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KONTROLERJEV GLASNIK

 � Najpomembnejši dogodek za slovenske kontrolerje,
tradicionalno letno srečanje kontrolerjev bo letos na Ptuju, najstarejšem slo-
venskem mestu. Letos se obeta kar nekaj novosti kot so delavnica in temat-
ski svetovalni pogovori, udeležence pa čaka tudi kakšno presenečenje. >>>

 � Obvladovanje stroškov v slovenskih podjetjih 
Vse odločitve poslovodstva v podjetju so odvisne od dobro postavljenega koncepta stroškov, njihovega 
poznavanja in obvladovanja. Kakšna je situacija v slovenskih podjetjih? Preberite članek, v katerem 
avtorica skuša odgovoriti na to vprašanje na osnovi analize anketnih vprašalnikov. >>>

 � Varčujte kjerkoli, vendar ne pri kvaliteti!
V obdobju globalne gospodarske krize, ko je prodajo težko bistveno na hitro povečati, podjetja iščejo 
mnoge načine zniževanja stroškov. Ni dobro, če se zniževanja stroškov lotimo samo s pristopom »zniže-
vanja vseh vrst stroškov«. Še zlasti tistih stroškov, ki vplivajo na kakovost, ne smemo brezglavo zniževa-
ti, zagotovo pa ne na način, ki bi poslabšal kvaliteto pri strankah. >>>

 � Internationaller Controller Verein
Delovna skupina Slovenija (društvo slovenskih kontrolerjev) aktivno deluje. Poglejte tudi 
vi na spletno stran skupine – ali še bolj, pridružite se nam! >>>

 � Koledar dogodkov
>>>

Vedno pogostejše spremembe in 
izzivi v okolju narekujejo neizprosno 
tekmo z globalno konkurenco, pa tudi 
naraščajoče zahteve različnih ak-
terjev, ki pri tem sodelujejo. Ključni 
sodelujoči so brez dvoma usposo-
bljeni zaposleni. Bistvenega pomena 
so pravi ljudje na ključnih mestih, 
kar omogoča organizaciji doseganje 
postavljenih ciljev.

Naravna posledica so spremembe 
tudi v notranjem komuniciranju. 
To kažejo tudi raziskave Watson 
Wyatt Communication ROI Studia: 

v podjetjih z uspešno komunikacijo 
je zavzetost zaposlenih 4,5 x večja 
kot v komunikacijsko manj uspešnih, 
učinkovito delo pa se pozna tudi na 
rezultatih, saj imajo taka podjetja 
tudi za 19,4 % višje prihodke.

O komunikaciji in sodelovanju bomo 
govorili tudi na letošnjem Srečanju 
kontrolerjev na Ptuju. Dr. Herwig 
Friedag meni, da je prihodnost v novi 
generaciji managementa, ki pou-
darja učinkovito notranje in zunanje 
komuniciranje. Z uspešnim komuni-
ciranjem se družba lažje prilagaja 

sedanjim (neugodnim) poslovnim 
okoliščinam, na novih osnovah poi-
šče izzive in priložnosti ter postane 
močnejša, odpornejša in uspešnejša.

Pridružite se nam na 9.Srečanju 
kontrolerjev na Ptuju. Bogat dvo-
dnevni program, strokovni prispevki, 
avtorji iz Slovenije in tujine, sveto-
valne ure in še kaj, … , prepričani 
smo, da boste našli temo, ki bo 
pritegnila tudi vas. Zato, nasvidenje 
na Ptuju!

Dragica Erčulj 

http://www.crmt.com
http://www.crmt.com
http://www.crmt.si/web/index.php?page=dogodki#17.09.2009
http://www.controllerverein.com
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Letos smo 2-dnevno Srečanje 
kontrolerjev nadgradili še z  
delavnico KONTROLING 
PRAKTIKUM, ki bo potekala 
dan prej, v sredo, 23. septembra 
2009 na isti lokaciji.

Vse to, in še več, vam nudimo tudi 
letos: 

  bogat dvodnevni program, 
  predstavitve aktualnih tem sodob-
nega kontrolinga,
  vpogled v primere dobrih praks,
  novosti – delavnica in svetovalni 
pogovori,
  pa tudi kakšno presenečenje! 

Poleg številnih slovenskih predava-
teljev in strokovnjakov s področja 
kontrolinga, se nam bodo letos 
pridružili tudi:

  dr. Herwig R. Friedag iz Berlina, 
pobudnik širjenja razvoja ICV v 
novih državah članicah EU, medna-
rodno priznani strokovnjak in avtor 
več knjig o metodologiji BSC,
  dr. Veselin Perović iz Novega 
Sada, profesor na Fakulteti teh-
ničnih znanosti, član ICV ter avtor 
knjig in člankov o kontrolingu in
  mag. Marta Kos Marko, pri-
znana slovenska predavateljica, 
ki je zadnja tri leta v celotnem 
švicarskem koncernu GKTI med 
tremi najboljšimi trenerji vodenja 
in prodaje na svetu, lani je bila 
najboljša na svetu.

Kompetenten kontroler je vedno 
pomemben, ne glede na gospo-
darske razmere. 

