napak pri izdelkih in priznanj o 
kakovostnem poslovanju, poznana v svetovnem poslovnem okolju. (Mirams, 
McElherton, 1995, str. 19) 
 
Celovito obvladovanje kakovosti zahteva kakovost od začetka poslovnega procesa. 
Nabava surovin, materialov, sestavnih delov ustrezne kakovosti in nadzor kakovosti 
pri prejemu le-teh, nadzor na začetnih stopnjah proizvodnega procesa in spodbujanje 
zaposlenih k izboljšanju kakovosti, je običajno upravičeno oziroma manjše od 
stroškov nepotrebnega dela, popravil, izmeta, znižanj prodajne cene zaradi 
reklamacij in ogrozitve ali celo izgube dobrega imena podjetja. 
 
Tudi slovenska podjetja spoznavajo prednosti, ki jih prinaša učinkovita skrb za 
kakovost, kot je zadovoljstvo kupca, ki pomeni okrepitev medsebojnega sodelovanja 
in prihodkov od prodaje, prisilo podjetju, da proizvaja le izdelke, ki jih želijo kupci 
kupiti, večjo motiviranost zaposlenih (narediti prvič pravilno), izboljšanje tržnega 
položaja podjetja ter uspešnejše poslovanje in doseganje višjega dobička. 
 
• Vlaganja v raziskave in razvoj 
Zavest, da so se dobavitelji nekoč med seboj razlikovali po proizvodni 
usposobljenosti, kar dandanes več ne zadošča, prodira in zaznamuje razmere tudi 
pri nas. Ključ do dolgoročne konkurenčnosti in uspešnosti iščejo podjetja, ne le v 
povezovanju in nenehnem stremljenju po izboljšanju kakovosti, temveč tudi že korak 
dlje, v vlaganjih v raziskave in razvoj ter lastnem inoviranju.  
 
Še pred desetimi leti je obstajala visoka korelacijska povezanost med kakovostjo in 
produktivnostjo ter finančnimi rezultati, dobičkom in rastjo prodaje. Danes je 
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celotnega sistema ter upoštevanje vseh zakonodajnih zahtev. (Strašek, 1998) 



proizvodna usposobljenost postala obvezna in ni več merilo uspešnega poslovanja. 
Kljub temu razlike med dobavitelji obstajajo, razlike med uspešnimi in manj 
uspešnimi celo naraščajo. 
 
Uspešne sodobne sisteme odlikuje tudi inovativna naravnanost ter inovacijam 
naklonjeno okolje. Z vidika gospodarstva je nujno ustvarjati in ohranjati podjetja, ki so 
sposobna koncentracije kritične mase sredstev in ljudi za lastne raziskave in razvoj, 
saj je predvsem velikost podjetja tista, ki vpliva na zahtevnost izdelkov in procesov, 
dodano vrednost ter cilje razvoja in raziskav.  
 
Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti je usmerjena v uresničevanje vizije 
visoko razvite države, v kateri je industrija podsistem samostojnih, visoko učinkovitih 
in inovativnih podjetij z visoko dodano vrednostjo. (Stanovnik, 2002, str. 8) Izdelki z 
visoko dodano vrednostjo temeljijo predvsem na obvladovanju zahtevnejših 
tehnologij, na visoki kakovosti in znanju podjetij, njihovi sposobnosti za inoviranje in 
prilagajanje zahtevam kupcev na svetovnem trgu, na obvladovanju informacij ter hitri 
uporabi in prenosu znanj.  
 
V konkuriranje z nizko ceno so prisiljeni tisti, ki ne znajo ali ne morejo razviti 
zahtevnih in dobro plačanih izdelkov. Tekmovanje Slovenije v cenenih programih, ki 
jih lahko države z nižjim standardom in stroški dela ponudijo od pet do dvajsetkrat 
ceneje, pomeni za slovenska podjetja, zaposlene in lastnike brezizhoden položaj. 
Zato je le izboljševanje razvojne sposobnosti podjetij, gospodarstva in družbe ter 
obvladovanje vse bolj zahtevnih in bolje plačanih proizvodnih programov ter novih 
izdelkov z več dodane vrednosti, prava razvojna usmeritev. To predpostavlja večja 
vlaganja v razvoj ljudi in tehnologije ter zviševanje investicijskih stopenj. (Florjančič, 
1999, str. 170) Tudi tehnološka razvejanost na ravni izdelka vodi k povečevanju ravni 
vlaganj v raziskave in razvoj za vsako novo proizvodno generacijo. To pomeni nov 
pritisk na podjetja, da eksternalizirajo in internacionalizirajo svoje črpanje tehnologij. 
(Kos, 1996, str. 43 - 46) 
 
Rezultati raziskave Inštituta za ekonomska raziskovanja, ki je za leto 1997 izvedel 
anketo v podjetjih slovenske industrije z več kot petdesetimi zaposlenimi, potrjuje, da 
dosegajo podjetja z lastnimi raziskavami in razvojem boljše poslovne rezultate, višjo 
dodano vrednost na zaposlenega, višji prihodek, izdelujejo izdelke z višjo stopnjo 
razvojne zahtevnosti in jih mnogo hitreje prenavljajo ter dosegajo višje vrednosti 
vlaganj na zaposlenega. Vse kaže, da so boljši poslovni rezultati posledica večjega 
vlaganja v raziskave in razvoj izdelkov ter tehnološke procese. Povečuje se zavest, 
da večje konkurenčnosti in višjih prodajnih cen ni mogoče dosegati brez 
pospešenega vlaganja v razvoj novih in izpopolnjenih izdelkov. (Stanovnik, 2002, str. 
8 - 13) 
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3. RAČUNOVODSKI VIDIK SPREMLJANJA USPEŠNOSTI NOVEGA 
IZDELKA 

 
Računovodstvo lahko opredelimo kot proces prepoznavanja, merjenja in predajanja 
finančnih in nefinančnih informacij za informirano presojanje in odločanje 
uporabnikov informacij. Čeprav tuja in domača literatura delita računovodstvo 
podjetja po uporabnikih informacij na poslovodno, ki pripravlja podatke in informacije 
za notranje uporabnike, ter finančno, katerega poročila so namenjena zunanjim 
uporabnikom, se med seboj ločita tudi v drugih temeljnih značilnostih. Kažejo se 
predvsem v časovni naravnanosti, prožnosti poročanja, natančnosti, poročevalskih 
enotah, vrstah podatkov ter poročevalskih zahtevah. (Turk, Kavčič, Kokotec - Novak, 
2001, str. 22 - 23) Temeljna značilnost finančnega računovodstva je njegova 
zakonska urejenost. Poročila finančnega računovodstva, ki se običajno pripravljajo 
letno, morajo biti sestavljena v skladu z zakonskimi predpisi in splošno sprejetimi 
računovodskimi pravili. Spoštovanje teh zahtev je temeljnega pomena za 
zagotavljanje poenotenja in doslednosti ter primerjav, ki so potrebne zunanjim 
uporabnikom. 
 
Obravnava stroškov raziskovanja in razvoja ni izjema. Finančno računovodstvo med 
neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi obravnava tudi dolgoročno razmejene 
stroške raziskovanja, ki so stroški izvirnega in načrtovanega preiskovanja, ki se 
opravlja v upanju, da bo privedlo do novega znanstvenega ali strokovnega znanja in 
razumevanja, ter stroške razvijanja, ki so stroški prenašanja ugotovitev raziskovanja 
ali znanja v načrt oziroma projekt proizvajanja novih ali bistveno izboljšanih poslovnih 
učinkov, preden se začne njihova proizvodnja oziroma prodaja. Praviloma so stroški 
raziskovanja in razvijanja odhodki obdobja, v katerem so nastali. Predpisanih je pet 
pogojev, ki jih morajo stroški raziskovanja in razvijanja izpolnjevati, da bi lahko bili 
obravnavani kot dolgoročno neopredmeteno sredstvo: 
 

- izdelek ali postopek je jasno določen, stroške, nastale v zvezi z njim, pa je 
mogoče ugotoviti posebej; 

- dokazana je tehnična izvedljivost postopka ali izdelka; 
- poslovodstvo je jasno izrazilo svojo namero, da bo organizacija izdelek ali 

postopek izdelovala in tržila ali uporabljala; 
- obstajajo jasni znaki, da je za bodoči izdelek ali postopek na voljo trg ali da je 

uporaben v organizaciji sami; 
- na voljo so dovolj oprijemljivi dejavniki, da je mogoče utemeljeno pričakovati, 

da jih bo na voljo dovolj za dokončanje projekta in trženja izdelka ali postopka. 
(Turk et al., 1999, str. 76 - 77) 
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V nasprotju s finančnim, poslovodno računovodstvo ob zagotavljanju informacij za 
notranje uporabnike ni prisiljeno k spoštovanju zakonskih predpisov in splošno 
sprejetih računovodskih pravil. Osredotočeno je na oskrbo poslovodstva z 
informacijami, ki jih trenutno potrebuje v procesu odločanja, načrtovanja ali 
nadziranja. Zato je samostojno v odločitvi ali, in v kolikšni meri, so stroški 
raziskovanja in razvijanja odhodki tekočega poslovanja oziroma dolgoročnega 
amortiziranja.  
Uresničevanje strateških načrtov in skrb za ohranjanje poslovanja podjetja pogosto 
zahteva od poslovodstva podjetja dolgoročen vidik obravnave vlaganj v raziskovanje, 
razvoj, izobraževanje in podobno, saj gre za nujen pogoj dolgoročnega obstoja. 
Poznavanje stroškov celotnega življenjskega obdobja izdelka, in ne le proizvajalnih 
stroškov, je posebnega pomena predvsem v podjetjih, ki proizvajajo izdelke visoke 
tehnologije, teh pa je dandanes čedalje več. (Heitger, Ogan, Matulich, 1992, str. 721 
- 726) 
 
Namen drugega poglavja je zato spoznati alternativne poglede na stroške novega 
izdelka ter kazalnike uspešnosti poslovanja, ki lahko ponudijo, času in razmeram, bolj 
prilagojeno informacijsko podlago za sprejemanje poslovnih odločitev. 
 
 
3.1.     OBVLADOVANJE STROŠKOV 
 
Čeprav sodobne tehnologije podjetjem omogočajo hitrejše prodiranje na zahtevne 
svetovne trge, pa same po sebi ne zagotavljajo vrhunskih poslovnih rezultatov. 
Sodobna tehnologija predstavlja potreben pogoj za preživetje podjetja, zadostni 
pogoj pa je sposobnost podjetja, da aktivnosti opravlja brezhibno, z minimalno 
porabo prvin poslovnega procesa in zagotavljanjem visoke ravni kakovosti. Aktivnosti 
morajo biti tiste, ki so jih kupci pripravljeni plačati. Ker je uresničitev tega pogoja 
odvisna od kakovosti poslovnih odločitev, potrebujejo poslovodstva podjetij 
zanesljive, natančne in pravočasne informacije, ki jim omogočajo sprejemanje 
pravilnih poslovnih odločitev. Med najpomembnejšimi so gotovo informacije o 
stroških, saj so le-te temelj številnih poslovnih odločitev. (Tekavčič, 1997, str. 66) 
 
Tradicionalno poslovodno računovodstvo temelji na primerjavah uresničenih in 
načrtovanih stroškov, prepoznavanju in analizi odstopanj ter sprejemanju ukrepov v 
izogib prihodnjim odstopanjem. Klasično nadziranje stroškov se nagiba k ohranjanju 
nespremenjenega stanja, kjer načini izvedbe obstoječih aktivnosti niso obravnavani.  
 
Obvladovanje stroškov pomeni ukrepe poslovodstva za zniževanje stroškov, med 
katerimi so tako tisti, katerih osnove so izvedene iz računovodskega sistema, kot tisti, 
ki ne temeljijo na računovodskih informacijah. Vključujejo ukrepe izboljšav procesov 
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ob prepoznavanju priložnosti za doseganje večje uspešnosti in učinkovitosti procesa 
ter imajo očitne posledice v znižanju stroškov. Koncept obvladovanja stroškov 
temelji, v nasprotju s klasičnim nadzorom nad stroški, na zniževanju stroškov.  
 
Zaradi spremenjenih razmer je v zadnjem desetletju vse več očitkov v zvezi z 
računovodskimi sistemi, ki poslovodstvu ne zagotavljajo kakovostnih informacij za 
sprejemanje ustreznih odločitev. Z uvajanjem novih proizvodnih načel prihaja do 
velikih sprememb v strukturi stroškov: 
 

- zmanjšuje se delež neposrednih stroškov dela, povečuje pa se delež splošnih 
proizvajalnih stroškov; 

- povečujejo se stalni stroški v primerjavi s spremenljivimi stroški. 
 
Razvojni tokovi nenehno spreminjajo sestavo poslovnih stroškov v korist splošnih 
proizvajalnih in neproizvajalnih stroškov. Mnogi ekonomisti menijo, da bodo 
spoznanja o racionalizaciji v neproizvajalnih dejavnostih v prihodnosti pomembnejša 
kot v proizvajalnih. Gre za splošne stroške trženja, informacijskih sistemov, razvojno-
raziskovalne dejavnosti in podobno. (Koletnik, 1996, str. 284 - 285)  

 

Slika 6: Delež splošnih stroškov in neposrednih stroškov dela v dodani vrednosti 

 
 
Vir: Miller, Vollmann, 1985, str. 142. 
 
 
Spremenjena struktura stroškov povzroča, da postajajo ključi, ki za osnovo pri 
razporejanju stroškov uporabljajo enega od pokazateljev obsega, neprimerno orodje 
za vrednotenje poslovnih učinkov. Zato v nadaljevanju obravnavam drugačen pogled 
na stroške izdelka. 
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3.1.1. Stroški življenjskega cikla izdelka 
 
Tradicionalno poslovodno računovodstvo nadziranja stroškov temelji na enem delu 
življenjskega cikla izdelka, to je na stopnji njegove proizvodnje. Stroški pred 
proizvodnjo novega izdelka, stroški raziskovanja, razvijanja in načrtovanja ter po 
proizvodnji opuščanja in uničenja izdelka, obravnava kot odhodke obdobja, v 
katerem so nastali. Zato niso vgrajeni v kalkulacije stroškov izdelka in niso predmet 
obravnave nadzornih postopkov poslovodnega računovodstva. 
 
Večina računovodskih poročil se sestavlja periodično, denimo mesečno, zato 
donosnost izdelka ni spremljana v celotni življenjski dobi. Nasprotno, vključuje 
poročanje v skladu s konceptom stroškov življenjske dobe zajemanje stroškov in 
prihodkov po posameznih izdelkih v njihovi celotni življenjski dobi. Neuspeh pri 
razpoznavanju vseh stroškov vodi v nepoznavanje donosnosti izdelka in neprimerne 
odločitve o uspešnosti razvoja novega izdelka. 
 
V mnogih panogah je večji del stroškov življenjskega cikla izdelka opredeljenih z 
odločitvami na zgodnjih stopnjah življenjskega cikla. To je pri poslovodnem 
računovodstvu povzročilo večjo potrebo po poudarku na zagotavljanju informacij na 
stopnji načrtovanja izdelka, saj je večina stroškov uresničenih ali vsaj povzročenih v 
tem času. Za uspešno konkuriranje morajo biti podjetja sposobna uspešno 
obvladovati stroške na stopnji načrtovanja, biti prilagodljiva novim, drugačnim in 
spremenljivim potrebam kupcev ter zmanjšati čas od ideje do lansiranja novega 
izdelka. 
 

Slika 7: Delež povzročenih stroškov v življenjskem ciklu izdelka 

 
 

Vir: Kaplan, Atkinson, 1998, str. 224. 
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Slika prikazuje značilen vzorec povzročenih in uresničenih stroškov na treh stopnjah 
življenjskega cikla izdelka: načrtovanja in razvoja, proizvodnje ter opuščanja izdelka. 
Povzročeni stroški so tisti stroški, ki trenutno še niso uresničeni, bo pa do njih prišlo 
zaradi odločitev, ki so že bile sprejete. Na stopnji načrtovanja izdelka, na primer, je 
opredeljena količina materiala in dela ter proizvodni proces, zato ta stopnja v veliki 
meri pogojuje in opredeljuje bodoče proizvodne stroške izdelka. Iz slike je razvidno, 
da je okoli osemdeset odstotkov vseh stroškov izdelka povzročenih s stopnjo 
načrtovanja in razvoja. Na tej stopnji načrtovalci izdelka opredelijo izdelek in 
proizvodni proces. Čeprav je večina stroškov uresničenih v času proizvodnje izdelka 
so ti povzročeni že na stopnji načrtovanja in razvoja, zato je kasneje na njihovo višino 
težko vplivati. Nazoren prikaz priložnosti in možnosti, ki jih obvladovanje stroškov 
ponuja za uspešen razvoj izdelka in procesa ter njunih izboljšav, prikazuje naslednja 
slika. 
 

Slika 8: Metode obvladovanja stroškov v življenjskem ciklu izdelka 

 

 
Opredelitev izdelka 

Načrtovanje in 
razvoj Ciljna cena 

Ciljni dobiček 

Ciljni stroški 

Metoda 
ciljnih 

stroškov 
Pomembne spremembe izdelka in procesa 

Stroški 
življenjskega 

cikla NeAli izdelek ustreza 
ciljnim stroškom?

Da
Ocena stroškov življenjskega cikla izdelka 

NeAli so stroški življenjskega 
cikla izdelka sprejemljivi? 

Da
Proizvodnja Začetek proizvodnje

Metoda 
kaizen 

stroškov 
Manjše spremembe izdelka in procesa 

Opuščanje Opuščanje izdelka

 
Vir: Kaplan, Atkinson, 1998, str. 223. 
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Življenjski cikel izdelka lahko razdelimo na tri obsežne stopnje: načrtovanja in 
razvoja, proizvodnje ter opuščanja izdelka. Z metodo stroškov življenjskega cikla 
skušamo oceniti stroške izdelka v njegovi življenjski dobi. Metoda ciljnih stroškov je 
uporabna na stopnji načrtovanja ter pogojuje izbiro razvoja izdelka in procesa, ki 
pripelje do proizvodnje izdelka ob stroških, ki omogočajo uresničitev želenega 
dobička ob ocenjeni prodajni ceni, obsegu prodaje in lastnostih izdelka. Metoda 
kaizen stroškov temelji na iskanju priložnosti za zniževanje stroškov na stopnji 
njegove proizvodnje. Vsaka od metod pomeni drugačen vidik in edinstveno uporabo, 
zato jih opisujem v nadaljevanju.  
 
• Izračunavanje stroškov življenjskega cikla 
Metoda ugotavljanja stroškov življenjskega cikla izdelka22 ocenjuje in zbira stroške 
skozi celotno življenjsko dobo izdelka z namenom ugotavljanja, če so donosi v času 
proizvodnje izdelka dovoljšnji za pokrivanje stroškov, nastalih pred in po proizvodnji. 
Razpoznavanje stroškov, ki smo si jih naložili na različnih stopnjah življenjske dobe 
izdelka, zagotavlja vpogled v razumevanje in obvladovanje celotnih stroškov izdelka, 
njegovega razvoja in proizvodnje ter področij, na katerih bi bilo znižanje stroškov 
najbolj učinkovito. 
Problem, s katerim se z uporabo metode izračunavanja stroškov življenjskega cikla 
srečujemo, je pomanjkanje informacij za določanje stroškov in prihodkov življenjske 
dobe izdelka že ob njegovem načrtovanju. Čeprav je njihova ocena včasih napačna, 
nas to ne sme odvrniti od nadaljnjih poskusov, saj dosegamo s pridobljenimi 
izkušnjami boljše rezultate.  
 
Prvi korak v razvoju stroškov celotnega življenjskega cikla izdelka je poglobljena 
členitev stroškovnih dejavnikov. To je skupna točka treh metod načrtovanja stroškov: 
življenjskega cikla, ciljnih stroškov ter metode načrtovanja stroškov s pomočjo 
aktivnosti, ki le-te povzročajo. (Baggaley, Maskell, 1999, str. 52 - 58)  
 
Za razvoj modela spremljanja stroškov življenjskega cikla izdelka je pomembno 
razumevanje trga. To je področje sodelovanja računovodstva s trženjem, saj je 
potrebno opredeliti tržno pozicijo izdelka, katere so njegove posebnosti v primerjavi s 
podobnimi izdelki in kakšen bo vzorec povpraševanja po izdelku. Na tej stopnji se 
oceni tudi stroške uporabe izdelka in jamstev. Napovedi prodaje in bodočih prihodkov 
temeljijo na analizi trga. 
 

