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POVZETEK
V sodobnem poslovnem okolju je danes vse tako kompleksno in spremenljivo, da
klasična managerska orodja za vodenje podjetij postajajo neustrezna.
V ta namen je v magistrskem delu predstavljena uporaba uravnoteženega sistema
kazalnikov kot učinkovitega orodja načrtovanja in izvajanja strategije v
obravnavanem podjetju, saj le-ta uspešno usmerja podjetje k dolgoročni
uspešnosti.
V teoretičnem delu bo razloženo, kaj je kontroling, ki je v sodobnem poslovnem
okolju nujno potreben, in orodje le-tega – uravnoteženi sistem kazalnikov (USK).
V zadnjem delu bodo podani predlogi za izboljšavo.
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ABSTRACT
In modern business environment nowadays everything is so complex and
changeable that classic manager tools are becoming unsuitable.
Therefore the purpose of the present master work is to present the use of
Balanced Scorecard system (BSC) as an efficient tool for planning and
implementation of the business strategy in the company in question. Such strategy
leads the company to a long-term success.
The theoretical part gives definitions and explanations of the notions such as
controlling as well as the origin and development of the BSC, including the four
accompanying viewpoints.
The following part includes the presentation of the ratios currently used by the
company in question.
The final part gives some suggestions for improvement.
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1. UVOD
1.1. OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA
V današnjem času je velika umetnost za podjetje, da posluje dobro – da je
samem gospodarskem vrhu. Glede na to, da živimo v informacijski dobi,
spremembe nujno potrebne – biti morajo stalnica. Tisti, ki se s spremembami
področjih kot so trženje, informatika, vodenje, tehnološki razvoj, znanje...
soočijo, ostanejo daleč zadaj in so v končni fazi obsojeni na propad.

na
so
na
ne

Podjetja morajo zato biti dandanes v koraku s časom in ustvarjalna, če želijo biti
v stiku s konkurenco. Pomembno vlogo za uspeh pa ima znanje – kar pomeni, da se
morajo neprestano učiti. Podjetje v konkurenčnem boju torej lahko zmaga le v
primeru, da razpolaga z več znanja kot njegova konkurenca. Vprašanje, ki se
poraja je torej, ali se podjetje spremembam lahko prilagodi dovolj hitro oziroma
hitreje kot konkurenca. Tako je torej izkoriščanje znanja in sposobnost ljudi za
ustvarjanje konkurenčnih prednosti v današnjih časih ključnega pomena.
Ravno znanje, pa je poleg odnosa s kupci, blagovne znamke, sposobnosti in
kulture podjetja eden izmed neotipljivih dejavnikov, ki pa danes postajajo vse
pomembnejši. Vodstvo zato ves čas išče različne koncepte, kako sistematično
voditi podjetje s pomočjo neotipljivih dejavnikov – to lahko naredi na več načinov,
eden izmed njih je uravnoteženi sistem kazalnikov (v nadaljevanju USK), s katerim
vodstvo meri uspešnost poslovanja.

1.2. NAMEN IN CILJ
Namen magistrske naloge je proučiti eno izmed orodij kontrolinga – uravnoteženi
sistem kazalnikov (USK), katerega se vodstvo proučevanega podjetja v neki meri
poslužuje že sedaj, s ciljem pripraviti koncept uravnoteženih kazalnikov za
proučevano podjetje.
Cilj magistrske naloge je izdelati sistem kazalnikov, ki bo služil izbranem podjetju
kot čim boljši vir informacij za sprejemanje pravočasnih in pravilnih odločitev.

1.3. PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE
Pri magistrskem delu žal ne bomo morali biti natančni s podatki, saj le-teh po
večini zaradi varovanja poslovnih skrivnosti ne moremo uporabiti.
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1.4. METODE DELA
Pri delu bodo uporabljene naslednje metode:
Študij domače in tuje literature
S študijem literature bomo oblikovali predpostavke, ki bodo služile kot smernica
pri oblikovanju sistema uravnoteženih kazalnikov pri izbranem podjetju. Na osnovi
le-teh in lastnih razmišljanj bo izdelan ustrezen nabor kazalcev za proučevano
podjetje.
Študij ostalih dostopnih virov
V magistrski nalogi gre za raziskavo, ki je zasnovana na posebnostih
uravnoteženega sistema kazalnikov (USK). Z deskriptivno metodo bodo opisane
posebnosti oblikovanja USK. Teoretična spoznanja bodo tako povezana s
praktičnim prikazom stanja v podjetju, navedeni pa bodo predlogi za izboljšavo. V
predlogih za izboljšavo bo tako uporabljeno interno gradivo podjetja, pri izdelavi
predloga pa mi bodo v pomoč ostali vodstveni kadri in lastno znanje in izkušnje
ter opazke.
Podatki, ki jih bomo uporabljali pri izdelavi diplomske naloge, bodo primarne in
sekundarne narave.
Pri raziskavi in obdelavi izbranega problema bomo uporabili deskriptivni in
analitični pristop.
V okviru deskriptivnega pristopa bomo uporabili naslednje metode:
- metodo deskripcije (opis dejstev, procesov in pojavov ter postavitev osnovnih
hipotez),
- metodo klasifikacije,
- zgodovinsko metodo,
- metodo kompilacije (povzetek spoznanj, stališč, sklepov ter rezultatov domačih
in tujih avtorjev in skozi to priti do novih samostojnih spoznanj in sklepov),
- komparativno metodo (postopek primerjanja dejstev).
V okviru pristopa bomo uporabili naslednje metode:
- razčlenjevanje (razčlenitev celote tako, da je mogoče opraviti analizo),
- primerjanje (primerjava sestavin med seboj),
- sinteza (združevanje podatkov in ugotovitev),
- analiza in sinteza (vse ugotovitve povezati med seboj v rešitev obravnavanega
problema).
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2. SODOBNO POSLOVNO OKOLJE
Živimo na pragu obdobja "nove ekonomije" - ekonomije enaindvajsetega stoletja,
katere značilnosti so globalizacija, hiter tehnološki razvoj, internet, elektronsko
poslovanje, navidezna podjetja... Za sodobno poslovno okolje so značilne stalne
in simultane spremembe, ki jih moramo znati izkoristiti v svoj prid, sicer nam
lahko povzročijo veliko težav. Računalniška revolucija, ki se je začela v začetku
osemdesetih let, in sicer s pojavom osebnih računalnikov, prehaja v zrelo dobo,
imenovano tudi "digitalna ekonomija". Hiter in dinamičen tehnološki razvoj,
omogočen z eksplozivnim razvojem na področju računalniških tehnologij, skupaj s
političnimi in družbenimi spremembami povzroča velike spremembe (Semolič in
Sagadin,
http://www.toolscluster.net/sog.php?page=shtree&tree=tcs&id=tcs000300&pgnum=
1).
Današnja podjetja so sestavljena iz številnih sektorjev, poslovnih enot in
oddelkov, vsak od teh pa ima svoje poslovne procese in večinoma tudi svojo
strategijo. V podjetjih se funkcije med seboj prepletajo. To pripelje do
prenašanja dela med oddelki in počasnega odziva. Ravno v ta namen se je
pokazala potreba po merjenju in kontroli, strategije posameznih poslovnih enot je
potrebno medsebojno povezati, da spodbujajo druga drugo. To pa je seveda
potrebno doseči tudi na nižjih ravneh, ne le pri vodstvu. Vsak zaposlen mora dobro
razumeti strategijo podjetja, jo sprejeti in izvrševati. V ta namen je idealen USK,
saj le-ta pomaga pri vzročno-posledičnih povezavah in konec koncu pri uspešnem
poslovanju podjetja (Kaplan in Norton, 2000, str. 16-19).

