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POVZETEK 
V diplomski nalogi sem se osredotočil na izboljšanje načina določanja prodajne cene 

lesnih transporterjev  v podjetju. Iskal sem rešitev, kako uspešno in učinkovito povezati 
razne oddelke v podjetju med sabo. K temu sem dodal potrebe trga, zmožnosti 
proizvodnega procesa  in pričakovanja deležnikov znotraj podjetja. 

Podjetje ima na voljo več različnih pristopov ugotavljanja proizvodnje cene izdelkov. 
V teoretičnem delu naloge je opisanih nekaj postopkov ugotavljanja stroškov. Kot 
najprimernejši postopek ugotavljanja stroškovne cene izdelkov je bil ocenjen in uporabljen 
zoženi kakovostni postopek vrednotenja učinkov, ki omogoča oblikovanje zožene 
stroškovne cene učinkov po proizvajalnih stroških. Model je vez med tehnologijo in 
ekonomiko podjetja. Ekonomika oplemeniti tehnologijo, trg predstavlja povratno zvezo 
med njima in tako je  krog informacij zaključen. Rezultat tega krožnega gibanja informacij  
je zadovoljstvo kupcev in deležnikov v podjetju. 
 

Ključne besede: proizvajalni stroški, neproizvajalni stroški, stroškovni nosilci, 
neproizvajalna stroškovna mesta, model, prodajna cena, tehnologija, lesni transporterji 

 
ABSTRACT 

 
In my diploma thesis I have focused on improving the method of determining a retail 

price of wood transporters in a company.  I was trying to find the best and most efficient 
ways of linking various departments within a company. In addition, I was dealing with the 
requirements of a market, production capacity and participators' expectations within a 
company.  

A company disposes with various means of determining a retail price of a product. 
Some cost assessment procedures are being described in a theoretical part of my diploma. 
»Narrow quality procedure for evaluating effects« has been assessed and also used as the 
most appropriate cost assessment procedure. It enables formation of a narrower cost price 
of effects on production costs.   A model is a bond between technology and the 
economics of a company. The economics refines technology and a market represents a 
return connection in order to conclude the information circle. A result of that circular 
movement of the information is the satisfaction of customers and participators of a 
company.  
 

Key words: manufacturing costs, non-manufacturing costs, cost bearer, non-productive 

cost centres, a model, selling price, technology, wood transporters 
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1 UVOD 

 
1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 
Živimo v času, ko podjetja na veliko proizvajajo nove izdelke in jih  ponujajo na 

trgu. Včeraj tržno uspešen izdelek je danes še komaj konkurenčen novemu izdelku, ki 

prevzema vodilni položaj na trgu. Če želimo ohraniti obstoječi izdelek na trgu, ki bo 

uspešno konkuriral novemu, ga moramo narediti tržno zanimivega, še posebej v 

primeru, ko imamo opravka s starejšo tehnologijo. Funkcijo takšnega ohranjanja izdelka 

na trgu ponavadi opravi dovolj atraktivna prodajna cena. Podjetje ima lastnike, ki so v 

podjetje vložili sredstva in managementu postavili jasne cilje. Ti naj bi lastnikom 

prinašali želene rezultate, tako v obliki uspešnega razvoja podjetja, pričakovanih 

dividend, kot tudi imidža za lastnike. Ob hitrih in korenitih spremembah na trgu nalaga 

izpolnjevanje takšnih nalog managementu  zelo težko in odgovorno nalogo. Nenehno 

mora uspešno krmiliti med lastniki, trgom, delavci, dobavitelji, kupci in ostalimi 

deležniki. Prodajna cena se v razmerah popolne konkurence oblikuje na trgu v skladu z 

zakonom ponudbe in povpraševanja. Posledično se mora tem razmeram prilagajati tudi 

stroškovna cena izdelkov, kar pomeni nenehen pritisk na zniževanje  stroškov. Da bi 

stroške lahko prilagodili zahtevam trga, jih moramo podrobno poznati. Poznati moramo 

proizvodni proces, saj bomo le tako lahko opravili uspešno reorganizacijo oz. odpravili 

ozka grla.  

Smo podjetje ki proizvaja strojno opremo za proizvodnjo raznih lesenih izdelkov, in 

smo podjetje, ki proizvaja opremo za znanega kupca. Vrednost posamezne linije je 

visoka in bo morala kupcu zagotavljati konkurenčne in tržno uspešne izdelke za 

prihodnje desetletje. To fokusiranje v prihodnost nam nalaga še dodatno breme. Kako 

pripraviti opremo, ki bo zadovoljila naša pričakovanja, ki bo tržno zanimiva, ki bo 

prinašala kupcu pričakovane rezultate, vrhunske izdelke z minimalnimi stroški? Vsak 

kupec ima svoje zahteve, specifično surovino, specifične odjemalce, specifične 

proizvodne prostore. Tako moramo za vsakega kupca poiskati njemu najboljšo rešitev. 

To zahteva od nas veliko kreativnosti in poznavanja proizvodnega programa. Napačna 

odločitev ima negativne posledice za nas in za našega odjemalca, nekaj napačnih 

odločitev lahko pomeni konec uspešnega poslovanja podjetja. 
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1.2 Namen in cilji naloge 

 
Namen naloge je delovati v korist gospodarske družbe,  čim bolj celovito in 

nazorno prikazati spremljanje stroškov, ki se pojavijo pri proizvodnji transporterjev. 

Gre za sintezo delnih spoznanj iz prakse in ekonomske analize ter drugih prispevkov na 

to temo. 

Pri nalogi sem si zastavil naslednje cilje: 

 

1.2.1 Ugotoviti stroške (vrste in obseg), ter jih razporediti na stroškovna mesta 

in stroškovne nosilce. 

1.2.2 Razviti model za izračun prodajne cene verižnih  transporterjev. 

1.2.3 Na osnovi izdelanega modela poiskati notranje rezerve v samem 

proizvodnem procesu. 

1.2.4 Na osnovi pričakovanega normalnega donosa kapitala in zahtev 

lastnikov določiti stopnjo kosmatega pribitka. 

 

1.2.5 Na osnovi stroškov določiti stroškovno ceno transporterjev, dodati želeni 

dobiček, tako dobljeno prodajno ceno primerjati s prodajnimi cenami 

ekvivalentnih izdelkov na trgu in kritično oceniti naše prodajne cene. Iz 

dobljenih rezultatov izpeljati smernice za prihodnje poslovne odločitve. 

 

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

 

Predpostavljamo, da lahko kakovostno izdelan model pripomore k odpravljanju 

pomanjkljivosti pri oblikovanju prodajne cene. Pravilno oblikovana prodajna cena bo 

pripomogla k večji učinkovitosti prodaje in k večji uspešnosti celotnega podjetja. 

 

Predpostavke in omejitve, ki bodo upoštevane v diplomskem delu: 

1.3.1 Pri oblikovanju modela za posamezno skupino transporterjev ne moremo 

izhajati iz enotnega modela, ker je vsaka skupina oblikovana na 

specifičen način, prav tako je specifična za vsako linijo. 
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1.3.2 Raziskava se nanaša samo na določen del proizvodnega programa 

podjetja. Zajet je izključno tisti del, ki se nanaša na proizvodnjo 

transporterjev. 

1.3.3 Podatki, ki bodo uporabljeni v diplomskem delu, so poslovna skrivnost 

podjetja, zato imena podjetja in fizičnih oseb z imeni ne bom razkril. 

1.3.4 Veliko spoznanj, ki bodo navedena v nalogi, izvira iz prakse, saj se s to 

temo dnevno srečujem pri svojem delu.  

 

1.4 Predvidene raziskovalne metode 

 

V nalogi gre za : 

1.4.1 Raziskavo – naloga je osredotočena na posamezna stroškovna mesta v 

proizvodnji in obravnava povezavo med proizvodno ceno transporterja in 

dimenzijo le tega. 

1.4.2 Dinamično raziskavo – naloga proučuje spremembo prodajne cene 

transporterjev v odvisnosti od spremembe dimenzije. 

1.4.3 Analitično metodo raziskave 

1.4.4 Analizo proizvajalnih stroškov – stroški materiala, stroški dela, stroški 

sprotnih kupljenih proizvodnih storitev, stroški tehnologije in priprave 

dela, ostali splošni proizvajalni stroški. 

1.4.5 Analizo neproizvajalnih stroškov – stroški nabavne službe, stroški 

prodaje, stroški razvoja in konstrukcije, stroški financiranja, stroški 

neproizvajalnih storitev. 
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2 STROŠKI 

 
Vsak proizvodni proces je specifičen in temu primerno se v proizvodnem procesu 

pojavljajo tudi stroški. Proizvodni proces je transformacijski proces, v katerega vstopajo 

vložki in se v tem procesu transformirajo v izdelke. Gospodarski subjekti vložke 

pridobivajo na trgu, kjer je cena tržno oblikovana na podlagi zakona ponudbe in 

povpraševanja. Prav tako svoje izloške ponujajo na trgu, kjer se srečujejo s 

konkurenčnimi podjetji. Uspeh ali neuspeh prodora novega izdelka na trg, ter 

ustvarjanje pozitivnega denarnega toka sta velikokrat odvisna od inovativnosti v 

podjetju, tehnološkega postopka izdelave izdelka, obvladovanja stroškov, vodenja 

podjetja. Prodajna cena je v razmerah popolne konkurence določena na trgu. Tako je za 

poslovni izid odločilnega pomena višina stroškovne cene nekega izdelka. Pri 

proizvodnji izdelkov se tako pojavljajo različne vrste stroškov. Stroški predstavljajo 

ključ do uspeha ali neuspeha določenega izdelka na trgu in posledično o preživetju in 

razvoju gospodarskega subjekta na trgu. Stroškovna in prodajna cena novih učinkov sta 

odločilnega pomena za presojo uspešnosti poslovnega subjekta na trgu.  

 

Stroškovna cena je neugodna, prodajna cena pa ugodna prvina poslovno-

izidnega toka (Melavc, 2003, 129).  

 

Temu primerno daje strokovna literatura velik poudarek proučevanju stroškov. 

Strokovna literatura o ekonomiki podjetja stroške opredeljuje kot v denarju izražene 

potroške prvin poslovnega procesa. Profesor Turk opredeljuje stroške kot ″v denarni 

enoti mere izražena poraba prvin poslovnega procesa pri nastajanju poslovnih učinkov; 

zmnožek potroškov in cen prvin poslovnega procesa″. Vložki so gospodarske dobrine, 

ki niso na razpolago brezplačno. Da bi jih pridobili, potrebujemo denar. Tako lahko 

zapišemo osnovno opredelitev stroškov; stroški so cenovno izraženi potroški prvin 

poslovnega procesa. Prvine poslovnega procesa so naslednje; delovna sredstva, 

predmeti dela, delo in tuje storitve. 
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2.1 Stroški glede na prvine poslovnega procesa 

 

Delitev stroškov glede na prvine poslovnega postopka, ki jih povzročajo, vodi 

do izvirnih vrst stroškov. Mednje uvrščamo stroške opredmetenih osnovnih 

sredstev, stroške materiala, stroške dela in stroške sprotnih kupljenih storitev. 

Zapišemo lahko, da se v poslovnem sistemu pojavljajo naslednje vrste stroškov; 

- amortizacija osnovnih sredstev zaradi njihovega amortiziranja, 

- stroški porabljenega materiala zaradi zmanjšanja zalog materiala, 

- stroški porabljenih sprotnih kupljenih storitev zaradi zmanjšanja denarnih 

sredstev, 

- stroški dela zaradi zmanjšanja denarnih sredstev, 

(Melavc, 2003,128). 

 

2.1.1 Stroški opredmetenih osnovni sredstev 

 

V okviru stroškov opredmetenih osnovnih sredstev v strokovni literaturi o 

ekonomiki podjetja zasledimo predvsem obravnavo amortizacije in stroške tekočega in 

investicijskega vzdrževanja delovnih sredstev. Stroške drobnega inventarja obravnava 

ekonomika podjetja v okviru stroškov predmetov dela, ker se za njihovo ugotavljanje 

uporabljajo podobni postopki kot za ugotavljanje potroškov predmetov dela. V 

nadaljevanju obravnavam samo amortizacijo. 

 

Osnovnim sredstvom se znižuje njihova vrednost. To je rezultat naravnega staranja, 

fizične obrabe ali zaradi ekonomskega staranja, ko osnovno sredstvo izgublja svojo 

vrednost, ker je v primerjavi s konkurenčnimi delovnimi sredstvi manj učinkovito in 

produktivno. Posledica tega je, da osnovno sredstvo čez čas nima več vrednosti, ki mu 

jo zagotavlja njegova sposobnost dodajanja vrednosti izdelku, ki ga podjetje proizvaja 

in prodaja. 

V podjetju imamo različne možnosti priskrbe osnovnih sredstev, vendar je  

zdaleč najpogostejša oblika priskrbe osnovnega sredstva nakup. V blagovno – 

denarnih odnosih pa pomeni nakup osnovnega sredstva zamenjavo denarja za 
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določene druge vrste sredstev. V obravnavanem primeru, gre za zamenjavo denarja 

za enako vrednost osnovnega sredstva (Melavc, 2003,30). 