PROGRAM SREČANJA >>>

Vabljeni ste vsi, še posebej pa 
udeležbo priporočamo: kontroler-
jem, managerjem, svetovalcem, in-
formatikom, vsem, ki imajo podobna 
profesionalna znanja in interese ter 
želijo povečati svoje kompetence in 
pridobiti konkurenčno prednost zase 
in za podjetje, v katerem delujejo. 
Ptuj, najstarejše mesto v Sloveniji, 
nas vabi, da skupaj preživimo 2 ali 
celo 3 dni! 

Nasvidenje na Ptuju!

Dragica Erčulj
Internationaller Controller Verein, 
vodja delovne skupine Slovenija

P.S.: Prepričana sem, da poznate vsaj 
eno osebo, ki jo taka izobraževanja 
zanimajo. Prosim, sporočite ji!

Leto hitro mine in spet je čas, da se 
snidemo na letnem srečanju kontro-
lerjev. Rdeča nit letošnjega srečanja 
so Izzivi in priložnosti kontrolin-
ga. Skoraj prepričana sem, da se na 
srečanju pogovorom o krizi ne bomo 
mogli izogniti; pomembno je, da 
razmišljamo proaktivno in v sedanjih 
razmerah iščemo nove priložnosti in 
nove izzive. 

Ankete preteklih let kažejo, da je 
letno srečanje za mnoge odlična 
priložnost v letu, da izmenjajo 
izkušnje, pridobijo nova znanja in 
predvsem, spoznajo primere dobrih 
praks na področju kontrolinga – doma 
in v tujini. Osebno se lahko pogo-
vorijo s predavatelji in izmenjajo 
izkušnje s številnimi drugimi 
udeleženci, obnovijo stare in 
navežejo nove stike!

KAJ in KDAJ:
  23. 9. 2009:  Workshop: Kontroling Praktikum (Program in prijava)
  24.–25. 9. 2009: Srečanje kontrolerjev (Program in prijava)

KJE: Grand Hotel Primus, Ptuj
KAKO:  info@crmt.com, prijavnica
UGODNOSTI: Prijavite se do vključno 1. 9. 2009 in izkoristite ugodnosti 
PREDPRIJAVE in KOMBINIRANE PRIJAVE na srečanje in delavnico! 

VEČ info: www.kontroling.si  www.crmt.si  T: 080 27 68

9. Srečanje kontrolerjev in workshop Kontroling 
Praktikum | 23.–25. september 2009

Tukaj si lahko pogledate, kako smo 
se imeli lansko leto: 
http://www.kontroling.si/solak/
prijavnicaSK.asp

http://www.crmt.com
http://www.crmt.com
http://www.kontroling.si/solak/prijavnicaSK_2009.asp
http://cts.vresp.com/c/?crmt/2b38d5a129/TEST/e75011baef/page=workshop-praktikum
http://cts.vresp.com/c/?crmt/2b38d5a129/TEST/34887c92f9
http://cts.vresp.com/c/?crmt/2b38d5a129/TEST/9de704d3b8/n=gh&p=30267&ln=slo
mailto:info@crmt.com
http://cts.vresp.com/c/?crmt/2b38d5a129/TEST/92d40bfe00
http://cts.vresp.com/c/?crmt/2b38d5a129/TEST/845bb7ad73
http://cts.vresp.com/c/?crmt/2b38d5a129/TEST/32baf22e74
http://www.kontroling.si/solak/prijavnicaSK.asp
http://www.kontroling.si/solak/prijavnicaSK.asp
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15. Kakšna je informacijska podpora 
pri spremljanju stroškov?

Zadnje vprašanje je bilo zaprto vpra-
šanje, s katerim sem želela potrditi 
ali ovreči postavljeno trditev:
16. Ali se strinjate, da dobro po-

stavljen koncept obvladovanja 
stroškov vpliva na pravilne od-
ločitve v podjetju pri reševanju 
konkretnih problemov?

V vprašalnik sem vključila tako 
mikro, majhna, srednja in velika pod-
jetja v slovenskem gospodarskem 
prostoru, kot prikazuje graf 1.
V anketi je sodelovalo 28 % velikih, 
32 % srednjih, 28 % majhnih in 12 
% mikro podjetij.

Vse odločitve poslovodstva v pod-
jetju so odvisne od dobro postavlje-
nega koncepta stroškov, njihovega 
poznavanja in obvladovanja. Da 
bi dobila določene informacije o 
kontrolingu obvladovanja stroškov v 
slovenskih podjetjih, sem uporabila 
anketni vprašalnik, ki je zajel vzorec 
šestdesetih podjetij iz Slovenije. 
S vprašalnikom sem poskušala 
odgovoriti na številna vprašanja, 
ki so povezana z obvladovanjem 
stroškov; anketa je bila tudi sestav-
ni del moje magistrske naloge z 
naslovom Kontroling obvladova-
nja stroškov v podjetju. 

Na tem mestu ne bom podrobneje 
razlagala kaj je vprašalnik. Lahko 
povem samo na kratko, da je vpra-
šalnik metoda primarnega zbiranja 
podatkov. Vsebuje tako odprta 
kot zaprta vprašanja, vprašanja o 
dejstvih in mnenjih, kar pa lahko 
podrobno preberete v knjigi Razi-
skovanje v managementu (Easter-
by-Smith, Thorpe, Lowe, 2005, str. 
166). Vprašalnik sem posredovala 
po navadni in e-pošti 160 podje-
tjem, šestdeset podjetij mi je vrnilo 
izpolnjen vprašalnik. 