2.1. DOSEGANJE KONKURENČNIH PREDNOSTI
Od managerjev se še nikoli ni pričakovalo toliko, kot se od njih brezpogojno
zadeva danes. Obstanek podjetja in njegova rast v razmerah globalnega
poslovanja sta odvisna od odličnosti strategije in izvrstnosti managerskih taktik,
inovativnega preseganja konkurence, skrajševanja ciklov razvoja izdelkov,
sposobnosti kreativnega vodenja in razvoj kadra. Sodobnemu managerju ne
zadoščajo več zgolj prvine klasičnega managementa. V današnji, informacijski
dobi so podjetja torej težko oziroma skoraj nemogoče konkurenčna zgolj z
obvladovanjem dolgoročnih finančnih naložb ter obveznosti. To se predvsem pozna
pri storitvenih podjetjih. V današnjih časih mora podjetje znati izkoriščati svoja
neopredmetena sredstva. Le-ta podjetju omogočajo boljši odnos s strankami –
zvestoba obstoječih in uspešno pridobivanje novih strank, novitete, izkoriščanje
znanj ter motiviranje zaposlenih, dobro izkoriščanje razpoložljive informacijske
tehnologije (Kaplan in Norton, 2000, str. 15).
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2.2. SODOBNI NAČINI MERJENJA USPEŠNOSTI POSLOVANJA
Glavni namen sodobnih sistemov merjenja uspešnosti je holističen pregled nad
celotnim poslovanjem. Osredotočati se je potrebno na integrirane finančne in
nefinančne informacije o poslovanju ter njihovo posredovanje različnim
uporabnikom z namenom vplivanja na proces odločanja in sprejemanje korektivnih
ukrepov (Kaplan in Norton, 1992, str. 72; v Trenta, 2011, str. 3).
Poznamo več sodobnih načinov merjenja uspešnosti poslovanja (Potokar, 2003,
str. 25):








Celovito obvladovanje kakovosti (Total Quality Management – TQM)
Koncept stroškov življenjskega cikla (Life-Cycle Costing)
Koncept stroškov po aktivnostih poslovnega procesa (SAAP)
Benchmarking (Best practices method)
Koncept ravno ob pravem času (Just-in-time – JIT)
Prenova poslovnih procesov
Sistem uravnoteženih kazalnikov (Balanced Scorecard – BSC).
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3. KONTROLING IN KONTROLER
3.1. KAJ JE KONTROLING
Tako kot za vsako stvar, tudi za kontroling obstaja več definicij, kar pa ni nič
čudnega, saj gre za zelo široko področje. Kontroling nekateri avtorji obravnavajo
kot samostojno znanstveno disciplino, nekateri pa ga proučujejo v okviru
računovodstva. Vendar je pa vsem definicijam skupno, da gre za informacijsko
podporno dejavnost poslovodstvu.
Naloga kontrolinga je zagotoviti vodenje določenega poslovnega sistema na tak
način, da so uresničene ciljne velikosti. Gre za poslovno modrost, ki pomeni
pripravljenost in voljo uresničiti ciljno poslovodenje dokončnega poslovnega
sistema na podlagi celovitega in povezanega sistema poslovodenja in pomeni
nasprotje poslovodenja v naglici, brez ustreznih informacijskih podlagi n drugih
priprav. Je sodobna zamisel poslovodenja, ki mora zagotoviti vodenje poslovnega
sistema v določeno smer na podlagi opredeljenih ciljev (Melavc in Novak, 2007,
str. 17).
Kontroling skoraj lahko enačimo s poslovodnim računovodstvom. Gre za sistem za
neodvisno in sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja ter primerjanje
trenutnih rezultatov z načrtovanimi.
Pri vprašanju o upravičenosti kontrolinga kot samostojne poslovne funkcije
prihaja do razhajanj. Nekateri so mnenja, da gre za del upravljalne računovodske
funkcije, drugi da gre za koordinativni del finančne funkcije, tretji da ima
ekonomsko-svetovalno vlogo in končno tudi četrti, da gre za samostojno podporno
funkcijo poslovodne funkcije. Nadalje si stroka ni enotna v mnenju ali ima
kontroling aktivno ali pasivno – torej svetovalno vlogo pri vodenju podjetja.
Neenotnost pa prav tako vlada tudi na področju tehnik, orodij in mehanizmov
kontrolinga (Debeljak, 1998, str. 2).
Kontroling je proces spremljanja poslovanja, saj ugotavlja odmike od zastavljenih
ciljev, ki smo si jih postavili z letnim in strateškim poslovnim načrtom. Kontroling
ugotavlja odmike od zastavljenih ciljev, jih proučuje in išče razloge ter rešitve za
naprej. Kontroling tako odlikuje pozitiven odnos do aktivnega sooblikovanja
prihodnosti na temelju učenja iz izkušenj, raziskav, iskanja rešitev za nastale
probleme in pravočasne uporabe izbranih rešitev. Delovanje kontrolinga je
usmerjeno k doseganju ciljev podjetja in njihovemu uresničevanju v
srednjeročnem in kratkoročnem obdobju, upoštevajoč trenutna gibanja in
ekonomiko delovanja. Proces kontrolinga teče v treh korakih (Kunšek, 2005, str.
15):
 Oblikovanje ciljev je konsistentno z dolgoročnimi (strateškimi) cilji in
izraženo številčno (npr. donosnost, likvidnost in ekonomičnost). Po navadi
je skupni operativni cilj podjetja dobiček, ki se odraža v razdelavi
operativnih načrtov in v njihovem spremljanju, analiziranju in nadziranju.
 Operacionalizacija operativnega načrtovanja zajema uporabo planskih
orodij, kot so kazalniki, primerjava stroškov in rezultatov, različni
predračuni in obračuni, kalkulacije, primerjalne presoje itd. Za koristno
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analizo odmikov je potrebno zagotoviti smotrno analitično načrtovanje in
ustrezno spremljanje uresničevanja operativnih načrtov.
Ukrepi za zagotovitev doseganja operativnih ciljev.