 

 Pri nakupu osnovnega sredstva je nakupna cena znana. Ta lahko predstavlja 

nabavno vrednost osnovnega sredstva, ob pogoju, da so v nakupno ceno zajeti vsi 

dodatni stroški. Običajno je nabavna vrednost osnovnega sredstva sestavljena iz 

nakupne cene, stroškov transporta, zavarovanja, carin, stroškov sestavljanja, stroškov 

zagona, stroškov uvajanja. Tako oblikovana nabavna vrednost osnovnega sredstva je 

predmet amortiziranja. Oblikovanje nabavne vrednosti temelji na načelu vzročnosti, kar 

pomeni, da je potrebno s stroški obremeniti njihovega povzročitelja. Da se 

amortizacijski postopek lahko začne potrebujemo še podatek o času, v katerem bo 

osnovno sredstvo amortizirano oziroma število možnih uporab osnovnega sredstva. V 

prvem primeru govorimo o časovnih amortizacijskih postopkih, ki so lahko sorazmerni 

(enaka letna amortizacijska stopnja), spremenljivih amortizacijskih stopnjah 

(naraščajočih, padajočih), o vsotah letnih števil ali o spreminjajoči se amortizacijski 

osnovi. V teh primerih je amortizacija stalen strošek. V drugem primeru pa govorimo o 

fizični obrabi osnovnih sredstev. V tem primeru imamo opravka s spremenljivimi 

stroški. Amortizacijska osnova in amortizacijska stopnja omogočata izračunavanje 

odpisa osnovnega sredstva, amortizacije in pritoka iz naslova dezinvestiranja osnovnega 

sredstva. Odpisovanje osnovnega sredstva pomeni zato zmanjševanje njegove vrednosti, 

amortizacija je strošek v poslovno - izidnem toku, hkrati je pritok v finančnem toku 

(Melavc,  2003, 69).    

Amortizacija osnovnih sredstev je pomembna iz dveh vidikov.  Z njo v podjetju 

zagotavljamo enostavno reprodukcijo (ponovno nabavo oziroma zamenjavo) izrabljenih 

osnovnih sredstev, po drugi strani pa nam omogoča, da na stvarnejši način ugotavljamo 

stroškovno ceno poslovnih učinkov. Glede na namen amortiziranja naj bi ob koncu dobe 

koristnosti izrabljeno osnovno sredstvo nadomestili z novim, enakovrednim. Tukaj se 

pojavi problem, saj se nabavna vrednost istovrstnega osnovnega sredstva na trgu v času 

njegove dobe koristnosti v podjetju spreminja. Vzroki spreminjanja so lahko različni. 

Najpogostejši so inflacija, tehnični napredek in tehnologija izdelave istovrstnih 

izdelkov. Kako to pomanjkljivost odpraviti? Kot najpogostejšo pot za odpravo te 
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pomanjkljivosti avtorji navajajo, da se trenutna nabavna vrednost osnovnega sredstva 

vsako leto ponovno ovrednoti – revalorizira. 

 

Sodobno poslovodno računovodstvo posreduje računovodske informacije tudi za 

odločitve o metodah obračunavanja amortizacije. Uporabijo se lahko različni časovni 

amortizacijski postopki z naraščajočo, padajočo ali enakomerno amortizacijsko osnovo, 

lahko pa tudi govorimo o fizični obrabi osnovnih sredstev.  Sodilo za odločitev o metodi 

amortiziranja predstavlja obdavčen poslovni izid. Če se osnovno sredstvo amortizira 

hitreje, moramo v začetnih letih njegove življenjske dobe obračunati manjše davke, v 

naslednjih letih pa večje. Če se nato sedanjo vrednost izdatkov v zvezi z obračunanimi 

davki diskontira, lahko ugotovimo, da hitrejše amortiziranje osnovnega sredstva 

zmanjšuje njegovo sedanjo vrednost. To pomeni, da bomo žrtvovali manj denarja za 

osnovno sredstvo (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak, 2000,357-358).  

 

2.1.2 Stroški porabljenega materiala 

 

Opredmetena osnovna sredstva, vključena v poslovni sistem, predstavljajo 

razpoložljivo proizvodno zmogljivost tega poslovnega sistema. Zato morajo biti v takšni 

obliki in sestavi, da so optimalno izkoriščena. Material so tista prvina poslovnega 

procesa, katera zapolnjuje in izkorišča razpoložljiva osnovna sredstva. Za uspeh 

podjetja je zelo pomembno, da sta ti dve prvini poslovnega procesa usklajeni, saj tako 

ena kot druga v  poslovnem procesu povzročata stroške. Kvalitetna osnovna sredstva in 

primerna tehnologija sta jamstvo za maksimalno izkoriščenost uporabljenega materiala, 

z čim manj odpada in izmeta. V proizvodnem procesu moramo ugotoviti ustrezne  

postopke, s pomočjo katerih bo material čim bolje izkoriščen, hkrati pa bodo stroški  

povezani z izmetom in odpadom čim nižji. 

V proizvodnem procesu material kroži iz enega v drugi poslovni postopek in opravi 

več zaporednih krogov v enem letu.   

 

Material je tista vrsta vložkov v proizvodnem procesu, ki imajo naslednje 

značilnosti (Rebernik, 1999, 217) : 

- v poslovnem procesu sodelujejo enkrat  in se v njem porabijo, 
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- med poslovnim procesom spremenijo obliko, kar pomeni, da prenehajo 

obstajati v svoji prvotni obliki, 

- snovno preidejo v izdelek, kadar gre za osnovni material in snovno ne 

preidejo v izdelek, kadar gre za pomožni material. 

 

Ugotavljanje višine stroškov porabljenega materiala je izredno pomembno, saj lahko 

že njihovo manjše relativno znižanje bistveno izboljša ekonomski uspeh poslovanja. To 

velja še posebno za proizvodna  podjetja, v katerih je delež teh stroškov relativno visok. 

Njihovo višino lahko določimo, če pomnožimo porabljene količine materiala z 

ustreznimi cenami. Pomembno je tudi, katere cene izberemo za vrednotenje porabljenih 

količin materiala. Stroški materiala so odvisni od kolikostnega postopka vrednotenja 

učinkov. Tako lahko vrednotimo po povprečni nabavni ceni, lahko uporabimo LIFO, 

FIFO. HIFO, LIFO metodo vrednotenja učinkov (Melavc, 2003, 81).  Z uporabo 

različnih kolikostnih postopkov vrednotenja učinkov vplivamo na višino stroškov 

porabljenega materiala, kar je pomembno, saj daje vsaka od poznanih metod drugačno 

višino materialnih stroškov. To pa posledično vpliva na izkazan ekonomski rezultat 

poslovanja podjetja, pa tudi na višino vrednosti, po kateri bo podjetje izkazovalo svoje 

zaloge.   

 

Material je prvina poslovnega procesa, ki se v proizvodnem procesu zavrti večkrat 

na leto, zato je zelo pomemben čas zadrževanja materiala v proizvodnem procesu in 

njegova pretočnost skozi proizvodni proces. Proizvodni proces mora biti organiziran 

tako, da se material čim manj časa zadržuje v različnih proizvodnih fazah, kar pomeni, 

da moramo skrbeti, da so zaloge materiala optimalne, glede na vrsto proizvodnje. Dnevi 

vezave materiala v proizvodnem procesu nam dajo koeficient obračanja. Krajši kot je 

čas vezave, večji je koeficient obračanja. To pomeni, da se proizvodni ciklus večkrat 

zavrti in povzroči manjše materialne stroške, s tem pa večji ekonomski uspeh 

poslovnega subjekta. 

 

2.1.3 Stroški dela 

Za funkcioniranje proizvodnega procesa so potrebni zaposlenci, kateri s pomočjo 

delovnih sredstev spreminjajo predmete dela v izdelke. Različni proizvodni procesi 
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zahtevajo različne zaposlence. Visoko tehnološko razviti in avtomatizirani proizvodni 

procesi zahtevajo visoko izobražene in strokovno usposobljene zaposlence. Delovno 

intenzivne panoge zaposlujejo večje število zaposlencev, kar pomeni večji strošek dela. 

Tako kot mora podjetje zagotoviti opredmetena osnovna sredstva in material, mora 

zagotoviti tudi ustrezno strukturo zaposlencev.  

V strokovni literaturi različni avtorji navajajo različne pristope na upravljanje s 

človeškimi viri. Tako profesor Franko Milost v svojem delu Računovodstvo človeških 

zmožnosti  navaja drugačen pristop do vrednotenja dela zaposlencev, kot je le-to 

vrednoteno v klasičnem računovodstvu. Navaja, da je človekovo delo pomembna prvina 

poslovnega procesa, vendar pa njegova vrednost ni izkazana med sredstvi v klasični 

bilanci stanja. Tudi naložbe v zaposlene ne povečujejo njegove vrednosti, ampak imajo 

že ob nastanku značaj stroškov. Delež stroškov v zvezi z zaposlenimi v lastni ceni 

poslovnih učinkov ja tako vse večji in v nekaterih dejavnostih je že tudi prevladujoč. 

Človekovo delo je tako najpomembnejša prvina poslovnega procesa, vendar pa njegova 

vrednost ni izkazana med sredstvi v klasični bilanci stanja(Milost, 2001, 170). 

 

Tukaj se nam odpira vprašanje naložb v zaposlence. Pridobivanje in usposabljanje 

zaposlencev za opravljanje določenih nalog, predstavlja za podjetje velik strošek. Za 

uspešen razvoj in vzpon poslovnega  subjekta na trgu mora le– ta nenehno skrbeti za 

vzgojo in izobraževanje kvalitetnih kadrov, kar je za podjetje strošek. Vsak zaposleni 

mora sproščati svojo ustvarjalnost in na ta način prispevati k čim boljšemu izkoriščanju 

drugih prvin poslovnega procesa.  Včasih je bilo delo razdeljeno na fizično in umsko, 

danes se ta meja vedno bolj briše. Tako nimamo več čistega fizičnega in umskega dela. 

Razmere na trgu se hitro spreminjajo in temu mora slediti tudi podjetje. Najhitreje 

prilagodljiva poslovna prvina je zaposlenec, to  pomeni na trgu uspeh. Podjetje, ki 

razpolaga s kvalitetnim kadrom, je vedno korak pred konkurenco. Zaposlenci so 

podjetni, inovativni, ustvarjalni, k uspehu jih dodatno motivira primerno delovno 

okolje; tako nastajajo novi izdelki. Iz navedenega lahko zaključim, da je veliko 

dejavnikov, ki so potrebni za uspešno in učinkovito delovanje zaposlencev v podjetju. 

Vsi ti dejavniki ustvarjajo stroške, vendar strokovni in usposobljen kadar podjetju 

prinaša več prihodkov kot odhodkov. 
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Sodobni avtorji literature o poslovodnem računovodstvu razčlenjujejo stroške dela 

najprej na stroške plač in na dajatve na podlagi plač (za pokojninsko in socialno 

zavarovanje) ter oba dela podrobno vsebinsko opredeljujejo. Veliko pozornost 

posvečajo pravilom, ki vplivajo na določanje plač zaposlencem. Podrobno opredeljujejo 

tudi dejavnike, ki vplivajo na obračunavanje plač, nato pa analizirajo, zakaj se spremeni 

celotni sistem nagrajevanja, ki izraža obseg dela, in kakšne so posledice spremembe 

razmerij med najmanjšo in največjo plačo na vrednost točke (Turk, Kavčič, Kokotec 

Novak, 2000, 258-272). 

 

2.1.4 Stroški sprotnih kupljenih storitev 

 

Storitve največkrat obravnavamo, kot prvino poslovnega procesa, ki nima 

opredmetene pojavne oblike, trenutek njihove priskrbe in porabe je isti. Takšno 

obnašanje te prvine poslovnega procesa, je značilno le za sprotne storitve, pri katerih 

koristnost preneha z enkratno uporabo. Med takšne sodijo prevozne, poštne, komunalne 

ter razne svetovalne storitve (Melavc, 2003, 32). 

Podjetje si lahko posamezno vrsto sprotnih storitev priskrbi tako, da jih kupi na trgu, 

ali si jih priskrbi samo z ustrezno dejavnostjo znotraj svojih lastnih dejavnosti. Sprotne 

storitve, te podjetje kupuje na trgu, so  kupljene sprotne storitve. Imenujemo jih tudi 

izvirne storitve. V lastnem podjetju proizvedene sprotne storitve imenujemo lastne 

sprotne storitve oziroma izvedene storitve. V obeh primerih je potrebno poznati ceno 

storitev, ki je lahko glede na možnost priskrbe tržna cena za kupljene sprotne storitve ali 

neka notranja cena, izračunana na podlagi vseh ali dela stroškov poslovnega sistema, ki 

proizvaja in troši lastne storitve. Za naše podjetje so pomembne predvsem nabavne cene 

sprotnih kupljenih storitev (Melavc, 2003,33).  