                                                 
22 Metoda spremljanja stroškov življenjskega cikla izdelka igra v nekaterih panogah že vrsto let 
pomembno vlogo. Farmacevtska industija, na primer, ima ogromne stroške raziskav in razvoja, ki 
sočasno ne prinašajo prihodkov. Stroški razvoja novega zdravila so zelo visoki, razvoj pa lahko traja 
več let. Te stroške moramo razumeti kot del stroškov in prihodkov, ki bodo sledili v celotni življenjski 
dobi tega zdravila oziroma družine zdravil. 
 

37 



Pri ocenjevanju stroškov izdelka in njihove časovne dinamike ne moremo biti točni. 
Uporabimo lahko tri pristope: a) podobnosti; b) predvidevanja vplivnih dejavnikov; c) 
proizvodne tehnologije. (Maskell, 1996, str. 177 - 180) Koncept stroškov življenjskega 
cikla izdelka je relativno nova tehnika, zato podjetja še eksperimentirajo pri uporabi 
metod za ocenjevanje stroškov. 
 
a) Metoda podobnosti uporablja zgodovinske podatke izdelka s podobnimi lastnostmi 
novemu izdelku ali družini izdelkov. Uporabljena predpostavka je, da se bo vzorec 
obnašanja stroškov starega izdelka ponovil pri novem izdelku. Gre za hiter in 
enostaven pristop, saj so na voljo zgodovinski podatki, stroški pa so osnovani na 
dejanskih podatkih. Iskanje primernega podobnega izdelka predstavlja omejitev 
uporabe metode. Pogosto je nemogoče najti izdelek, ki bi zanesljivo predstavljal 
vzorec pojavljanja stroškov novega izdelka. Včasih je potrebno kombinirati 
zgodovinske podatke več kot enega izdelka in tako zgraditi vzorec stroškov 
življenjskega cikla novega izdelka. Težko je verjeti ali preveriti veljavnost vzorca. 
 
b) Predvidevanje vplivnih dejavnikov je zanimiv in vedno pogostejši pristop 
ocenjevanja stroškov življenjskega cikla izdelka. Metoda, prvotno razvita za 
ekonomske analize, poskuša pojasniti dejavnike, ki povzročajo stroške in prihodke 
ter s projekcijo vrednosti le-teh oceniti stroške življenjskega cikla novega izdelka.  
 
Ob dobrem poznavanju dejavnikov lahko s pomočjo predvidevanj pridemo do 
odličnih ocen. Druga prednost pa je, da so uporabljene projekcije običajno dostopne 
javnostim (vladne in akademske raziskovalne organizacije) ter ne zahtevajo dragih 
tržnih raziskav podjetja. Za razvoj in vzdrževanje modela so potrebne posebne 
sposobnosti, saj njegova kompleksnost z naraščanjem števila dejavnikov in njihovih 
medsebojnih vplivov otežuje njegovo razumljivost. Sodobna računalniška oprema ter 
specializirana programska oprema sta nujni za resno delo z večimi dejavniki, analizo 
odzivnosti na spremembe vsakega od dejavnikov in oceno zanesljivosti rezultatov. 
 
c) Predvidevanje s pomočjo proizvodne tehnologije je tradicionalen pristop. Ko je 
izdelek dokončno načrtovan, je omogočeno natančno računanje stroškov izdelka, saj 
poznamo normative materiala in proizvodni proces. Ostale stroške (stroške prevoza, 
embaliranja in podobne) lahko izračunamo glede na fizične lastnosti novega izdelka. 
Prihodnje spremembe, denimo stroškov dela, goriv, maziv, pomožnega materiala, 
lahko vgradimo v pričakovanja in dobro ocenimo celotne stroške življenjskega cikla 
izdelka. Metode ne moremo uporabiti, dokler načrtovanje izdelka ni končano. 
Zbiranje stroškov, povezanih z izdelkom, in oblikovanje končnega modela stroškov 
življenjskega cikla, zahteva precej časa in napora, vendar je metoda pregledna in 
verodostojna. (Maskell, 1996, str. 177 - 180) 
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Ne glede na to, katero metodo ali kombinacijo metod smo uporabili, ostaja dejstvo, 
da gre za oceno, ki ne more biti popolnoma točna. Kljub vsemu predstavlja ocena 
stroškov boljšo osnovo za odločanje kot njihovo popolno nepoznavanje. Podjetja, ki 
uporabljajo metodo ocene stroškov življenjskega cikla za strateške namene, 
ugotavljajo, da je nenehno pregledovanje in popravljanje projekcij z dejanskimi 
podatki takoj, ko z njimi razpolagajo, ključnega pomena. 
  
Odločilen cilj metode spremljanja stroškov življenjskega cikla izdelka je usposobiti in 
omogočiti načrtovalcem, inženirjem, proizvajalcem, prodajalcem in poslovodstvu 
podjetja sprejemanje odločitev, s katerimi se bo maksimiziral dobiček izdelka skozi 
celotno življenjsko dobo. Stroški skozi življenjsko dobo izdelka zadevajo več vidikov 
strateškega odločanja, vključno s postavljanjem cene, ciljnega dobička, razvojnih 
načrtov izdelka in načrtov opuščanja izdelka. 
 
Obvladovanje stroškov je najučinkovitejše na stopnji načrtovanja in razvoja izdelka, ki 
pogojuje stroške v času njegove proizvodnje. Razumevanje stroškov življenjskega 
cikla izdelka, kdaj so stroški povzročeni oziroma s čim, ter kdaj uresničeni, je 
povzročilo razvoj metode ciljnih stroškov - tehnike, ki temelji na obvladovanju 
stroškov na stopnji načrtovanja in razvoja. 
 
 
3.1.2. Metoda ciljnih stroškov 
 
Čeprav poznamo metodo ciljnih stroškov kot mehanizem za določanje prodajnih cen, 
je lahko uspešno orodje tudi pri obvladovanju stroškov izdelka.23 
 
Metoda ciljnih stroškov vključuje naslednje korake: 

- določiti ciljno prodajno ceno, ki jo bo kupec pripravljen plačati za izdelek; 
- odšteti ciljni dobiček od prodajne cene in opedeliti ciljne stroške; 
- oceniti stroške izdelka; 
- v primeru, ko dejanski stroški presegajo ciljne stroške, proučiti možnosti za 

znižanje ocenjenih stroškov na ciljne stroške. 
 
Metoda ciljnih stroškov je h kupcu usmerjena ter široko uporabljena v japonskih 
podjetjih, v zadnjih letih pa prevzeta tudi v evropska in ameriška podjetja. Temelji na 

                                                 
23 Metoda ciljnih stroškov ni uporabna le za izdelke. Ciljni stroški se lahko določajo za sam razvojni 
proces, poproizvodne storitve, storitve jamstev in druge. Na tak način je razvojna skupina 
osredotočena na potrebe kupca in širše potrebe podjetja. Ena od raziskav, ki je bila pred leti 
opravljena v japonskih podjetjih, je pokazala, da je le v polovici primerov metoda ciljnih stroškov 
uporabljena na stroških izdelka. Preostala polovica je uporabljena na stroških razvoja, distribucije in 
kupčeve uporabe izdelka. 
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skupinskem delu, ki jo sestavljajo načrtovalci, tržniki, inženirji, nabavniki, predstavniki 
proizvodnje in računovodstva. Njihov cilj je doseči opredeljene ciljne stroške izdelka 
ob predpisani funkcionalnosti in kakovosti novega izdelka. 
 
Za prvi korak v poznavanje ciljnih stroškov je ključnega pomena razumevanje trga. 
Ciljni stroški novega izdelka izvirajo iz cene, ki jo je kupec pripravljen, glede na 
funkcije in druge značilnosti izdelka, zanj plačati. 
 
Računovodstvo poskuša, v sodelovanju s trženjem, spoznati tržne dejavnike in na 
tak način presoditi, katera je cena, ki bi jo trg še sprejel. V primeru razvoja novega 
izdelka, ki je podoben kateremu od že obstoječih, tržne cene ni težko določiti - težje 
je določanje tržne cene za popolnoma nov izdelek. 
 
Podjetje za posamezni izdelek opredeli politiko ciljnega dobička izdelka oziroma 
višino bruto dobička, ki ga želi z njim ustvariti. Z odštevanjem ciljnega dobička na 
izdelek od prodajne cene izračunamo dovoljene stroške izdelka. Dovoljeni stroški 
izdelka pomenijo obseg stroškov izdelka, če želimo uresničiti določen ciljni dobiček. 
 
Sodobni načini razvoja novega izdelka temeljijo na zgodnjih ocenah stroškov, zato so 
prve ocene včasih nezanesljive. Z odvijanjem procesa razvoja dobivajo ocenjeni 
stroški čedalje pomembnejšo vlogo. Razliko med dovoljenimi in ocenjenimi stroški 
imenujemo stroškovna vrzel, ki jo je potrebno med procesom razvoja premostiti, če 
želimo doseči ciljni dobiček. Vloga predstavnika računovodstva v skupini je, ob 
sodelovanju inženirjev in drugih članov, doseči raven dovoljenih stoškov. Ker so 
običajno dovoljeni stroški bistveno nižji od ocenjenih stroškov, postavi 
računovodstvo, na podlagi dovoljenih in ocenjenih stroškov, ciljne stroške izdelka ali 
ciljne stroške za večji del sestavnih delov izdelka. Ti morajo biti na dosegljivi ravni, 
kljub temu pa izzivalen cilj delovne skupine.  
 
V začetku razvojnega procesa so opredeljeni ciljni stroški za izdelek ali še nekatere 
večje sestavne dele izdelka. V primeru avtomobila bi to pomenilo opredelitev ciljnih 
stroškov karoserije, motorja in drugih pomembnejših sklopov. Šele kasneje v 
razvojnem procesu se ciljne stroške opredeli tudi za nižje ravni in vključi tudi manjše 
sklope. Pogosto ni potrebe po opredelitvi ciljnih stroškov ločeno za vsak sestavni del, 
čeprav je presoja o drobitvi enot postavljanja ciljnih stroškov v rokah članov skupine. 
 
Ciljni stroški se sčasoma spreminjajo. Njihov namen je priskrbeti razvojni skupini 
težko, a vendar uresničljivo nalogo. Z namenom približevanja ocenjenih stroškov 
cilju, uporablja skupina razvojne tehnike in analize vrednostnega inženiringa. Takoj, 
ko je cilj dosežen, se tega ponovno opredeli. Ko je razvojna skupina dosegla 
vgraditev določene ravni ciljnih stroškov v nov izdelek, računovodski del ekipe 
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postavi ciljne stroške na zahtevnejši ravni. Proces se ponavlja vse dotlej, dokler niso 
ocenjeni in dovoljeni stroški usklajeni, stroškovna vrzel premoščena, ciljni dobiček 
podjetja pa zagotovljen. 
Najpomembnejša prednost metode ciljnih stroškov je njena uporabnost na stopnji 
načrtovanja in razvoja izdelka, ko je lahko učinek na kasneje uresničene stroške 
največji. Gre za iterativni proces razvojne skupine, ki naj bi se končal z uskladitvijo 
ocenjenih oziroma ciljnih stroškov z dovoljenimi. (Maskell, 1996, str. 170 - 173) Če do 
tega ne pride, se za razvoj izdelka ne odločimo. 
 
• Orodja za doseganje ciljnih stroškov 
Cilj je razviti izdelek, katerega stroški ne presegajo dovoljenih stroškov, izdelek pa 
zadovoljuje ciljno raven funkcionalnosti. Razvojne skupine najpogosteje uporabljajo 
naslednja orodja za opredeljevanje ciljnih stroškov: a) analiza konkurenčnega 
izdelka;24 b) analiza funkcije kakovosti; c) analiza vrednosti ter d) proces 
reinženiringa s pomočjo vodenja na podlagi aktivnosti. 
 
a) Analiza konkurenčnega izdelka vključuje proces vrednotenja konkurenčnega 
izdelka z namenom ugotavljanja priložnosti za njegove izboljšave oziroma znižanje 
njegovih stroškov. Konkurenčni izdelek je razstavljen na sestavne dele in razgaljen z 
namenom razpoznavanja njegove funkcionalnosti in na njem uporabljenih procesov 
ter njihovih stroškov. Cilj je ugotoviti in posnemati primerjalne prednosti načrtovanja 
konkurenčnega izdelka. 
 
b) Analiza funkcije kakovosti je orodje poslovodstva, prvotno razvito v sedemdesetih 
letih v japonski ladjedelnici Kobe. Gre za formalen pristop opredeljevanja želja kupca 
in njegovih pričakovanj o lastnostih novega izdelka. Analizo funkcije kakovosti 
uporabljajo podjetja za ugotavljanje želja kupcev pred pričetkom načrtovanja izdelka. 
Ker poteka kasneje primerjava med željami kupca in načini, da razvojne skupine le-te 
zadovoljijo, podpira analiza funkcije kakovosti proces vrednostne analize, ključne 
sestavine procesa določanja ciljnih stroškov. 
 
c) Analiza vrednosti25 pomeni sistematičen interdisciplinarni pregled dejavnikov, ki 
vplivajo na stroške izdelka. Njen namen je poiskati način doseganja ciljnega izdelka 
ob zahtevani kakovosti, zanesljivosti in ciljnih stroških. Obstajata dva načina 
povečanja vrednosti: ohraniti želene lastnosti izdelka in znižati njegove stroške, ali ob 
nespremenjenih stroških izboljšati lastnosti izdelka. 
Vrednostna analiza obravnava vse ravni izdelka; tudi surovine, proizvodni proces, 
vrsto dela, uporabljeno opremo ter razmerje med kupljenimi in proizvedenimi 
sestavnimi deli končnega izdelka. 
                                                 
24 angl. Tear down analysis. 
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Analiza vrednosti dosega ciljne stroške izdelka na dva načina:  
 

- s pomočjo izboljšav načrtovanja, ki pomenijo nižje stroške ob zahtevani 
kakovosti ali 

- opuščanjem funkcij izdelka, katerih stroški presegajo pri kupcu zaznano 
vrednost.  

 
Proces analize vrednosti ali vrednostni inženiring se prične z natančnim popisom 
lastnosti izdelka, imenovanim funkcionalna analiza. Na zgodnjih stopnjah razvoja 
izdelka so lastnosti opredeljene na višjih ravneh. Šele dokončan izdelek se razstavi 
na večje sestavne dele, za katere se določijo lastnosti in ciljni stroški. Metode 
vrednostne analize oziroma inženiringa se uprabljajo z namenom zagotavljanja, da 
so ciljni stroški večjih sestavnih delov na zadovoljivi ravni še pred začetkom 
podrobnega načrtovanja. Ko razvoj napreduje in so posamezni sestavni deli ter 
njihov proces načrtovani, se vrednostni inženiring uporablja za optimizacijo stroškov 
na nižjih ravneh – na ravneh sestavnih delov in podsestavin. 
 
Procesi vrednostnega inženiringa se med podjetji, glede na to, za razvoj katerih 
izdelkov ter značilnosti trgov gre, precej razlikujejo. Poglavitne značilnosti so enake: 
razvojni in proizvodni inženiriji, tržniki, nabavniki, dobavitelji in računovodje sodelujejo 
v skupini, z namenom izločanja stroškov iz razvojnega procesa ali samega izdelka. 
Proces poteka s skrbno analizo povzročiteljev stroškov, inovativnim inženiringom 
razvoja izdelka in procesa ter tesnim sodelovanjem z dobavitelji. 
Pomembna veščina računovodstva v procesu razvoja je sposobnost opredelitve 
natančne ocene stroškov med razvojnim procesom. Ti stroški niso tradicionalno 
nakopičeni na določenem kontu ali stroškovnem mestu, saj gre za izdelek, ki še ni 
dokončno razvit. Računovodstvo mora uporabiti metodo analogije s podobnimi 
izdelki, domiselno uporabiti metode načrtovanja stroškov ter intuitivno ocenjevati 
stroške skozi celoten proces. Nujno je, da član razvojne skupine, ki uporablja 
vrednostni inženiring z računovodskega področja, dobro pozna in razume 
tehnologije, ki jih vključuje proizvodnja izdelka. Razumeti mora proizvodni proces, 
lastnosti uporabljenih materialov, programske opreme, proizvajalnih orodij, strojev in 
priprav, drobnega inventarja in drugega. Čeprav računovodjem ni potrebno postati 
tehnični strokovnjak, je nujno njihovo poznavanje in razumevanje izdelka ter njegovih 
tehnologij izdelave. 
 
Opisane tehnike analize konkurenčnega izdelka, analize funkcije kakovosti ter 
analize vrednosti, temeljijo na procesu načrtovanja izdelka. Drugi ključni povzročitelj 
stroškov izdelka pa je proces njegove proizvodnje. Ker razvojna skupina sočasno 
proučuje razvoj izdelka in razvoj procesa, ki oba vplivata na dosežene stroške in 
kakovost izdelka, je v nadaljevanju opisana ena od tehnik načrtovanja procesov.  
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d) Reinženiring je proces ponovnega načrtovanja procesov zaradi želje po izboljšavi 
izdelka in znižanju njegovih stroškov. Proces reinženiringa usmerja operativno 
vodenje s pomočjo aktivnosti. Analitiki naredijo natančen načrt korakov oz. aktivnosti 
dejanskega ali predlaganega procesa, načrtovalci pa iščejo možnosti za zmanjšanje 
stroškov z odpravljanjem dejavnikov, ki povzročajo zamude ali izgube v načrtovanem 
procesu. Aktivnosti, ki porabljajo sredstva brez dodajanja funkcionalnosti izdelku v 
očeh kupca (npr. premikanje, skladiščenje, pregledovanje izdelkov), imenujemo 
aktivnosti brez dodatne vrednosti. Te aktivnosti so odraz slabega načrtovanja ali 
slabega razvoja novega izdelka. Ponovno načrtovanje izdelka ali procesa, ki 
odpravlja potrebo po aktivnostih, ki ne prispevajo k dodani vrednosti, zniža stroške in 
pretočne čase, pogosto pa tudi izboljša kakovost izdelka. 
 
Koraki vodenja s pomočjo aktivnosti zajemajo: 

 
- ponazarjanje procesov in ugotavljanje vseh aktivnosti; 
- ugotavljanje stroškov vsake aktivnosti; 
- iskanje priložnosti za izboljšave (reinženiring za odpravo aktivnosti, ki ne 

dodajajo vrednosti in proces stalnih izboljšav za izboljšanje učinka aktivnosti, 
ki prispevajo k dodani vrednosti); 

- postavljanje prednostnega vrstnega reda izboljšav (običajno se razvrsti glede 
na dodano vrednost: odpravo aktivnosti, ki ne prispevajo dodane vrednosti 
glede na razliko med stroški, ki jih povzročajo in stroški njihove odprave, ter 
izboljšave aktivnosti, ki prispevajo dodano vrednost glede na višino stroškov); 

- sestavljanje poslovnega načrta reinženiringa; 
- ugotavljanje potrebnih ukrepov za odpravo ali drugačno zmanjšanje stroškov 

aktivnosti; 
- uvajanje spremembe; 
- ugotavljanje koristi in primerjava le-teh s stroški procesa reinženiringa. 

 
Pristop vodenja na podlagi aktivnosti analizira procese podjetja in omogoča 
razumevanje aktivnosti, ki procese tvorijo, ter naloge znotraj posamezne aktivnosti. 
Razumevanje procesov, aktivnosti in nalog zagotavlja boljši vpogled v učinkovitost 
podjetja in priložnosti za izboljšave procesov. Običajno vodi do zmanjšanja 
odpadkov, stroškov, zamud in neustrezne kakovosti. Temeljni namen vodenja s 
pomočjo aktivnosti je zagotoviti vseorganizacijsko metodo za izboljšave procesov ter 
merila njene uspešnosti. (Drury, 2000, str. 897 - 900) Vodenje s pomočjo aktivnosti 
omogoča podjetju ugotoviti tudi trenutno raven učinkovitosti procesov v 
zadovoljevanju kupca, opredeliti prihodnje cilje ter zagotoviti metodo uvajanja 
sprememb. (Kaplan, Atkinson, 1998, str. 227 - 229)  
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3.1.3. Metoda kaizen stroškov 
 
Kaizen je japonski têrmin za ustvarjanje izboljšav procesa s pomočjo majhnih 
dodanih vrednosti in ne obsežnih inovacij. Temelji na usposobljenosti zaposlenih, za 
katere predpostavljajo boljše poznavanje procesov in boljši vpogled v možnosti za 
znižanje stroškov. Temeljna značilnost pristopa je odgovornost zaposlenih za 
izboljšave procesov in znižanja stroškov.  
 