Slika 1: Kontroling (Vir: Finančni slovar, 2009-2011)

Sodoben kontroling nam na pregleden in enostaven način prikaže trenutno stanje
podjetja na področjih kot so finance in računovodstvo, proizvodnja, dobava,
logistika, prodaja, kadrovanje ter upravljanje s tveganji.
Na kontroling lahko gledamo tudi kot na upravljalni sistem poslovanja. Le-ta kot
metodo vodenja uporablja vodenje s cilji v povezavi med poslovodstvom in
kontrolerjem pri določanju vizije, poslanstva, ciljev, pripravi planov, uporabi
virov, ugotavljanju odmikov od planov ter določanju ukrepov za uresničitev
načrtovane donosnosti v podjetju. Usmerjen je v prihodnost, na osnovi preteklih
izkušenj pa opredeli odmike od načrtovanega (Križaj, 1998, str. 16).

3.2. KONTROLING KOT POSTOPEK
Ločimo kontroling na strateškem in na operativnem nivoju.
3.2.1. Operativni kontroling
Operativni kontroling nudi poslovodstvu strokovno podporo s ciljem povečati
učinkovitost poslovanja. Njegova temeljna naloga je zagotoviti strokovne podpore
poslovodstvu pri dviganju ravni donosnosti in gospodarnosti, ohranjanje kapitala in
plačilne sposobnosti ter usklajeno uporabljanje orodij operativnega kontrolinga.
Temeljna orodja pri tem so:






predračuni stroškov
predračuni prodajnih cen
predračuni prispevka za kritje
predračuni sredstev in obveznosti do virov sredstev
predračun poslovnoizidnega in denarnega toka
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nadziranje: operativno nadziranje, analiziranje vzorcev in odmikov
informiranje: operativno informiranje in poročanje, členjenje sestavin po
pomembnosti, kazalniki in sestava kazalnikov, kazalci, operativno
usklajevanje organizacijskega postopka in ustroja, ravnanje s človeškimi
zmožnostmi, usklajevanje nagrajevanja z nadaljnjim izobraževanjem,
oblikovanja napredovanj in strukturiranje dela.

Temeljni cilj je torej spodbuditi pasivno prilagajanje spremembam v okolju prilagajanje notranjih dejavnikov zunanjim vplivom (Melavc in Novak, 2007, str.
37).
3.2.2. Strateški kontroling
Strateški kontroling je usmerjen k graditvi dejavnikov prihodnje uspešnosti
poslovnega sistema, na daljši rok kot operativni kontroling. Njegov cilj je zvišati
raven uspešnosti podjetja. Odgovoriti mora na vprašanja (Melavc in Novak, 2007,
str. 37):





Ali začeti ustvarjati nov učinek?
Ali stopiti na nov trg?
Kakšna tveganja in priložnosti je mogoče pričakovati v prihodnosti?
Ali tehnološki postopek prenoviti z novimi naložbami?

Temeljna orodja so:








strateški dejavniki uspešnosti
zamisel krivulje izkušenj
doba koristnosti učinka
analize prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti
strateška bilanca stanja
portfeljske analize
strateški predračuni.

3.3. KONTROLING V PODJETJU
Kontroling v podjetju opravlja dve funkciji:



Omogoča uporabne analize poslovanja v preteklosti
Omogoča učinkovito planiranje za prihodnost poslovanja podjetja

Kontroling obsega:
 Analize
 Okvir za spremljanje uspešnosti
 Proces planiranja
 Proces
spreminjanja
uspešnosti
3.1.2012).

(http://www.rips.si/kontroling.php#,

Kontroling lahko tudi najamemo. Če želimo aktivno spremljanje poslovanja, z
analizami izkazov uspeha na osnovi določenih ključnih indikatorjev poslovanja (do
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1 stran/mesec), nas to pride 100€/mesec. V kolikor želimo kontrolerja izbranih
poslovnih funkcij in postavk – denarni tok, naložbe, logistika in poročila do 3
strani/mesec, nas to pride 300€/mesec. Če pa želimo popolni nadzor – kontroling
vseh pomembnejših poslovnih funkcij v podjetju, z analizo do 5 strani/mesec, pa
nas to pride okoli 500€/mesec (http://www.venturelab.si/podjetniske-finance/najemfinancnega-direktorja/kontroling-podjetij, 3.1.2012).
3.4.1. Umestitev kontrolinga v podjetju
Kljub temu, da podjetja opravljajo različne dejavnosti, je vsem skupno, da jih
vodijo in upravljajo ljudje. Sploh v današnjih časih je precej nemogoče vnaprej
napovedati obstoj in delovanje podjetja, saj so vsa podjetja nenehno
izpostavljena zunanjim vplivom.
Prav tako je vsem podjetjem skupna sestava iz treh podsistemov (slika 2).