 

2.2 Stroški po obsegu dejavnosti - stalni in spremenljivi stroški 

 
Stroški  oziroma odhodki so ena od dveh odločujočih prvin za opredeljevanje 

poslovnega izida poslovnega sistema. Višina posamezne vrste stroška je odvisna od 

zmanjšanja določene vrste sredstev ali začasnega povečanja obveznosti do virov 

sredstev zaradi nastajanja novih učinkov. Zmanjšanje določene vrste sredstev 

izračunamo kot zmnožek porabljene količine dobrin in njene nabavne cene. Na takšni 
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podlagi izračunani stroški so stroški porabljenih sredstev, stroški dela, in stroški 

uporabljenih tujih virov sredstev. Njihovo izhodišče so tri prvine poslovnega sistema: 

sredstva, zaposlenci in obveznosti do virov sredstev (Melavc, 2003, 135). 

V podjetju nastajajo različni stroški, ki se na spremembo v obsegu delovanja 

podjetja ne odzivajo enako. Kadar stroške proučujemo glede na njihovo obnašanje 

oziroma odzivanje na spremembe v obsegu poslovanja, potem razlikujemo stalne in 

spremenljive stroške. Za razvrščanje stroškov na stalne in spremenljive ponavadi 

upoštevamo eno obračunsko obdobje, eno leto. Kateri so stalni in kateri spremenljivi, je 

odvisno predvsem od obdobja proučevanja. Čim krajše obdobje upoštevamo, tem več 

stroškov je stalnih in obratno. Če proučujemo gibanje stroškov v zelo dolgem obdobju, 

postane večina stroškov spremenljivih (Turk, Kavčič, Kokotec Novak, 2000, 258-272). 

 

Občutljivost višine posamezne vrste stroškov na spreminjanje obsega dejavnosti 

poslovnega sistema ali na tok časa je vzrok za delitev celotnih stroškov na stalne in 

spremenljive (Melavc, 2003, 135). 

 

2.2.1 Stalni stroški 

 

Stalne stroške povzročajo stalni vložki, s katerimi razpolaga poslovni sistem. Stalni 

vložki so prvine, kot so na primer stroji, oprema, zgradbe in podobno, katerih 

življenjska doba je daljša od enega poslovnega procesa. To so stroški katerih višina se 

ne spremeni tako dolgo, dokler se ne spremeni obseg rabe fiksnih vložkov, primeri 

fiksnih vložkov so predvsem stroški amortizacije, najemnine, stroški finančne strukture 

podjetja, razne zavarovalne premije, davki, plače vodilnih zaposlencev in podobno 

(Repovž, Rebernik, 2000, 128). 

Celotne stroške, ki se ne spreminjajo s spreminjanjem obsega dejavnosti znotraj 

možnega obsega dejavnosti, imenujemo celotni stalni stroški. Stalni stroški nastajajo ne 

glede na to, ali poslovni sistem proizvaja nove učinke ali ne. Stalni stroški so na enoto 

novega učinka najnižji takrat, kadar poslovni sistem maksimalno izkorišča možni obseg 

dejavnosti oz. ko poslovni sistem  obratuje na zgornji možni meji obratovanja. Obratno 

pa so stalni stroški na enoto novega učinka najvišji, ko poslovni sistem obratuje na 

najnižji možni stopnji obratovanja. Če pa poslovanje poslovnega sistema popolnoma 
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zamre, potem so celotni stalni stroški enaki izgubi. Izgube ne bo več, ko bo poslovni 

sistem posloval na ravni kritične točke gospodarnosti, ali pa če poslovni sistem preneha 

obstajati (Melavc, 2003, 141–142). 

 

Poznamo dve osnovni vrsti stalnih stroškov, in sicer: 

- neomejeno ali absolutno stalne stroške 

- omejeno ali relativno stalne stroške 

 

Neomejeno ali absolutno stalni stroški 

 
Ti ostajajo kot celota vedno enaki, kar pomeni,  da se s spreminjanjem obsega 

dejavnosti ne spreminjajo znotraj danih meja. Neomejeno stalni stroški na enoto učinka 

bodo nazadovali z naraščajočim obsegom dejavnosti, oziroma bodo napredovali z 

nazadovanjem obsega dejavnosti. Gre za nazadujoči ali napredujoči učinek neomejeno 

stalnih stroškov na stroškovno ceno učinka. 

Celotne neomejeno stalne stroške lahko razdelimo na koristne in jalove. Najlažje jih 

bomo razumeli tako, da celotne neomejene stalne stroške delimo z možnim obsegom 

dejavnosti, na katero se nanašajo. Tako dobimo celotne stalne stroške na enoto možne 

dejavnosti. Celotni koristni stalni stroški nekega razdobja so enaki zmnožku količine 

načrtovanega ali uresničenega izrabljenega možnega obsega dejavnosti in stalnih 

stroškov na enoto možne dejavnosti. Jalovi stalni stroški nekega razdobja pa so 

zmnožek količine načrtovanega ali uresničenega neizkoriščenega možnega obsega 

dejavnosti in stalnih stroškov ne enoto možne dejavnosti (Melavc, 2003, 144,145). 

 

Omejeno ali relativno stalni stroški 

 

Poslovni sistem lahko proizvaja izdelke znotraj določenega možnega obsega 

dejavnosti. Ta možni obseg dejavnosti se lahko razdeli na več manjših področij obsega, 

lahko se proizvodni proces opravlja v več izmenah, tako da vsaka izmena predstavlja 

možni obseg dejavnosti. Znotraj možnega obsega dejavnosti se stalni stroški ob drugih 

nespremenjenih pogojih ne spreminjajo in so vedno enaki. Pri prehodu iz enega 

možnega obsega dejavnosti v drugega, pa se celotni stalni stroški spremenijo, brez tesne 

povezave s spremembo v obsegu dejavnosti. Sprememba je posledica zagotovitve 
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dodatnih prvin poslovnega procesa, ki so potrebne za nov možni obseg dejavnosti 

(Melavc, 2003, 147). Gre za stopničasto naraščanje stalnih stroškov. V primeru uvedbe 

nove izmene, se stalni stroški povečajo za stroške,  potrebne za uvedbo dodatne izmene, 

ki sicer ne bi nastali, če se ne bi odločili za uvedbo dodatne izmene. Primeri dodatnih 

stalnih stroškov so nakup dodatnih delovnih sredstev za povečan obseg proizvodne ali 

dodaten najem proizvodnih prostorov. Za dodaten nakup delovnih sredstev moramo 

najeti nova posojila in nastanejo stroški obrest. Iz delovnih sredstev nastajajo stroški 

amortizacije, pri dodatnem najemu nastanejo stroški najemnin. 

 

2.2.2 Spremenljivi stroški 

 

Spremenljivi stroški se kot celota spreminjajo v isto smer kot se spreminja obseg 

dejavnosti v poslovnem sistemu. Sorazmerno spremenljivi stroški na enoto proizvoda so 

vedno enaki in niso odvisni od obsega dejavnosti. Spreminjajo se samo kot celota. 

Spremenljivi stroški v podjetju so material, ki je potreben v proizvodnji izdelkov, 

proizvodni delavci, energija, prevozni stroški, sprotne kupljene storitve, namenjene za 

proizvodni proces, oziroma vsi spremenljivi vložki, ki so potrebni za proizvodnjo 

izdelkov. Raba spremenljivih vložkov povzroča spremenljive stroške. Ko podjetje ne 

proizvaja nič, so celotni spremenljivi stroški enaki nič. Največji pa so takrat, ko podjetje 

proizvaja na svoji zgornji točki možnega obsega proizvodnje. Poznamo napredujoče oz. 

progresivne, sorazmerne in nazadujoče oz. degresivne spremenljive stroške. Primer 

takšnega obnašanja spremenljivih stroškov je proizvodnja novega izdelka. Zaradi  

neutečenosti proizvodnega procesa imamo na začetku progresivne spremenljive stroške, 

nato sledi obdobje sorazmernih spremenljivih stroškov, kasneje, v fazi zrelosti 

proizvodnega procesa pa se pojavijo degresivni spremenljivi stroški. Stroški spremljajo 

življenjski cikel izdelka.  

 

2.3 Proizvajalni in neproizvajalni stroški 

 

Stroški so povezani z delovanjem poslovnih funkcij podjetja. Tako jih lahko delimo 

po posameznih poslovnih funkcijah v podjetju. Ker je večina poslovnih funkcij v 

podjetju razvita zato, da lahko potem, ko so možnosti in potrebe prodajne funkcije 
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opredeljene, uspešno deluje proizvajalna funkcija, so velikokrat stroški po tem vidiku 

razvrščeni le na stroške proizvajanja in neproizvajanja. Pomembnost razvrščanja 

stroškov na proizvajalne in neproizvajalne izhaja tudi iz slovenskih računovodskih 

standardov, ki priporočajo vrednotenje poslovnih učinkov po stroških proizvajanja. 

Pomembno je zato, da dobimo eno od možnih podlag za vrednotenje zalog 

nedokončanih in dokončanih izdelkov(Turk, Kavčič, Kokotec Novak, 2000, 80). 

 Ugotavljanje proizvajalnih in neproizvajalnih stroškov je zelo pomembno takrat, 

kadar hočemo v podjetju ugotoviti, koliko nas posamezna funkcija stane oz. kadar 

hočemo ugotoviti njen delež v skupnih stroških. Tako nastanejo podlage za razpravo o 

racionalizaciji poslovnih funkcij, zmanjševanju skupnih stroškov, uspešnega prodora 

izdelka na trg, o možnostih proizvodnje in prodaje novega izdelka, tako postane 

invencija inovacija. 

 

2.4 Stroški stroškovnih mest  

 

Stroškovno mesto bi lahko opredelili kot funkcijsko, prostorsko ali stvarno 

zaokrožen del podjetja, na katerem oz. v zvezi s katerim se pri poslovanju pojavljajo 

stroški, ki jih je mogoče razporejati na proizvode ( Hočevar, 2000, 13). 

 

Stroškovno mesto opredelimo kot funkcijsko, prostorsko ali organizacijsko 

zaokroženo celoto, za katero je stroške mogoče evidentirati, spremljati in nadzirati. 

Temeljna razloga za uvedbo stroškovnega mesta sta nadzorovanje in obvladovanje 

stroškov (Repovž, Rebernik, 2000, 143 – 144).  

 

Število stroškovnih mest in njihovo poimenovanje  je odvisno od vrste dejavnosti 

podjetja in velikosti le–tega. Stroškovna mesta lahko razčlenimo na temeljna in splošna 

oziroma proizvajalna in neproizvajalna. Temeljno stroškovno mesto je proizvajalno 

stroškovno mesto ali stroškovno mesto kakšne druge dejavnosti, na katerem stroške 

zbiramo neposredno.  Splošna stroškovna mesta pa so stroškovna mesta, na katerih 

zbiramo stroške, ki se ne dajo neposredno zbrati na kakem temeljnem stroškovnem 

mestu in jih kasneje razdelimo na temeljna stroškovna mesta s koeficienti dodatka 
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splošnih stroškov.  Pomen koeficienta dodatka splošnih stroškov je v razporejanju 

ustreznega dela splošnih stroškov na proizvode.  

Primeri neproizvajalnih stroškovnih mest so lahko nabavna, prodajna, pravna, 

kadrovska, raziskovalna in poslovodska služba v podjetju. Stroške evidentiramo na 

stroškovnih mestih zato, da bi jih lažje obvladovali, pri tem se srečamo z neposrednimi 

in posrednimi stroški.   

 

2.4.1 Neposredni stroški stroškovnih mest 

 
Neposredni stroški proizvajalnega ali neproizvajalnega stroškovnega mesta so tisti 

stroški, za katere vemo, da so nastali na tem stroškovnem mestu in so neposredno 

vezani na to stroškovno mesto. Primer neproizvajalnega stroškovnega mesta v podjetju 

je stroškovno mesto nabava. Vsi stroški, ki nastanejo v podjetju v povezavi z nabavno 

službo, neposredno bremenijo to stroškovno mesto. Primer proizvajalnega stroškovnega 

mesta v podjetju:  

Montaža – vsi stroški, ki nastanejo v podjetju v povezavi z montažo, neposredno 

bremenijo to stroškovno mesto. 

 

2.4.2 Posredni stroški stroškovnih mest 

 

V podjetju nastajajo številni posredni stroški, tako na proizvajalnih kot na 

neproizvajalnih stroškovnih mestih. Posredni stroški stroškovnih mest imajo enake 

lastnosti kot posredni stroški stroškovnih nosilcev, zato je  njihovo ugotavljanje in 

proučevanje enako kot proučevanje posrednih stroškov stroškovnih nosilcev.  Posredne 

stroške razporejamo na stroškovne nosilce na podlagi koeficienta dodatka posrednih 

stroškov. Znesek posrednih stroškov, ki bremeni posamezni stroškovni nosilec, 

ugotovimo tako, da znesek osnove, pomnožimo z izračunanim koeficientom dodatka 

posrednih stroškov.  

 

2.5 Stroški stroškovnih nosilcev 

 

Stroški vedno nastanejo zaradi nekega namena ali cilja. Cilj podjetja je nedvoumno 

proizvodnja izdelkov ali storitev.  
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Stroškovni nosilci so nedokončani izdelki ali storitve, zaradi katerih nastajajo v 

podjetju stroški. To so tisti učinki, ki jih bomo prodali in ki morajo pokriti stroške, 

zaradi katerih so nastali (Repovž, Rebernik,2000,145). 