Vprašalnik je zajemal naslednja 
vprašanja o dejstvih (splošna 
vprašanja):
1. Ime podjetja, naslov podjetja, 

regija
2. Število zaposlenih
3. Število članov uprave (poslovod-

stva), spol, izobrazba in stopnja 
izobrazbe

4. Velikost podjetja (mikro, majhna, 
srednja, velika)

Obvladovanje stroškov v slovenskih podjetjih 
(rezultati anketnega vprašalnika v letu 2008)
Mag. Magda Kidrič, Klasje Celje d.d.

Mag. Mag-
da Kidrič je 
vodja naj-
zahtevnejših 
projektnih 
skupin v 
podjetju 

Klasje Celje d.d. in izredna 
predavateljica na Visoki šoli za 
računovodstvo.
Predstavila se bo tudi naleto-
šnjem srečanju kontrolerjev na 
Ptuju.

5. Kje podjetje prodaja (doma, 
tujina, oboje)

6. Vrednost prodaje 

Vprašalnik je zajemal tudi vpraša-
nja o dejstvih in o mnenjih (ta so 
večinoma zaprta), ki pojasnjujejo ali 
potrjujejo postavljeno trditev:
7. Kje je mesto kontrolinga v 

organizacijski shemi? (odprto 
vprašanje)

8. Koliko zaposlenih se ukvarja s 
kontrolingom stroškov? (odprto 
vprašanje)

9.  Ali uporabljate informacije o 
stroških na vseh področjih pri 
poslovnih odločitvah?

10. Ali se poslovodstvo odloča na 
podlagi izkustev?

11. Ali imate v podjetju koncept 
obvladovanja stroškov, na pod-
lagi katerega se lahko pravilno 
odločite?

12. Ali uporabljate informacije o 
stroških pri odločitvah poslo-
vodstva o potrebnem obsegu in 
primerni strukturi proizvodnje 
oziroma prodaje?

13. Ali izdelujete v podjetju kalkula-
cije za vsak proizvod ali storitev?

14. Navedite, katero informacijsko 
podporo imate za spremljanje 
stroškov? (odprto vprašanje)

Graf 1

http://www.crmt.com
http://www.crmt.com
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Povprečno število zaposlenih do 50 
je v 46 % anketiranih podjetij, od 51 
do 150 zaposlenih je v 18 % podjetij, 
od 151 do 200 zaposlenih je v 2 % 
podjetij, od 201 do 500 zaposlenih 
je v 18 % podjetij, od 501 do 1.000 
zaposlenih je v 4 % podjetij in nad 
1.000 zaposlenih je v 12 % anketira-
nih podjetij, kar lahko lepo vidimo iz 
grafa 2.

Kako so podjetja (ki so sodelovala v 
anketnem vprašalniku) razporejena 
po regijah v domačem gospodar-
skem prostoru (graf 3)? Nekaj manj 
kot polovica podjetij iz podravske re-
gije, 26 % podjetij iz savinjske, 16 % 
podjetij iz osrednje slovenske regije 
ter 10 % iz ostalih regij Slovenije.

Kdo vodi slovenska podjetja? Moški 
ali ženske? Odgovor (jasno): moški 
(graf 4)! Slovenska podjetja vodijo 
večinoma moški (z 88 odstotki), 
ostali odstotki pripadajo nežnejše-
mu spolu.

Kakšno stopnjo izobrazbe ima 
poslovodstvo v podjetjih (graf 5)? 
Prevladuje poslovodstvo z visoko iz-
obrazbo (44 %), sledi poslovodstvo 
z magisterijem (20 %), srednja (14 
%), višja izobrazba (16 %) ter dok-
torat (6 %). Sklepamo lahko, da je 
poslovodstvo v slovenskih podjetjih 
v povprečju kar dobro izobraženo. 
V velikih podjetjih je poslovodstvo 
(vsaj) visoko izobraženo.
 
Katero področje izobrazbe prevladuje 
pri poslovodenju v podjetjih (graf 6)? 
Prevladujejo poslovodje s tehničnih 
področij (44 %), sledijo poslovodje 
z ekonomskih področij (34 %) ter 
ostalih področij (22 %), ki zajema-
jo področje prava, veterinarstva, 
agronomije, sociologije, gozdarstva 
in turizma.

Na katerem trgu prodajajo anke-
tirana podjetja (graf 7)? Podjetja 

Graf 2

Graf 3

Graf 4

Graf 5
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prodajajo večinoma na domačem in 
tujih trgih (80 %), samo na doma-
čem trgu 18 %, samo na tujem pa 2 
% anketiranih podjetij.

Kakšna je vrednostna prodaja 
opazovanih podjetij (graf 8)? Ena 
tretjina opazovanih podjetij ima 
prihodek med 1 do 5 milijonov EUR, 
22 % ima prihodek do 1 milijon 
EUR, 16 % podjetij ima prihodek 
med 10 in 50 milijonov EUR, 10 % 
od 5 do 10 milijonov EUR, ostala 
podjetja pa imajo prihodek nad 50 
milijonov EUR.