Slika 2: Razčlemba poslovnega sistema (Vir: Hočevar, 1998, str. 1 ; v Erjavec, 2010,
str. 9)

Vidik izvajalnega podsistema je navzven najvidnejši. V njem se odvija proizvajalni
sistem, vsebuje pa več temeljnih poslovnih funkcij (Hočevar, 1998, str. 1; v
Erjavec, 2010, str. 9):
 tehnična
 nabavna
 proizvodna
 prodajna
 kadrovska
 finančna
Njegova vsebina sta torej odločanje o dejavnostih in njihovo usklajevanje.
Informacijski podsistem zagotavlja ustrezne informacije za tekoče delovanje in
upravljanje izvajalne funkcije. Povezan je z vsemi poslovnimi aktivnostmi
podjetja, zato se mora prilagajat potrebam posameznih poslovnih procesov.
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4. URAVNOTEŽENI SISTEM KAZALNIKOV (USK)
4.1. KAJ JE USK IN NJEGOVO DELOVANJE
USK je eno izmed najbolj uveljavljenih orodij s področja merjenja in obvladovanja
uspešnosti poslovanja. Prvič je bil predstavljen v januarski številki revije Harvard
Business Review leta 1992. Kasneje je bil označen za eno izmed najbolj
pomembnih managerskih orodij zadnjih 75 let (Bourne et al., 2002; v Trenta,
2011, str. 7).
USK je metoda kontrolinga. Gre za sistem strateškega načrtovanja in ravnanja.
Uporablja se v poslovnem svetu z namenom uskladiti dejavnost podjetja z njegovo
vizijo in strategijo, izboljšati notranje in zunanje komunikacije in spremljati
uspešnost organizacije pri izvedbi strateških ciljev. Bistvo USK je torej dobiti nek
celovit pregled nad učinkovitostjo poslovanja, katera vemo, da ni odvisna le od
finančnih kazalnikov (http://www.poslovnisvet.si/clanki/podjetnistvo/uravnotezenisistem-kazalnikov, 2.1.2012).
USK ali uravnotežena ocenitvena kartica je novo analitsko orodje, ki je nastalo kot
dopolnilo tradicionalnim analizam na osnovi finančnih kazalnikov. Njegova
bistvena značilnost je dopolnjevanje računovodskih meril z neračunovodskimi
merili, ki so pomembna za bodoče uspešno poslovanje podjetja. Koncept namreč
upošteva notranje in zunanje dejavnike uspešnosti ter cilje, ki temeljijo na
razvojni viziji in strategiji podjetja (Kunšek, 2005a, str. 6).
USK dopolnjuje finančne kazalnike pretekle uspešnosti s kazalniki gonil prihodnje
uspešnosti. Cilji in kazalniki uspešnosti v sistemu izhajajo iz vizije in strategije
neke organizacije. Uspešnost poslovanja organizacije merijo s štirimi vidiki. Z USK
se skupek ciljev poslovne enote razširja prek obdobnih finančnih kazalnikov.
Vodstvo podjetja sedaj lahko merijo, kako poslovne enote ustvarjajo vrednost za
obstoječe in potencialne stranke in kako morajo povečati notranje zmogljivosti in
vlaganje v ljudi, sisteme in postopke, potrebne za izboljšanje poslovanja. USK
vključuje najpomembnejše dejavnosti za ustvarjanje vrednosti, h kateri
prispevajo usposobljeni, motivirani zaposleni. USK je več kot taktični ali
operativni sistem merjenja. Inovativna podjetja ga uporabljajo kot strateški
managerski sistem za dolgoročno izvajanje svoje strategije (Kaplan, 2000, str. 2122).
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Slika 3: USK (vir: Kaplan Norton, 1992, str. 72; v Bergant, 2004, str. 38)

Kot je razvidno na sliki 3, USK sestavljajo finančni vidik, vidik kupcev, vidik učenja
in rasti ter vidik notranjih procesov.
Finančni vidik zajema uporabo različnih kazalnikov in indikatorjev, pri čemer se
najpogosteje uporabljajo ekonomska dodana vrednost (EVA), donos na investicijo
(ROI), dobiček, rast prihodka ter zmanjševanje stroškov (Kunšek, 2005a, str. 8).
Pri vidiku kupcev je vse skupaj osredotočeno na kupce, saj so kupci prioritetno
področje. Poleg kakovosti storitev jim je potrebno nuditi tudi kakovostne
poprodajne storitve. Če podjetje želi biti konkurenčno, mora določiti kazalnike, ki
so pomembni za njihovo poslovanje s kupci. Najpomembnejši dejavniki tu so čas,
kakovost, celovitost ter stroški. Cena igra tu najmanjšo vlogo, saj sta
pomembnejša dejavnika zanesljiva dobava ter nepoškodovani izdelki.
Tista podjetja, ki niso razumela potreb svojih strank, so kmalu ugotovila, da jih
tekmeci lahko prehitijo z izdelki in storitvami, ki so bolje prilagojeni željam in
potrebam strank. Tako bi morala podjetja, da bi bila uspešna, svojo pozornost
usmerjati navzven, proti strankam (Kaplan in Norton, 2000, str. 73).
Ta vidik zajema tržni delež, odzivnost, lojalnost, donosnost strank ter njihovo
zadovoljstvo (Kunšek, 2005, str. 12).
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Slika 4: Vidik kupcev - osnovni kazalniki (Vir: Norton in Kaplan, 2000, str. 78)