 

Cilj ugotavljanja stroškov stroškovnih nosilcev je spoznati, koliko nas 

posamezni izdelek stane. To je pomembno zato, ker mora biti vrednost izdelka ali 

storitve na nek način primerljiva z oportunitetnimi stroški. Na osnovi teh stroškov se 

kupec odloča ali je koristnost izdelka ali storitev enaka vrednosti denarja, ki ga bo 

za to plačal. Kupec se namreč odloča na osnovi svojih oportunitetnih stroškov 

(Repovž, Rebernik, 2000, 145, Rebernik, 1999, 199). 

 

S stroški je potrebno obremeniti njihovega povzročitelja, ki ga imenujemo 

stroškovni nosilec. Stroškovni nosilec je vsak proizvod, polproizvod ali 

nedokončani proizvod ali storitev, ki izhaja iz proizvajalne, poslovodne ali 

informacijske dejavnosti (Melavc, 2003, 133). 

 

Slovenski računovodski standardi ožje in natančneje opredeljujejo pojem stroškovni 

nosilec, ko pravijo, da je stroškovni nosilec poslovni učinek, zaradi katerega se 

pojavljajo stroški in s katerim jih je treba tudi povezovati. Stroškovni nosilec je lahko 

celotna količina istovrstnih ali sorodnih poslovnih učinkov obračunskega obdobja 

oziroma niz poslovnih učinkov obračunskega obdobja, posamezni poslovni učinek ali 

del poslovnega učinka. Končni poslovni učinki so poslovni učinki, namenjeni prodaji ali 

vključevanju med osnovna sredstva istega podjetja, vsi drugi stroškovni nosilci so 

začasni stroškovni nosilci. Pri določanju števila stroškovnih nosilcev mora podjetje 

upoštevati, ali se ukvarja z množinsko oziroma procesno dejavnostjo ali nasprotno, z 

serijsko oziroma posamično dejavnostjo po naročilih (SRS, 2001, 16). 

Stroškovni nosilec je le tehnično ime za namen, za katerega se stroški ugotavljajo. 

Biti mora natančno določen in razumljiv. V podjetju se je treba odločiti, kaj bo 

opredeljeno kot stroškovni nosilec. To je odvisno od tega, kakšne informacije 

poslovodstvo potrebuje za odločanje in kako se stroški razlikujejo po stroškovnih 

nosilcih. Ugotavljanje stroškov po stroškovnih nosilcih najpogosteje vključuje; 
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- zbiranje stroškov  po izvirnih vrstah stroškov (stroški dela, materiala, 

storitev) in 

- razporejanje stroškov na enega ali več stroškovnih nosilcev. 

Razporejanje stroškov po stroškovnih nosilcih v praksi povzroča največ težav. To 

težavno razporejanje povzroča delitev na neposredne in posredne stroške. Osnovno 

merilo za takšno delitev je, ali so ti stroški v posredni ali neposredni povezavi s 

stroškovnim nosilcem in so ugotovljivi v skladu z gospodarnostjo poslovanja.  

 

2.5.1 Neposredni stroški stroškovnih nosilcev 

 
 To so tiste vrste stroškov, ki jih lahko že v trenutku nastanka razporedimo na 

stroškovni nosilec oziroma jih je stroškovni nosilec povzročil. Za te stroške vemo so bili 

povzročeni in v kakšni višini. Vemo, kateremu stroškovnemu nosilcu neposredno 

pripadajo, in lahko neposredno ugotovimo njihovo velikost na enoto poslovnega učinka. 

 

2.5.2 Posredni stroški stroškovnih nosilcev 

 

V podjetju nastajajo določeni stroški neodvisno od poslovnega procesa in niso 

neposredno vezani na nastanek novih učinkov. Ti stroški se nanašajo na več različnih 

novih učinkov določenega poslovnega sistema, ki izhajajo iz določenega postopka 

poslovnega sistema kot celota. Te stroške lahko razdelimo na posamezni novi učinek 

določenega poslovnega sistema le posredno, potem ko jih zbrane in ugotovljene na 

podlagi neke podlage  za njihovo razdelitev porazdelimo na prizadete nove učinke 

(Melavc, 2003,131).  

Posredne stroške razporejamo na stroškovne nosilce na podlagi koeficienta dodatka 

posrednih stroškov. Znesek posrednih stroškov, ki bremeni posamezni stroškovni 

nosilec, ugotovimo tako, da znesek osnove, pomnožimo z izračunanim koeficientom 

dodatka posrednih stroškov. Osnove za razporejanje posrednih stroškov so lahko 

različne. Pomembno je, da so pravilno izbrane in čim bolj povezane s kategorijo 

posrednih stroškov, ki jo razporejamo na podlagi izbrane osnove. Izbira osnove je 

bistvenega pomena za ugotavljanje stroškovne cene poslovnega učinka. 
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Splošna formula za izračun koeficienta dodatka posrednih stroškov je: 

 

stroškovposrednihdodajanjezaOsnova
stroškiPosrednistroškovposrednihdodatkaKoeficient =  
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3  EKSPERIMENTALNI DEL 

 

3.1 Predstavitev podjetja Želod 

 

3.1.1 Želod skozi čas 

 

Maribor je bil v Jugoslaviji močan bazen kovinsko predelovalne industrije. Tukaj 

smo imeli močna podjetja, v katerih se je akumuliralo veliko znanja. Z razpadom 

Jugoslavije je razpadel tudi trg za vsa ta podjetja. Pričeti smo morali z iskanjem novih 

tržišč,  predvsem pa smo morali razvijati nove izdelke. Živimo ob Pohorju, ki je bogato 

z gozdovi in lesno surovino. Tako nam je odprta knjiga narave ponudila idejo, kam naj 

usmerimo svojo podjetniško iniciativo in znanje. Leta 1990 smo v prepričanju, da bomo 

uspešno prodrli na zahodnoevropsko tržišče, začeli s proizvodnjo enostavnih lesnih 

transporterjev, saj smo izgubili jugoslovansko tržišče, na katerega  smo bili navezani. 

Kaj kmalu smo ugotovili, da bomo morali za uspeh na zahodnoevropskem trgu   

ponuditi veliko več kot preproste transporterje. Za preživetje na tem trgu smo 

potrebovali kompleksne rešitve. Potrebno je bilo dograditi proizvodne prostore, 

povečati projektni biro, prodirati na trg z novimi rešitvami. Tako se je povečevalo 

število zaposlenih in danes je v podjetju 73 zaposlencev. Dejavnost podjetja je lesno 

obdelovalni inženiring in proizvodnja raznih naprav v lesni industriji. 

 

3.1.2 Vizija, smotri, poslanstvo podjetja Želod 

 
Vizija 

- Razviti ugledno dolgoročno uspešno podjetje, katerega delovanje bo 

v skladu s sodobno podjetniško kulturo in poslovno etiko. 

- Razvijati nove izdelke in z njimi prodirati na nova tržišča. 

- Dolgoročna konkurenčna prednost pred konkurenti, ki se kaže v 

odlični kakovosti izdelkov in storitev. 

- Zadovoljevanje interesov udeležencev. 

- Inovativnost. 

- Stimulativno delovno okolje. 

19 



Eksperimentalni del 

Smotri 

- Trajna rast in razvoj podjetja. 

- Trajna in primerna donosnost kapitala (dobiček), pritegnitev novih 

vlagateljev in s tem razširitev podjetja. 

- Razširitev proizvodnega programa in povečanje tržnega deleža. 

- Razvoj novih proizvodnih programov in tehnoloških rešitev. 

- Povečanje produktivnosti strojne opreme in maksimiranje izkoristkov 

surovine. 

- Možnost zaposlovanja strokovnega kadra. 

- Razvoj podjetniške kulture. 

 

Poslanstvo 

- Podjetje predstavlja ekonomsko orodje za uresničevanje vizije in 

smotrov lastnikov podjetja, managementa in zaposlenih. Zastavljeni 

dolgoročni cilji razvoja in rasti podjetja bodo uspešno izvedeni preko 

taktičnih in operativnih ciljev. Dolgoročni cilji predstavljajo vodilo 

razvoja. Tako zasnovana  strategija podjetja daje v okolju ugled 

zanesljivega  poslovnega partnerja. Nove ideje nam zapolnjujejo 

prazen prostor v mozaiku strukture ciljev. Nove ideje se lahko 

porajajo v okolju, kjer vlada ustvarjalna podjetniška klima, naravnana 

na razvoj in rast podjetja. Management podjetja mora ustvarjati klimo 

sodelavcev, mentorjev, ne delegiranja oz. vodenja nadrejeni 

podrejeni. V večji meri horizontalna delitev nalog, vendar pa mora 

biti jasno, kakšne pristojnosti in odgovornosti imajo zaposleni. V 

takšnem podjetju se zaposleni počutijo domače in čutijo varnost. 

Prevladuje duh pozitivizma, s tem so odprta vrata novim strokovnim 

sodelavcem in novim potencialnim vlagateljem v podjetje. 
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3.1.3 Organizacijska struktura podjetja 

 

Organizacijska struktura v podjetju je prikazana na sliki 1. 

 

Slika 3.1 Organizacijska struktura podjetja 

 

Prodajna 
služba 

Konstrukcija 
- razvoj 
- projektiranje 
- konstruiranje 
- priprava 

tehnične 
dokumentacije 

Proizvodnja 

Mehanska 
montaža 

Elektro 
montaža 

Servisna 
služba 

Dokumentacija 
Arhiv 

Informatika 

Želod 
Vodstvo podjetja 

Nabavna 
služba 

Skladišče 

Finančna služba 
Računovodstvo 
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Iz podane slike je razvidno, da je podjetje razdeljeno na deset oddelkov. Za vsak 

oddelek je odgovorna oseba, ki načrtuje in spremlja delo, usklajuje delo z ostalimi 

oddelki ter usklajeno s strategijo podjetja in letnimi plani pripravi operativni plan dela v 

svojem oddelku. Pri takšni organizacijski obliki je pomembna komunikacija med 

oddelki in v oddelku, da proizvodni proces teče nemoteno in  je pretok informacij 

učinkovit. V nadaljevanju bom na kratko predstavil proizvodno in prodajno službo v 

podjetju, ostali oddelki so pri obravnavani tematiki manj pomembni. 

 

3.1.4 Proizvodni proces 

 

Podjetje izdeluje specifično opremo za znanega kupca, kar pomeni, da se različni 

izdelki proizvajajo v manjših serijah. Primerno naravi dela je potrebno organizirati 

proizvodni proces. Določen del proizvodnje, predvsem zahtevne operacije, opravi 

podjetje samo, določen del pa v kooperaciji s podizvajalci. V podjetju se pripravi 

dokumentacija za vsak izdelek. Pripravijo se idejne zasnove, nato oddelek konstrukcije 

pripravi potrebno dokumentacijo za tehnologijo, proizvodnjo in montažo. Tehnologija 

določi vse potrebne delovne operacije, potrebo po materialu in času, potrebnem za 

izdelavo določenih delov, predpiše potrebne delovne operacije na določeni strojni 

opremi in na koncu iz navedenih podatkov  pripravi predkalkulacijo po proizvajalnih 

stroških. Določene sestavne dele naredijo kooperanti, določene sestavne dele se kupi na 

trgu. Temu sledi mehanska in elektro montaža izdelkov v proizvodnih prostorih. Po 

končani montaži in testiranju opreme sledi montaža opreme pri kupcu in končno predaja 

opreme kupcu. 

Proizvodni program zahteva predvsem v konstrukciji visoko izobraženo in izkušeno 

ekipo strokovnega osebja, saj morajo v sorazmerno kratkem času pripraviti ustrezno 

dokumentacijo. Prav tako je potrebna močna prodajna služba, ki nenehno skrbi, da ima 

proizvodnja dovolj dela. V podjetju je zaposlenega veliko neproizvajalnega osebja in 

temu primerno veliko tehnične opreme. Vse to predstavlja velik del neproizvajalnih 

stroškov. 

 

 

 

22 



Eksperimentalni del 

3.1.5 Prodajna služba v podjetju 

 

Podjetje Želod se ukvarja z maloserijsko oziroma posamično proizvodnjo. 