Kje je mesto kontrolinga v organiza-
cijski shemi podjetja (graf 9)? Mesto 
kontrolinga je v več kot polovici 
podjetij v okviru računovodske služ-
be (64 %), kot samostojno službo ga 
imajo v 22 % podjetij, v ostalih pod-
jetjih pa imajo kontroling stroškov v 
okviru drugih služb, najpogosteje v 
plansko-analitskih službah, komer-
cialnih ali nabavnih sektorjih. V več 
kot polovici velikih podjetij imajo 
samostojno službo kontrolinga.

Koliko zaposlenih se ukvarja s 
kontrolingom stroškov (graf 10)? 
V podjetjih se z analizo stroškov 
ukvarja povprečno 1,7 delavca. 
Značilno za velika podjetja je, da se 
s kontrolingom stroškov ukvarja 3,4 
zaposlenih.

Ali poslovodstvo uporablja infor-
macije o stroških na vseh področjih 
pri svojih odločitvah (graf 11)? 
Poslovodstvo uporablja informacije 
o stroških na vseh področjih pogo-
sto (42 %) v skoraj polovici podjetij, 
vedno v 34 % podjetij, včasih 16 % 
podjetij, redko pa v 8 % podjetij.

Se poslovodstvo odloča na pod-
lagi izkustev (graf 12)? Pri svojih 
odločitvah poslovodstvo pogosto 
uporablja svoja izkustva v polovici 
anketiranih podjetij (52 %), prav 
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tako pri odločitvah samo včasih 
odločajo na podlagi izkustev v 22 
% anketiranih podjetjih, vedno pa 
12 % ter redko v 14 % podjetjih. V 
velikih podjetjih se redko odločajo 
na podlagi izkustev.

Kakšen koncept obvladovanja 
stroškov imate v podjetju (graf 13)? 
Skoraj polovica anketiranih (46 %) 
trdi, da imajo dober koncept obvla-
dovanja stroškov v podjetju; 22 % 
podjetij pa ocenjuje, da je njihov 
koncept zadovoljiv in 20 % podjetij, 
da je njihov koncept zelo dober (tu 
je večina velikih podjetij). Odličen 
koncept obvladovanja stroškov ima-
jo v 8 % anketiranih podjetij, slab 
pa v 4 % podjetij. Zanimivo je, da so 
(če gledamo samo velika podjetja) v 
velikih podjetjih odgovorili s 30 %, 
da imajo zadovoljiv koncept obvla-
dovanja stroškov.

Uporablja poslovodstvo informacije 
o stroških, ko odločajo o potrebnem 
obsegu in primerni strukturi proizvo-
dnje oziroma prodaje v podjetju (graf 
14)? Več kot polovica anketiranih (52 
%) pogosto uporablja informacije o 
stroških, ko se odločajo o primernem 
obsegu in primerni strukturi proizvo-
dnje, 14 % podjetij vedno in 20 % 
včasih ter 14 % redko.

Ali izdelujejo v podjetju kalkulacije 
za vsak proizvod ali storitev (graf 
15)? Kalkulacije izdelujejo vedno 
v več kot polovici podjetij (54 %), 
pogosto v 36 % podjetij, včasih v 
8 % podjetij, redko pa izdelujejo 
kalkulacije samo v 2 % podjetij. 
Sklepamo lahko, da je kalkulacija 
proizvodov v anketiranih podjetjih 
pomembna za obvladovanje stro-
škov določenega proizvoda.

Katero informacijsko podporo upora-
bljajo za spremljanje stroškov (graf 
16)? V velikih podjetjih uporabljajo 
podporo SAP in BAAN. Ostala 
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podjetja imajo lastne informacijske 
rešitve in rešitve domačih ponu-
dnikov informacijske podpore. V 
večini podjetij (76 %) pa za dodatne 
analize in spremljanje stroškov upo-
rabljajo programske rešitve v okviru 
EXCEL-a, kar je zelo nezanesljivo in 
odvisno od subjektivnih odločitev in 
strokovnega znanja zaposlenih, ki se 
ukvarjajo z analiziranjem stroškov in 
dajanjem informacij poslovodstvu.

Kako ocenjujejo v podjetjih infor-
macijsko podporo za spremljanje 
stroškov (graf 17)? Skoraj polovica 
anketiranih je odgovorila, da je in-
formacijska podpora za spremljanje 
stroškov in odločanje na osnovi tega 
zadovoljiva (36 %) ali celo slaba (12 
%). Da imajo zelo dobro informacij-
sko podporo ocenjuje 34 % podjetij, 
odlično 2 % ter dobro 16 % anketi-
ranih podjetij.

Se strinjajo s trditvijo, da dobro ob-
vladovanje stroškov (dober koncept) 
vpliva na pravilne odločitve poslo-
vodstva v podjetju, pri reševanju 
konkretnih problemov (graf 18)? S 
to trditvijo se popolnoma strinjajo 
v 72 % anketiranih podjetij in stri-
njajo v 28 % podjetij. S to trditvijo 
sem potrdila postavljeno tezo, da 
dobro postavljen koncept obvlado-
vanja stroškov vpliva na pravilne 
poslovne odločitve poslovodstva v 
podjetju.