Poleg metode ciljnih stroškov, je tudi metoda kaizen stroškov široko uporabljena v 
japonskih podjetjih kot mehanizem zniževanja in obvladovanja stroškov. Temeljna 
razlika med ciljnimi in kaizen stroški je, da prvi nastopajo na stopnji načrtovanja in 
razvijanja, drugi pa v času proizvodnje izdelka. Pri metodi ciljnih stroškov gre v prvi 
vrsti za izdelek, zato se zniževanje stroškov dosega predvsem ob njegovem 
načrtovanju. Metoda kaizen stroškov temelji na proizvodnem procesu in zniževanje 
stroškov se dosega predvsem z večjo učinkovitostjo proizvodnega procesa. Ker so 
izdelki in njihovi stroški v času proizvodnje povzročeni s predhodnimi stopnjami, so 
možnosti zniževanj stroškov po metodi kaizen, nižji. 
 
Osredotočenje napora na znižanje stroškov s pomočjo kaizen pristopa je dodatno 
izboljšanje procesa redne proizvodnje ali njenega načrtovanja. Te izboljšave so v 
obliki razvoja izboljšav nastavljalnega procesa, izboljšav učinkovitosti strojev za 
zmanjšanje izmeta, izobraževanja zaposlenih in motiviranja za ugotavljanje in 
izvajanje dodatnih dnevnih sprememb, ki ugodno vplivajo na stroške in kakovost 
izdelka. Osnovna značilnost kaizen pristopa je neprekinjenost procesa. (Kaplan, 
Atkinson, 1998, str. 229 - 230) 
 
 
3.2. URAVNOTEŽENI SISTEM KAZALNIKOV 
 
V poznih osemdesetih letih so se pojavile ostre kritike tradicionalnega poslovodnega 
računovodstva, kar je povzročilo pojav novih pristopov, ki so skladnejši z današnjim 
konkurenčnim in poslovnim okoljem. 
 
Strateško računovodstvo je bilo razpoznano kot pot naprej. Čeprav je pojem 
strateškega računovodstva že dosegel polnoletnost, je veda relativno mlada in avtorji 
se precej razhajajo v mnenjih, katere tehnike le-ta sploh zajema. Kljub temu, da je na 
to temo napisanih precej člankov, se skoraj vsi ukvarjajo le s posameznimi delčki 
celotnega mozaika. (Čadež, 2000, str. 31) Ker njegova splošna sestava še ni 
natančno odrejena, v nadaljevanju obravnavam sistem uravnoteženih kazalnikov kot 
njegov sestavni del. 
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Poslovodno računovodstvo igra še vedno pomembno vlogo pri uresničevanju 
strategije, vendar ostaja v okviru izbrane strategije. Strateško računovodstvo se od 
poslovodnega najbolj razlikuje po svoji usmerjenosti iz podjetja. Doseganje 
konkurenčne prednosti je ključni cilj strateškega vodenja, to pa je otežkočeno brez 
primerjave s tekmeci. S pripravo informacij iz zunanjega okolja postane strateško 
računovodstvo pomembno orodje v tem procesu. Strateško računovodstvo pripravlja 
informacije za izbiro in razvijanje nove strategije ter omogoča spremljanje, ali je 
izbrana strategija v spremenjenih okoliščinah še primerna. (Čadež, 2000, str. 31) 
 
Podjetja prehajajo iz obdobja industrijske v obdobje informacijske konkurence. V 
industrijski dobi je bil sistem finančnega nadzora razvit v podjetjih, kot so General 
Motors, DuPont in General Electric, za olajšanje in nadziranje učinkovitosti alokacije 
finančnega in fizičnega kapitala. Pomembni finančni kazalci, kot dobiček iz 
poslovanja, donosnost vloženih sredstev, so kazalci uspešnosti in učinkovitosti 
uporabe sredstev posameznega dela podjetja. 
 
Pojav informacijske dobe je odpravil velik del zastarelih temeljnih predpostavk 
prejšnjega obdobja. Podjetja niso mogla več črpati konkurenčne prednosti le v hitrem 
razvoju novih tehnologij in njihovem pretvarjanju v fizična sredstva, ali v odličnem 
upravljanju z razpoložljivimi sredstvi in viri. Informacijska doba terja nove zmogljivosti 
za doseganje uspeha med konkurenti. Sposobnost podjetja zbrati in izkoristiti 
neoprijemljiva ali nevidna sredstva, je postalo odločilnejše od vlaganj in upravljanja 
opredmetenih sredstev. 
 
Med neoprijemljiva sredstva podjetja sodijo: 

- razvit odnos s kupcem, ki pomeni pripadnost obstoječih kupcev in pridobivanje 
novih segmentov kupcev in trgov ob uspešni in učinkoviti postrežbi; 

- uvajanje inovativnih izdelkov in storitev, ki si jih želijo ciljni segmenti kupcev; 
- proizvodnja raznovrstnih visoko kakovostnih izdelkov in storitev z nizkimi 

stroški in kratkimi izdelavnimi časi; 
- spodbujanje sposobnosti zaposlenih in njihovo usmerjanje k stalnim 

izboljšavam zmogljivosti, kakovosti in odzivnosti procesov;  
- razvijanje informacijske tehnologije, podatkovnih baz in sistemov. 

 
Ob vlaganju podjetij v programe in pobude za izgradnjo zmogljivosti, je prvotni sistem 
vrednotenja spremljal napredek s pomočjo mesečnega, četrtletnega in letnega 
računovodsko-finančnega poročanja. Kazalniki finančnega računovodstva bi se 
morali, kot odraz dodane vrednosti neoprijemljivih in intelektualnih sredstev, kot so 
visoko kakovostni izdelki in storitve, motivirani in usposobljeni zaposleni, odziven in 
nadzorovan notranji proces ter zadovoljen in zvest kupec, izboljšati. Če bi model 
finančnega računovodstva dopuščal, bi podjetja, ki pospešujejo tovrstna vlaganja, o 
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tem obvestila zaposlene, lastnike, upnike in druge. Dogaja se nasprotno. Ko podjetja 
porabljajo svoja sredstva za neoprijemljiva sredstva in zmogljivosti, se to pokaže kot 
takojšen negativen učinek v izkazu uspeha. Težave z zanesljivim vrednotenjem 
sredstev, kot je oskrbni sistem novega izdelka, zmogljivost procesov, sposobnosti 
zaposlenih, motiviranost, fleksibilnost, zvestoba kupcev, podatkovne baze in sistemi, 
preprečujejo njihovo prepoznavanje v bilanci stanja podjetja, čeprav so ta ključnega 
pomena za današnje in jutrišnje konkurenčno okolje.  
 
Uravnoteženi sistem kazalnikov se je začel uveljavljati v začetku devetdesetih let v 
Združenih državah Amerike, od koder se je hitro razširil po vsem svetu. Gre za 
sistem poslovodenja, ki usmerja energijo, sposobnosti in znanja ljudi v podjetju k 
doseganju dolgoročnih strateških ciljev, kar je več kot le merilni sistem uspešnosti 
poslovanja podjetja. S svojo osredotočenostjo, ki združuje izpolnjevanje strategije z 
operativnim delovanjem, usmerja vire na ključna področja poslovanja in prilagaja 
strategijo izzivom ter bolj ustreza zahtevam sodobnega poslovnega sveta. 
 

Slika 9: Štirje vidiki prenosa vizije in strategije v dejanja 

 

Finančni vidik
Kako naj nas vidijo  
naše stranke, da bomo 
dosegli finančno 
uspešnost? 

• Splošni cilji 
• Kazalniki 
• Finančni cilji 
• Pobude

Učenje in rast
Kako naj okrepimo 
svojo sposobnost za  
spremembe in  
izboljšave, da bomo  
uresničili svojo viijo?

• Splošni cilji 
• Kazalniki 
• Finančni cilji 
• Pobude

Poslovanje s strankami
Kako naj nas vidijo  
naše stranke, da bomo 
uresničili svojo 

• Splošni cilji 
• Kazalniki 
• Finančni cilji 
• Pobude

Notranji poslovni procesi
V katerih poslovnih 
procesih se moramo 
izkazati, da bomo 
zadovoljili svoje  
delničarje in stranke?

Vizija 
in 

strategija
• Splošni cilji 
• Kazalniki 
• Finančni cilji 
• Pobude

vizijo? 

Vir: Kaplan, Norton, 2000, str. 21. 
 
 
Pozornost vodstev podjetji se s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov, ki z 
vključevanjem štirih vidikov zmanjšuje pomen finančnih kazalnikov, usmerja na 
vidike, ki podjetju omogočajo doseganje nadpovprečnih rezultatov, kot so: 
izpopolnjevanje znanja zaposlenih, inovativni izdelki, partnerski odnos do kupcev in 
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dobaviteljev, izkoriščanje neuporabljenih notranjih virov, sposobnost hitrega in 
uspešnega odzivanja na spremenjene okoliščine poslovanja. 
 
Razvit je bil za poročanje o mnogovrstnih, povezanih ciljih, ki jih morajo podjetja 
dosegati na osnovi zmogljivosti in inovacji, ne le bilančnih sredstev. Sistem 
kazalnikov prevaja poslanstvo in strategijo v cilje in merila s štirih vidikov: finančnega 
vidika, vidika poslovanja s kupci, vidika notranjih poslovnih procesov ter vidika učenja 
in rasti. (Kaplan, Atkinson, 1998, str. 367 - 376) 
 
 
3.2.1. Finančni vidik 
 

                                                

Uravnoteženi sistem kazalnikov ohranja tudi finančni vidki, saj so finančni kazalniki26 
dragocen pripomoček merjenja ekonomskih posledic že sprejetih odločitev. Kazalniki 
finančne uspešnosti kažejo, ali strategija podjetja ter njeno uveljavljanje in izvajanje 
prispevajo k doseganju izboljšav. Finančni kazalci so običajno povezani z 
donosnostjo, merjeno na primer s prihodki od poslovanja, donosnostjo sredstev ali, v 
zadnjem času pogosteje uporabljeno, dodano vrednostjo. Alternativni finančni cilji so 
lahko hitrost rasti prodaje ali povečevanja prilivov. 
 
Vsi cilji in kazalniki drugih vidikov sistema morajo biti povezani z doseganjem enega 
ali večih finančnih ciljev. Ta povezava izrecno priznava, da je dolgoročni cilj podjetja 
ustvarjanje donosov lastnikov in vse strategije, programi ter pobude morajo podjetju 
omogočiti doseganje njegovih finančnih ciljev. Vsak izbran kazalnik mora biti člen 
verige vzročno-posledičnih razmerij, ki se konča v finančnih ciljih in ki je za podjetje 
strateška usmeritev. Če je sistem uporabljen na tak način, ne gre le za skupino 
izoliranih, nepovezanih ali celo nasprotujočih si ciljev. Sistem kazalnikov govori o 
strategiji dolgoročnih finančnih ciljev ter jih povezuje z zaporedjem ukrepov, ki jih je 
treba sprejeti na posameznem področju, da dosežemo želeno dolgoročno finančno 
uspešnost. 
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Slika 10: Merjenje strateških finančnih usmeritev 

 
Strateške usmeritve 

 

Rast in splet prihodkov Zmanjšanje stroškov / 
Izboljšanje produktivnosti 

Izraba sredstev 

R
as

t 

Stopnja rasti prodaje po 
segmentih. 
Odstotek prihodkov od novih 
izdelkov, 
storitev in strank. 

Prihodki / Zaposleni. Naložbe (odstotek od prodaje). 
Raziskave in razvoj 
(odstotek od prodaje). 

Zr
el

os
t 

Delež ciljnih strank in naročil. 
Navzkrižna prodaja. 
Odstotek prihodkov zaradi 
razširitev uporabnosti. 
Dobičkonosnost strank in 
proizvodnih linij. 

Stroški v primerjavi s tekmeci. 
Stopnje zmanjševanja stroškov. 
Posredni odhodki (odstotek od 
prodaje). 

Delež obratnih sredstev (denarni 
krog) 
Dobičkonosnost poslovnih 
sredstev po ključnih kategorijah. 
Stopnje izrabe sredstev. 

St
ra

te
gi

ja
 p

os
lo

vn
e 

en
ot

e 

U
pa

da
nj

e 

Dobičkonosnost strank in 
proizvodnih linij. 
Odstotek nedobičkonosnih strank. 

Stroški na enoto (na vrsto 
izdelka, na transakcijo). 

Povračilo. 
Pretok. 

 

 
Vir: Kaplan, Norton, 2000, str. 61. 
 
 
3.2.2. Vidik poslovanja s kupci 
 
V uravnoteženem sistemu kazalnikov poslovodstvo opredeli kupce in tržne segmente 
kupcev, pri katerih bo podjetje konkuriralo, ter kazalnike uspešnosti, s katerimi bo 
spremljalo uspešnost. V sistemu uravnoteženih kazalnikov obsega vidik poslovanja s 
kupci več temeljnih splošnih meril uspešnosti, ki izhajajo iz jasno opredeljene in 
izvajane strategije. Temeljni splošni kazalniki zajemajo zadovoljstvo, ohranjanje in 
pridobivanje novih kupcev, njihovo donosnost ter tržni delež v ciljnem segmentu 
kupcev. Čeprav je uporaba naštetih kazalcev splošna, za vse organizacije, je 
potrebno strategijo posameznega podjetja prilagoditi ciljnim skupinam kupcev, od 
katerih pričakujemo največjo rast in donosnost. 
 
Ponudbe so za kupce značilnosti, ki jih podjetja kot dobavitelj zagotavljajo preko 
svojih izdelkov in storitev za zadovoljstvo ciljnih kupcev. Ponudba je ključni koncept 
za razumevanje gibal osnovnih kazalnikov zadovoljstva, pridobivanja in ohranjanja 
kupcev ter tržnega deleža. 
 
Vidik poslovanja s kupci bi moral vključevati tudi specifične kazalnike ponudb, ki jih 
bo podjetje posredovalo kupcem na ciljnih tržnih segmentih, zato je ocena načrta, s 
katerim bo podjetje privabilo in zadržalo kupce, tisto, kar daje strategiji pomembnost. 
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Čeprav se ponudbe med seboj razlikujejo po panogah in tržnih segmentih znotraj 
panog, pomenijo običajno: 
 

- lastnosti izdelka ali storitve, ki vključujejo funkcionalnost izdelka, njegovo ceno 
ter kakovost; 

- odnos s kupcem, ki vključuje dostavo izdelka kupcu, vključno z načinom in 
hitrostjo odziva oziroma kakovostjo nakupne izkušnje ter mnenjem stanke o 
opravljenem nakupu; 

- imidž in ugled, ki omogočata podjetju proaktivno vlogo v odnosu s kupci in 
izražata neoprijemljive dejavnike, ki kupca pritegnejo k podjetju. Nekatera 
podjetja so prek oglaševane in zagotovljene kakovosti izdelkov in storitev 
sposobna pridobiti zvestobo kupcev, ki močno presega oprijemljive vidike 
izdelka in storitve. 

 
Z izbiro specifičnih ciljev in kazalnikov v teh treh kategorijah lahko poslovodstvo 
usmeri pozornost v podjetju na zagotavljanje ponudbe z višjo vrednostjo svojim 
ciljnim kupcem. 

 

Slika 11: Vidik poslovanja s kupci 

 
Tržni deleži 

Pridobivanje 
strank 

Dobičkonosnost 
strank 

Ohranjanje 
strank 

Zadovoljstvo 
strank 

 
 
 
Vir: Kaplan
Tržni delež 
Odseva delež poslov posamezne poslovne enote na določenem trgu (glede na število strank, 
porabljen denar ali prodano količino enot). 

Pridobivnje strank 
Meri, absolutno ali relativno, stopnjo, po kateri poslovna enota privablja ali pridobiva nove 
stranke oziroma posle. 

Ohranjanje strank 
Spremlja, absolutno ali relativno, stopnjo, po kateri poslovna enota ohranja oziroma vzdržuje 
obstoječe odnose s svojimi strankami. 

Zadovoljstvo strank 
Ocenjuje stopnjo zadovoljstva strank glede na posebna merila uspešnosti znotraj ponudbe. 

Dobičkonosnost Meri samo čisti dobiček od stranke ali segmenta, ko odštejemo odhodke, potrebne za 
 strank oskrbovanje določene stranke. 

, Norton, 2000, str. 78. 

49 



Sistem uravnoteženih kazalnikov omogoča, z vidika poslovanja s kupci, poslovodstvu 
podjetja razločno opredeliti ciljne kupce in tržno strategijo za prihodnje ustvarjanje 
finančnih donosov ter izbrati skupino osnovnih kazalnikov rezultatov za ciljne 
segmente kupcev. Ti kazalniki predstavljajo cilje za procese trženja, proizvodnje, 
logistike in razvoja izdelkov v podjetju.  
 
 
3.2.3. Vidik notranjih poslovnih procesov 
 
Vidik notranjih poslovnih procesov opredeljuje ključne notranje poslovne procese, po 
katerih se mora podjetje odlikovati. Ti procesi omogočajo: 

 
- zagotavljanje ponudb, ki bodo zadržale obstoječe in privabljale nove kupce 

ciljnih segmentov; 
- izpolnjevanje pričakovanj lastnikov o doseganih donosih. 

 
Kazalniki notranjih poslovnih procesov so osredotočeni na procese, ki najbolj vplivajo 
na zadovoljstvo kupcev in doseganje finančnih ciljev podjetja. Čeprav pozna vsako 
podjetje svoj niz procesov ustvarjanja vrednosti za kupce in doseganje finančnih 
rezultatov, obstaja splošen model vrednostne verige. Ta ponuja podlago, ki si jo 
vsako podjetje prilagodi glede na lastne cilje in kazalce notranjih poslovnih procesov.  
 
Splošni model verige vrednosti zajema tri glavne poslovne procese: 

a) proces inoviranja; 
b) operativni proces; 
c) proces poprodajnih storitev. 

 

Slika 12: Notranja veriga vrednosti 

 
 

 

Inovacije Operacije
Opredelitev 
potreb 
strank 

Zadovoljitev

strank
potreb 

Oblikovanje 

 

 

 
Razvoj 

 
Izdelava 

 
Trženje 

Poprodajne 
storitve 

Čas uvajanja izdelka na trg Dobavna veriga 

Inovacijski proces Operativni proces Poslovni procesi 
• Oblikovanje izdelka 
• Razvoj izdelka 

• Proizvodnja 
• Trženje 
• Poprodajne storitve 

 
 
Vir: Kaplan, Norton, 2000, str. 39. 
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a) Proces inoviranja 
Nekatere opredelitve verige vrednosti podjetja obravnavajo raziskave in razvoj kot 
podporni proces in ne glavno sestavino procesa ustvarjanja vrednosti v podjetju. 
Sčasoma se je pokazalo, da so inovacije odločilen notranji proces podjetja. Biti 
uspešen, učinkovit in pravočasen v procesu inovacij je za večino podjetij celo 
pomembnejše kot odličnost njihovih operativnih procesov. Razlika med procesom 
inoviranja in operativnimi procesi je še posebej opazna v podjetjih, kjer traja 
oblikovanje in razvoj izdelka več let in se večina stroškov izdelka pojavi na stopnji 
raziskav in razvoja.  
 
Proces inoviranja pomeni raziskovanje nastajajočih in prikritih potreb kupcev in 
oblikovanje izdelkov ali storitev, ki bi zadovoljili te potrebe. Proces inoviranja 
predstavlja dolgoročni vidik ustvarjanja vrednosti, pri čemer podjetje najprej 
prepoznava in vzgaja nove trge, nove kupce in nove, ali do sedaj prikrite, potrebe 
dosedanjih kupcev. V dolgoročni skrbi za ustvarjanje vrednosti, podjetja načrtujejo in 
razvijajo nove izdelke ali storitve, ki jim omogočajo doseganje novih trgov in kupcev 
ter zadovoljevanje kupčevih novo odkritih potreb.  
 