Proizvodni program je pester in se nenehno dopolnjuje z novimi izdelki in tehnološkimi 

rešitvami. Za uspešno poslovanje podjetja in zapolnitev proizvodnih zmogljivosti 

potrebujemo močno in razvejano prodajno mrežo. Vsak prodajni referent pokriva svoj 

del tržišča. Tako na primer en prodajni referent pokriva Vzhodno Evropo in Balkan, 

naslednji pokriva Skandinavijo, dva prodajna referenta pokrivata trg nekdanje Sovjetske 

zveze, dva  Srednjo Evropo itd. Prodajni referent ima na svojem tržišču še nekaj podjetij 

- zastopnikov, katere tudi tržijo našo opremo.  Prodajamo na različnih trgih. Vsak trg je 

specifičen in med njimi so velike razlike. Tako srednjeevropski trg zahteva opremo z 

minimalnim številom operativnih delavcev, saj so stroški dela na teh trgih visoki. Na teh 

trgih ponujamo avtomatizirane proizvodne linije. Vzhodno evropski trg povprašuje po 

veliko manj avtomatizirani opremi, saj je tukaj delovna sila veliko cenejša, veliki so 

problemi za pridobitev potrebnih denarnih sredstev, prav tako pa se pojavljajo tudi 

problemi z upravljanjem visoko avtomatizirane opreme. Ti trgi so manj razviti. Mogoče 

je tudi prodajati manj kvalitetne in cenene izdelke, še vedno je močno prisoten vpliv 

delavskega soupravljanja in družbene lastnine, vidne so posledice divje privatizacije in 

načrtnega uničevanja podjetij. Vodstvo podjetja  še vedno razmišlja, da je potrebno ljudi 

zaposliti in ohranjati minimalni socialni mir; nadalje so prepričani, da so delavci cenejši 

kot stroji. Takšno gledanje je uspešno le na krajši rok –  delavec zboli, je na dopustu, v 

tem času povzroča stalne stroške v podjetju, na srednji in dolgi rok pa takšno gledanje 

prinaša izgubo podjetju. Kakovost izdelkov niha, odvisnost od sindikatov se povečuje, 

fleksibilnost podjetja se zmanjšuje. Zaradi nihanj ponudbe in povpraševanja na trgu 

podjetje ni prilagodljivo, zato mora nenehno reševati tekoče težave in ne more usmerjati 

energije v razvoj. Vse to ima za posledico, da se podjetje ne razvija dovolj hitro in s tem 

se razlike med razvitimi in nerazvitimi še povečujejo. Zelo na kratko sem predstavil 

razna tržišča, njihove značilnosti in njihove zahteve.  

Opremo je treba ponuditi primerno tržišču, zahtevam kupcev in prisotnosti 

konkurence. Pri tem moramo vsekakor upoštevati vse navedene dejavnike, pokriti 

moramo stroške v podjetju in zagotoviti določen donos. V določenih primerih 

pripravimo ponudbo na osnovi izkušen in na osnovi podatkov konkurence. Takšno 
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določanje prodajnih cen je nezanesljivo in prinaša negativne posledice. Dogaja se, da s 

ponudbo ne uspemo, cene so bile postavljene previsoko, saj niso bile pripravljene na 

osnovi predkalkulacij, ampak so bile ocenjene izkustveno. Posledica tega je izguba 

posla, kar lahko prinaša izpad proizvodnje. V naslednji ponudbi na drugem ali istem 

tržišču se lahko zgodi, da zaradi bojazni o nezasedenosti proizvodnje in na osnovi 

izkušenj o previsoki ceni opreme v predhodni ponudbi ponudimo prenizko ceno. Ta 

cena ne pokriva stroškov. Za preprečitev takšnih nihanj in zagotavljanje razvoja 

lastnega podjetja potrebujemo ustrezenni model oblikovanja prodajnih cen. Dejstvo je 

tudi, da prodajni referenti nimajo dovolj znanja in razpoložljivega časa, da bi se lahko 

poglobili v stroškovno analizo ponujenih izdelkov. Potrebujejo osnovni model, s 

pomočjo katerega bodo oblikovali prodajno ceno različnih izdelkov tako po vrsti kot po 

dimenzijah.   

 

3.2 Razdelitev podjetja na stroškovna mesta 

 

Stroškovno mesto je opredeljeno kot funkcijsko, prostorsko ali organizacijsko 

zaokrožena celota, v kateri je mogoče evidentirati, spremljati in nadzirati stroške. 

Število stroškovnih mest je odvisno od vrste dejavnosti podjetja in od velikosti podjetja 

(Rebernik, 1999, 198). Na osnovi navedka je podjetje Želod razdeljeno na 14 

stroškovnih mest. Seznam stroškovnih mest je razviden iz tabele 1. 

Organizacijska struktura podjetja se razlikuje od računovodske razdelitve podjetja 

na stroškovna mesta. Podjetje je organizacijsko razdeljeno na deset oddelkov, 

računovodska služba se je odločila in podjetje razdelila na 14 stroškovnih mest.   

 

24 



Eksperimentalni del 

Tabela 3.1 Razdelitev podjetja Želod na stroškovna mesta 

Stroškovno mesta (SM) Naziv stroškovnega mesta Število zaposlencev 

2140 Elektromontažna dela 11 

2151 Montaža strojev 17 

2950 Vodstvo obrata 3 

2960 Vzdrževanja 3 

2970 Servis 6 

9910 Računalniško – informacijski sistem 1 

9912 Prodaja 5 

9915 Marketing in navodila 1 

9919 Elektro projektiva 5 

9921 Konstrukcija 15 

9922 Skladišče 1 

9924 Nabava 1 

9940 Vodstvo družbe 3 

9950 Razvoj 1 

Vir: Notranji podatki družbe na dan 10.6.2005 

 

Iz navedene tabele je razvidno, da imamo v podjetju proizvajalna in neproizvajalna 

stroškovna mesta. Proizvajalna stroškovna mesta so; stroškovno mesto elektromontaža 

in stroškovno mesto montaža strojev, vsa ostala so neproizvajalna stroškovna mesta. 

Stroški, ki nastajajo v podjetju se zbirajo kot neposredni ali posredni stroški na 

določenem stroškovnem mestu. Tako ugotovljeni stroški po stroškovnih mestih se 

porazdelijo na stroškovne nosilce. Neposredni stroški, ki obremenijo določen stroškovni 

nosilec, se neposredno pripišejo temu stroškovnemu nosilcu. Posredni stroški, ki 

nastajajo zaradi vseh ali nekaterih stroškovnih nosilcev, se na določen stroškovni 

nosilec dodajo s pomočjo koeficienta dodatka kosmatega pribitka. Kot osnova za 

dodajanje so proizvajalni stroški. Za oblikovanje prodajne cene izdelkov bomo v 

podjetju uporabili zoženi kakovostni postopek vrednotenja učinkov po proizvajalnih 

stroških, ki omogoča oblikovanje zožene stroškovne cene učinka, stroškovnega nosilca. 

Nerazdeljene stroške pa bomo skupaj s ciljnim dobičkom s pomočjo kosmatega pribitka 

prišteli k zoženi stroškovni ceni vsakega posameznega učinka in v seštevku ugotovili 
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prodajno ceno posameznega novega učinka. Na posamezni stroškovni nosilec so 

razdeljeni predračunani proizvajalni stroški, kosmati pribitek k stroškovni ceni bo 

obsegal vse predračunane neproizvajalne stroške in predračunani dobiček, torej 

razširjeni poslovni izidi – kosmati dobiček.  

 

3.3 Stroškovni nosilci 

 

Stroškovni nosilci so izdelki ali storitve, zaradi katerih nastanejo v podjetju stroški. 

Stroškovni nosilci morajo pokriti stroške, ki so zaradi njih nastali v poslovnem procesu. 

Stroške po stroškovnih nosilcih ugotavljamo zato, da ugotovimo koliko in kakšne 

stroške povzroči izdelava določenega izdelka. Ugotavljanje teh stroškov nam pomaga 

oblikovati prodajno ceno izdelkov na osnovi stroškov. Nadalje lahko primerjamo ceno 

izdelkov na trgu in našo proizvodno ceno. To nam lahko služi kot  podlaga za ponovno 

stroškovno analizo in tehnološko analizo oziroma se lahko vprašamo, kje bomo naredili 

izboljšave, da bo naš izdelek na trgu konkurenčen.  

Proizvodni program podjetja ja zelo pester,  temu primerno pa je tudi pester tudi 

seznam stroškovnih nosilcev.  Podjetje se ukvarja z maloserijsko proizvodnjo. Kupci so 

znani, na zalogo se naredi malo izdelkov. Dejstvo je, da vsak kupec potrebuje sebi 

specifičen izdelek.  

Postopek določanja stroškovnih nosilcev je naslednji. Po sklenitvi kupoprodajne 

pogodbe  med podjetjem Želod in kupcem ali prejete naročilnice s strani kupca se odpre 

delovni nalog. Vsebina delovnega naloga je razvidna iz priloge 1. 

Za vsak stroškovni nosilec se odpre nov delovni nalog na katerega se knjižijo vsi 

stroški. V podjetju poznamo naslednje vrste delovnih nalogov; 

- delovni nalog za izdelke, 

- delovni nalog za storitve, 

- delovni nalog za servis, 

- delovni nalog za montažo, 

- delovni nalog za garancijo. 
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3.4 Oblikovanje prodajne cene 

 

Prodajna služba opravi  razgovor s kupcem, ta pa izpolni vprašalnik (priloga 2). S 

tem pridobimo osnovne podatke za pripravo ustrezne ponudbe. Vsak kupec ima 

specifičen prostor, kjer želi imeti opremo, ima svoje nabavno in prodajno tržišče, temu 

so prilagojene zahteve izdelkov. Na osnovi vseh pridobljenih podatkov je treba 

pripraviti ustrezno ponudbo.  

 

Sedanja praksa oblikovanja prodajne cene lesnih transporterjev 

  

Prodajne cene se oblikujejo s kombinacijo izkušenj, poznanih cen na trgu za enake 

ali podobne izdelke, s pomočjo že doseženih prodajnih cen na enakem ali podobnem 

tržišču in s pomočjo predkalkulacij tehnologije.  

Tehnologija naredi na osnovi dokumentacije, kj jo pripravi oddelek konstrukcije, 

točno predkalkulacijo. Konstrukcijske risbe so osnova za tehnološko pripravo 

proizvodnega procesa in izdelave izdelka. Problem, s katerim se srečujemo pri pripravi 

ponudb, je v tem, da ima vsak izdelek svoje dimenzije, oddelek konstrukcije pa ne more 

pripravljati tako raznolike in obsežne dokumentacije samo za pripravo ponudbe in v 

primeru, da ponudba ni sprejeta, zavreči tako obsežno dokumentacijo. Za pripravo 

takšne dokumentacije je potreben čas in oddelek prodaje ne more čakati s pripravo 

ponudbe. V procesu temeljnega načrtovanja proizvodne linije in iskanju rešitev se 

določene postavke spreminjajo, zamenjajo se vrste transporterjev ali druge opreme, 

iščejo se primernejše rešitve. Stranka lahko popolnoma spremeni začetno idejo, 

potrebno se je prilagoditi novim zahtevam, ter posledično pripraviti novo ponudbo. Da 

bi lahko oddelek konstrukcije temu sledil in pripravljal osnove za tehnologijo, bi v 

nekem obdobju moral biti veliko večji. So pa tudi obdobja, ko so tovrstne zahteve 

manjše in takrat bi bil oddelek konstrukcije prevelik. Podobno velja za oddelek 

tehnologije. Okoliščine, v katerih podjetje posluje, pa zahtevajo zmanjševanje stroškov 

– racionalizacijo; predvsem je pritisk močan na zmanjševanje stalnih stroškov, kamor 

sodijo vsi obravnavani oddelki.  Vsa ta problematika me sili k temu, da poiščemo 

ustrezno rešitev – ustrezni model za oblikovanje prodajne cene transporterjev. 
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3.5 Model za oblikovanje prodajne cene lesnih transporterjev 

 

V poglavju 3.4 sem prikazal dosedanjo prakso oblikovanja prodajne cene lesnih 

transporterjev in s tem povezano problematiko. Jasno je razvidno, da na oblikovanje 

prodajne cene vplivata dva sklopa dejavnikov, in sicer tehnologija s konstrukcijsko 

podlago in proučevanje stroškov. Na kratko bi lahko rekli, da imamo opravka s 

tehnološkimi in ekonomskimi dejavniki. 

 

3.5.1 Tehnološki dejavniki 

 

Celovitost proizvodnih linij, nenehna težnja v razvoju, iskanje rešitev za določene 

probleme nenehno širijo proizvodni program podjetja. V podjetju razvijamo in 

ponujamo valjčne, verižne in tračne transporterje, ter razne kombinacije le–teh med 

seboj. Izdelati želim model, s katerim bom lahko določil prodajno ceno za vsakršno 

obliko in dimenzijo transporterja.V tehnološkem delu sem temu primerno pripravil 

sistematizacijo transporterjev. Transporterje sem najprej razdelil v tri razrede in sicer: 

verižni, valjčni in tračni transporterji. Razrede sem razdelil na skupine, podskupine in 

tipe. V nadaljevanju bom kot primer predstavil samo razred verižnih transporterjev, saj 

bom model  prikazal na teh.  

 

Razred:  V - VERIŽNI 
 

Skupina: VD - VERIŽNI Z NEPOSREDNIM POGONOM 

  VC - VERIŽNI S POSREDNIM POGONOM 

 
Razdelitev transporterjev na dve skupini temelji na različni izvedbi pogona, ostale 

lastnosti so enake za obe skupini in  bom v nadaljevanju obravnaval samo skupino z 

neposrednim pogonom. 

 

Podskupina: VDd - verižni z neposrednim pogonom za deske 

   VDl - verižni z neposrednim pogonom za lepljene nosilce 

   VDp -  verižni z neposrednim pogonom za pakete 
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Opredelil sem tehnične lastnosti transporterjev (tip verige, standardno višino, moč 

motorja – dodati ustrezno formulo za izračun potrebne moči v odvisnosti od 

obremenitve – teže lesa in potrebne hitrosti). Za vsako skupino moram določiti 

izhodiščni transporter kot osnovo za preračunavanje, prav tako moram s pomočjo 

oddelka za tehnologijo pripraviti osnovno ceno za glavne sestavne dele – sklope 

transporterja.  

 

Podskupina: VDd - verižni z neposrednim pogonom za deske 

 
Osnovne lastnosti: 

Osnovna višina: 1000 mm. 