Z rezultati testiranja 
postavljenih trditev 
v vprašalniku, sem 
prišla do naslednjih 
ugotovitev:

 Velika podjetja imajo samo-
stojne službe in delavce, ki 
se ukvarjajo z obvladovanjem 
stroškov, sistemom zajemanja 
stroškov, izdelavo kalkulacij; sre-

Graf 15

Graf 16

Graf 17

Graf 18

dnja, majhna in mikro podjetja 
pa se ukvarjajo z obvladovanjem 
in analizo stroškov v okviru 
računovodskih služb in znotraj 
teh služb imajo običajno enega 
zaposlenega, ki se ukvarja z 
analizo stroškov.

 Informacije o stroških uporablja-
jo pogosto ali vedno v več kot 
dve tretjini podjetjih pri odloči-
tvah na vseh področjih. 

 Zelo veliko podjetij, ne glede na 
velikost, se odloča pogosto na 
osnovi izkustev, le redka večja 
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podjetja pripravljajo obsežne 
analize in s tem informacije o 
stroških o nastalem problemu.

 Zanimivo je, da v četrtini 
podjetij ocenjujejo, da imajo 
slab oziroma zadovoljiv koncept 
obvladovanja stroškov. Lahko 
sklepamo, da niso zadovoljni s 
trenutnim konceptom obvlado-
vanja stroškov.

 Večina podjetij (90 %) v sloven-
skem gospodarsko-poslovnem 
prostoru je odgovorilo, da 
izdelujejo kalkulacije pogosto ali 
vedno za vsak proizvod ali sto-
ritev. Kakšne pa so kalkulacije 
glede pokritja vseh stroškov, pa 
je vprašanje za morda kakšno 
druge raziskavo.

 V skoraj polovici anketiranih 
podjetjih menijo, da imajo 
zadovoljivo ali slabo informa-
cijsko podporo za spremljanje 
stroškov v podjetju. Sklepam 
lahko, da ima pri obvladovanju 

stroškov informacijska podpora 
zelo velik pomen, da lahko pri 
nastalem problemu hitro in kva-
litetno ukrepamo in vplivamo 
na prave odločitve.

 Velika podjetja uporabljajo 
za obvladovanje stroškov 
informacijsko podporo znanih 
svetovnih podjetij, medtem, 
ko mala podjetja uporabljajo 
lastne informacijske rešitve 
ali rešitve računalniških hiš 
znotraj slovenskega prostora.

 Na vprašanje ali se strinjate, 
da dobro obvladovanje stroškov 
vpliva na pravilne poslovne 
odločitve v podjetju pri reše-
vanju konkretnih problemov, se 
je večina podjetij popolnoma 
strinjala s to trditvijo.

Zaključimo lahko, da se v naših 
podjetjih ukvarja z analiziranjem 
stroškov povprečno 1,7 zaposlenca, 
predvsem v okviru računovodskih 

služb. V velikih podjetjih imajo 
samostojne službe kontrolinga, v 
okviru katerih se ukvarjajo z ana-
liziranjem stroškov, s postavitvijo 
»pravilnega« koncepta obvlado-
vanja stroškov ter posredovanjem 
informacij o stroških poslovodstvu 
na podlagi katerih se lahko pravilno 
odločijo. V srednjih, malih in mikro 
podjetjih se kontroling stroškov 
izvaja v okviru planske, analitske 
službe, nabavne službe in v okviru 
računovodstva (v 80 % srednjih, 
vseh malih in mikro). Seveda pa 
je od podjetja do podjetja odvi-
sno kakšen koncept obvladovanja 
stroškov imajo in kako ter koliko 
uporabljajo te informacije za po-
slovno odločanje. Zelo pomembno 
je, da je poslovodstvo v podjetju 
dovolj strokovno usposobljeno in 
zna uporabiti vse posredovane in-
formacije za pravilne odločitve, ne 
glede na to kje se zbirajo in koliko 
zaposlenih se z njimi ukvarja.
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Tako dobimo pregleden vpogled v 
najbolj problematične produkte. 

Viri produktnih stroškov

Za izvedbo celovitega projekta zniže-
vanja produktnih stroškov je potreb-
no v analizo vzeti celoten proces od 
razvoja produkta do njegove tržne 
realizacije. Tako dobimo pregled 
ključnih procesov ustvarjanja vredno-
sti, kjer so mogoče racionalizacije:
a) zniževanje stroškov razvoja,
b) zniževanje stroškov izdelave 

(material, delo, oprema),
c) zniževanje stroškov distribucije,
č) zniževanje stroškov trženja. 

Potrebno se je tudi zavedati, da 
vseh stroškov ni mogoče zniževati 
absolutno, temveč se pomembni 
tudi relativni prihranki. Če na primer 
isti obseg sredstev za promocijo alo-
ciramo iz manj učinkovitih načinov 
na bolj učinkovite (»ROAd« – return 
on advertising), je podjetje doseglo 
koristi v obliki večje prodaje, kar 
pomeni, da so stroški na enoto 
relativno padli. 