Proces inoviranja je sestavljen iz dveh sestavin. V prvem delu podjetje izvaja tržne 
raziskave z namenom ugotavljanja velikosti trga, okusov kupcev in izhodišč za 
določitev cene novega izdelka ali storitve. Ko začne podjetje razvijati svoje notranje 
poslovne procese za zadovoljevanje potreb kupcev, postane pridobivanje natančnih 
in pravih informacij o velikosti trga in okusih kupcev ključnega pomena. Poleg 
analiziranja obstoječih in potencialnih kupcev, lahko ta del procesa inovacij vključuje 
tudi ustvarjanje popolnoma novih priložnosti, novih trgov in novih izdelkov ali storitev, 
ki bi jih podjetje lahko ponujalo. Drugi del procesa inovacij so informacije o trgu in 
kupcih, ki so osnova za dejanske procese načrtovanja in razvoja izdelkov.  
 
V drugem delu procesa inoviranja izvaja skupina za raziskave in razvoj: 
 

- temeljne raziskave za razvoj popolnoma novih izdelkov; 
- uporabne raziskave za izkoriščanje obstoječih tehnologij za razvoj naslednje 

generacije izdelkov; 
- poskuse uvajanja novih izdelkov na trg. 

 
O razvoju kazalnikov uspešnosti procesov načrtovanja in razvoja izdelka je bilo v 
preteklosti le malo govora. Razlogov za to je več.  
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Pred desetletji oblikovani sistemi kazalnikov uspešnosti so se osredotočali predvsem 
na proizvodne in operativne procese,27 kar je bilo popolnoma utemeljeno. Podjetja so 
mnogo več denarja porabila za proizvodne procese kot za raziskave in razvoj, saj je 
bila ključ do uspeha učinkovita množična proizvodnja izdelkov. Danes, ko podjetja 
črpajo svoje konkurenčne prednosti iz nepretrganega toka inovativnih izdelkov, je 
drugače. Proces raziskav in razvoja je dobil nov pomen. Uspeh procesa raziskav in 
razvoja morajo podjetja spodbujati in ovrednotiti s posebnimi cilji in kazalniki, kot na 
primer kazalniki merjenja uspešnosti temeljnih in uporabnih raziskav ter kazalniki 
razvoja izdelkov. 
 
b) Operativni proces 
Operativni proces, druga pomembnejša stopnja v verigi vrednosti, pomeni 
proizvodnjo obstoječih izdelkov in storitev ter njihovo dostavo. Začenja se s 
sprejemom naročila kupca in končuje s prodajo in dostavo izdelka ali storitve kupcu. 
Operativni proces predstavlja kratkoročen vidik ustvarjanja vrednosti v podjetju in 
poudarja učinkovito, dosledno in pravočasno izpolnitev zahtev dosedanjih kupcev po 
obstoječih izdelkih. 
 
Na operativni proces se je v preteklosti osredotočala večina sistemov merjenja 
uspešnosti poslovanja podjetij. Operativna odličnost in zniževanje stroškov v 
proizvodnem procesu ostajata še vedno pomembna cilja, vendar ju tudi zgornja slika 
verige vrednosti prikazuje kot le eno, ne nujno najpomembnejšo, od sestavin celotne 
notranje verige vrednosti za doseganje finančnih ciljev in ciljev poslovanja s kupci. 
 
Operativni proces je ponavljajoči se proces, zato se s pridom uporabljajo preverjene 
metode vodenja, s katerimi v podjetju nadzirajo in izboljšujejo procese sprejemanja in 
obdelovanja naročil kupcev ter procese proizvodnje, prodaje in dostave. 
Tradicionalno računovodstvo je operativni proces spremljalo in nadziralo s pomočjo 
finančnih kazalnikov, kot so standardni stroški, načrtovana poraba ter odstopanja od 
le-te. Sčasoma je preveliko osredotočenje na ozke finančne kazalnike, kot so 
učinkovitost delovne sile, učinkovitost strojev in odstopanja od načrtovane nabavne 
cene, pripeljalo do neprimernih ukrepov: ohranjanje zaposlenosti delovne sile in 
strojev na račun povečevanja zalog, ki običajno niso povezane s tekočimi naročili 
kupcev, prehajanje z dobavitelja na druge dobavitelje v iskanju nižje cene in 
zanemarjanje stroškov prevelikih naročil, slabše kakovosti, negotovosti o pravočasni 
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27 Dobavitelji avtomobilskih delov pogosto ugotavljajo, da dejavnost načrtovanja in razvoja dosega 
skoraj deset odstotkov vseh odhodkov, medtem ko so celo neposredni stroški dela nižji. Toda 
neposredne stroške dela v podjetju nepopustljivo nadzirajo s standardnimi stroški in obsežnim 
sistemom analize odstopanj, medtem ko nimajo sistema, ki bi nadziral odhodke za načrtovanje in 
razvoj ali kazalnikov uspešnosti načrtovalskih in razvojnih skupin. Sistemi merjenja uspešnosti 
poslovanja ostajajo v mnogo podjetjih omejeni zgolj na učinkovitost proizvodnih procesov, namesto na 
uspešnost in učinkovitost procesov raziskav in razvoja.  



dostavi, nepovezanosti naročil, prevzemov in zaračunavanja. Nepravilnosti ob 
uporabi tradicionalnih kazalnikov stroškovnega računovodstva v današnjih razmerah 
kratkih življenjskih ciklov, visoke kakovosti ter osredotočenosti na kupca, so že 
obsežno dokumentirane. 
 
Vpliv celovitega obvladovanja kakovosti in časovne tekme z vodilnimi japonskimi 
proizvajalci je pri mnogih podjetjih povzročil zamenjavo tradicionalnih stroškovnih in 
finančnih kazalnikov s kazalniki kakovosti in trajanj poslovnih ciklov. Čeprav so bili 
kazalniki kakovosti, poslovnih ciklov in stroškov operativnih procesov razviti in 
dodelani v zadnjih petnajstih letih, so nekateri njihovi vidiki uporabni tudi kot ključni 
kazalniki uspešnosti vidika notranjega poslovnega procesa mnogih podjetij. 
 
Poleg omenjenih kazalnikov kakovosti, časa in stroškov, lahko želi poslovodstvo 
spremljati dodatne značilnosti procesov ter postrežbe kupcev. Dodatni kazalnik je 
lahko kazalnik fleksibilnosti in posebne značilnosti izdelkov ali storitev, ki pomenijo 
dodano vrednost za kupca. Na primer podjetjem, ki ponujajo izdelke ali storitve 
posebnih lastnosti (ki jih lahko merimo z velikostjo, hitrostjo, natančnostjo ali porabo 
energije), le-ti omogočajo doseganje visokih donosov na ciljnem segmentu kupcev. 
Podjetja, ki so sposobna opredeliti konkurenčne prednosti svojih izdelkov ali storitev, 
se bodo želela osredotočiti in negovati kazalnike uravnoteženega sistema. Za 
konkurenčnost ključne značilnosti izdelka, poleg kakovosti, časa in stroškov, lahko 
vključijo v operativni proces, kot sestavni del vidika notranjih poslovnih procesov 
uravnoteženega sistema kazalnikov.  
 
c) Proces poprodajnih storitev 
Tretja in zadnja stopnja notranje verige vrednosti so storitve po končani prodaji 
izdelka ali poprodajne storitve. Poprodajne storitve vključujejo jamstva in popravila, 
odpravljanje napak, obravnavo vračil izdelkov ter obdelavo in evidentiranje plačil. 
 
Nekatera podjetja uporabljajo strategije za doseganje boljših poprodajnih storitev: 
podjetje, ki prodaja zahtevno opremo, ponuja programe usposabljanj za zaposlene 
pri kupcu opreme v pomoč pri učinkovitejši in pravilnejši uporabi le-te. Podjetja, ki 
nameravajo zadovoljiti pričakovanja ciljnih kupcev z izjemnimi poprodajnimi 
storitvami, lahko izmerijo uspešnost poprodajnih storitev z uporabo enakih kazalnikov 
trajanja, kakovosti in stroškov kot v primeru operativnih procesov. S trajanjem cikla, 
od naročila do končne rešitve problema, merimo hitrost odziva na napake, s 
stroškovnim kazalnikom lahko ovrednostimo učinkovitost oziroma strošek porabljenih 
sredstev procesa poprodajnih storitev in s številom popravil v prvem poskusu lahko 
izmerimo, kolikšen delež naročil kupcev je bil opravljen po njihovi prvi reklamaciji. 
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3.2.4. Vidik učenja in rasti 
 
Četrti vidik uravnoteženega sistema kazalnikov, učenje in rast, opredeljuje 
infrastrukturo, ki jo mora zgraditi podjetje za ustvarjanje dolgoročne rasti in izboljšav. 
V podjetju izhajata učenje in rast iz treh glavnih virov: ljudi, sistemov in postopkov. 
Vidiki financ, poslovanja s kupci in notranjih poslovnih procesov v uravnoteženem 
sistemu kazalnikov običajno razkrijejo velik razkorak med trenutnimi zmožnostmi 
ljudi, sistemov in postopkov ter tem, kar je potrebno za doseganje skokovite 
uspešnosti poslovanja. Za premostitev tega razkoraka mora podjetja vlagati v 
dodatno usposabljanje zaposlenih, izboljšanje informacijske tehnologije in sistemov 
ter uskladitev postopkov in poteka dela v podjetju. Ti cilji so izraženi v vidiku učenja 
in rasti oziroma njegovih treh kategorijah: 

- sposobnost zaposlenih; 
- zmogljivosti informacijskih sistemov; 
- motivacija, avtonomnost in usklajevanje. 

 
Kazalniki, ki temeljijo na zaposlenih, vključujejo več splošnih kazalnikov, ki merijo 
njihovo učinkovitost skozi njihovo zadovoljstvo ter produktivnost in ohranjanje 
zaposlenih. Zmogljivost informacijskih sistemov je mogoče meriti s tem, koliko 
natančnih, ključnih informacij o kupcih in notranjih poslovnih procesih je na voljo 
odgovornim za sprejemanje odločitev ob pravem času. Z organizacijskimi postopki se 
proučuje usklajenost pobud zaposlenih s splošnimi dejavniki uspeha ter izmerjene 
stopnje izboljšav ključnih procesov, usmerjenih h kupcem in notranjih poslovnih 
procesov. 
 

Slika 13: Ogrodje za merjenje učenja in rasti 

 

Rezultati 
Osnovni kazalniki 

Ohranjanje 
zaposlenih 

Produktivnost 
zaposlenih 

Zadovoljstvo 
zaposlenih 

Gibala 

Sposobnosti 
zaposlenih 

Tehnološka 
infrastruktura

Prijetno 
delovno okolje 

 

 
Vir: Kaplan, Norton, 2000, str. 138. 
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V uravnoteženem sistemu kazalnikov se poudarja pomen vlaganj v prihodnost, 
vendar ne le za običajna vlaganja, kot so oprema ter raziskave in razvoj, temveč tudi 
v infrastrukturo, ljudi, sisteme in postopke, z namenom doseganja ambicioznih ciljev 
finančne rasti. Nekatera podjetja, katerih poslovodstva so ocenjena le na podlagi 
kratkoročnih finančnih rezultatov, so priča težavam z obsegom vlaganj v ljudi, 
sisteme in organizacijske procese. Modeli finančnega računovodstva upoštevajo 
takšna vlaganja kot stroške obdobja, v katerem so nastali, kar pomeni, da je 
zniževanje vlaganj preprost način za doseganje dodatnih kratkoročnih koristi. 
Negativne dolgoročne posledice se ne pokažejo takoj, zato poslovodstva teh 
podjetjih računajo, da se bodo pokazale šele pri njihovih naslednikih. 
 
 
3.2.5. Povezovanje uravnoteženega sistema kazalnikov s strategijo 
 
Uravnoteženi sistem kazalnikov pretvarja vizijo in strategijo v cilje in kazalnike v 
okviru uravnoteženega nabora vidikov. V sistem so vključeni kazalniki želenih 
rezultatov in tudi procesov, ki vodijo do njih.  
 
Namen vsakega sistema merjenja uspešnosti je motiviranje vseh ljudi v podjetju za 
uspešno izvajanje strategije podjetja. V podjetjih, kjer lahko svojo strategijo prenesejo 
v sistem merjenja, lažje izvajajo svojo strategijo, ker lahko posredujejo svoje namere 
in cilje. Zaradi posredovanja informacije se poslovodstvo in zaposleni osredotočijo na 
ključna gibala, kar jim omogoča, da uskladijo vlaganja, spodbude in dejavnosti za 
doseganje strateških ciljev. Zato je uspešen uravnoteženi sistem kazalnikov tisti, ki 
posreduje strategijo prek finančnih in nefinančnih kazalnikov. (Kaplan, Norton, 2000, 
str. 157) 
 
Uravnoteženi sistem kazalnikov mora biti za podjetje več kot le sistem petnajstih do 
petindvajsetih povezanih finančnih in nefinančnih kazalnikov, združenih v štiri vidike. 
Sistem mora opisovati strategijo podjetja. Strategijo opisuje s povezovanjem 
kazalnikov rezultatov in gibal poslovanja (vnaprejšnji kazalniki).  
 
Kazalniki uspešnosti so pogosto kazalniki s časovnim zamikom, saj sporočajo končni 
cilj strategije in, ali so prizadevanja določenega obdobja prinesla želene rezultate. 
Kazalniki gibal poslovanja so vnaprejšnji kazalniki, ki vsem udeležencem v podjetju 
sporočajo, kam naj se usmerijo danes, da bodo v prihodnosti ustvarjali vrednost. 
Kazalniki uspešnosti brez gibal poslovanja prinašajo negotovost glede načina 
doseganja rezultatov ter lahko vodijo do neoptimalnih kratkoročnih ukrepov. Kazalniki 
gibal poslovanja, ki niso povezani z rezultati, spodbujajo manjše izboljšave, ki včasih 
ne prinašajo niti kratkoročne niti dolgoročne vrednosti. Najboljši uravnoteženi sistemi 
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kazalnikov opisujejo strategijo tako dobro, da jo lahko razberemo iz izbora ciljev in 
kazalnikov ter povezav med njimi. (Kaplan, Norton, 2000, str. 175) 
 
 

4. RAZVOJ NOVEGA IZDELKA V PODJETJU  
 
Spremembe v avtomobilski industriji se odvijajo v smeri spremembe odnosov med 
dobavitelji sestavnih delov in proizvajalci avtomobilov, saj jim proizvajalci prepuščajo 
čedalje večjo odgovornost in vodilno vlogo v razvoju sestavnih delov, odgovornost za 
sistemsko integracijo in upravljanje s poddobavitelji. (Chew, 2002, str. 20) Zunanji 
viri, ki jih predstavljajo dobavitelji in partnerji, so vedno bolj vključeni v razvoj in 
proizvodnjo, pri čemer se oblikujejo mreže z drugimi podjetji. Ta proces traja pri 
različnih avtomobilskih proizvajalcih različno dolgo,28 pa tudi po področjih, ki so jih 
zaupali dobaviteljem se razlikujejo. Povprečni odstotek del, ki jih proizvodnja 
končnega proizvajalca avtomobila opravi samostojno, se je v zadnjih 15-ih letih 
zmanjšal iz okoli 40 % na približno 30 %, delež v razvojno-raziskovalnem delu, ki ga 
opravijo zunanji partnerji pa se trenutno giblje okoli 50 %.29 
 
Odzivi dobaviteljev, ki nastopajo v tako agresivnem poslovnem okolju, so različni.30 
Nekateri odprodajajo dele podjetij, ki niso strateškega pomena, drugi selijo 
proizvodnjo v dele sveta z nižjimi stroški dela, večina pa vlaga v nove tehnologije. 
Dejstvo je, da se uspeh obeta le dobaviteljem, ki bodo svoje konkurenčne prednosti 
povečali z vključevanjem novih kupcev in geografskih regij, z inovacijami, učinkovito 
razporeditvijo sredstev, nizkimi stroški in visoko donosnostjo - torej z visokimi vlaganji 
v lastne raziskave in razvoj, ki to dolgoročno omogočajo. 
 
Od dobaviteljev se pričakuje, da so tisti člen v verigi, ki nudi inovativne rešitve, 
povečuje število inovacij, zmanjšuje stroške, zagotavlja sistemsko integracijo in 
globalno dostavo. Spremenjeni in zahtevnejši vlogi navkljub, ostaja razvoj novega 
modela avtomobila za dobavitelje sestavnih delov nova priložnost. 
 

                                                 
28 Npr. podjetje BMW Group je z outsoursingom začelo v 80-ih letih, ko je začelo dodeljevati več in več 
nalog zunanjim partnerjem. 
29 Vir: BMW Group Sustainable Value Report 2001/2002. 
30 Podjetje Siemens Goup, na primer, je z namenom preverjanja ustreznosti dolgoročne strateške 
usmerjenosti, opravilo ponovni pregled in oceno postopkov. Deli podjetja, ki niso dobičkonosni in niso 
jedro usmeritve, se odprodajajo. Pogost ukrep je tudi selitev proizvodnje na cenejše lokacije, ki so v 
Siemensovem primeru prinesle približno 2000 novo nezaposlenih v Nemčiji in okoli 1000 v Združenih 
državah Amerike. Tudi v prihodnjih letih se obeta kar nekaj selitev: proizvodnja navigacijskih sistemov 
na Češko, multi medijskih sistemov iz Nemčije v Francijo ter sistemov za nadzor motorja v Mehiko. 
(Chew, 2002, str. 20) 
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Položaj proizvajalcev avtomobilskih delov v Sloveniji je relativno ugoden, saj sodi 
dejavnost med dinamične in hitro rastoče. V njej najdemo tudi podjetja, ki so že vrsto 
let prisotna na avtomobilskem trgu. Obvladajo potrebna znanja na področju razvoja, 
proizvodnje, nabave, kakovosti in logistike ter lahko postanejo povezovalec podjetij v 
predelovalni industriji. Med njimi zaseda vidno mesto tudi Poslovni sistem Cimos, ki s 
svojimi razvojnimi in proizvodnimi sposobnostmi sledi zahtevam svetovnih 
proizvajalcev avtomobilov. Večino svojih vlaganj namenja novim izdelkom v okviru 
razvojnih projektov, ki se med seboj razlikujejo tako po kupcu izdelka, kot tehnološki 
zahtevnosti in višini potrebnih vlaganj. Enega med njimi proučujem v tretjem 
poglavju. 
 
 
4.1. PODJETJE 

 
Začetek dejavnosti na področju avtomobilske industrije sega v leto 1959. Zaradi 
prepletenosti avtomobilskega in motornega programa je leta 1972, na osnovi 
pogodbe o skupnem vlaganju med podjetjem Citroen Pariz in domačimi vlagatelji, 
nastal Cimos. Njegova glavna dejavnost je bila proizvodnja delov vozil in montaža 
osebnih vozil. Ob koncu sedemdesetih let je Cimos opustil montažo vozil in s 
podjetjem Citroen podpisal novo pogodbo o dolgoročni industrijski kooperaciji in 
poslovno-tehničnem sodelovanju.  
 
Danes je Cimos sodobno evropsko podjetje na področju avtomobilske industrije in 
pomemben člen v slovenski predelovalni industriji, ki intenzivno vzpostavlja 
horizontalne in vertikalne povezave z ostalimi proizvajalci, strokovnimi institucijami in 
univerzami v Sloveniji in na Hrvaškem. Z oblikovanjem novih strategij globalne 
usmerjenosti, visoke tržne odzivnosti in stremenja h kakovosti, si obeta dolgoročen 
obstoj in rast na trgu. Cimos ubira pot hitrega prestrukturiranja, povečevanja rasti 
prihodkov in produktivnosti ter povečevanja učinkovitosti sredstev, s katerimi 
upravlja. Zastavljeni cilji so ambiciozni, a ob upoštevanju vlaganj v razvoj, raziskave, 
opremo, tehnologijo, izobraževanje in obratna sredstva kot posledico povečevanja 
obsega proizvodnje, realni.  
 