Tip verige: korak 1". 

Osnovni profil za roko: 100 x 50 x 3 mm. 

Osnovni profil za osnovno ogrodje (noge, nosilci): 120 x 60 x 4 mm. 

Osnovni profil za sekundarno ogrodje: 60 x 60 x 4 mm. 

Razporeditev nog: 2000– 2500 mm. 

Razporeditev nosilcev: 2000–2500 mm. 

Moč motorja: Izračunati s pomočjo enačbe P = F (sila) x v (hitrost), upoštevati je treba 

še koeficient trenja in predpisani varnostni faktor. 

  

Osnovni sklopi transporterja:  
1. Ogrodje, osnovni del. 

2. Pogon transporterja (elektromotor, gonilo in pogonska veriga). 

3. Roka (pogonski in napenjalni del, roka z verigo, verižnik in en 

meter pogonske osi). 

4. Naprava za dvig in spust pri dvižno–pogrezljivih. 

5. Pridržala. 

6. Naprava za poedinjenje. 

7. Pnevmatika. 

8. Hidravlika. 

9. Potrošni material. 

10. ∅ pogonske gredi (45 mm, 50 mm, 60 mm). 
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Tipi: VDd1 – enostavni verižni transporter za deske. 

VDd2 – verižni transporter za deske s pridržali. 

VDd3 – verižni transporter za deske s poedinjenjem in pridržali. 

VDd4 – verižni transporter za deske s sojemalci. 

VDd5 – verižni transporter za deske za vertikalni transport. 

VDd6 – verižni transporter za enozložne pakete. 

VDd7 – dvižno pogrezljivi verižni transporter. 

VDd8 – medetažni verižni transporter z enostransko roko. 

 

Podskupina: VDl - verižni z neposrednim pogonom za lepljene nosilce 

 
Osnovne lastnosti: 

Osnovna višina: 1000 mm. 

Tip verige: korak 1". 

Osnovni profil za roko: 140 x 80 x 4 mm. 

Osnovni profil za osnovno ogrodje (noge, nosilci): 120 x 60 x 4 mm. 

Osnovni profil za sekundarno ogrodje: 60 x 60 x 4 mm. 

Razporeditev nog: 2000–2500 mm. 

Razporeditev nosilcev: 2000–2500 mm. 

Moč motorja: Izračunati s pomočjo enečbe P = F (sila) x v (hitrost), upoštevati je treba 

še koeficient trenja in predpisani varnostni faktor. 

  

Osnovni sklopi transporterja:  
1. Ogrodje, osnovni del. 

2. Pogon transporterja (elektro motor, gonilo in pogonska veriga). 

3. Roka (pogonski in napenjalni del, roka z verigo, verižnik in 1 

meter pogonske osi). 

4. Naprava za dvig in spust pri dvižno pogrezljivih. 

5. Pridržala. 

6. Naprava za poedinjenje. 

7. Pnevmatika. 

8. Hidravlika. 

9. Potrošni material. 
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10. ∅ pogonske gredi (45 mm, 50 mm, 60 mm). 

 

Tipi: VDl1 – enostavni verižni transporter za lepljene profile. 

VDl2 – verižni transporter za lepljene profile s pridržali. 

VDl3 – verižni transporter za lepljene profile s poedinjenjem.    

 

Podskupina:  VDp - verižni z neposrednim pogonom za pakete 

 
Osnovne lastnosti: 

Osnovna višina: 500 mm 

Tip verige: korak 11/4". 

Osnovni profil za roko: 180 x 100 x 7 mm. 

Osnovni profil za osnovno ogrodje (noge, nosilci): 120 x 120 x 5 mm. 

Razporeditev nog: 2000 – 2500 mm. 

Razporeditev nosilcev: 2000 – 2500 mm. 

Moč motorja: Izračunati s pomočjo enečbe P = F (sila) x v (hitrost), upoštevati je treba 

še koeficient trenja in predpisani varnostni faktor. 

  

Osnovni sklopi transporterja:  
1. Ogrodje, osnovni del. 

2. Pogon transporterja (elektromotor, gonilo in pogonska veriga). 

3. Roka (pogonski in napenjalni del, roka z verigo, verižnik in en 

meter pogonske osi). 

4. Naprava za dvig in spust pri dvižno pogrezljivih. 

5. Pridržala. 

6. Naprava za poedinjenje. 

7. Pnevmatika. 

8. Hidravlika. 

9. Potrošni material. 

10. ∅ pogonske gredi (45 mm, 50 mm,60 mm). 

Tipi: VDp1 – enostavni verižni transporter za pakete. 

VDp2 – dvižno pogrezljivi verižni transporter za pakete. 
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Iz navedenega primera so razvidni glavni sestavni sklopi transporterja. Določeni 

sklopi so pri določenih podskupinah in tipih enaki (pogonski, napenjalni del), tako da je 

za konkreten primer potrebno spremeniti določene sklope. Sprememba sklopa temelji na 

osnovni enoti sklopa.  

Primer; verižna roka, osnovna cena je določena za 1 meter roke, tako lahko iz znane 

osnove pripravimo poljubno dolžino veje. Prav tako imamo določeno osnovno ogrodje.  

Zahtevan razpon dolžine lesa nam narekuje število vej (primer; dolžina lesa 3–6m, 

narekuje 4 veje).  Za vsak osnovni sklop imamo izdelane konstrukcijske risbe (priloga 

3,4), na osnovi katerih je oddelek tehnologije pripravil tehnološki postopek izdelave in 

predkalkulacije proizvajalnih stroškov. Navedeni podatki so osnova, iz katerih lahko 

pripravimo poljubno dimenzijo transporterja. Tako  imamo v ponudbi pravilno prodajno 

ceno, ki je dejanski odraz proizvodnih zmožnosti podjetja in daje kupcem odgovor. Na 

tak način pripravljeni osnovni sklopi transporterjev nam dajejo možnost sestavljanja 

tako znotraj določene skupine transporterjev kakor tudi med različnimi razredi 

transporterjev.  

  

Primer: 

Za sestavo ponudbe potrebujemo vzdolžni gnani valjčni transporter s prečnim 

verižnim, ki je dvižno pogrezljiv. Kot opcijo moramo kupcu ponuditi tudi tračni 

transporter s pnevmatskimi izmetali. Sedaj moramo poiskati optimalno rešitev za 

navedeni primer. To bomo naredili s primerno kombinacijo glavnih sklopov znotraj 

določenega tipa transporterjev in s kombinacijo različnih razredov. Model nam 

omogoča hitro in zanesljivo rešitev.  Poznana nam je zožena  stroškovna cena  izdelka 

po proizvodnih stroških, prav tako nam je poznan kosmati pribitek k zoženi stroškovni 

ceni posameznega izdelka. Od kupca dobimo povratno informacijo o  tem, ali mu 

ponujena rešitev  odgovarja, oziroma kaj pomeni zanj cena izdelka in kaj pomeni 

ponujena cena na trgu.  Tako pridobimo potrebne informacije za nadaljnje korake pri 

pogajanjih. Vemo, kaj za nas pomeni pridobitev določenega posla ali ga nujno 

potrebujemo ali ne, tudi od tega je odvisna prodajna cena. Prav tako moramo vedeti, 

koliko opreme bomo prodali temu kupcu. Takšen model nam tudi omogoča 

fleksibilnost, saj bomo določene stroške prenesli na druge izdelke, za katere na trgu ni 

tako močne konkurence. 
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3.5.2 Ekonomski dejavniki 

 

Proizvajalni stroški 

 

Tehnološki dejavniki so podlaga za pripravo predkalkulacij sklopov transporterjev 

po proizvajalnih stroških. V ekonomskem delu bomo uporabili zoženi kakovostni 

postopek vrednotenja učinkov po proizvajalnih stroških, oblikovali bomo zoženo 

stroškovno ceno določenega učinka–stroškovnega nosilca. Na stroškovni nosilec so 

razdeljeni predračunani proizvajalni stroški. Med proizvajalne stroške uvrščamo izvirne 

vrste stroškov. To so stroški porabljenega materiala, stroški opredmetenih osnovnih 

sredstev, stroški dela in stroški kupljenih storitev.  

 

Stroški materiala 

Vrsta, količina, kvaliteta predvidenega materiala za določen izdelek je razvidna s 

tehnološko spremnih listov (Priloga 5, 6). Prav tako s teh listov dobimo podatke o 

načrtovanih tehnoloških operacijah. Načrtovano porabo materiala pomnožimo z 

nabavnimi cenami materiala in dobimo strošek materiala. Porabljeni material se v 

podjetju vrednoti po povprečnih nabavnih cenah. 

 

Stroški opredmetenih osnovnih sredstev 

Za izdelavo načrtovanega sestavnega dela je potrebna prisotnost različnih 

opredmetenih osnovnih sredstev,  varilni aparati, CNC obdelovalni centri, razni rezkalni 

stroji, stružnice, stroji za rezanje in drugi stroji. Za vsako delovno sredstvo je na podlagi 

kalkulacije določena cena strojne ure. Sam tehnološki postopek zahteva prisotnost 

različnih delovnih sredstev, kar je razvidno s tehnološko spremnih listov, prav tako je 

razviden načrtovani čas prisotnosti določenega delovnega sredstva.  Na podlagi 

načrtovanega časa prisotnosti določenega delovnega sredstva pri določeni delovni 

operaciji in znani ceni strojne ure dobimo strošek določenega delovnega sredstva v 

izdelku. Za izdelavo določenega izdelka je potrebna prisotnost različnih delovnih 

sredstev, saj vsako delovno sredstvo opravi določeno delovno operacijo, ki si sledijo v 

določenem zaporedju. V tehničnem pogledu je rezultat tega  določen izdelek, v 

ekonomskem pogledu pa to pomeni skupni strošek delovnih sredstev. 
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Stroški dela in kupljenih storitev 

Tako kot sta v tehnološkem postopku načrtovani prisotnost delovnih sredstev in 

poraba materiala, sta načrtovani tudi potrebna prisotnost strokovnega kadra ter poraba 

tujih storitev. 

 

Na navedeni način so v proizvodni proces vključene vse štiri prvine poslovnega 

procesa. Njihova prisotnost povzroča naravne vrste stroškov. Vsi ti stroški so vezani na 

proizvajalni proces in jih zato imenujemo proizvajalni stroški prvin poslovnega procesa 

in njihov seštevek  pa  je vsota proizvajalnih stroškov. 

Tehnolog na podlagi tehnološko spremnih listov pripravi vse potrebne podatke in jih  

vnese v ustrezeni računalniški program. Tukaj se podatki obdelajo, kot rezultat dobimo 

predkalkulacijo po proizvajalnih stroških za določen izdelek.  

 

Neproizvajalni stroški 

 

V predhodni točki sem predstavil postopek vrednotenja proizvajalnih stroškov po 

stroškovnih nosilcih. Za določitev zožene lastne cene moram k proizvajalnim stroškom 

prišteti še neproizvajalne stroške po stroškovnih mestih. V točki 3.2 sem predstavil 

razdelitev podjetja na stroškovna mesta. V tabeli 2 podajam podatke o načrtovanih 

stroških po neproizvajalnih stroškovnih mestih za  leto 2005. Iz tabele 1 v poglavju 3.2 

je razvidno, da imamo v podjetju proizvajalna in neproizvajalna stroškovna mesta. 

Stroški proizvajalnih stroškovnih mest so neposredni stroški in za njih vemo kje so 

nastali in jih neposredno pripišemo določenim stroškovnim nosilcem. Med 

neproizvajalne stroške uvrščamo stroške nabave, prodaje, vzdrževanje, vodstvo 

podjetja, raziskave, konstrukcije itd, za te ne vemo kje so nastali in jih dodajamo 

proizvajalnim na podlagi koeficienta dodatka. Kot osnova za dodajanje kosmatega 

pribitka so proizvajalni stroški. 
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Tabela 3.2 Načrtovani neproizvajalni stroški v podjetju Želod po neproizvajalnih 

stroškovnih mestih v letu 2005 

Stroškovno mesta (SM) Naziv stroškovnega mesta Stroški v  000 SIT 

2950 Vodstvo obrata 24.387 

2960 Vzdrževanja 5.440 

2970 Servis 40.055 

9910 Računalniško informacijski sistem 13.620 

9912 Prodaja 44.016 

9915 Marketing in navodila 3.764 

9919 Elektroprojektiva 39.314 

9921 Konstrukcija 96.938 

9922 Skladišče 3.374 

9924 Nabava 4.080 

9940 Vodstvo družbe 92.848 

9950 Razvoj 31.108 

Skupaj  398.944 

Vir: Notranji podatki družbe 

Iz navedene tabele je razvidno, da podjetje Želod v letu 2005 načrtuje 398.944.000 SIT 

neproizvajalnih stroškov.  

3.5.3 Projekcija poslovno izidnega toka 

V tabeli 3 bom prikazal projekcijo poslovno izidnega toka za leto 2005. Načrtovani 

ciljni dobiček iz prodaje za leto 2005 je 12 % od prodajne vrednosti izdelkov, kar 

pomeni 288.000.000 SIT.  