Zniževanje stroškov razvoja

Razvojni projekti so eden najpo-
membnejših virov stroškov, ki jih je 

V obdobju globalne gospodarske 
krize, ko je prodajo težko bistveno 
na hitro povečati, podjetja iščejo 
mnoge načine zniževanja stroškov. 
Koncept »zniževanja vseh vrst 
stroškov« je v podjetju sicer stalno 
prisoten, saj stroškovno neučinko-
vita podjetja ne morejo biti tržno 
uspešna. Kljub temu pa podjetje 
največje učinke doseže, če se pri 
procesu zniževanja stroškov osre-
dotoči na tiste aktivnosti in nosilce, 
ki povzročajo največ stroškov. V 
centru za produktni management 
se posvečamo predvsem anali-
zi ključnih faktorjev uspeha na 
področjih od razvoja produkta do 
njegovega tržnega pozicioniranja, 
ki predstavljajo bazo za poslovni 
uspeh. Zato so v prispevku opisane 
nekatere možnosti, ki se podjetjem 
ponujajo na področju zniževanja 
stroškov razvoja, izdelave in tržnega 
plasmaja produktov. Pomembno je, 
da kontrolerji te pristope in metode 
poznajo, saj tako lažje moderirajo 
proces zniževanja produktnih stro-
škov in poslovodjem svetujejo pri 
sprejemanju pravih odločitev. 

Postavitev ciljev
Ni dobro, če se zniževanja stroškov 
lotimo samo s pristopom »zniževanja 
vseh vrst stroškov«. Nekaterih stro-
škov, zlasti tistih, ki vplivajo na kako-
vost, ne smemo brezglavo zniževati, 
zagotovo pa ne na način, ki bi imel 
za posledico slabšo zaznano kvalite-
to pri strankah. Zelo so se mi vtisnile 
v spomin besede direktorja ene od 
slovenskih tiskarn, ki je brezkompro-
misno zavrnil pošiljko papirja, ki je 
bil nekaj slabše kakovosti od pred-

»Varčujte kjerkoli, vendar ne pri kvaliteti!«
Matej M. Peternelj, Center za produktni management

Matej M. 
Peternelj, 
ustanovitelj 
in direktor 
Centra za 
produktni 
management

videne oziroma ustaljene. Dobavitelj 
je pošiljko opravičeval s potrebo po 
zniževanju stroškov, besede direk-
torja tiskarne pa so bile: »Varčujte 
kjerkoli, vendar ne pri kvaliteti.«

Zato je pomembno, da pred zniževa-
njem stroškov produktov določimo:

 Produkte, ki najbolj potrebujejo 
racionalizacijo,

 Katere stroške produktov želimo 
prioritetno znižati,

 Področja, kjer ne sme prihajati do 
zmanjševanja kvalitete na račun 
zniževanja stroškov (ključne la-
stnosti, ključni vidiki stika kupca 
s podjetjem in produktom …),

 Ali bomo za dosežene prihranke 
znižali tudi cene ali bomo razliko 
akumulirali v podjetju. Odloči-
tev s tem v zvezi je odvisna od 
možnosti povečevanja tržnega 
deleža z nižjo ceno, od trenutne 
pozicije podjetja na trgu, kon-
kurenčnih pritiskov, poslovnih 
ciljev in drugih dejavnikov. 

 Izhodiščno stanje, želeno stanje 
ter indikatorje za spremljanje 
uspešnosti aktivnosti zniževanja 
stroškov produktov. 

Kateri produkti bodo predmet 
racionalizacije?

Odgovor na vprašanje, kateri pro-
dukti bodo prioritetno predmet raci-
onalizacije, nam lahko poda klasična 
analiza portfelja, ki nudi vpogled v 
donosnost posameznih produktov 
v kombinaciji z njihovo trenutno 
in želeno tržno pozicijo. Izdelamo 
lahko različne matrike, ki prikazujejo 
stanje posameznih produktov glede 
na variable in cilje, ki nas zanimajo. 
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potrebno prenesti v prodajne cene. 
Razumljivo je, da podjetja, ki imajo 
razvojne procese učinkovito vodene 
in organizirane, dosegajo nižje stro-
ške razvoja, zato so lahko tudi na 
trgu cenovno bolj konkurenčni, ali 
pa razliko v prihranku akumulirajo v 
podjetju. 
Stroški razvojnega osebja v razvojnih 
projektih predstavljajo enega najpo-
membnejših virov stroškov, zato si 
podjetja prizadevajo za skrajševanje 
razvojnih časov (hitrejši »time to 
market«), v kar jih na drugi strani 
silijo tudi tržne razmere. Kako lahko 
podjetja skrajšajo razvojne čase? 
Poleg metod simultanega inženirin-
ga, strategij konstrukcijskih platform, 
informacijske podpore razvoju, 
razvoja 24/7 (stalen razvoj, ki temelji 
na alokaciji razvojnih enot v različnih 
zemljepisnih časovnih pasovih) sta za 
zniževanje stroškov razvoja z vidika 
časovne komponente pomembni 
predvsem dve aktivnosti: 