Z namenom doseganja načrtovane rasti, povečanja produktivnosti in uveljavljanja 
sistema, ki se hitro ter učinkovito odziva na trende in spremembe v panogi, sistem 
odločno uresničuje zastavljene cilje. Ti so: smotrno vlaganje v izobraževanje 
zaposlenih, tehnologijo in razvoj, zagotavljanje izdelave ključnih sestavnih delov 
integriranih modulov, pridobivanje širokega strokovnega znanja o sistemih, v katerih 
se ti moduli pojavljajo ter oblikovanje in vodenje celotne dobavne verige proizvedenih 
integriranih modulov, oblikovanje tehnoloških standardov panoge in ustvarjanje 
delovnega okolja, ki bo pritegnilo vrhunske strokovnjake. 
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Osnovne vrednote so vgrajene v načela politike vodenja. Te so: kakovost, proces 
stalnih izboljšav, odnos kupec-dobavitelj in odnos do sodelavcev. Kakovost izdelkov, 
storitev in kakovost vodenja so na prvem mestu in so osnova za tržno konkurenčnost 
ter doseganje zadovoljstva kupcev. Sledi ekološka naravnanost ter varstvo in zdravje 
pri delu. 
 
Politika kakovosti je usmerjena k doseganju zadovoljstva kupcev in je najvitalnejši del 
poslovne strategije sistema kot dobavitelja svetovne avtomobilske industrije.31 Na 
Politiki kakovosti je grajen sistem vodenja kakovosti, ki za doseganje strateških ciljev 
podjetja v smeri celovitega obvladovanja kakovosti uporablja določila in orodja 
kakovosti v skladu s standardi ISO TS, EAQF’94, Q1, VDA6.1, QS9000 in ISO14001. 
Pridobljeni certifikati pričajo o doseženi ravni kakovosti izdelkov in storitev.  
 
V skladu s sprejetimi smernicami strateškega razvoja je začel Poslovni sistem Cimos 
v preteklih letih, z namenom širjenja dejavnosti in rasti, uresničevati projekt povezav 
oziroma globalnih proizvodnih centrov, katerih osnovna dejavnost je proizvodnja 
delov in opreme za motorna vozila.  
 
Število domačih dobaviteljev je približno dvakrat tolikšno kot tujih; med tujimi so, v 
pretežni meri, nemški, francoski, italijanski in madžarski dobavitelji. Proizvodnja se v 
celoti proda na tuje trge; v ospredju so francoski, nemški in italijanski trg.  
 
Danes podjetje na željo kupcev, samo ali v sodelovanju s kupcem, razvije izdelek, ga 
preda v proces industrializacije, ter ob izpolnitvi potrebnih pogojev, v redno 
proizvodnjo. Z učinkovitim in kakovostnim delom se je na svetovnem avtomobilskem 
trgu že uveljavil kot razvojni dobavitelj in predvsem zanesljiv poslovni partner. Glavne 
tehnologije so: montaža, tlačno in kokilno litje aluminija, litje sive litine, mehanska 
obdelava, oblikovanje pločevin, cevi in žic, varjenje, toplotna obdelava in površinska 
zaščita.  Letni prihodki se trenutno gibljejo na ravni 130 mio EUR. Poslovni sistem je 
naložbeno zelo dejaven. Vlaganja v raziskave in razvoj znašajo v zadnih letih, 
podobno kot pri tujih konkurentih, od 5 do 8 % prihodkov.  
 
V poslanstvu in viziji si je zadal postati oblikovalec procesov v avtomobilski industriji, 
ki bi deloval s popolno predanostjo tehnološkemu napredku in skrbi za kakovost, 
posvečal posebno pozornost izboljševanju kakovosti življenja in okolja ter razvoju 
neposredne okolice, v kateri uresničuje svojo strategijo. Na podlagi vizije, je 
oblikovana strategija, ki zagotavlja konkurenčno prednost, širitev organizacijskih 
sposobnosti in povečanje donosnosti. Ključni elementi strategije so: rast poslovnega 

                                                 
31 Kupci Poslovnega sistema Cimos so proizvajalci, kot na primer: Peugeot, Citroen, BMW, Ford, 
Honeywell – Garett, GKN –Walterscheid, Meritor, WOCO, Audi in Rover.  
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sistema, programsko delovanje, dvig tehnološke ravni, zniževanje stroškov, hitra rast 
dodane vrednosti, visoka tržna odzivnost, nenehno povečevanje konkurenčne 
sposobnosti in globalna usmerjenost. 
  
 
4.1.1. Raziskave in razvoj 
 
Cimos s svojimi razvojnimi in proizvodnimi sposobnostmi sledi zahtevam po izdelavi 
sestavnih delov motorjev zadnje generacije. Prevladujejo mehansko obdelani izdelki 
iz aluminijevih, nodularnih ter sivih litin. Večina proizvodnje poteka, zaradi količinskih 
potreb kupcev, v velikih serijah. Cimos ponuja svojim kupcem izbor kakovostnih 
izdelkov, med katere sodijo predvsem pomožni zavorni sistemi, pedalni sklopi, tečaji 
pokrovov motorjev, pretični mehanizmi, vztrajniki motorjev, izpušni in sesalni 
kolektorji, nosilci motorjev, alternatorjev in črpalk, ohišja črpalk ter deli 
turbokompresorjev, ki jih deloma tudi sam razvija. 
 
Cimosov proizvodni program, ki predstavlja dele zavornega sistema je sestavljen iz 
pedalnih sklopov in ročnih zavor. To so izdelki, za katere veljajo strogi varnostni 
predpisi, tako na področju konstrukcije izdelka, kot v samem proizvodnem procesu. 
Med dele karoserij se uvrščajo izdelki iz pločevin, cevi in žic. V to skupino izdelkov, ki 
se izdelujejo v Cimosovih proizvodnih centrih, sodijo tudi razni komandni drogovi, 
vlečni prstani, tečaji pokrova motorja in drugi. V zadnjem obdobju Cimos s svojimi 
razvojnimi in proizvodnimi zmogljivostmi zelo uspešno sledi zahtevam kupcev na tem 
področju. V skupino delov menjalnega sistema sodijo izdelki, ki so del zapletene 
kinematične povezave med menjalno ročico in menjalnikom: menjalne ročice, kabli in 
razna druga vzvodja.  
 
Področje raziskav in razvoja lahko obravnavam na šestih področjih delovanja: 
konstruiranje, virtualna vrednotenja, prototipna delavnica, laboratorij za preizkuse, 
standardizacija ter razvojna informatika. 
 
• Konstruiranje 
Cimos uživa pri konstruiranju izdelka zaupanje največjih svetovnih avtomobilskih 
proizvajalcev. Uspešno razvija izdelke od začetne zamisli do končne opredelitve. S 
svojo inovativnostjo in vsestransko prilagodljivostjo izpolnjuje pričakovanja svojih 
kupcev. Delo temelji na usposobljenosti razvojnih inženirjev ter najsodobnejši 
računalniški in programski opremi za 3D-modeliranje izdelkov, ki je neposredno 
povezana z opremo kupcev.  
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• Virtualna vrednotenja 
Vsak izdelek, ki ga opredeli skupina razvojnih inženirjev, je, z namenom optimiziranja 
in odkrivanja možnih napak na najzgodnejši stopnji opredelitve izdelka, virtualno 
vrednoten (preverjanje skladnosti konstrukcije s tehnično dobavnimi pogoji s pomočjo 
preračunov in računalniških simulacij). Podjetje izvaja analizo kinematike in kolizije, 
frekvenčno analizo, napetostno deformacijsko analizo ter simulacijo litja.  
 
• Prototipna delavnica 
V prototipni delavnici se izdeluje prototipe izdelkov za lastne potrebe (preverjanje in 
potrjevanje konstrukcije tehnologije) in potrebe kupca. Skupaj s pogodbenimi 
partnerji se na osnovi CAD-opredelitve z najsodobnejšimi tehnologijami (hitra 
izdelava prototipov) izdelujejo potrebni prototipi. 
 
• Laboratorij za preizkuse 
V lastnih laboratorijih se opravlja mehanske, metalurške, spektrometrske in nekatere 
kemične preizkuse, pri pogodbenih partnerjih pa akustične in vibracijske, nekatere 
kemične, klimatske in termične preizkuse. Cimos s preizkusi potrjuje skladnost 
izdelka s tehnično dobavnimi pogoji tako v času razvoja kot v času redne proizvodnje 
izdelka. 
 
• Razvojna informatika 
Računalniško podprto konstruiranje (CAD) je področje, ki se zelo hitro razvija, saj so 
vedno na voljo nove tehnologije, ki pomagajo pri opredelitvi novega izdelka. Naloga 
oddelka za razvojno informatiko je poenotenje, standardizacija in informatizacija 
razvojnih postopkov, tako da so le-ti optimalno produktivni. Pri svojem delu spremlja 
in implementira nove informacijske tehnologije na področju razvoja ter skrbi za 
skladnost med internim in partnerskimi tehničnimi informacijskimi sistemi. 
 
• Standardizacija 
Za uspešno razvojno delo je zelo pomembno stalno spremljanje zakonov, predpisov 
in standardov na celotnem področju avtomobilske industrije in posebnosti 
posameznih kupcev. Ker morajo biti v uporabi samo veljavni dokumenti, je 
pridobivanje, urejanje in razdeljevanje dokumentov skrbno, natančno in kontinuirano, 
interni postopki pa poenoteni z internimi standardi.  
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4.1.2. Razvojni projekti 
 
Razlogov za organiziranje razvojnega projekta32 je več.33

                                                

 Običajno ga zahteva 
velikost in kompleksnost dela, raznolikost znanj sodelujočih, spremenljivost in 
enkratnost del ter pomembnost naloge. Ker je pot od idejne zasnove do serijske 
proizvodnje avtomobilskega dela, zaradi zagotavljanja potrebnih virov in trajanja 
naloge, običajno zelo dolga in zahtevna, je za podporo načrtovanju in spremljanju 
projektov nujna uporaba programskih orodij.34 
 
Pridobivanje novih razvojnih projektov in širjenje obsega dela je za prihodnje 
poslovanje ključnega pomena, saj ti pomenijo bodoče prihodke od prodaje izdelkov, 
ki so sprva spremljani v okviru razvojnega projekta. Ker zahtevajo raziskave in razvoj 
novega izdelka približno štiri, v zadnjem času pa najmanj tri, leta, je običajno, da se 
avtomobilska industrija ukvarja z načrtovanjem kratkoročne in dolgoročne prihodnosti 
ter načrtovanjem in vodenjem projektov temu primernega trajanja.  
 
Naročilo kupca pomeni naročilo razvoja novega izdelka, ki se bo, po uspešnem 
razvoju in industrializaciji izdelka, proizvajal serijsko. Projekt razvoja se običajno 
zaključi z začetkom trženja novega izdelka oziroma z začetkom redne proizvodnje.  
 
Razpis razvojnega projekta v poslovnem sistemu odobri upravni organ, naročnik 
projekta, na podlagi naročila kupca ali internega predloga. Naročnik opredeli namen 
in cilj projekta, opredeli zadolžitve in odgovornost, izbere skrbnika in vodjo projekta 
ter določi predpostavke in omejitve na področju rokov, stroškov, poročil in 
organizacije ter opredeli povezanost projekta s strategijo in strateškimi načrti.  
 
Izvajanje strateških načrtov s projekti poteka v nekaj korakih. Prvi med njimi je 
načrtovanje projekta, ki običajno poteka s pomočjo, v prvem poglavju opisanih, tehnik 
mrežnega programiranja. Naslednji korak je načrtovanje organizacije, s katerim 
razumemo organizacijo projekta z vodjem, projektno skupino, naročnikom, vodji 
poslovnih funkcij in ostalimi, ter mesto projekta v podjetju s poslovno-funkcijsko 
organizacijsko strukturo, čisto projektno oziroma projektno matrično organizacijsko 
strukturo. V tretjem koraku je potrebno organizacijo uveljaviti s pomočjo kadrovanja, 
vodenja, komuniciranja ter motiviranja ter le-to nadzirati. Nadzirati je potrebno tudi 
projekt; predvsem v smislu spremljanja in kontrole rokov, stroškov ter kakovosti. 

 
32 Gre za raziskovalno razvojne projekte različnih namenov, projekte uvajanja novih izdelkov ali 
storitev, projekte osvajanja trgov, projekte uvajanja novih tehnologij proizvodnje, projekte gradnje 
informacijskih sistemov in informatizacije poslovanja, organizacijske projekte, kadrovske projekte, 
projekte poslovnih povezovanj in podobno. (Hauc, 2002, str. 24 - 25)  
33 Podjetje načrtuje in izvede projekt, da bi rešilo določen problem ali izkoristilo ponujeno priložnost. 
Projekt sestavlja zaporedje kompleksnih, enkratnih in medsebojno povezanih aktivnosti, ki se izvajajo 
zato, da bi dosegli cilj projekta v določenem času in z razpoložljivimi viri. (Bastič, 1999, str. 149) 
34 Med njimi je široko uporabljen MS-Project. 
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Zadnji korak izvajanja strateškega načrta s projekti predstavlja zaključevanje 
projekta. (Rozman, 2000, str. 28) 
 
Običajno poteka projekt razvoja novega izdelka v nekaj stopnjah in vključuje različne 
dejavnosti oziroma aktivnosti, ki skupno trajajo od tri do štiri leta. V prihodnjih šestih 
do osmih letih poteka serijska proizvodnja in trženje novo razvitega izdelka.  
 
V nadaljevanju predstavljam enega od razvojnih projektov, ki se je v Poslovnem 
sistemu Cimos že zaključil, še vedno pa poteka serijska proizvodnja novega izdelka.  
 
 
4.2. RAZVOJNI PROJEKT R50 
  
Ime dobaviteljevega projekta je enako nazivni kodi projekta razvoja avtomobila, saj 
se ob vsakem pričetku razvoja novega modela avtomobila35 ta v celotnem času 
trajanja projekta spremlja z enotno oznako. Črka R označuje, da gre za projekt 
osebnega avtomobila znamke Rover, 50 pa je evidenčna številka modela avtomobila, 
ki v tem primeru označuje Mini. 
 
Naročnik razvojnega projekta R50 je BMW Group, saj je prišlo v času od zagona 
projekta do danes do spremembe lastništva blagovne znamke Mini. BMW-jevem 
nakupu Roverja je sledila odprodaja te znamke, vljučno z blagovnimi znamkami Land 
Rover, katere novi lastnik je postal Ford, ter novimi projekti, ki obsegajo razvoj 
naslednikov Range Roverja, Land Roverja, Freelanderja ter Discoveryja. BMW je iz 
znamke Rover ohranil v lasti le blagovno znamko Mini ter Roverjevo montažno 
tovarno v Oxfordu, kjer trenutno poteka montaža modela Rover 75. Blagovna 
znamka Mini vključuje dva različna avtomobila, Mini ter Mini Cooper, z razvojem 
katerih BMW nadaljuje. Lastniku ostaja tudi pravica do njihove distribucije ter trženja. 
 
Delo na projektu R50 se je začelo junija 1998, ko so se začela dela na prototipni 
stopnji, torej v času, ko je bil lastnik blagovne znamke še Rover, ki ga je tudi razpisal. 
Kot dobavitelj pedalnih sklopov je bil med ponudniki izbran BMW Landshut, ta pa je 
kot svojega edinega dobavitelja nosilcev pedalov za BMW-jeve avtomobile serije 5, 7 
ter model Z8, za poddobavitelja izbral Cimos. Terminski načrt izdelave novega 
modela Mini je predvideval: od 10. aprila do 8. maja 2000 montažo 63-ih prototipnih 
avtomobilov in od 26. junija do 10. julija 2000 montažo 30-ih prototipnih avtomobilov, 
pri čemer poteka ves čas med serijami montaž prototipnih avtomobilov odpravljanje 
ugotovljenih napak in pomanjkljivosti. Od 25. septembra do 9. oktobra 2000 je bila 
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predvidena prva procesna serija36 50-ih avtomobilov, z vgrajenimi serijsko 
proizvedenimi deli, ki so bili predvideni za predstavitev in promocijo modela na 
avtomobilski razstavi Birmingham Motor Show 16. oktobra 2000. Izdelava druge 
procesne serije 200-tih avtomobilov je bila predvidena v času od 4. do 18. decembra 
2000, ko so morali biti vgrajeni deli serijsko proizvedeni, procesi pa optimirani. 
Načrtovan datum pričetka serijske proizvodnje novega avtomobila je bil 12. februar 
2001, začetek prodaje v Veliki Britanji april 2001, v ostalih državah Evropske zveze 
pa junij 2001.37  
 
V okviru projekta R50 je Cimos pridobil naročilo za izdelavo nosilcev pedalnega 
sklopa za vozila z levim ter desnim volanom, ki vključuje tudi nosilec stikal. Glede na 
to, da je končni cilj glavnega projekta, katerega le delček je izdelava nosilcev 
pedalnega sklopa in stikal, serijska proizvodnja novega modela avtomobilov Mini, je 
ta prostorsko, časovno in stroškovno nanj močno vezan. Tako ga je potrebno tudi 
obravnavati.  
 
Od zaključka razvojnega projekta oziroma do začetka serijske proizvodnje nosilcev 
pedalnega sklopa do prenehanja s proizvodnjo in trženjem izdelka, bo predvidoma 
preteklo osem let. Predviden zaključek življenjskega cikla izdelka je november 2008. 
Predvidena življenjska doba vseh treh izdelkov je torej osem let, v katerih je skupna 
proizvedena količina nosilcev pedalnega sklopa za vozila z desnim volanom 357.580 
izdelkov, nosilcev pedalnega sklopa za vozila z levim volanom 583.420 izdelkov in 
941.000 nosilcev stikal. 
 
Kupec nosilca pedala s stikalom je tovarna BMW Landshut, kjer poteka montaža 
pedalnih sklopov R50 LL v vozila z levim volanom in RL v vozila z desnim volanom. 
Pedalni sklopi bodo kasneje poslani v Oxford, kjer bo potekala montaža avtomobilov 
R50.  
 