Slika 4 prikazuje osnovno skupino kazalnikov pri poslovanju s strankami, ki je
enaka za vse vrste organizacij. Ti osnovni kazalniki se lahko razporedijo v vzročno
verigo odnosov. Za doseganje želenih ciljev in največjega učinka pa je seveda
potrebna prilagoditev znotraj posameznega podjetja.
Tržni delež odseva delež poslov posamezne poslovne enote na določenem trgu –
glede na število strank, porabljen denar ali prodano količino enot. Pridobivanje
strank meri absolutno in relativno stopnjo, po kateri poslovna enota privablja ali
pridobiva nove stranke oziroma posle. Ohranjanje strank spremlja absolutno ali
relativno stopnjo, po kateri poslovna enota ohranja oziroma vzdržuje obstoječe
odnose s svojimi strankami. Zadovoljstvo strank ocenjuje stopnjo zadovoljstva
strank glede na posebna merila uspešnosti znotraj ponudbe. Dobičkonost strank pa
meri samo čisti dobiček od stranke ali segmenta, ko odštejemo dohodke, potrebne
za oskrbovanje določene stranke (Norton in Kaplan, 2000, str. 77-78).
Če podjetje želi zadovoljiti svoje kupce, mora seveda sprejemati pravilne
odločitve in zagotavljati take procese, da bo končni rezultat le-teh zadovoljstvo
kupcev (vidik notranjih procesov).
Vidik notranjih procesov vključuje procese, ki so ključni za izpolnjevanje ciljev
poslovanja s strankami in delničarji. Ponavadi se v podjetju najprej določijo
kazalniki uspešnosti za finančni vidik in vidik kupcev, šele nato se določijo cilji in
kazalniki uspešnosti za vidik notranjih poslovnih procesov. Takšen vrstni red
omogoča podjetjem, da usmerijo kazalnike na tiste procese, ki bodo izpolnili cilje
poslovanja s strankami (Kaplan in Norton, 2000, str. 100). Kot navaja Kunšek
(2005), vidik notranjih procesov zajema tri sekcije in meri učinkovitost vsake
posebej. Gre za sekcijo inovacijski procesi – delež v prodaji novih izdelkov, čas,
porabljen za razvoj, operacijski procesi – kakovost, časovni cikel, stroški ter
poprodajni procesi – aktivnost in hitrost odzivanja na napake, plačilni procesi.
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Seveda pa je pomemben tudi vidik učenja in rasti, saj kot že omenjeno, je znanje
izredno pomembno. Globalna konkurenca zahteva uvajanje novih izdelkov, kar
ustvarja dodatno vrednost za kupce, izboljšanje procesov pa zagotavlja vstopanje
na nove trge, kar je obenem tudi vizija podjetja.
Cilji vidika učenja in rasti zagotavljajo podjetju infrastrukturo za doseganje
ambicioznih ciljev, ki so jih opredelili v ostalih treh vidikih. Cilji tega vidika so
gibalo za doseganje odličnih rezultatov v prvih treh vidikih. Podjetja morajo
investirati v lastno infrastrukturo – ljudi, sisteme in postopke – če želijo doseči
dolgoročne ambiciozne cilje finančne rasti (Kaplan in Norton, 2000, str. 135).
Kot navaja Kunšek (2005), vidik učenja in rasti zajema zadovoljstvo, motiviranost,
odzivnost ter produktivnost zaposlenih.
Uporaba USK zajema prehod s tradicionalnega načina merjenja zmogljivosti
procesov na operativni ravni. Izbor kazalnikov pa je prepuščen podjetju, ki mora
izbor prilagoditi tako, da skozi kazalnike lahko spremlja prenašanje strategije v
prakso.
Uvajanje merjenja zmogljivosti zahteva tudi širše razumevanje in podporo uprave
podjetja ter vseh vodilnih delavcev. Na uspešnost vplivata tudi razširjenost in
strinjanje zaposlenih z vizijo in strateškimi cilji podjetja oziroma kar delovanje
celotnega podjetja za doseganje skupnega cilja. Metoda predstavlja
večdimenzijsko okvirno delo za opis, uvajanje in upravljanje strategije na vseh
ravneh in v vseh dejavnostih podjetja. Niz kazalnikov različnih poslovnih vidikov v
podjetju uporabljamo kot gibalo sprememb in rasti dodane vrednosti, dodatno pa
kazalniki dajejo vpogled v celotne zmogljivosti z vidika strank, notranjih in
poslovnih procesov ter rasti in učenju (Kunšek, 2005).
Tabela 1: Primerjava tradicionalnega sistema kazalnikov in sodobnega merjenja
zmogljivosti

Tradicionalni sistem kazalnikov

Sodobno merjenje zmogljivosti

Finančna naravnanost

Naravnanost na stranke

Usmerjenost na preteklost

Usmerjen v prihodnost

Kratkoročni vidik

Dolgoročni strateški pogled

Delno prilagodljiv

Visoko prilagodljiv

Osredotočen navznoter

Osredotočen navznoter

Zniževanje stroškov

Izboljšave zmogljivosti

Navpična struktura poročanja

Vodoravna struktura poročanja

Po področjih

Združevalen

Ločeno obravnavanje rezultatov

Hkratno obravnavanje rezultatov

Nezadostna analiza odstopanj

Odstopanja so neposredno določena

Posamezno spodbujanje zmogljivosti

Skupinsko spodbujanje zmogljivosti

Posamezno učenje

Učenje celotne organizacije

Vir: Nemec, 2000, str. 498; v Borjančič, 2006, str. 15.
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Kot je razvidno iz tabele 1, sodobni način merjenja uspešnosti zahteva merjenje
na operativni ravni, zato je zajemanje podatkov veliko bolj razvejano, podrobno
in celovito. Res pa je, da uvajanje merjenja učinkovitosti zahteva širše
razumevanje in podporo vodilnih zaposlenih. Pomembno je strinjanje zaposlenih z
vizijo in strateškimi cilji podjetja. Bolj kot je vizija razširjena in sprejeta med
zaposlenimi v podjetju, tem bolj bo sprejet tudi nov način merjenja učinkovitosti
(Nemec, 2000, str. 497; v Borjančič, 2006, str. 16).