 jasno definiranje razvojnih 
ciljev in ključnih produk-
tnih parametrov: če razvoj 
s strani produktnega vodje ali 
druge odgovorne osebe, ki je 
zadolžena za definiranje kon-
cepta produkta, ciljnih razvojnih 
stroškov in ciljnega datuma 
lansiranja ne prejme ustreznih 
navodil in zahtev, se bodo 
razvojne aktivnosti pogosto 
zavlekle dlje kot je načrtovano – 
posledica pa bodo višji stroški. 
V tem primeru namreč razvoj ni 
prepričan kakšen je želen končni 
izdelek, zato lahko sprejema 
napačne odločitve in posveča 
preveč časa funkcionalnostim, ki 
s komercialnega vidika ne prina-
šajo vrednosti za kupca. Končen 
rezultat: razvojna zamuda, 
previsoki stroški in neustrezen 
produkt. Produktnemu vodji so 
pri jasnem definiranju produktov 
lahko v pomoč različnih koncep-

ti, na primer vrednostna analiza. 
Lep primer vrednostne analize 
predstavlja Tata Nano – avto-
mobil za revne indijske množice, 
ki vsebuje samo tiste lastnosti, 
ki so Indijcem dovolj za normal-
no vožnjo na štirih kolesih – ne-
kateri ga imenujejo kar »rikša na 
štirih kolesih«. Kot zanimivost, 
avtomobil stane samo nekaj čez 
2000 evrov.

 Učinkovito vodenje ra-
zvojnih projektov: ustrezno 
opredeljene razvojne zahteve 
(produkt, stroški, čas) predsta-
vljajo polovico uspeha pri zniže-
vanju stroškov razvojnih projek-
tov. Slednji sedaj potrebujejo še 
močnega vodjo projektov, ki bo 
razvojni projekt uspešno vodil in 
dosegal vsebinske, časovne in 
stroškovne mejnike v skladu s 
pričakovanji. Analize kažejo, da 
je slabo vodenje razvojnih pro-
jektov zelo pogost vzrok previ-
sokih razvojnih stroškov, zato je 
z boljšim projektnim vodenjem 
mogoče dosegati stroškovne 
prihranke, hkrati pa v povezavi s 
produktnim vodenjem povečati 
tudi kvaliteto končnega izdelka. 

Zniževanje stroškov izdelave

Stroški izdelave predstavljajo najbolj 
variabilen del stroškov produkta. 
V odvisnosti od narave produkta v 
njegovi stroškovni strukturi lahko 
prevladujejo stroški dela, stroški ma-
teriala, stroški opreme in energije. 
Za zniževanje direktnih stroškov 
vezanih na izdelavo določenega 
produkta sta poznana dva glavna 
pristopa: 

 Produktni reinženiring: 
usmerja se na iskanje načinov, 
kako doseči iste lastnosti izdel-
ka ob nižjih stroških s spremem-
bami materialov, velikosti in 
drugih vidikov produktov

 Izdelavno-procesni rein-
ženiring: se osredotoča na 
iskanje prihrankov s procesnimi 
inovacijami pri izdelavi izdel-
kov oziroma nudenju storitev. 
Proizvajalec obutve na primer z 
novim načinom lepljenja podpla-
tov zmanjša število potrebnih 
faz, kar pomeni manj izdelavnih 
minut in v končni fazi prinaša 
stroškovne prihranke. Ponudnik 
storitev, npr. Ryanair pri letal-
skih prevozih, je s prenosom t.i. 
checkiranja na internet izničil 
stroške osebja na letaliških 
okencih, ki jih imajo klasični 
letalski prevozniki. 

Zniževanje stroškov distribucije 
in trženja

Stroški distribucije so prav tako 
pomemben segment, ki omogoča 
zniževanje stroškov, tako dolgo-
ročno kot kratkoročno. Pri tem se 
stroški distribucije nanašajo tako na 
transportne stroške (npr. zniževanje 
transportnih stroškov reinženirin-
gom produkta, ki zmanjša njegovo 
težo – seveda ob predpostavki, 
da je to kupcem pomembno in da 
zmanjšana teža ne vpliva na pri-
čakovano kvaliteto) kot na stroške 
kompleksnosti tržnih poti. Več ko je 
posrednikov preden produkt pride 
v roke končnemu kupcu, več stro-
škov nastane in zato je tudi produkt 
v končni fazi manj konkurenčen. 
Proizvajalec računalnikov Dell je na 
primer stroške posrednikov uspešno 
izničil s prenosom celotnega sis-
tema naročanja na internet, kar je 
predstavljajo revolucionaren poslo-
ven model, ki mu je v kratkem času 
omogočil pridobitev precejšnjega 
tržnega deleža. Še zlasti v težkih 
gospodarskih razmerah, katerim 
smo priča, ni priporočljivo zniževati 
absolutnih stroškov trženja, saj so 
slednji glavni operativni katalizator 
prodaje. Precej bolj priporočljivo je 
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preusmeriti oglaševalske in pred-
prodajne aktivnosti v orodja in 
tržne segmente (geografske, profili 
strank), kjer je mogoče pričakovati 
(naj)večji učinek. Tako na eni strani 
ne ogrozimo tržne pozicije, hkrati 
pa preko večjih prodajnih učinkov 
relativno znižamo stroške. 