 
4.2.1. Tehnični vidik 
 

                                                

Projekt razvoja novega izdelka je mogoče razčleniti glede na več kriterijev. Na prvem 
mestu je členitev projekta na aktivnosti. Projekt R50 vključuje, na stopnji pred 
serijsko proizvodnjo, dve skupini aktivnosti: razvoj izdelka in razvoj procesa, katerih 
skupno trajanje je 586 delovnih dni - od septembra 1998 do decembra 2000.38 
Predvidene skupine aktivnosti so:  

 
36 Za vgradnjo v avtomobile prve procesne serije so bili uporabljeni prototipni nosilci pedalnega sklopa, 
ker serijska orodja še niso bila izdelana. 
37 BMW Mini Cooper z dobavitelji pomembnejših modulov - glej Prilogo 6.  
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a) RAZVOJ IZDELKA, ki vključuje: 
 

- konstrukcijo izdelka: pregled popolnosti vhodnih podatkov, izdelava idejne 
zasnove izdelka, konstrukcija, modalna in statična analiza; 

- optimiranje geometrije 1:39 optimiranje geometrije, preverjanje livarske 
izvedljivosti, simulacija strjevanja, definicija tehnologije litja, modeliranje 
tehnologije, analiza litja, optimiranje tehnologije litja, ponovitvena analiza, 
definicija odlitka, izdelava dokumentacije; 

- prototipi: naročilo in izdelava prototipov ter njihove meritve;  
- preizkušanje: statično, modalno; 
- ponovno optimiranje geometrije 2 s prototipi in preizkušanjem; 
- lansiranje dokumentacije. 

 
b) RAZVOJ PROCESA, ki vključuje: 
 

- preverjanje ciljev, izvedljivosti in začetek projekta: preverjanje ciljev in 
popolnosti dokumentacije, preverjanje izvedljivosti po opomniku-01,40 
korektivni ukrepi iz opomnika-01, zasnova in potrditev terminskega načrta 
procesa, izdelava in potrditev projekta; 

- načrtovanje procesa in logistike:41 zasnova tehnološkega postopka in QM 
plana42 ter zgodovine napak, načrtovanje kapacitet in logistike, FMEA-
procesa,43 varstvo pri delu in ekologija, preverjanje načrtovanja procesa po 
opomniku-02,44 korektivni ukrepi iz opomnika-02; 

- priprava procesa: nabava strojev, orodij, kontrolne, merilne in preizkusne  

                                                 
39 Model, ki je osnova za delo, je potrebno optimirati, v najbolj obremenjenih delih ga je potrebno 
ojačati in v neobremenjenih delih olajšati. Pri optimiranju gre za iskanje trdnejše konstrukcije pri 
zmanjšanju mase in cene izdelka. Po končani optimizaciji je potrebno opredeliti ostale parametre 
izdelka, kot so: material, površinska zaščita, obdelave, tolerance in podobno. Zato je potrebno izdelati 
2D dokumentacijo. 
40 Glej Prilogo 8.  
41 Izdelava tehnoloških postopkov in planov nadzora: Za vsako stopnjo izdelave novega izdelka 
potrebujemo navodila, kako, s čim, iz česa, kdo, kje in v kakšnem času bo izdelek izdelan in na 
kakšen način, s čim, kako pogosto in kdo bo to preverjal. To velja tako za prototipne izdelke kot za vsa 
kasnejša stanja izdelka in procesa. 
42 Navodilo za nadzor ustreznosti izdelka, npr. pogostost, izvajalci, oprema ter postopek izvajanja 
nadzora nad izdelanimi izdelki. 
43 FMEA-procesa (angl. Failure Modes and Effects Analysis) je metoda ocenjevanja možnosti napak v 
procesu in njihove posledice. Glede na rezultate FMEA-procesa, je potrebno točke, ki so ocenjene kot 
kritične, varovati s spremembami tehnologije, nadzora, procesa in/ali drugega. 
44 Glej Prilogo 9.  
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opreme45 in opreme linije, kontrolnih in rezilnih orodij, nabava materialov in 
kupljenih delov, dopolnitev tehnološkega postopka, dopolnitev QM-plana, 
ureditev delovnih mest in logistike, izdelava načrta preventivnega 
vzdrževanja, izpolnitev opomnika-03,46 korektivni ukrepi iz opomnika-03; 

- preizkusna proizvodnja: razpis preizkusne proizvodnje, usposabljanje 
zaposlenih, predserijska proizvodnja, vzorčenje začetnih vzorcev,47

                                                

 interna 
analiza in potrditev začetnih vzorcev, korektivni ukrepi po analizi začetnih 
vzorcev, ocenjevanje izdelka, predstavitev začetnih vzorcev kupcu, analiza 
kupčevega odgovora na začetne vzorce, korektivni ukrepi po odgovoru 
kupca, vodenje liste napak (analiza izmeta in podobno), potrditev 
embalaže (interne in zunanje), dopolnitev FMEA-procesa, predaja 
proizvodnih sredstev v uporabo, potrditev in dopolnitev tehnoloških 
postopkov, potrditev in dopolnitev QM-plana, potrditev in dopolnitev 
ureditve delovnih mest in logistike, ocenitev preizkusne proizvodnje po 
opomniku-04,48 korektivni ukrepi iz opomnika-04; 

- kvalifikacija procesa: kvalifikacijska serija, izpolnitev opomnika-05,49 
korektivni ukrepi iz opomnika-05, izdelava pokalkulacije lastne cene; 

- predaja v redno proizvodnjo: začetek redne proizvodnje, potrditev 
kvalifikacije, zaključek FMEA-procesa ter predaja v redno proizvodnjo. 

 
Čeprav so za spremljanje in nazornejši prikaz poteka projekta temeljnega pomena 
aktivnosti, ki se v njegovem trajanju izvajajo, posvečam v nadaljevanju večjo 
pozornost vsebinskim stopnjam razvojnega projekta R50, ki so: idejna zasnova, 
izdelava prototipov, predserije in zagon serijske proizvodnje ter serijska proizvodnja. 
 

 
45 Naročilu livarskih orodij in orodij za preoblikovanje pločevine dobavitelju. Sledi izdelava. Potrebno je 
natančno slediti poteku dogodkov in tako preprečevati zamude, nepooblaščene spremembe 
tehnologije in druga odstopanja od načrtovanega. Po prvem preizkusu orodja pri dobavitelju sledi 
njegov predprevzem in preizkušanja orodja na lastnih strojih v lastni tovarni. Za izdelavo vpenjalnih 
priprav je bila med dobavitelji izbrana lastna orodjarna. Internemu naročilu je sledila izdelava ter 
prevzem novih vpenjalnih priprav. Za izdelavo merilne in preskusne opreme se le izjemoma izbira 
zunanje konstruktorje. Tudi merilna in preskusna oprema za nosilce pedalnega sklopa in stikala je bila 
konstruirana v podjetju. Samo izdelavo je prevzel zunanji dobavitelj. Prevzem merilne in preskusne 
opreme je predpisan z metrološkim postopkom prevzema, ki je skladen s, v standardih QS 9000, 
predpisano metodo. 
46 Glej Prilogo 10.  
47 Po postopkih interne potrditve posamičnih operacij sledi priprava predstavitvenega dosjeja začetnih 
vzorcev za kupca. Ključni mejnik predstavlja s kupcem dogovorjeni datum odpreme začetnih vzorcev. 
Po preizkusu funkcionalne vgradnje in preizkusu delovanja sledi kupčeva ocena prvih serijsko 
proizvedenih novih izdelkov. 
48 Glej Prilogo 11. 
49 Glej Prilogo 12. 
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1. stopnja: Idejna zasnova 
  

Razvoj novega modela avtomobila pomeni za dobavitelje njegovih sestavnih delov 
novo priložnost. Proizvajalec novega avtomobila razpiše za vsak sestavni del robne 
pogoje in okvir sprejemljivosti ponudb. Okvir zadeva predvsem standarde varovanja 
okolja, standarde uporabe materiala, splošne standarde proizvajalca, zvezek zahtev 
za družino izdelkov ter običajno tudi 3D-model okolja, kjer je nov izdelek opredeljen 
prostorsko, s točkami vpetja in ostalimi povezavami z okoljem. Med prispelimi 
ponudbami dobaviteljev, ki vključujejo odgovor na postavljene omejitve oziroma 
rešitev v dveh delih (Model 1 in predkalkulacijo novega sestavnega dela), izbere 
kupec najprimernejšega. 
Sledi nominacija dobavitelja, na podlagi katere razpiše služba prodaje predlog za 
projekt. Po sprejemu odločitve o projektu in njegovem vodji s strani upravnega 
organa, pripravi projektni vodja, z izbrano projektno skupino, ki jo sestavljajo še 
prodajnik, razvojnik, tehnolog, predstavnik proizvodnje, kakovostnik, logistik-planer, 
analitik ter nabavnik, predlog projekta. Ta vključuje: 
 

1. podatke o izdelku: kratek opis, šifro ter naziv izdelka, kupca, prodajno ceno 
izdelka, število izdelkov po letih in življenjsko dobo izdelka; 

2. vlaganja v osnovna sredstva in njihova časovna opredelitev; 
3. vlaganja v opremo: vrsto opreme, dobavitelja, količino, vrednost, odvisne 

stroške nabave in stroške montaže; 
4. vlaganja v orodja: vrsto orodij, dobavitelja, količino, vrednost, odvisne stroške 

nabave in stroške montaže; 
5. druga vlaganja: zaposlene na področjih razvoja ter proizvodne tehnologije, 

izdelave dokumentacije, potovanj, prototipov, uvajanja v redno proizvodnjo; 
6. vlaganja v obratna sredstva: zalogo surovin, materiala, kupljenih delov, 

nedokončane proizvodnje, končnih izdelkov, varnostno zalogo, terjatve do 
kupcev ter obveznosti do dobaviteljev; 

7. čas izdelave izdelka po operacijah: opis tehnološkega procesa po operacijah 
in čas izdelave; 

8. spremenljive stroške izdelka: stroške materiala, kupljenih delov, proizvodnih 
storitev, energije in ostalega; 

9. potrebne človeške vire: proizvodne delavce, proizvodno režijo ter podporne 
dejavnosti. 

 
O odobritvi, zavrnitvi ali popravku predloga projekta odloča upravni organ. V 
naslednjem koraku se pripravijo podprojekti po področjih.  
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Projekt izdelave nosilcev pedalnega sklopa oziroma razvojni projekt R50 pomeni 
izdelavo obdelanega nosilca iz aluminijeve zlitine, vanj vtisnjeno obdelano in 
površinsko zaščiteno os ter izdelavo nosilca stikala zavornih luči. 
Nosilec pedalnega sklopa mora zagotavljati naslednje funkcije in značilnosti: 
 

- togo podpreti pedal zavore in pedal sklopke. Pri vpetju na prednjo steno vozila 
mora biti pri obremenitvi pedala zavore s 1000 N plastična deformacija na 
koncu pedala zavore manjša od 5 mm. Pri obremenitvi pedala zavore z 2500 
N mora biti funkcija pedalnega sklopa v vseh elementih zanesljivo 
zagotovljena. Na pedalu zavore ter nosilcu pedalnega sklopa ne sme priti do 
poškodb (razpoke, lom in podobno). Za pedal sklopke velja, da mora brez 
trajne deformacije prenesti obremenitev s 400 N normalne in prečne sile; 

- zagotoviti integracijsko funkcijo za montažo pedala sklopke, pedala zavore in 
nosilca stikal, ki je izveden iz 2 mm pločevine in cilindra sklopke; 

- omejevati skrajno lego pedala sklopke; 
- zagotoviti prehodnost za hidravlično cev cilindra sklopke; 
- oblikovno varovati matice proti odvijanju; 
- pritrditev na prednjo steno je izvedena z vijaki M8 v petih pritrdilnih točkah; 
- v središču pedala zavore zagotavlja prehod za drog zavornega servo 

ojačevalca s premerom 64 mm; 
- varovati proti izpadu osi iz odlitka nosilca; 
- izdelek izdelati s tehnologijo tlačnega litja z vtisnjeno osjo pedala sklopke in 

pedala zavore z nadzorovano silo in potjo pri operaciji vtiskanja. 
 
Litje odlitkov iz aluminijeve zlitine in finalizacija odlitka bo potekala v Cimosovi Livarni 
Roč na Hrvaškem, vendar začetna stopnja načrtovanja dopušča tudi možnost 
nakupa odlitka pri kateri od slovenskih livarn. Osi bo izdelovala Cimosova tovarna v 
Buzetu na Hrvaškem, mehansko pa bo odlitke obdelala tovarna v Kopru. V Kopru je 
predvidena tudi montaža, preizkušanja, embaliranje in odprema. Predvidena 
zasedenost strojev in opreme je: stroj za tlačno litje 405 min. dnevno, stroj za 
mehansko obdelavo 850 min. dnevno, stroj za vtiskanje 300 min. dnevno. Za nosilko 
izdelka je imenovana tovarna v Kopru, saj je izvajalka vseh zadnjih operacij na 
končnem izdelku. 
 

2. stopnja: Izdelava prototipov 
 
Druga stopnja pomeni pripravo Modela 2 oziroma prvih prototipov, ki so namenjeni 
rezervaciji dejanskega prostora, razvoj konstrukcije skladno z rezultati preizkušanj ter 
izdelavo drugih prototipov. Prototipi so številčno omejena količina novih izdelkov, ki 
so narejeni skladno s trenutnim stanjem konstrukcije. Izdelani so s tehnologijami, ki 
omogočajo visoko fleksibilnost, torej dopuščajo spremembe izdelka tudi na stopnji 

67 



izdelave prototipov. Pri izdelavi prototipov uporabljene tehnologije, kot so: 
stereolitografija, laserske tehnologije, razrez z vodnim curkom in uporaba CAD/CAM-
orodij, so za serijsko proizvodnjo časovno in stroškovno popolnoma neprimerne.  
 
Proizvajalci avtomobilov se po načinu razvoja izdelka in stopnji izdelave prototipov 
med seboj razlikujejo. BMW pozna dve prototipni stopnji, ki sta imenovani Prototipi 
IEX ter Prototipi PPP. 
 
IEX-prototipi so prototipi, katerih primarna vloga je rezervacija prostora in določanje 
glavnih področij prekrivanja, torej področij, kjer lahko proizvajalec v nadaljevanju 
razvoja pričakuje kolizije med sestavnimi deli. Preverja se tudi že funkcija izdelka, ki 
pa nima takšne teže kot postavitev izdelka v prostor. 
 
PPP-prototipi so prototipi, pri katerih igra najpomembnejšo vlogo funkcija novega 
izdelka. Na stopnji PPP-prototipov je poraba prostora in postavitev novega izdelka v 
prostor le še stvar preizkusa vgradnje in zato v veliki večini primerov že dokončna. 
Zaradi preizkusa funkcionalnosti je zaželeno, da so uporabljeni materiali, tehnologije 
in konstrukcija PPP-prototipov čim bolj podobni tistim, ki so predvideni v tehnološki 
zasnovi serijske proizvodnje. Ta stopnja vključuje tudi izvedbo statičnih, dinamičnih in 
trajnostnih testov. Preverja se dimenzije novega izdelka, izmeri se kinematiko gibljivih 
delov, sile, izkoristke in prestavna razmerja. 
 
Ugotovitvam in spoznanjem preizkušanj PPP-prototipov sledijo spremembe 
konstrukcije oziroma povečanje aktivnosti razvoja konstrukcije, saj je potrebno 
zagotoviti popolno konstrukcijsko zanesljivost izdelka.50 Čeprav je razvoj konstrukcije 
aktivnost, ki poteka ves čas vzporedno z naštetimi stopnjami razvoja novega izdelka, 
je njegova intenzivnost največja na prototipni stopnji. Razvoj konstrukcije se prične 
že ob začetku samega projekta oziroma ob povpraševanju kupca in z različno 
intenzivnostjo traja do konca življenjske dobe izdelka. Intenzivno delo z razvojem 
konstrukcije se prične ob povpraševanju kupca, ko se pripravlja dokumentacija za 
oblikovanje ponudbe avtomobilskemu proizvajalcu. Z nominacijo dobavitelja in 
zagonom projekta se intenzivno delo razvoja konstrukcije nadaljuje ter do sproščanja 
dokumentacije v serijsko proizvodnjo doseže svoj vrhunec. Odtlej se razvoj 
konstrukcije upočasnjuje oziroma do sprememb konstrukcije prihaja čedalje redkeje. 
Ko je nov izdelek industrializiran in potrjen s stani kupca, se začne serijska 
proizvodnja. Po tem je vsaka konstrukcijska sprememba povezana z velikimi 
časovnimi zamudami in visokimi stroški, kar je dovoljšnji razlog za izogibanje le-temu. 
Do sprememb prihaja le ob pomembnejših ugotovitvah neustreznosti novega izdelka. 
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50 V primeru, ko je ugotovljena možnost odpovedi funkcije, je potrebno konstrukcijo ustrezno 
spremeniti in omogočiti varovanje, čeprav je verjetnost odpovedi minimalna. 



3. stopnja: Predserije in zagon serijske proizvodnje 
 
Ta stopnja pomeni posamičen zagon serijskih sredstev, orodij in priprav, izračun 
sposobnosti strojev, meritve ter preizkušanja novega izdelka. Običajno se serijska 
sredstva, kot so: stroji, orodja in naprave, nabavljajo in aktivirajo sočasno. Uspešnost 
opredelitve izdelka, zasnove procesa, izpolnjevanja zahtev za orodja, stroje in 
naprave ter nastavitve ostalih dejavnikov, ki določajo procese, se prvič preverja s 
prvo predserijo. Pri predserijah so v ospredju časovne potrebe izdelka. Posebno 
vlogo igrajo časi, ki vplivajo na pretočni čas novega izdelka. Ta je posebnega 
pomena z vidika načrtovanja kapacitet in zato oskrbovanja kupca z novimi izdelki. 
 
Na stopnji predserij se preverja ustreznost posameznih operacij in procesa kot 
celote. Med izdelki predserije se opravi vzorčenje ter opredelijo sposobnosti strojev in 
opravijo predhodne ocene sposobnosti procesov, ki morajo biti za vse funkcionalne 
in procesne karakteristike večje od določene spodnje meje. 
 
Kot dokaz, da so načrtovani in uporabljeni postopki izdelave in preizkušanja primerni 
za doseganje zahtevane kakovosti tudi pod serijskimi pogoji, je potrebno izvesti 
preizkus začetnih vzorcev, in sicer ločeno po področjih za material, dimenzije, 
funkcije ter zanesljivost izdelka. 
 
Začetni vzorci so izdelki prve predserije, ki so predstavljeni kupcu naročenega 
novega izdelka z vsemi zahtevanimi dokazili. Priložena dokazila vključujejo krovni list 
in izjavo o odgovornosti, merska poročila, izračune sposobnosti procesa za 
funkcionalne in procesne karakteristike, poročila o uporabljenih materialih, poročila o 
vzdržljivosti površinskih zaščit in razne priloge. 
 
Preizkusu vgradnje in funkcionalnosti začetnih vzorcev sledi eden od treh odgovorov: 
„sprejeto”, „sprejeto s pridržkom” ali „zavrnjeno”. V primeru „sprejema s pridržkom” je 
potrebno, v čim krajšem času kupcu predstaviti korektivne ukrepe, ki bodo odpravili 
razloge za pridržek. Po izvedenih popravkih se začetni vzorci predstavijo ponovno. V 
primeru „sprejema” in „sprejema s pridržkom” ima dobavitelj dovoljenje za odpremo 
novih sestavnih delov iz predserije kupcu. Po potrditvi začetnih vzorcev dobavitelja 
dobi izdelek iz predserije status serijskega izdelka, proizvajalec avtomobilov pa 
sestavne dele iz istih predserij vgradi v predserijske avtomobile. 
 
Pred samim zagonom serijske proizvodnje morajo biti izpolnjeni pogoji za nemoten 
proces. Ti so: 
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- vsi stroji, oprema in orodja morajo biti montirani na predvidenih lokacijah, 
sposobna morajo biti dela v serijskem režimu in potrjeno morajo imeti 
zahtevano sposobnost funkcionalnih in procesnih karakteristik; 

- kupljeni deli morajo imeti potrjene začetne vzorce - najmanj s statusom 
„sprejemljivo s pridržkom”. Procesi pri dobaviteljih morajo biti v celoti skladni s 
serijskim stanjem. Podprti morajo biti z zahtevano dokumentacijo po 
standardih ISO TS, QS 9000 ali VDA 6.1; 

- primerno urejena delovna mesta. Na delovnih mestih mora biti na voljo 
kontrolna, merilna in preizkusna oprema, tehnološki postopki, QM-plani, zapisi 
o kakovosti, izmetni list in ostala dokumentacija; 

- urejena logistična povezava. Za notranje in zunanje potrebe mora biti na voljo 
v projektu predvidena količina ustrezne embalaže za medfazne transporte in 
skladiščenje nedokončanih izdelkov ter predvidena embalaža končnih 
izdelkov. Logistični postopki morajo biti opredeljeni, tako da zanesljivo 
zagotovijo sledljivost od končnega izdelka preko posamičnih operacij do 
osnovnih materialov izdelka; 

- usposobljeni zaposleni. Proizvodni centri se morajo pravočasno oskrbeti z 
ustreznim številom ljudi, ki so pred nastopom dela poučeni za delo na novi 
opremi; 

- ustrezno vzdrževanje. Izdelan mora biti načrt preventivnega vzdrževanja, 
vključno z dodatnim izobraževanjem vzdrževalcev za vzdrževanje nove 
specialne opreme. Za opremo, ki jo vzdržuje dobavitelj oziroma pooblaščeni 
serviser, mora biti pravočasno sklenjena pogodba o servisiranju;  

- vsem predpisanim pogojem ustrezna FMEA, ki mora biti glede na zadnje 
stanje procesa in izdelka ažuro vodena; 

- ustrezna krmilna, merilna ter preizkusna oprema. Oprema mora biti 
dimenzijsko preverjena v merilnem laboratoriju ter evidentirana v registru 
meril. Predpisano mora imeti pogostost pregledovanja ustreznosti delovanja. 
Po metodah, ki jih predpisujejo standardi kakovosti, mora biti potrjena njena 
ponovljivost, natančnost in odvisnost od merilca; 

- ekološka ustreznost. Vsi uporabljeni materiali, v izdelkih in procesih, morajo 
biti skladni s sprejetimi smernicami. Emisije plinov, zvokov, prahu, odpadnih 
voda in ostalih morebitnih onesnaževalcev okolja morajo biti v okviru smernic 
standardov ISO 14001.  