Tabela 3.3 Projekcija poslovno izidnega toka za leto 2005 v 000 SIT 

A. NAČRTOVANI PRIHODKI SIT 2.400.000 

B. NAČRTOVANI ODHODKI SIT 2.112.000 

1. Proizvajalni stroški SIT 1.713.056 

2. Neproizvajalni stroški SIT 398.944 

C. CILJNI DOBIČEK SIT 288.000 

Vir: Notranji podatki družbe 
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Kosmati pribitek je sestavljen iz neproizvajalnih stroškov in ciljnega dobička in 

znaša 686.944.000 SIT, ali 28,62 % od načrtovanih prihodkov od prodaje. 

 

3.5.4 Model prodajne cene 

 

Za oblikovanje prodajne cene lesnih transporterjev smo uporabili zoženi kakovostni 

postopek vrednotenja učinkov po proizvajalnih stroških, ki omogoča oblikovanje 

zožene stroškovne cene izdelkov po proizvajalnih stroških. Neproizvajalne stroške 

bomo skupaj s ciljnim dobičkom  s pomočjo kosmatega pribitka prišteli k zoženi 

stroškovni ceni izdelka. Prodajno ceno izdelka bomo dobili tako, da bomo k 

predračunanim proizvajalnim stroškom prišteli kosmati pribitek, ki zajema 

predračunane neproizvajalne stroške in ciljni dobiček. Na podlagi tega lahko zapišemo 

enačbo, po kateri bomo v podjetju določali prodajno ceno lesnih transporterjev: 

 

Prodajan cena (Pc) = Proizvajalni stroški (Pst) + Kosmati pribitek (Kp)   

ali  zapisano krajše 

Pc = Pst+ Kp

Kosmati pribitek(Kp)=Neproizvajalni stroški(NPst)+Ciljni dobiček (Dc) 

ali zapisano krajše 

Kp = NPst + Dc

 

Primer prodajne cene verižnega transporterja. 

Od potencialnega kupca smo dobili povpraševanje po strojni opremi in izpolnjen 

vprašalnik (Priloga 2). Naši prodajni referenti so pri stranki opravili ogled in v sklopu 

obiska so razjasnili vsa odprta vprašanja. Nastala je podlaga za pripravo ponudbe. V 

ponudbo bomo med ostalo opremo vključili tudi enostavni verižni transporter z 

direktnim pogonom za deske (VDd1). Dimenzije transporterja so naslednje: 

- Širina transporterja:       6.000 mm 

    - Dolžina veje        3.500 mm 

 - Višina         1.000 mm 

 - Število vej               4 kom 

 - Hitrost pomika            12 m/min 
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 - Moč motorja            1,5 kW  

 

V tehnološkem delu (v točki 3.5.1) sem določil glavne sestavne sklope v določeni 

podskupini transporterjev, v ekonomskem delu pa sem pripravil predkalkulacije po 

proizvajalnih stroških za sestavne sklope transporterja. Sedaj imam konkretni primer 

verižnega transporterja – zahtevan je določen tip transporterja v določenih dimenzijah. 

V naslednji tabeli podajam pregled osnovnih sklopov za podskupino VDd transporterjev  

po proizvajalnih stroških. 

 

Tabela 3.4 Sestavni sklopi VDd transporterjev po proizvajalnih stroških 

Vrsta sklopa Proizvajalni stroški SIT 

Ogrodje 75.000 

Roka 112.800 

Pogon 185.600 

Potrošni material 6.680 

 

V predhodni tabeli imam osnovo iz katere bom v nadaljevanju izračunal zoženo 

stroškovno ceno konkretnega transporterja po proizvajalnih stroških. V naslednji tabeli 

bom izračunal zoženo stroškovno ceno za konkretni transporter. 

 

Tabela 3.5 Zožena stroškovna cena po proizvajalnih stroških za VDd1 transporter 

Vrsta sklopa Proizvajalni stroški 

SIT/sklop 

Število sklopov Znesek SIT 

Ogrodje 75.000 2 150.000 

Roka 112.800 4 451.200 

Pogon 185.600 1 185.600 

Potrošnji material 6.680 4 26.720 

Proizvajalni stroški 

skupaj SIT 

  813.520 

 

 Pri določitvi prodajne cene za določeni transporter sem naredil prvi korak, to je izračun 

zožene stroškovne cene po proizvajalnih stroških. Za določitev prodajne cene lesnih 
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transporterjev moram k proizvajalnim stroškom prišteti še kosmati pribitek. Kosmati 

pribitek je sestavljen iz neproizvajalnih stroškov in ciljnega dobička. Kosmati pribitek 

sem izračunal v poglavju 3.5.3 in znaša 28,62 %, kar v konkretnem primeru pomeni 

232.829 SIT (28,62 % od 813.520 SIT  = 232.829 SIT). Osnova za dodajanje kosmatega 

pribitka so proizvajalni stroški. Tako sem po korakih izračunal prodajno ceno za 

konkretni transporter. Razvidna je iz naslednje tabele.  

 

Tabela 3.6 Prodajna cena za VDd1 transporter 

Proizvajalni stroški SIT 813.520 

Kosmati pribitek SIT 232.829 

Prodajna cena SIT 1.046.349 

 

Prodajno ceno sem izračunal po naslednji enačbi: 

 Prodajan cena (Pc) = Proizvajalni stroški (Pst) + Kosmati pribitek (Kp)   

ali  zapisano krajše 

Pc = Pst+ Kp

 

3.6 Primerjava prodajnih cen izdelkov s cenami konkurenčnih proizvajalcev  

 

Z navedenim modelom sem določil prodajno ceno za določen izdelek. Sedaj bom 

naredil primerjavo s podobnimi izdelki na trgu. V Sloveniji imamo nekaj proizvajalcev 

s podobnimi izdelki, vendar so to majhni proizvajalci, ki imajo obrtniški pristop dela. 

Primerjava z njimi ni primerna, saj nimajo lastnega razvoja in lastne proizvodnje 

sestavnih sklopov.V večini primerov sestavne sklope kupijo in jih v svojih delavnicah 

samo sestavljajo. Njihove prodajne cene so nižje  od naših za okoli 18 %. S svojim 

pristopom dela in tovrstnimi izdelki zapolnjujejo določeno tržno nišo. Močno 

konkurenco nam predstavljajo v enostavnih proizvodnih linijah in tam kjer je potrebno 

dopolniti že obstoječo proizvodno linijo. Z strankami poiščejo poceni rešitev za 

dopolnitev linije, saj v večini primerov posnamejo že obstoječi izdelek in na tej osnovi 

dopolnijo manjkajoče dele opreme.  Z nekaterimi podjetji sodelujemo tudi mi. To 

sodelovanje bomo v prihodnosti še poglobiti. Veliko možnosti za sodelovanje vidim 

predvsem pri lažjih in enostavnih izvedbah transporterjev. Še posebej takrat, ko se 
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opremlja samo en stroj, kot na primer počasnejši skobeljnik, in je treba stroj opremiti s 

transporterji na vhodu in izhodu, morda tudi z enostavnim dodajanjem in odvzemanjem 

obdelovancev. V  takšnih primerih moramo konkurenčni odnos spremeniti v 

partnerskega. Zavedati se moramo dejstva, da smo tako eni kot drugi premajhni za 

samostojni nastop na globalnem trgu. Če se hočemo razvijati in biti na trgu 

prepoznavni, potem moramo zelo veliko sredstev nameniti za razvoj, za promocijo 

izdelkov, za predstavitev na sejmih. Povezovanje v določenih segmentih nam lahko 

prihrani veliko sredstev. Naša močna konkurenčna podjetja so v tujini,  so skupina 

podjetij Weinig, Springer, Kallfass, Rex, Dimter, Minda itd. Cenovna primerjava naših 

in njihovih izdelkov na trgu se giblje v 10 % intervalu odvisno od izdelkov. V določenih 

segmentih smo konkurenčni mi, v določenih nekdo drug. V boju za stranke je 

pomembno, kakšno rešitev stranki ponudimo, koliko stalnih in dodatnih stroškov s 

svojo opremo ji povzročamo. Ni vseeno, ali na liniji dela pet ljudi ali samo dva. Ti 

delavci so za podjetje stalni strošek, zato se le–to raje odločijo za morda nekoliko dražjo 

opremo, vendar za manj potrebnega osebja in manjšimi stalnimi stroški, kar dolgoročno 

prinaša več dobička. Za stranke moramo imeti jasne inovativne rešitve, hkrati pa 

moremo vedeti, koliko nas ta rešitev stane in za koliko jo lahko stranki še prodamo, da 

bomo v svojem podjetju dosegali zastavljene cilje. Učinkoviti in dovolj zanesljivi model 

nam je v veliko pomoč, saj imamo tako v pravem času prave informacije in lahko pred  

strankami odločno nastopamo.  

  

3.7 Kritična presoja navedenega modela in pričakovani vpliv na podjetje ter 

ukrepi za zniževanje stroškovne cene 

 

Vsako uspešno podjetje želi poslovati z minimalnimi stroški, vedno se iščejo poti in 

inovacije v podjetju kako nekaj izboljšati in povečati prihodek v podjetju, ne da bi 

hkrati morali povečevati odhodke. Velik vpliv na navedene dejavnike ima trg. Prodajne 

cene izdelkov, ki bazirajo na proizvajalnih stroških, se določajo na trgu. Kaj narediti, ko 

trg ne priznava več dosedanjih prodajnih cen? Poti je kar nekaj. Katero izmed njih bomo 

izbrali, pa je odvisno  od mnogih dejavnikov.  Eden izmed njih je tudi življenjski ciklus 

izdelka. Ni namreč vseeno, ali se izdelek nahaja v fazi uvajanja ali v fazi odmiranja in 

prihoda novega nadomestnega izdelka. V različnih trenutkih moramo poiskati najboljšo 
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možno rešitev. Kakšna je, je odvisno od položaja, v katerem se nahajamo, od znanja 

managementa v podjetju in izkušenj ekipe, ki sprejema odločitve. Veliko težo imajo 

tudi pravilne informacije. Prepričan sem, da nam izdelani model ponuja pravilne 

informacije. Odločitev je lahko pravilna ali napačna. Zaradi napačnih informacij smo se 

odločili umakniti izdelek s trga. S tem smo prepustili določen prostor na trgu nekomu, 

ki ni umaknil izdelka, saj je morda imel boljše notranje informacije. To je bila lahko  

pravilna odločitev, naše notranje informacije nam niso dovoljevale zniževanja prodajnih 

cen, saj so stroški višji od možne prodajne cene in smo izdelek umaknili s trga. Lahko 

pa se odločimo za drugačno pot. Odločimo se, da izdelka s trga ne umaknemo, saj je le–

ta morda v fazi rasti, na trgu je prišlo do nepredvidljivih dogodkov  in mi moramo  

stroške znižati. V razvoj izdelka smo vložili veliko sredstev in bi umik izdelka iz trga 

pomenil veliko gospodarsko škodo za podjetje. Ponujeni model nam daje vpogled v 

stroškovne cene in zelo hitro lahko poiščemo notranje rezerve. Hitro in učinkovito lahko 

pripravimo analizo proizvajalnih ali neproizvajalnih stroškov. Na osnovi stroškovne 

analize lahko hitro in učinkovito ugotovimo, kateri del proizvodnega procesa povzroča 

največ stroškov. Z racionalizacijo ali reorganizacijo proizvodnega procesa bomo 

vplivali na zniževanje stroškov. Morda je potrebna samo določena posodobitev v 

organizaciji proizvodnega procesa.  Odločimo se za razne kombinacije zniževanja 

stroškov ali pa določena dela oddamo stroškovno ugodnejšim kooperantom.   

Od modela pričakujemo pravilne informacije. Napaka, ki se pojavlja z uporabo 

predlaganega modela, mora biti čim manjša. Za dosego čim večje natančnosti morajo 

biti izpolnjeni določeni pogoji, kot so: 

- Jasna vizija podjetja. 

- Natančna projekcija prihodkov in odhodkov v podjetju, ter ciljnega 

dobička. 

- Oddelek konstrukcije mora pripraviti natančne konstrukcijske skice 

za tehnološki oddelek. Na osnovi te dokumentacije mora oddelek 

tehnologije pripraviti natančne kalkulacije po proizvajalnih stroških 

za določene sestavne sklope transporterjev. 

- Natančno spremljanje proizvajalnih stroškov po stroškovnih nosilcih. 

- Natančna primerjava pokalkulacij s predkalkulacijami – tako bomo 

lahko naredili podrobne analize, ugotovili odmike in vzroke za to, ter 
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odpravili pomanjkljivosti.  Poiskali notranje rezerve v proizvodnem 

procesu, prav tako bomo imeli osnovo za boljšo organizacijo 

proizvodnje. 

- Zasedenost proizvodnih zmogljivosti za daljše obdobje (vsaj 6 

mesecev) nam predstavlja osnovo za podrobno načrtovanje 

proizvajalnih stroškov. 

- Natančno načrtovanje neproizvajalnih stroškov po stroškovnih mestih 

v podjetju. Natančno je treba narediti plan porabe sredstev po 

neproizvodnih stroškovnih mestih za prihodnje obdobje, enakomerno 

porazdelitev skozi načrtovano obdobje (1 leto), natančno načrtovanje 

investicij. 