4.2. ZAKAJ PODJETJE POTREBUJE USK
USK ohranja finančno merjenje kot osnovno merilo managerske in poslovne
uspešnosti, vendar poudarja bolj splošen in celovit skupek kazalnikov, ki trenutno
uspešnost pri poslovanju s strankami, na področju notranjih procesov, zaposlenih
in sistema povežejo z dolgoročnim finančnim uspehom. USK vodstvenim delavcem
zagotavlja obsežen okvir, ki pretvarja vizijo in strategijo podjetja v razumljiv
splet kazalnikov uspešnosti poslovanja. Številna podjetja so za posredovanje
temeljnih vrednot in prepričanj vsem zaposlenim uvedla poslanstva. Poslanstvo
obravnava temeljna prepričanja ter opredeli ciljne trge in osnovne izdelke. USK
mora biti uporabljen kot sistem komuniciranja, obveščanja in učenja, ne kot
sistem nadzora (Kaplan in Norton, 2002, str. 33-37).
S podatki, ki jih s pomočjo USK dobimo, lahko izvajamo kontrolo in na podlagi lete iščemo primerne ukrepe.
V konkretnem primeru proučevanega podjetja pa bo USK uporaben predvsem
zaradi nove informacijski dobe, v kateri so prišle zahteve po novih vrednotah. Kot
že omenjeno, so danes v ospredju zadovoljstvo strank ter znanje zaposlenih.
Danes finančni rezultati niso več dovolj, saj nam povejo le nekaj o preteklem
delu. Bolj pomembno je torej ugotavljanje kazalnikov v prihodnosti.
Najtežje je ugotoviti, koliko kazalnikov podjetje potrebuje in kako jih določiti.
Najbolje je torej narediti kazalnike za posamezne oddelke, po posameznih
procesih.
Kljub temu, da je izbrano podjetje med spletnimi trgovinami trenutno med
vodilnimi, morajo vedno biti korak pred konkurenco, saj se situacija lahko kaj
kmalu spremeni.
USK je najučinkovitejši, kadar je del obsežnejšega procesa v podjetju. Je v pomoč
vodjem pri podajanju vizije o spremembah in dodeljevanju pristojnosti poslovnim
enotam ter zaposlenim. USK zagotavlja mehanizem za preoblikovanje strategije v
vzročno-posledično povezane cilje in kazalnike za komuniciranje z
organizacijskimi pododdelki in posamezniki. Za USK bi lahko rekli tudi, da je
sistem za sprožanje vprašanj, razprave in dialoga. Njegova največja prednost je,
da ne razpravlja o preteklosti, temveč spodbuja učenje ter vodi vprašanja in
razprave o tem, kako nadaljevati v prihodnosti (Kaplan in Norton, 2001, str. 380381).
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4.3. USK IN STRATEGIJA PODJETJA
Kazalnike je potrebno oblikovati tako, da izražajo strategijo podjetja (Kaplan in
Norton, 2002, str. 157-159):





Sistem kazalnikov opisuje vizijo prihodnosti celotne organizacije. Ustvarja
skupno razumevanje.
S sistemom kazalnikov se oblikuje holističen model strategije, tako da vsi
zaposleni lahko vidijo, kako lahko prispevajo k uspehu organizacije. Brez
takšnega poslovanja posamezni oddelki sicer težijo k čim večji uspešnosti,
toda ne prispevajo k doseganju strateških ciljev.
Sistem kazalnikov se osredotoča na spremembe. Če opredelimo pravilne
cilje in kazalnike, bomo verjetno načrt uspešno izpeljali. V nasprotnem
primeru so bile investicije in spodbude zaman.

Ali USK dejansko ustreza strategiji nekega podjetja pa lahko ugotovimo tako, da
preverjamo njegovo prilagodljivost in transparentnost. Dejansko more USK izražati
strategijo podjetja, ne le da izvira iz nje. Zunanji opazovalec mora biti sposoben
iz sistema kazalnikov razbrati strategijo samega podjetja.
USK lahko povežemo s strategijo s pomočjo treh metod (Kaplan in Norton, 2002,
str. 157-159):






Vzročno-posledična razmerja: strategija je niz hipotez o vzrokih in
posledicah. Ustrezno sestavljen sistem kazalnikov mora izražati strategijo
podjetja prek zaporedja vzročno-posledičnih razmerij. V merilnem sistemu
morajo biti jasna razmerja (hipoteze( med cilji (in kazalniki) različnih
vidikov, da jih lahko v organizacijah ustrezno uporabljajo in jih potrdijo.
Vsak kazalnik uravnoteženega sistema mora biti sestavni del verige
vzročno-posledičnih razmerij, ki posreduje pomen strategije podjetja.
Gibala uspešnosti: Osnovni kazalniki so navadno osnovni kazalniki
rezultatov, ki izražajo skupne cilje mnogih strategij in podobne strukture
različnih organizacij iz različnih panog. Gibala uspešnosti, ki so vnaprejšnji
kazalniki, so navadno značilna za posamezno poslovno enoto. Dober USK
mora vsebovati splet kazalnikov rezultatov in gibal poslovanja.
Povezovanje finančnih kazalnikov: USK mora temeljiti na rezultatih, še
posebej finančnih, kot sta dobičkonosnost poslovnih sredstev ali ekonomska
dodana vrednost.