 
Zagon serijske proizvodnje traja običajno od treh do šestih mesecev, v katerih se 
potrjujejo začetni vzorci, opravlja predhodna ocena sposobnosti procesa ter sam 
zagon proizvodnje z optimiranjem procesov.  
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4. stopnja: Serijska proizvodnja 
 
Uporabiti se smejo le proizvodni postopki, ki jih dobavitelj sestavnega dela obvlada in 
potekajo pod nadzorovanimi pogoji.51 Izdelati in upoštevati je potrebno ustrezna 
delovna navodila, v katerih se določijo posamezni koraki proizvodnje, preizkušanja, 
metod izdelave in obdelave, kriteriji za izvajanje dela in ustrezna proizvodna ter 
preizkusna oprema ter celoten potek proizvodnje in preizkušanj. Predpisane morajo 
biti metode, sredstva in pogoji za preizkušanje ter kriteriji za sprejemanje oziroma 
zavračanje izdelanega izdelka. Na zahtevo kupca je potrebno zagotoviti sledljivost 
izdelanih izdelkov - vse do šarže materiala. Na osnovi oznak in sledljivosti mora biti 
razvidno, iz katere šarže izdelek izhaja in kateri proizvodni procesi so bili na njem 
opravljeni. 
 
To je tudi stopnja kontrole in formalnega zaključka projekta. S kontrolo običajno 
razumemo spremljanje izvedbe, primerjavo z načrtovanim, ugotavljanje odstopanj in 
predloge ukrepov za izboljšanje. Kontrola projekta se nanaša na stanje in potek 
projekta. Osnova zanjo je ustrezna dokumentacija - zaključno poročilo o projektu, ki 
obsega natančen opis ključnih dogodkov in poročilo o doseganju zastavljenih ciljev. 
Pomemben del kontrole projekta predstavlja kontrola rokov, kontrola uporabe 
sredstev ter kontrola stroškov. Pogostejši razlogi za odstopanje rokov so zlasti slabo 
načrtovano trajanje aktivnosti, izpuščene nekatere aktivnosti ter nedoseganje 
načrtovanih dobavnih rokov, za prekoračitve načrtovanih stroškov pa nenatančna 
razmejitev projekta, spreminjanje aktivnosti, potrebe po zaposlitvi dodatnih sredstev, 
neustrezne ocene stroškov ter neustrezno ločevanje med poslovno funkcijo in 
projektom. Vzroke za odstopanja od načrtovanega (neustrezno načrtovanje, 
spremembe v okolju, napake v izvajanju projekta) je potrebno analizirati in navesti 
načrt preventivno korektivnih ukrepov za izboljšanje stanja. Zadnjo besedo o 
razvojnem projektu ima naročnik, ki obenem oceni, ali je projekt dosegel pričakovane 
rezultate. 
 
 
4.2.2. Ekonomski vidik 
 

                                                

Računovodski predračuni so podlaga za poslovodno odločanje in usklajevanje 
poslovanja podjetja. Celostni predračun je vseobsegajoči vrednostno izraženi 
poslovni načrt za celotno podjetje, za eno leto, krajše ali daljše obdobje. (Igličar, 
Hočevar, 1997, str. 387) Sestavljen je iz večih predračunov, uporabimo pa ga lahko 
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51 Npr. cilj, ki je povezan s kakovostjo, je običajno izražen v ppm-jih (angl. parts per million) in pomeni 
število slabih izdelkov na milijon odpremljenih. V prvih šestih mesecih proizvodnje znaša 200 ppm-jev, 
nato pa do konca življenjske dobe izdelka 40 ppm-jev. 



tudi pri presojanju posledic sprejetja projekta razvoja novega izdelka. Sestavljanje 
posameznih predračunov v celostnem predračunu poteka v več korakih.  
 
Najprej sestavimo predračun prodaje, saj temeljijo na njegovih podatkih poslovni 
predračun in predračunski računovodski izkazi. Gre za osrednji predračun, saj 
vrednost in struktura prodaje vplivata na obseg in lastnosti poslovanja. Sestavljamo 
ga v začetnem obdobju predračunavanja. Priprava predračuna prodaje običajno ne 
predstavlja večjih težav, saj je načrtovana prodajna količina podana s strani kupca, 
čeprav lahko pride v času življenjske dobe izdelka tudi do večjih odstopanj 
uresničenih od načrtovanih količin.  
 

Tabela 1: Predvideno število prodanih izdelkov v kosih po letih 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

63.860 102.300 99.200 94.240 83.700 71.300 55.800 13.020
39.140 62.700 60.800 57.760 51.300 43.700 34.200 7.980

103.000 165.000 160.000 152.000 135.000 115.000 90.000 21.000Nosilec stikal
Nosilec pedalnega sklopa – desni
Nosilec pedalnega sklopa – levi

 
 
Predračun prodaje za posamezen izdelek se sestavlja kot zmnožek med 
načrtovanimi količinami prodaje in načrtovanimi prodajnimi cenami izdelka, ki so 
ciljno opredeljene s strani kupca. V predračunu prodaje pogosto predvidevamo, da 
bodo vsi prihodki plačani v mesecu, ko nastanejo. Takšno predvidevanje je 
upravičeno predvsem, kadar se načrtovana prodaja po obdobjih ne razlikuje in zato 
ne prihaja do velikih nihanj v denarnih prejemkih. Če se prodaja po posameznih 
mesecih razlikuje, je koristno poleg predračuna prodaje pripraviti še predračun 
prejemkov od prodaje. V primerih, ko ne sestavljamo predračunskega denarnega 
toka za prihodnja leta, tudi predračun prejemkov ni sestavni del predračuna prodaje. 

 
Tabela 2: Predračun prodaje v EUR po letih 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
103.000 165.000 160.000 152.000 135.000 115.000 90.000 21.000

5,95 5,83 5,71 5,60 5,49 5,38 5,27 5,17
612.850,00 962.115,00 914.300,80 851.214,04 740.892,22 618.507,81 474.368,59 108.472,29

Načrtovana prodaja v enotah
x Prodajna cena enote
Načrtovani prihodki od prodaje  
 
Na podlagi predračuna prodaje sestavimo predračun proizvodnje, ki upošteva 
razpoložljivost materiala, zmogljivost proizvajalne opreme in želeni obseg zaloge na 
koncu obdobja. Zalogo končnih izdelkov se skrbno načrtuje, saj prevelika zaloga 
povzroča stroške skladiščenja, zavarovanja, obresti, poškodb in podobno, premajhna 
zaloga pa lahko ogrozi nemoten potek proizvodnje kupca. Ker je tveganje in strošek 
zaustavitve proizvodnje linije kupca preveliko,52 je običajna desetdnevna zaloga 
končnih izdelkov. 
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52 Minutna zaustavitev proizvodne montažne linije v BMW-jevi tovarni v Dingolfing, npr., stane 25.000 
€. 



Tabela 3: Predračun proizvodnje v EUR po letih 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
103.000 165.000 160.000 152.000 135.000 115.000 90.000 21.000

6.548 6.349 6.032 5.357 4.563 3.571 833 0
109.548 171.349 166.032 157.357 139.563 118.571 90.833 21.000

0 6.548 6.349 6.032 5.357 4.563 3.571 833
109.548 164.801 159.683 151.325 134.206 114.008 87.262 20.167Število izdelkov za proizvodnjo

- Izdelki v začetni zalogi
Celotne potrebe po izdelkih
+ Izdelki v končni zalogi
Prodani izdelki v enotah

 
 
Predračun proizvodnje je temelj za sestavljanje predračuna nabave materiala. 
Predračunska nabava materiala je odvisna od porabe materiala v proizvodnji po 
specifikaciji izdelka in želenega materiala na zalogi. Čeprav majhna zaloga povzroča 
manjše stroške skladiščenja, tvegamo zaradi premajhne zaloge materiala zastoje v 
proizvodnji. Za proizvodnjo enega izdelka je potrebna ena enota materiala po ceni 
2,78 €. Poslovna politika Poslovnega sistema narekuje desetdnevno končno zalogo 
materiala. 
 
Tabela 4: Predračun nabave materiala v EUR po letih 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
109.548 164.801 159.683 151.325 134.206 114.008 87.262 20.167

1 1 1 1 1 1 1 1
109.548 164.801 159.683 151.325 134.206 114.008 87.262 20.167

6.540 6.337 6.005 5.326 4.524 3.463 800 0
116.088 171.138 165.688 156.651 138.730 117.471 88.062 20.167

0 6.540 6.337 6.005 5.326 4.524 3.463 800
116.088 164.598 159.351 150.646 133.404 112.947 84.600 19.367

2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78
322.723,87 457.582,18 442.996,71 418.794,98 370.864,49 313.991,69 235.186,61 53.839,49

+ Material v končni zalogi
Celotne potrebe po materialu

Načrtovana proizvodnja v enotah 

- Material v začetni zalogi
Enote neposr. materiala za nabavo
Nabavna cena enote
Nabavna vrednost materiala

Število enot neposr. materiala/izdelek
Število enot neposr. materiala

 
 
Predračun neposrednih stroškov dela temelji na predračunu proizvodnje, saj je 
njegova sestava odvisna od obsega načrtovane proizvodnje in samega izdelka. 
Število neposrednih delovnih ur, ki jih je potrebno porabiti za proizvodnjo enega 
izdelka, se ugotovi na podlagi tehnološke zasnove načrtovanega procesa. Predračun 
predvideva ceno neposredne delovne ure v višini 7 € in čas proizvodnje enega 
izdelka v trajanju 5,7 sekunde oziroma 0,1 ure neposrednega dela. 

 
Tabela 5: Predračun neposrednih stroškov dela v EUR po letih 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
109.548 164.801 159.683 151.325 134.206 114.008 87.262 20.167

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
10.954,80 16.480,10 15.968,30 15.132,50 13.420,60 11.400,80 8.726,20 2.016,70

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
76.683,60 115.360,70 111.778,10 105.927,50 93.944,20 79.805,60 61.083,40 14.116,90

Načrtovana proizvodnja v enotah
x Neposr. del. ure/izdelek
Načrtovane neposr. del. ure
x Načrt. urna postavka
Načrt. neposr. stroški dela  
 
Ker nastajajo splošni proizvajalni stroški na proizvajalnih stroškovnih mestih in jih ni 
mogoče neposredno pripisati posameznim stroškovnim nosilcem, uporablja 
tradicionalno računovodstvo različne osnove, ki služijo za porazdeljevanje splošnih 
stroškov na izdelke. Za izračun koeficienta dodatka splošnih stroškov se največkrat 
uporabijo neposredne delovne ure (včasih tudi strojne ure, neposredni stroški dela, 
vsi neposredni stroški). V predračunu upoštevan koeficient dodatka spremenljivih 
splošnih proizvajalnih stroškov je 1,6 € na neposredno delovno uro. 
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Tabela 6: Predračun splošnih proizvajalnih stroškov v EUR po letih 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

10.954,80 16.480,10 15.968,30 15.132,50 13.420,60 11.400,80 8.726,20 2.016,70
1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

17.527,68 26.368,16 25.549,28 24.212,00 21.472,96 18.241,28 13.961,92 3.226,72
9.859,32 14.832,09 14.371,47 13.619,25 12.078,54 10.260,72 7.853,58 1.815,03
4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

27.387,00 41.200,25 39.920,75 37.831,25 33.551,50 28.502,00 21.815,50 5.041,75

x Koef. dodatka sprem. spl. stroškov
Načrtovani sprem. spl. stroški
+ Načrtovani stal. spl. stroški

Celotni načrt. spl. proizv. stroški

Načrtovane neposr. del. ure

     Amortizacija v načrt. stal. spl.str.
 

 
Del stroškov uprave in splošnih dejavnosti oziroma stroškov, ki niso neposredno 
odvisni od proizvajalnih procesov in nastajajo na stroškovnih mestih neproizvajalnih 
dejavnosti (nabavna, kadrovska, finančna, informacijska in druge), se s 
spreminjanjem obsega poslovanja spreminja, del pa ne. Predračun splošnih stroškov 
uprave in splošnih dejavnosti predvideva spremenljivi del stroškov v višini 0,3 € na 
prodan izdelek, njihov preostali del pa predstavljajo stalni stroški predvsem plač in 
amortizacije. 
 
Tabela 7: Predračun splošnih stroškov uprave in splošnih dejavnosti v EUR po letih 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
103.000 165.000 160.000 152.000 135.000 115.000 90.000 21.000

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
30.900,00 49.500,00 48.000,00 45.600,00 40.500,00 34.500,00 27.000,00 6.300,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
6.810,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00 6.810,00

28.810,00 28.810,00 28.810,00 28.810,00 28.810,00 28.810,00 28.810,00 28.810,00
59.710,00 78.310,00 76.810,00 74.410,00 69.310,00 63.310,00 55.810,00 35.110,00

Načrtovana prodaja v enotah 
x Sprem. stroški upr. in spl. dej./izd.
Načrt. sprem. spl. stoški upr. in spl. dej.

     Drugo
+ Načrtovani stalni spl. stroški upr. in spl. 
Načrtovani splošni stroški upr. in spl. dej.

Stal. stroški upr. in spl. dej.
     Plače
     Oglaševanje
     Amortizacija

 
 
Predračun vlaganj v razvoj in raziskave je za projekt razvoja novega izdelka 
temeljnega pomena. Na podlagi tehnoloških zasnov načrtovanih procesov naredi 
vodja projekta predlog novih vlaganj. Predračun vlaganj vsebuje pregled vlaganj in 
časovno opredelitev izdatkov zanje. Projekt ne predvideva vlaganj v zemljišča ali 
gradbene objekte, predvidena vlaganja v opremo in orodja pa so naslednja: 
 

Tabela 8: Predračun vlaganj v opremo in orodja v EUR v letu 2000 
Orodje, oprema € 
Progresivno orodje za levi nosilec stikal 150.000
Progresivno orodje za desni nosilec stikal 110.000
Merilna in preizkusna oprema za levi nosilec stikal 2.000
Merilna in preizkusna oprema za desni nosilec stikal 1.800
Stroj za vtiskanje osi 57.000
Stroj za montažo 90.000
Vpenjalni pripravi za obdelavo odlitkov 30.000
Livarski orodji 270.000
Orodji za obrezovanje 50.000
Merilna in preizkusna oprema 11.000
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Tabela 9: Predračun vlaganj na področju zaposlenih in materiala v EUR v letu 
2000 

 € 
Stroški zaposlenih razvojnega oddelka in izdelave dokumentacije (2872 ur po 22 €) 63.184 
Stroški zaposlenih v oddelkih industrializacije in kakovosti (3112 ur po 18 €) 56.016 
Stroški potovanj 23.000 
Stroški prototipov 11.000 
Stroški uvajanja v redno proizvodnjo 17.000 
Ostali stroški vodenja projekta 28.000 

 

Tabela 10: Predračun skupnih vlaganj v razvoj in raziskave v letu 2000 
 € 
Orodje in oprema 771.800 
Zaposleni in material 198.200 

 
Iz predračunov poslovanja in predračuna vlaganj se sestavi temeljne računovodske 
izkaze. V obravnavi donosnosti novega izdelka se uporabljajo le letni predračunski 
izkazi uspeha. Predračunski izkaz uspeha vsebuje predračunske prihodke in 
odhodke ter predračunski poslovni rezultat. Ker predvideva predračunski izkaz 
uspeha izračun proizvajalnih stroškov končanih izdelkov in vrednosti končnih zalog, 
je predhodno potreben izračun proizvajalnih stroškov na enoto izdelka. 

 

Tabela 11: Izračun proizvajalnih stroškov na enoto izdelka v EUR 
€

Stroški neposrednega materiala 2,78
Stroški neposrednega dela 0,7
Spremenljivi splošni proizvajalni stroški 0,16
Stalni splošni proizvajalni stroški 0,09
Proizvajalni stroški izdelka 3,73  
 
Izračunana lastna cena izdelka je 3,73 €. 

 
Tabela 12: Predračunski izkaz uspeha v EUR po letih 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
612.850,00 962.115,00 914.300,80 851.214,04 740.892,22 618.507,81 474.368,59 108.472,29

0,00 24.424,04 23.681,77 22.499,36 19.981,61 17.019,99 13.319,83 3.107,09
408.614,04 614.707,73 595.617,59 564.442,25 500.588,38 425.249,84 325.487,26 75.222,91
24.424,04 23.681,77 22.499,36 19.981,61 17.019,99 13.319,83 3.107,09 0,00

384.190,00 615.450,00 596.800,00 566.960,00 503.550,00 428.950,00 335.700,00 78.330,00
228.660,00 346.665,00 317.500,80 284.254,04 237.342,22 189.557,81 138.668,59 30.142,29
59.710,00 78.310,00 76.810,00 74.410,00 69.310,00 63.310,00 55.810,00 35.110,00

168.950,00 268.355,00 240.690,80 209.844,04 168.032,22 126.247,81 82.858,59 -4.967,71

168.950,00 268.355,00 240.690,80 209.844,04 168.032,22 126.247,81 82.858,59 -4.967,71

168.950,00 268.355,00 240.690,80 209.844,04 168.032,22 126.247,81 82.858,59 -4.967,71Čisti dobiček

Dobiček iz poslovanja
-/+ Odhodki obresti
Dobiček iz rednega delovanja
Davek na dobiček

- Vrednost končne zaloge izdelkov
Proizvajalni stroški v prodanih izdelkih
Kosmati dobiček
- stroški uprave in splošnih dejavnosti

Prihodki
Proizvajalni stroški v prodanih izdelkih:
Začetna vrednost zalog izdelkov
+ Proizvajalni stroški
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4.2.3. Ocenjevanje razvojnega projekta 
 
V prejšnjih točkah poglavja je predstavljen razvojni projekt s stopnjami in aktivnostmi, 
ki ga sestavljajo. Običajno, ko ima podjetje na voljo vlaganja v med seboj izključujoče 
se projekte, pa tudi sicer, ga zanima vpliv posameznega projekta na cilj dolgoročne 
maksimizacije dobička oziroma na maksimizacijo sedanje vrednosti podjetja. 
(Tajnikar, 1997, str. 150) Podjetje razmišlja o več različnih ali istovrstnih projektih pa 
tudi o različni opremi in izdelkih za posamezen projekt. Za podjetje ni nujno, da 
razvija vsako dejavnost, ki se kaže kot projektna, temveč se mora po določenih 
merilih odločiti za nekatere med njimi. Katere projekte in kako jih izbrati v podjetju, je 
predmet obravnave nadaljevanja. 
 
Vprašanje, ki se poraja, je, ali je izbira projekta na začetni stopnji sploh smotrna. Ali 
ne vemo o projektih premalo, da bi jih lahko med seboj smotrno primerjali? Pogosto 
se dogaja, da šele na kasnejših stopnjah razvijanja in izvedbe projekta ugotovimo, ali 
bo projekt uspešen ali ne. Zaradi vrste sprememb, do katerih prihaja v času razvoja 
in izdelave izdelka, je ocenjevanje projekta zahtevna naloga. 
 
Za izbiro potrebujemo ekonomsko merilo za ocenjevanje projektov, saj predstavlja 
načrtovanje in razvoj, proizvodnja ter opuščanje izdelka ekonomsko zaokroženo 
celoto. Temeljno načelo ali sodilo pri odločanju je v tržnem gospodarstvu dobiček v 
primerjavi s sredstvi, z vidika vlagatelja pa tudi primerjava med dobičkom in vloženimi 
sredstvi. Omenjena in še nekateri kazalci presojajo uspešnost zlasti kratkoročno, 
letno uspešnost, ker pa so posledice razvoja novega izdelka dolgoročne moramo 
upoštevati tudi donose prihodnjih let. Izračun povprečne in skupne donosnosti53 sta 
enostavni in lahko razumljivi, njune slabosti pa deloma odpravlja pomožen izračun 
dobe povračila.54 Kljub vsemu ostajata donosnost vlaganj in leta vračila vlaganja 
statični sodili, saj ne upoštevata časovnih vrednosti donosov. Tista sodila, ki 
upoštevajo različno časovno vrednost donosov in vlaganj, so dinamična. Med njimi 
sta najpomembnejši čista sedanja vrednost projekta in njegova notranja stopnja 
donosnosti. 
 