- Natančno spremljanje neproizvajalnih stroškov v podjetju. Iskanje 

poti, kako te stroške znižati in hkrati ohraniti njihov maksimalni 

pozitivni vpliv na proizvodnost podjetja. 

- Stabilnost nabavnega in prodajnega trga. 

- Koeficient kosmatega pribitka je potrebno vsakih šest mesecev 

kritično oceniti in po potrebi korigirati. 

- Vestno in natančno je potrebno izdelovati pokalkulacije, še posebej v 

začetnem obdobju, ko še ni dovolj izkušenj z modelom.   

Ob izpolnjevanju navedenih pogojev  lahko pričakujemo visoko uporabno vrednost 

izdelanega modela. 
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4 ZAKLJUČEK 

Za obstoj podjetja sta pomembna njegova učinkovitost in uspešnost. Učinkovitost in 

uspešnost celotnega podjetja pa zagotavljata učinkovitost in uspešnost vseh njegovih 

poslovnih funkcij. Tako funkcionalno povezana veriga poslovnih funkcij v podjetju daje 

garancijo, da podjetje izpolnjuje svojo vizijo. Zato je zelo pomembno, da vse službe 

maksimalno dobro opravljajo svoje poslanstvo. Pri nastanku tega dela je lepo prikazana 

vez med potrebami trga, idejami in zmožnostmi znotraj podjetja ter sposobnostjo 

prisluhniti tem željam in potrebam ter trgu ponuditi prave rešitve. Povezovalna vez ali 

spodbujevalni impulzi prihajajo iz trga v prodajno službo, ki mora hitro ukrepati in te 

impulze pretopiti v optimalno ponudbo. Kot za vsako odlično opravljeno delo sta 

potrebna čas in prava ekipa strokovnega kadra. Izdelani model prodajne cene lesnih 

transporterjev v sebi združuje vse navedene elemente. V tehnološkem delu naloge sem 

pripravil ustrezno sistematizacijo transporterjev, narejen je opis glavnih sestavnih 

sklopov, za katere sem v ekonomskem delu pripravili kalkulacije; po proizvajalnih 

stroških. Iz računovodskih podatkov smo oblikovali neproizvajalne stroške po 

stroškovnih mestih in smo jih s pomočjo koeficienta dodatka razporedili na stroškovne 

nosilce. Tako je nastal model določanja prodajne cene lesnih transporterjev. Model nam 

služi kot osnova za pripravo prodajnih cen poljubnih tipov in dimenzij transporterjev. 

Oblikovanje prodajnih cen s pomočjo navedenega modela je hitro in zanesljivo. Model 

je enostaven za uporabo in ga lahko vsak prodajni  referent z lahkoto uporabi, ter ponudi 

poljubne dimenzije transporterjev. Pregledno določena popolna lastna cena omogoča 

spoznavanje stroškov. S primerjavo podobnih izdelkov na trgu lahko hitro ugotovimo 

cene, ki jih priznava trg za tovrstne izdelke. Prav tako lahko primerjamo samo 

proizvodne stroške določenih sklopov in s tem poiščemo svoje notranje rezerve, kje je 

možna racionalizacija, ali pa se morda odločimo za nakup določenih sklopov. 

Oblikovani model ima svoje prednosti pri pogajanjih s strankami, saj za ponujeni 

izdelek poznamo stroškovno ceno in vemo, kje je mejna točka pri pogajanjih o ceni 

izdelka. Navedel sem nekaj pozitivnih točk modela, vendar moram tudi opomniti na 

nevarnosti modela. Pomembne so predkalkulacije in pokalkulacije. Te moramo med 

seboj primerjati in jih podrobno analizirati. Model moramo preverjati, ter ga po potrebi 

prilagoditi. Zelo pomembno je načrtovanje stroškov po neproizvajanih stroškovnih 

mestih. 
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Zaključek 

Izdelani model je predvsem uporaben pripomoček za prodajno službo. Prodaja je eden 

ključnih dejavnikov uspeha v podjetju, saj zagotavlja sredstva, ki so pomembna za 

obstoj podjetja in njegov nadaljnji razvoj.  
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Priloga 1 Delovni nalog 
 

 
 

 



 

Priloga 2 Vprašalnik za  pripravo ponudbe 
 
Podjetje:   
Kontaktna oseba:  
Fax.:  
 

Vprašalnik za KVH, BSH, LB, KB, KZ linije 
Vljudno vas prosimo, da odgovorite na spodnja vprašanja, ker jih nujno potrebujemo na za 
sestavo ustrezne ponudbe. 
 
  
Zanimam se za opremo za izdelavo naslednjih izdelkov: 
 
 
Vzdolžno spojen les KVH  Kapaciteta ……………… m³/izmeno 
Lepljeni nosilci BSH   Kapaciteta ……………… m³/izmeno 
        BSH - ravni BSH   Kapaciteta ……………… m³/izmeno 
        BSH - upognjeni BSH   Kapaciteta ……………… m³/izmeno 
Dvojni KVH LB   Kapaciteta ……………… m³/izmeno 
Križni nosilci KB   Kapaciteta ……………… m³/izmeno 
………………………    Kapaciteta ……………… m³/izmeno 
 
 
Skupna kapaciteta znaša ……………… m3   letno 

 

Proizvodnja v    1 zmeni     2 izmenah      3 izmenah. 
 
 
Vstopne dimenzije elementov: Š-min: ………… mm Š-max: ………… mm  

 V-min: ………… mm V-max: ………… mm  
 D-min: ………… mm D-max: ………… mm  
 
 
Najpogostejše vstopne dimenzije v  %:  Širina x Višina x Dolžina 
Š = ………… mm  X  V= ………… mm  X  D = ………… mm       Delež v % 
………… 
Š = ………… mm  X  V= ………… mm  X  D = ………… mm       Delež v % 
………… 
Š = ………… mm  X  V= ………… mm  X  D = ………… mm       Delež v % 
………… 
Š = ………… mm  X  V= ………… mm  X  D = ………… mm       Delež v % 
………… 
 
 
Spreminjanje vstopnih dimenzij: 
…… krat / izmeno …… krat /teden 
 
 
Najpogostejša vstopna kvaliteta elementov po DIN: 
….………….……….……………………………………………….……….………….
….…… 
 
 
Izstopne dimenzije: Š-min: ………… mm Š-max: ………… mm  

 



 

 V-min: ………… mm V-max: ………… mm  
 D-min: ………… mm D-max: ………… mm  
 
 
 
Najpogostejše izstopne dimenzije v  %:  Širina x Višina x Dolžina 
Š = ………… mm  X  V= ………… mm  X  D = ………… mm       Delež v % 
………… 
Š = ………… mm  X  V= ………… mm  X  D = ………… mm       Delež v % 
………… 
Š = ………… mm  X  V= ………… mm  X  D = ………… mm       Delež v % 
………… 
Š = ………… mm  X  V= ………… mm  X  D = ………… mm       Delež v % 
………… 
 
 
 
Spreminjanje izstopnih dimenzij: 
…… krat / izmeno …… krat /teden 
 
 
 
Vrsta lesa:  

   Smreka    Bor    Jelka    Macesen    ………………… 
 
 
Vlažnost lesa:   ….…%  
 
 
Poedinjenje: 

   vzdolžno potiskalo  h≥ 40 mm    zvračalna dvižna miza     vakum 
 
 
Merjenje vlage: 

   taktno      kontinuirano 
 
 
Čeljenje 

   enostransko      dvostransko 
 
 
Predskoblanje: 

   dvostransko     štiristransko 
 
 
Pregled elementov – zarisovanje napak: 

   Ročno    Kamera    Rentgen  
   Kontrola letnic 
   Prepoznavanje usločenosti elementov  
   Sortiranje -  št. kvalitetnih sortirnih razredov   2    3    ....   

 
 
Krmiljenje: 

   Ročno s pomočjo tipk na komandnem pultu  
   Operacijska plošča  na komand. pultu in tekstualnim izpisom 
   PC krmiljenje s komandnim pultom, tipkovnico in 17" ekranom 

 

 



 

Žaga za izrez napak: 
   1 kom    2 kom    3 kom ……………………… 

       Dolžina elementov po izrezu   D-min: ………… mm   D-max: ………… mm 
 
 
Dolžinsko spajanje: 
št. potrebnih spojev  ………… /min 
Povprečna dolžina elementov pred spajanjem  L= ………… mm 
 
 
Končno skoblanje: 

 4 stransko   4 – str. posnemanje robov   vzdolžni razrez     
…………………… 

širina skoblanja ………… mm  potrebna delovna hitrost ………… m/min 
 
 
Dolžinski razrez: 
Št. rezov  ………… /min  potrebna natančnost reza  ± ………… mm 
 
 
Večlistna žaga za razrez na dolžino: 
Št. rezov na min  …………  Št. agregatov …………  
 
 
Zlagalna naprava:  D-min: ……………… mm D-max:  
……………… mm  

  zlaganje  1 dolžine    zlaganje  2 dolžin    zlaganje  3 dolžin 
 
 
 

 razbremenilni utor spodaj 

   razbremenilni utor zgoraj 

Skoblanje lamel: 
   spodaj/zgora   4 Stransko   4 posn. robov  

 
 
Vrsta lepila: 

   PUR      Melamin         Resorcin          ………………… 
 
 
Preša: 

   Hidravlična     V. Frekvenčna      Preša za ukrivljene 
nosilce 
      ……… m3/izmeno ……… m3/izmeno  ……… m3/izmeno 
 
 
Predvideno št. zaposlenih v proizvodnji: 
………………… 
 
 
 
 
Planiran termin investicije: 
….………….……….……………………………………………….……….………….
….…… 
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	Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Management 
	Diplomska naloga 
	MODEL ZA DOLOČITEV PRODAJNE CENE LESNIH TRANSPORTERJEV 
	 
	KOPER, 2005       DRAGO PREGL 
	POVZETEK 
	V diplomski nalogi sem se osredotočil na izboljšanje načina določanja prodajne cene lesnih transporterjev  v podjetju. Iskal sem rešitev, kako uspešno in učinkovito povezati razne oddelke v podjetju med sabo. K temu sem dodal potrebe trga, zmožnosti proizvodnega procesa  in pričakovanja deležnikov znotraj podjetja. 
	Podjetje ima na voljo več različnih pristopov ugotavljanja proizvodnje cene izdelkov. V teoretičnem delu naloge je opisanih nekaj postopkov ugotavljanja stroškov. Kot najprimernejši postopek ugotavljanja stroškovne cene izdelkov je bil ocenjen in uporabljen zoženi kakovostni postopek vrednotenja učinkov, ki omogoča oblikovanje zožene stroškovne cene učinkov po proizvajalnih stroških. Model je vez med tehnologijo in ekonomiko podjetja. Ekonomika oplemeniti tehnologijo, trg predstavlja povratno zvezo med njima in tako je  krog informacij zaključen. Rezultat tega krožnega gibanja informacij  je zadovoljstvo kupcev in deležnikov v podjetju. 
	 
	Ključne besede: proizvajalni stroški, neproizvajalni stroški, stroškovni nosilci, neproizvajalna stroškovna mesta, model, prodajna cena, tehnologija, lesni transporterji 
	ABSTRACT 
	A company disposes with various means of determining a retail price of a product. Some cost assessment procedures are being described in a theoretical part of my diploma. »Narrow quality procedure for evaluating effects« has been assessed and also used as the most appropriate cost assessment procedure. It enables formation of a narrower cost price of effects on production costs.   A model is a bond between technology and the economics of a company. The economics refines technology and a market represents a return connection in order to conclude the information circle. A result of that circular movement of the information is the satisfaction of customers and participators of a company.  
	 
	1 UVOD 
	1.1 Opredelitev področja in opis problema 
	Živimo v času, ko podjetja na veliko proizvajajo nove izdelke in jih  ponujajo na trgu. Včeraj tržno uspešen izdelek je danes še komaj konkurenčen novemu izdelku, ki prevzema vodilni položaj na trgu. Če želimo ohraniti obstoječi izdelek na trgu, ki bo uspešno konkuriral novemu, ga moramo narediti tržno zanimivega, še posebej v primeru, ko imamo opravka s starejšo tehnologijo. Funkcijo takšnega ohranjanja izdelka na trgu ponavadi opravi dovolj atraktivna prodajna cena. Podjetje ima lastnike, ki so v podjetje vložili sredstva in managementu postavili jasne cilje. Ti naj bi lastnikom prinašali želene rezultate, tako v obliki uspešnega razvoja podjetja, pričakovanih dividend, kot tudi imidža za lastnike. Ob hitrih in korenitih spremembah na trgu nalaga izpolnjevanje takšnih nalog managementu  zelo težko in odgovorno nalogo. Nenehno mora uspešno krmiliti med lastniki, trgom, delavci, dobavitelji, kupci in ostalimi deležniki. Prodajna cena se v razmerah popolne konkurence oblikuje na trgu v skladu z zakonom ponudbe in povpraševanja. Posledično se mora tem razmeram prilagajati tudi stroškovna cena izdelkov, kar pomeni nenehen pritisk na zniževanje  stroškov. Da bi stroške lahko prilagodili zahtevam trga, jih moramo podrobno poznati. Poznati moramo proizvodni proces, saj bomo le tako lahko opravili uspešno reorganizacijo oz. odpravili ozka grla.  
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