Izvajanje strategije se običajno začne z obveščanjem ljudi, ki so zadolženi za
izvedbo strategije, ter njihovim vključevanjem v strateški proces. Podjetja, ki
želijo, da prav vsak posameznik prispeva k izvajanju strategije, morajo svojo
dolgoročno vizijo in strategijo - utelešeno v USK – prenesti na vse zaposlene, ki pa
jih morajo tudi nenehno spodbujati, naj predlagajo ukrepe, ki bodo pomagali
uresničevati skupne usmeritve.
Usklajevanje delovanja organizacije s skupno vizijo in skupno usmeritvijo je
dolgotrajen in zapleten proces, zato so se nekatere organizacije zatekle k med
seboj povezanim mehanizmom, ki so jim pomagali prenesti strategijo in USK na
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ožje cilje in kazalnike, da bi tako vplivale na prednostne naloge posameznikov in
skupin:
 Programi posredovanja in obveščanja: Strategijo morajo vsi razumeti kot
splošne usmeritve, ki so potrebne za doseganje strateških ciljev.
 Programi zastavljanja ciljev: Podjetje mora spodbujati posameznike, naj
preoblikujejo splošne strateške cilje v osebne in skupinske cilje.
 Vključitev sistema nagrajevanja: Usklajeno delovanje organizacije s
strategijo mora biti motivirano s sistemom finančnih spodbud in nagrad
(Kaplan in Norton, 2002, str. 209-210).

4.4. CILJI, RAZPOREJANJE SREDSTEV, POBUDE IN FINANČNI NAČRTI
Kot navajata Kaplan in Norton (2002, str. 235-237), morajo dolgoročno
načrtovanje naložb, strateške ponudbe in letno financiranje tekočega poslovanja
biti usmerjeni na doseganje ambicioznih ciljev, opredeljenih v sistemu kazalnikov.
Narediti je potrebno štiri korake, če hočemo učinkovito uporabiti sistem
kazalnikov v okviru celovitega procesa dolgoročnega strateškega načrtovanja in
izdelave letnega finančnega načrta:
1. Določiti raztegljive ekonomske cilje
Cilji za kazalnike morajo biti visoki, podpreti jih morajo vsi zaposleni
2. Določiti in racionalizirati strateške pobude
Določiti prednostne kapitalske naložbe in akcijske programe
3. Določiti pobude, ki pomembno prispevajo k skupni uspešnosti več poslovnih
enot
Sinergija med strateškim ciljem drugih poslovnih enot
4. Povezava z letnim razporejanje sredstev in letnimi finančnimi načrti
Povezati je potrebno tri- do petletni strateški načrt s stroški tekočega
poslovanja in s finančnimi postavkami (mejniki) za prihajajoče leto. Ti mejniki
omogočajo, da spremljajo strateško pot, ki si jo je zastavila poslovna enota.