Čista sedanja vrednost projekta je enaka razliki med diskontiranimi donosi na eni 
strani in diskontiranimi vlaganji na drugi strani.55 Čeprav je diskontna stopnja 
določena subjektivno, se pogosto uporabi v višini pričakovane donosnosti 
                                                 
53 Povprečen (diskontiran) letni donos na vložena sredstva oziroma vsota letnih donosov 
(diskontiranih) na vložena sredstva. 
54 Doba povračila vlaganja ne upošteva celotne življenjske dobe, ampak le čas, v katerem je povrnjen 
prvotno vloženi znesek. Običajno podcenjuje projekte, ki imajo visoka začetna vlaganja in precenjuje 
projekte, ki imajo visoke donose na začetku življenjske dobe. 
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55 Proučujemo lahko tudi vpliv posameznega projekta vlaganj na vrednost celotnega podjetja, saj vsak 
projekt, pri katerem pričakujemo pozitivno diskontirano vrednost donosov v prihodnjih letih, povečuje 
tudi vrednost podjetja. (Tajnikar, Brščič, Bukvič, 1998, str. 300) 



naslednjega najboljšega vlaganja ali v višini donosnosti podobne vloge. Čisto 
sedanjo vrednost izračunamo tako, da ugotovimo vlaganja in donose (brez 
inflacijskih vplivov), jih diskontiramo in izračunamo razliko. Rezultat izračuna neto 
sedanje vrednosti narekuje podjetju, da sprejme projekte s pozitivno razliko med 
donosi in vlaganji, torej tiste, ki podjetju povečujejo tržno vrednost. 
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Notranja stopnja donosnosti vlaganja je opredeljena kot diskontna stopnja, pri kateri 
se izenačita zneska sedanje vrednosti donosov in sedanje vrednosti vlaganj. Projekt 
izpeljemo, če je izračunana interna stopnja donosa večja od stroškov kapitala, ki jih 
ima podjetje s pridobitvijo finančnih virov za izvedbo projekta. Višja kot je izračunana 
interna stopnja donosa projekta, za bolj uspešen razvojni projekt oziroma izdelek gre.  
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Čeprav nobeno od navedenih meril ne upošteva tveganja, ki je včasih za razvoj 
različnih izdelkov različno, sta prav slednji sodili najpogosteje uporabljeni. (Rozman, 
2000, str. 16 - 22) 
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Vsako sodilo ima določene prednosti in pomanjkljivosti, zato je pogosta uporaba 
večih sodil in izbira na podlagi večih izračunov. Kljub temu, da običajno podjetje 
izbira in uravnava večje število projektov, ki tekmujejo za omejena sredstva, je izbira 
projekta pogosto rezultat strateškega načrtovanja.56 
 
Poslovodstvo podjetja mora opraviti strateško analizo izdelkov zato, da opredeli, ali je 
nov izdelek primeren za doseganje strateškega načrta. Če strateški načrt predvideva 
doseganje ciljne stopnje dobička pri vseh izdelkih, pomeni, da so izdelki, ki prinašajo 
izgubo, vnaprej izločeni. V primeru, ko predvideva strateški načrt zapolnitev 
zmogljivosti ali podobno, so sprejemljiva tudi vlaganja v izdelek, ki prinaša manjšo 
izgubo, vsaj dokler ni na voljo ustreznejše zamenjave.  

                                                 
56 Poslovodsko odločanje o uvajanju novih izdelkov lahko temelji preprosto na nujnosti uvajanja teh 
sprememb in se vrednostne analize sploh ne izdelujejo. (Hočevar, 1996, str. 81) 
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5. SKLEP 
 
Tržni in konkurenčni pogoji se za proizvodna podjetja stalno spreminjajo. Dinamika 
zunanjih vplivov jih sili, da vedno znova preverjajo in optimirajo svoje strateške cilje in 
operativno doseganje le-teh. Zagotavljanje konkurenčnosti in zadovoljivo donosnost 
dosežejo s prožnim in pravočasnim prilagajanjem trenutnim razmeram v okolju. 
Zunanji vplivi so kompleksni in raznoliki ter izhajajo iz različnih področij, kjer se pogoji 
spreminjajo glede na zahteve okolja. Proizvodno podjetje mora usmeriti svoje cilje k 
novim zahtevam trga in jih tudi uresničiti. (Buchmeister, 2000, str. 374)  
 
Danes različni vplivi od vsakega podjetja zahtevajo sprotno in pravočasno 
prilagoditev trenutnim razmeram v okolju. Prihodnost ima podjetje, ki lahko najhitreje, 
s krajšimi časi razvoja, ponudi inovativne, visoko kakovostne in cenovno ugodne 
izdelke. Obstanek podjetja in njegova rast v razmerah globalnega poslovanja sta 
odvisna od odličnosti strategije in izvrstnosti poslovodnih taktik, inovativnega 
preseganja konkurence, skrajšanja časa razvoja izdelkov, sposobnosti kreativnega 
vodenja in splošnega razvoja. Časovna učinkovitost poslovanja ter obvladovanje 
nenehnih sprememb okolja sta postali nuja. 
 
Odličnost v proizvajanju lahko zagotovi konkurenčno orožje za konkuriranje na 
svetovnih trgih. Da bi bilo konkuriranje učinkovito, mora biti podjetje sposobno z 
nizkimi stroški proizvajati inovativne izdelke visoke kakovosti ter zagotavljati kupcu 
prvovrstne storitve. Istočasno mora biti dovolj odzivno, da obvladuje kratke 
življenjske cikle izdelkov, povpraševanje po vedno bolj raznolikih izdelkih ter 
naraščajočo mednarodno konkurenco.  
 
Ker sta intenzivna globalna konkurenca in tehnološke inovacije skupaj z bolj in bolj 
zahtevnim in občutljivim kupcem povzročili drastičen upad v trajanju življenjskega 
cikla izdelka, ki je časovno obdobje od začetnih vlaganj v raziskave in razvoj do časa, 
ko je umaknjena podpora kupcu, je za uspeh podjetja potrebno povečati hitrost 
uvajanja novih izdelkov na trg.  
 
Poznavanje življenjskega cikla izdelka, predvsem pa vseh stroškov, povezanih z njim 
na stopnji razvoja, prinaša širši pogled na stroške izdelka. Ker se število proizvodnih 
serij povečuje, življenjska doba izdelka pa temeljito skrajšuje, postaja vse večjega 
pomena poznavanje stroškov načrtovanja, razvoja, proizvodnje in distribucije izdelka. 
Ker so izdelki čedalje bolj zapleteni in stroški tehnologije naraščajo, postaja 
pomembno razumevanje stroškov izdelka skozi njegovo celotno življenjsko dobo in 
ne le stroškov njegove proizvodnje. Kljub temu, da je večina stroškov uresničenih v 
času proizvodnje izdelka, je okoli 80 % vseh stroškov izdelka povzročenih na stopnji 
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načrtovanja in razvoja - takrat torej, ko razvojna skupina opredeli izdelek in 
proizvodni proces. 
 
Zahteve trga: kot so močno skrajšani dobavni roki za popolnoma nove izdelke, pritisk 
na znižanje cen ob hkratnem dvigu kakovosti in zanesljivosti izdelkov, povzročajo v 
tretjem tisočletju velike spremembe v odnosih med kupci in dobavitelji. Spremembe v 
avtomobilski industriji se odvijajo predvsem v smeri spremembe odnosov med 
dobavitelji sestavnih delov in proizvajalci avtomobilov, saj jim proizvajalci prepuščajo 
čedalje večjo odgovornost in vodilno vlogo v razvoju sestavnih delov, odgovornost za 
sistemsko integracijo in upravljanje s poddobavitelji. Vzpostavljajo se sistemi 
vzajemnega sodelovanja, ki temeljijo na metodi sočasnega načrtovanja in zaupanja 
med sodelujočimi podjetji. Prihaja do uvajanja sodobnih, računalniško podprtih, 
povezanih sistemov, ki so v uporabi od snovanja, simulacij in izdelave, do 
zagotavljanja kakovosti. 
 
Spremenjeni in zahtevnejši vlogi dobavitelja sestavnih avtomobilskih delov navkljub, 
ko se od njih pričakuje, da so tisti člen v verigi, ki nudi inovativne rešitve, povečuje 
število inovacij, znižuje stroške, zagotavlja sistemsko integracijo in globalno dostavo, 
ostaja razvoj novega modela avtomobila za dobavitelje sestavnih delov nova 
priložnost. 
 
Pridobivanje naročil za nove razvojne projekte in širjenje obsega dela je za prihodnje 
poslovanje življenjskega pomena. Pomen vsakega od razvojnih projektov, s katerimi 
skuša slovenski dobavitelj avtomobilskih delov ohranjati korak z globalno 
konkurenco, je dolgoročnega pomena, zato je eden od teh predstavljen v tretjem 
poglavju dela.  
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CIMOS OPOMNIK 01 ZA IZVEDLJIVOST PROCESA 

IDENTIFIKACIJA IZDELKA  VARNOSTNI IZDELEK:  DA  NE 
Naziv izdelka:   
šifra/indeks:  Pregled pogodbe:   

 

 

Št. Vprašanje DA NE NP Potrebni ukrepi Odgovorni Rok
1. Ali je izdelek primerno opredeljen, da omogoča 

ocenitev izvedbe? 
      

2. Ali so lahko specifikacije tehničnih zahtev 
izvedljive, kot je napisano? 

      

3. Ali izdelek lahko izdelamo v tolerančnih mejah, ki 
so določene na risbah? 

      

4. Ali izdelek lahko izdelamo s Cpk v skladu z 
zahtevami kupca? 

      

5. Ali obstajajo ustrezne kapacitete za izdelavo 
izdelka? 

      

6. Ali konstrukcija izdelka omogoča učinkovit 
izkoristek materiala za predvidene tehnologije 

      

7. Ali izdelek lahko izdelamo v mejah predvidenih 
vplivov na okolje? 

      

8. Ali izdelek lahko izdelamo brez dodatnih stroškov 
za osnovno opremo? 

      

9. Ali izdelek lahko izdelamo brez dodatnih stroškov 
za orodja? 

      

10. Ali izdelek lahko izdelamo brez dodatnih 
tehnoloških operacij? 

      

11. Ali je zahtevan proces statistične kontrole?    
12. Ali je statistična kontrola uporabljena pri podobnih 

izdelkih? 
      

13. Kjer je statistična kontrola v uporabi pri podobnih 
izdelkih ali je Cpk v skladu z zahtevami? 

      

DA - aktivnost je izvedena, NE - aktivnost ni izvedena, potrebni so dodatni ukrepi, NP - aktivnost ni potrebna - se 
ne sprošča 
 
IZVEDLJIVOST PROCESA 

 IZVEDLJIVO Izdelek se lahko proizvaja, kot navaja dokumentacija, brez sprememb. 
 IZVEDLJIVO Podani so/bodo predlogi za spremembe. 
 NEIZVEDLJIVO Da bi izdelek lahko proizvajali so potrebne sledeče aktivnosti, spremembe ali ukrepi: 

   
 
PODPISI ČLANOV TEAM-a 
 
     

Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum 
     
     

Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum 
C-5799 izd. 04 
  

 
 
 
 
 
 
  

Priloga 8 
 



CIMOS OPOMNIK 02 ZA PLANIRANJE PROCESA 

IDENTIFIKACIJA IZDELKA  VARNOSTNI IZDELEK:  DA  NE 
Naziv izdelka:   
šifra/indeks:  Pregled pogodbe:   

 

 

Št. Vprašanje DA NE NP Potrebni ukrepi Odgovorni Rok

1. Ali terminski plan zajema vse aktivnosti od 
prejema KD do redne proizvodnje? 

   

2. Ali terminski plan zajema odgovornosti za izvedbo 
vsake posamezne aktivnosti? 

   

3. Ali terminski plan zajema roke za izvedbo 
aktivnosti? 

   

4. Ali je izdelan usnutek TP ?    

5. Ali je izdelan osnutek QM ?    

 Ali je izvedeno planiranje kapacitet in 
logistike:  

      

6. sinoptika procesa in logistike ?    

7. prostorov, strojev,orodij in priprav?    

8. materialov?     

9. kadrov?    

10. skladno z zakoni, predpisi, standardi in zahtevami 
kupca? 

   

 Ali so kot rezultat planiranja izdelani:       

11. TDP za opremo?    

12. TDP za KMPO ?    

13. TDP za materiale?    

14. Ali je izdelana FMEA procesa    

15. Ali so izsledki FMEA znani, ustrezno zapisani in 
shranjeni? 

   

16. Ali je QM plan dopolnjen z izsledki iz FMEA?    

17. Ali so pri planiranju procesa upoštevane 
okoljevarstvene zahteve? 

   

18. Ali so stroški planiranja v okviru predvidenih?    

19. Ali je KD sproščena za preizkusno proizvodnjo?    
DA - aktivnost je izvedena, NE - aktivnost ni izvedena, potrebni so dodatni ukrepi, NP - aktivnost ni potrebna - se ne sprošča 
 
PODPISI ČLANOV TEAM-a 

     
Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum 
     

Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum 
C-5800 izd. 04  
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CIMOS OPOMNIK 03 ZA PRIPRAVO PROCESA 

IDENTIFIKACIJA IZDELKA  VARNOSTNI IZDELEK:  DA  NE 
Naziv izdelka:   
šifra/indeks:  Pregled pogodbe:   

 

 

Št. Vprašanje DA NE NP Potrebni ukrepi Odgovorni Rok

1. Ali so bili korektivni ukrepi, ki izhajajo iz planiranja 
procesa izvedeni v predvidenem roku? 

      

2. Ali so rezultati teh ukrepov zadostni?    

3. Ali so nabavljeni stroji prevzeti?    

4. Ali so nabavljena orodja prevzeta?    

5. Ali so nabavljeni pripomočki prevzeti?    

6. Ali je nabavljena KMPO kakovostno in količinsko 
prevzeta in je v skladu s TDP? 

   
   

7. Ali so bili ZV kupljenih delov in materiala za vse 
komponente naročeni, predstavljeni in potrjeni? 

   
   

8. Ali je izdelan QM plan s statusom preizkusna 
proizvodnja? 

   
   

9. Ali so delovna mesta urejena ? 
   

   

10. Ali so kontrolna mesta urejena?    

11. Ali je izdelan plan preventivnega vzdrževanja?    

12. Ali je interna embalaža ustrezno definirana?    

13. Ali so stroški priprave v okviru predvidenih?    
DA - aktivnost je izvedena, NE - aktivnost ni izvedena, potrebni so dodatni ukrepi, NP - aktivnost ni potrebna - se 
ne sprošča 
  
 
PODPISI ČLANOV TEAM-a 
 
     

Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum 
     
     

Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum 
 
C-5801 izd. 04 
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CIMOS OPOMNIK 04 ZA PREIZKUSNO PROIZVODNJO 

IDENTIFIKACIJA IZDELKA  VARNOSTNI IZDELEK:  DA  NE 
Naziv izdelka:   
šifra/indeks:  Pregled pogodbe:   

 

 

Št. Vprašanje DA NE NP Potrebni ukrepi Odgovorni Rok
1. Ali so bili korektivni ukrepi, ki izhajajo iz priprave 

procesa izvedeni v predvidenem roku? 
   

2. Ali so rezultati teh ukrepov zadostni?    
3. Ali je bilo izobraževanje kadrov opravljeno in za to 

obstajajo dokazi? 
   

4. Ali je bila opravljena preizkusna proizvodnja in ali 
je o tem narejen zapisnik? 

   

5. Ali so bili določeni in opravljeni korektivni ukrepi, 
na osnovi zapisnika, za optimiranje procesa? 

   

6. Ali je bila potrjena embalaža kupljenih delov?    
7. Ali je bila izvedena procedura ZV?    
8. Ali so ZV potrjeni s strani kupca?    
9. Ali obstaja spisek ponavljajočih se napak?    

10. Ali je FMEA dopolnjena z izsledki preizkusne 
proizvodnje? 

   

11. Ali so korektivne akcije iz FMEA procesa 
dokončane in potrjene? 

   

12. Ali je izdelan TP s statusom redna proizvodnja?    
13. Ali TP vsebuje vse elemente?    
14. Ali je izdelan QM plan s statusom redna 

proizvodnja? 
   

15. Ali QM plan vsebuje vse elemente?    
16. Ali so za vse stroje, ki so v uporabi v procesu 

opravljene analize sposobnosti stroja in analiza 
sposobnosti procesa? 

   

17. Ali so na razpolago zahtevani dokazi o kakovosti 
izdelka na vsaki proizvodni operaciji? 

   

18. Ali so stroški preskusne proizvodnje okviru 
predvidenih? 

   

19. Ali so izpolnjene zahteve VIZ?    
DA - aktivnost je izvedena, NE - aktivnost ni izvedena, potrebni so dodatni ukrepi, NP - aktivnost ni potrebna - se 
ne sprošča 
  
PODPISI ČLANOV TEAM-a 

     
Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum 

     
     

Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum  Član team-a / Funkcija / Datum 
C-5802 izd. 04 
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CIMOS OPOMNIK 05 ZA KVALIFIKACIJO PROCESA 

IDENTIFIKACIJA IZDELKA  VARNOSTNI IZDELEK:  DA  NE 
Naziv izdelka:  
šifra/indeks:  Pregled pogodbe:  

 

 

Št. Vprašanje DA NE NP Potrebni ukrepi Odgovorni Rok

1. Potrditev konstrukcijske dokumentacije    

2. Tehnološki postopek    

3. QM plan    

4. Sinteza FMEA    

5. Usposabljanje zaposlenih    

6. Potrditev kontrolnih priprav    

7. Potrditev orodij    

8. Potrditev materialov in kupljenih delov    

9. Sposobnost sredstev na funkcionalnih 
kotah 

   

10. Interna potrditev začetnih vzorcev    

11. Kupčeva potrditev začetnih vzorcev    

12. Potrditev embalaže pri kupcu    

13. Plan preventivnega vzdrževanja    

14. Doseganje načrtovanih količin     

15. Doseganje planiranih vplivov na okolje    

DA - aktivnost je izvedena, NE - aktivnost ni izvedena, potrebni so dodatni ukrepi, NP - aktivnost ni potrebna - se ne 
sprošča 
 
PODPISI ČLANOV TEAM-a 
    

Član team-a / Funkcija / 
Datum 

 Član team-a / Funkcija / 
Datum 

Član team-a / Funkcija / 
Datum 

    
Član team-a / Funkcija / 

Datum 
 Član team-a / Funkcija / 

Datum 
Član team-a / Funkcija / 

Datum 
C-5803 izd. 05 
  

Priloga 12 
 


	KAZALO VSEBINE
	KAZALO SLIK
	
	
	
	KAZALO TABEL




	UVOD
	RAZVOJ NOVEGA IZDELKA V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI
	UVAJANJE NOVIH IZDELKOV
	RAZVOJ NOVEGA IZDELKA
	Zbiranje in selekcija idej
	Raziskovanje trga
	Projektiranje in konstruiranje izdelka
	Računalniško podprto oblikovan�
	Proizvodnji prijazno oblikovanje izdelka
	Okolju prijazno oblikovanje izdelkov

	Poskusna proizvodnja in testiranje
	Redna serija
	Gantogram
	Mrežna analiza

	Spremljanje lansiranja novega izdelka

	AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA
	Odgovornost kot podjetniška fi�
	Svetovni trendi
	Razmere pri nas
	Povezovanje
	Kakovost
	Vlaganja v raziskave in razvoj



	RAČUNOVODSKI VIDIK SPREMLJANJA�
	OBVLADOVANJE STROŠKOV
	Stroški življenjskega cikla iz�
	Izračunavanje stroškov življen�

	Metoda ciljnih stroškov
	Orodja za doseganje ciljnih st�

	Metoda kaizen stroškov

	URAVNOTEŽENI SISTEM KAZALNIKOV
	Finančni vidik
	Vidik poslovanja s kupci
	Vidik notranjih poslovnih procesov
	a) Proces inoviranja
	b) Operativni proces
	c) Proces poprodajnih storitev

	Vidik učenja in rasti
	Povezovanje uravnoteženega sis�


	RAZVOJ NOVEGA IZDELKA V PODJETJU
	PODJETJE
	Raziskave in razvoj
	Konstruiranje
	Virtualna vrednotenja
	Prototipna delavnica
	Laboratorij za preizkuse
	Razvojna informatika
	Standardizacija

	Razvojni projekti

	RAZVOJNI PROJEKT R50
	Tehnični vidik
	Ekonomski vidik
	
	
	Tabela 4: Predračun nabave mat�



	Ocenjevanje razvojnega projekta


	SKLEP
	LITERATURA
	VIRI
	PRILOGE