Zaključek
Podjetjem je, kot je razvidno iz 
prispevka, na razpolago kar nekaj 

področij in metod, kjer je mogo-
če doseči tako kratkoročne kot 
dolgoročne stroškovne prihranke 
na ključnih procesih ustvarjanja 
vrednosti. Pomembni prihranki 
največkrat zahtevajo spremembo 
obstoječega pristopa in načina 
dela, saj »prestavljanje stolov in 
pometanje tal na ladji v težavah 
ne pomaga kaj dosti.« Za konec še 
kratek nasvet: poleg ustreznega 
načrtovanja in izdelave pred-izved-
bene študije načinov zniževanja 

stroškov produktov je priporočljivo, 
da projektu daste neko zanimivo 
ime, npr. product cost killer. Komu-
niciranje s sodelavci na različnih 
ravneh bo lažje.

Če imate v zvezi z zniževanjem 
stroškov produktov ali produktnim 
vodenjem na splošno kakršnokoli 
vprašanje, nas lahko kontaktirate 
na: matej.peternelj@produktni-
management.si.
www.produktni-management.si
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Novice
V Sloveniji že od marca 2008 deluje 
društvo kontrolerjev. Organizirani 
smo kot Delovna skupina Slovenija 
pod okriljem mednarodnega združe-
nja kontrolerjev (ICV – Internationa-
ler Controller Verein), ki ima sedež 
v Muenchnu, Nemčija. ICV šteje 
že preko 6000 članov, pretežno iz 
nemško govorečih dežel, pa tudi 
iz številnih držav južne in srednje 
Evrope. Več www.controllerve-
rein.com

V društvo vabimo vse, ki jih za-
nima področje kontrolinga, delo 
in članstvo v delovni skupini, ki 
čutijo potrebo po takem vzajemnem 
sodelovanju in organiziranem 
druženju, ki želijo svoje znanje in 
dobro prakso posredovati svojim 
kolegom, izmenjati izkušnje, z novim 
znanjem obogatiti sebe in svoje 
kolege – pridružite se nam na enem 
od prihodnjih sestankov. V rubriki 
termini so objavljeni datumi naših 
sestankov. Pridite in sami preso-

dite, ali so taka druženja koristna! 
Predhodno članstvo v združenju ni 
potrebno – najprej se prepričajte, ali 
vam članstvo koristi. Predhodno ob-
vestilo o vašem prihodu na sestanek 
pa je obvezno!

Dodatne informacije dobite pri vodji 
slovenske skupine:
dragica.erculj@crmt.com

Informacije o aktivnostih v združenju 
kontrolerjev v različnih evropskih 
skupinah si lahko preberete na 
spletni strani združenja:
http://www.controllerverein.de/

Ob izbiri ustreznega jezika, lahko do-
godke posamezne delovne skupine 
preberete v domačem jeziku; tudi 
slovenska skupina sporoča informa-
cije v slovenskem jeziku.

Rubrika termini:
http://www.controllerverein.
com/Termini.134390.html?

Informacije o dogajanju v skupini in 
okoli nje si lahko preberete tudi na 
spletni strani:
http://www.kontroling.si/solak/
index.asp?id=38&nid=38

Vabljeni! 

Naslednji sestanek društva – De-
lovne skupine Slovenija – bo 23. 9. 
2009 na Ptuju, Grand Hotel Primus 
– na predvečer 9. srečanja kontro-
lerjev. 

P.S.: 
Predhodno članstvo v združenju ni 
potrebno. Predhodno obvestilo 
o vašem prihodu na sestanek 
pa je obvezno! Prijava na email 
dragica.erculj@crmt.com

Delovna skupina Slovenija, ma-
rec 2009: zadovoljni udeleženci 
2-dnevnega izobraževanja v 
Ribnem pri Bledu
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Koledar dogodkov 
(za vaš rokovnik)

September 2009
23. september 2009
KONTROLING PRAKTIKUM, workshop, Grand Hotel Primus Ptuj
Trajanje: 9:00–15:00; več >>>

23. september 2009
7. sestanek ICV Delovne skupne Slovenija
Trajanje: 17:00–cca 19:30, zaključimo z druženjem ob prigrizku; več >>>

24. in 25. september 2009 
9. SREČANJE KONTROLERJEV, Grand Hotel Primus, Ptuj
2-dnevno tradicionalno srečanje slovenskih kontrolerjev, ki ponuja letos mnogo novega, tudi v svoji programski shemi: 
delavnico, svetovalni pogovor, ipd. več >>>

November 2009
november 2009
ŠOLA KONTROLINGA – dnevi odprtih vrat 
Podrobnosti bodo objavljene na www.kontroling.si

KONTROLER SE ZABAVA …
Kontroler je z letalom prispel v Muenchen na mednarodni kongres kontrolerjev. Na letališču povpraša taksista, 
koliko stane vožnja in pogovor steče.
Kontroler: »Koliko stane prevoz do hotela Sheraton?«
Taksist: »15 EUR.«
Kontroler: »Pa prevoz prtljage?«
Taksist: »Prevoz prtljage je zastonj.«
Kontroler: »Hvala. Prosim odpeljite moj kovček, jaz pa se odpeljem s podzemno.«
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