4.5. PREDNOSTI IN SLABOSTI USK
Največja prednost sistema uravnoteženih kazalnikov, v primerjavi z drugimi
pristopi ali modeli, je v njegovi sposobnosti povezati zmogljivosti med različnimi
vidiki poslovanja podjetja - finančnimi in nefinančnimi vidiki ter notranjimi in
zunanjimi
vidiki
(Janeš,
http://www.ibsporocevalec.si/naslovnica/141-magaleksander-jane-sistem-merjenja-poslovanja-organizacije).
Prednost USK je definitivno v tem, da pripelje do boljšega sodelovanja med vsemi
skupinami on oddelki v podjetju, saj omogoča boljšo komunikacijo. Vodstvo zato
ta sistem uporablja, da zaposlenim pojasni, kaj se od njih pričakuje – kaj in na
kakšen način naj delajo, da bo podjetje od njih imeli čim večjo korist. Zaposleni
na ta način lažje razumejo, kako njihovo delo dejansko vpliva na uspešnost
celotnega podjetja (Sotlar, 2005, str. 17).
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Prednost je tudi ta, da to metodo lahko uporabljajo podjetja v katerikoli
gospodarski panogi. Je pa res, da različna okolja zahtevajo različne kazalnike. Leti morajo biti prilagojeni strategiji, tehnologiji in kulturi podjetja. Prednosti so
(Rejc, 1998, str. 500; v Hočevar, 2004 str. 61):
 Povezanost – metoda USK povezuje in usklajuje številna navidezno ločena,
v rednici pa močno povezana področja poslovanja.
 Nefinančni kazalniki – managerji izberejo omejeno število kazalnikov za
vsakega od štirih vidikov in se osredotočijo na ključne dejavnike doseganje
strategije podjetja.
 Uresničevanje strategije – bistvo USK je nadzor in ne merjenje uspešnosti,
kot je bilo to pri klasičnih metodah.
 Uporabnost – uporabniki informacij so tako notranji - finančni kazalniki in
kazalniki odnosa do kupcev kot zunanji - vidik poslovnih procesov ter vidik
učenja in rasti.
Najpomembnejša prednost je, da uspešnost poslovanja s pomočjo USK lahko
spremljamo z več vidikov, ne le s finančnega. Tako lahko spremljamo doseganje
ciljev na nefinančnih področjih, od katerih je v današnjih časih odvisna uspešnost
podjetja. Uresničevanje strategije torej lahko spremljamo na več ravneh.
Poudarek damo lahko tudi na neopredmetena sredstva, ki so bila v tradicionalnem
računovodskem merjenju zapostavljena, so pa seveda zelo pomembna (Rejc,
2003, str. 17; v Sotlar, 2005, str. 18).
Kot navajata Kaplan in Norton (2000, str. 301), z analizo lahko podjetje pride do
kar nekaj problemov, zaradi katerih lahko projekt uvajanja USK propade. Ti
problemi so:
 Strukturne napake – veliko vodij je prepričanih, da že imajo USK, saj
finančne kazalnike dopolnjujejo z nefinančnimi – npr. zadovoljstvo strank
in tržni delež, ti nefinančni kazalniki pa imajo veliko podobnih napak kot
tradicionalni finančni kazalniki, ki naj bi jih dopolnjevali.
 Organizacijske napake – Proces uvajanja USK ne sme biti v rokah nižjih
managerjev. Da bi bil kar se da učinkovit, mora odražati strateško vizijo
najvišje vodstvene skupine, saj le v tem primeru pripelje do nadpovprečne
koristi celotnemu podjetju.
Negativnost se kaže v obsežnosti, saj ima USK navadno okoli 25 kazalnikov, ki jih
je potrebno spremljati. To lahko pripelje do težav pri ocenjevanju uspešnosti
poslovanja podjetja ter predvsem pri primerjanju z drugimi podjetji, kar je
izredno težko (Hočevar, 2003, str. 62). Kaplan in Norton (2003, str. 54) pa pravita,
da povezava kazalnikov vseh štirih vidikov pokaže, da USK ni le naključen izbor
približno dvajsetih kazalnikov, s katerimi morajo managerji žonglirati in jih
zamenjavati enega z drugim, saj so le-ti med seboj močno povezani, zato jih je
lažje spremljati.
USK sam po sebi ne opredeljuje področij, ki največ pripomorejo k uspešnemu
finančnemu izidu. Izbor kazalnikov mora zato biti tak, da se prilagaja poslanstvu,
strategiji, tehnologiji ter kulturi podjetja (Ittner in Larcker, 2003, str. 90; v
Kavtičnik, 2006, str. 14).
Nekatera podjetja pa se še vedno srečujejo s težavami pri uporabi USK. Kaplan in
Norton (2001, str. 390-396) kot najpogostejše vzroke za neuspeh navajata:
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Pomanjkanje predanosti vodstvenih delavcev
Premalo vključenih posameznikov
Ohranjanje sistema na vrhu
Predolg proces razvoja; USK kot enkratni proces merjenja
USK je obravnavan kot sistemski projekt
Najemanje neizkušenih svetovalcev
Uvajanje USK zgolj za nagrajevanje
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5. POSTAVITEV USK V PODJETJE
5.1. PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODJETJA
5.1.1. Zgodovina
Podjetje je nastalo z željo uresničiti idejo, da bi kupcem omogočili udoben,
prijazen in varen nakup preko svetovnega spleta. To se jim je uresničilo leta 2002,
ko je podjetje pričelo z delovanjem. Sprva je bilo specializirano zgolj za
računalniško opremo.
Začeli so kot majhna ekipa treh ljudi, v majhni trgovini in skladišču. Na srečo so se
lahko za tehnično podporo zanesli na sestrsko podjetje, ki je bilo že takrat vodilni
ponudnik gostovanja in registracije domen.
Zastavili so si jasen cilj: želimo izdelati prijazno spletno trgovino, ki bo
zagotavljala zares udoben nakup ter kakovost storitev, kot smo jih poznali iz
spletnih trgovin onstran Atlantika. Niso želeli poudarjati, da so tudi cenovno
ugodni, čeprav so bile njihove spletne cene vedno zelo ugodne.
V prvem letu so doživeli zares nepričakovan odziv, saj so zabeležili okoli 4.000
naročil1. Drugo leto poslovanja je bilo še bolj uspešno, saj so število naročil že
potrojili in to jih je spodbudilo, da so trgovino še naprej intenzivno razvijali. Tako
so jeseni 2004 lansirali tehnično in oblikovno prenovljeno spletno trgovino z
razširjenim prodajnim programom (foto oprema, DVD filmi, glasbene zgoščenke).
Neprespane noči programiranja in oblikovanja ter trmoglavo sledenje koncepta
prijaznosti tudi na račun poslovne neuspešnosti so se jim obrestovali z nagrado
ePodjetnik leta 2005 ter tudi kasneje tega leta, ko so uspeli s količino naročil
doseči točko preloma in začeli poslovati pozitivno.
5.1.2. Podjetje danes
Danes ekipa šteje 90 sodelavcev, ki obvladujejo več kot 70.000 artiklov v 15
prodajnih oddelkih in uspešno zaključijo 15.000 naročil vsak mesec.
Rast je bila hitra, v povprečju 70-odstotna že vsa leta, ni pa prišla brez zapletov.
Prostorske omejitve skladišča in prostorov za zaposlene, neizprosna konkurenca in
nizke marže so zahtevale nenehno optimizacijo poslovnih procesov in posvečanje
avtomatizaciji poslovanja.
Poleti 2007 so predstavili ponovno v celoti prenovljeno spletno trgovino in za novo
različico spletnega mesta so prejeli tudi veliko nagrado netko v kategoriji etrgovine in druge storitve.
V letu 2008 jih je prepoznala tudi poslovna javnost s priznanjem bronaste
slovenske gazele in gorenjske gazele za to leto. Nagrada, ki prepoznava
najhitrejše rastoča podjetja, je bila za njih predvsem velika potrditev, da je
1

Zanimivo - danes več kot toliko naročil sprejmejo vsak mesec.
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njihova usmeritev 'stalne evolucije' - konstantnega izboljševanja spletnega mesta
in kakovosti storitev - pravilna in vzdržna.
Finalisti gorenjskega izbora za gazelo so bili tudi v letu 2009, še bolj ponosni pa so
na netka, ki so ga prejeli v kategoriji glas ljudstva, kjer o zmagovalcu izbirajo
dejanski uporabniki spletnih mest v Sloveniji.
Menijo, da so uspešno zaključili obdobje optimizacije procesov in imajo zares
učinkovito orodje, zato v središče pozornosti zopet prihaja skrb za prijazen,
kakovosten, udoben in sodoben nakup.
5.1.3. Ljudje

Slika 5: Podjetje, razdeljeno na oddelke (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012)

Podjetje soustvarja 90 sodelavcev – 60 redno zaposlenih. Ekipa je mlada,
sestavljajo pa jo internetni navdušenci, ki so strokovnjaki na svojih področjih.
Vodje oddelkov in uredniki so vsak na svojem področju vpleteni v aktualna
dogajanja in spremljajo novosti ter razvoj trga. Naloga podporne ekipe je
odgovoriti na vsa vprašanja kupcev in poskrbeti, da ima podjetje prijazen odnos s
svojimi uporabniki. Neutrudni programerji in oblikovalci v razvojni ekipi skrbijo za
neprekinjen razvoj ter številne velike in majhne nadgradnje, ki jih včasih opazite,
včasih pa tudi ne. Ekipa v skladišču in odpremi pa je tista, kateri gre zasluga, da
kupci prejmete naročene izdelke nepoškodovane in čim prej. Vsi člani ekipe so
vedno hitro sledili napredku, prišel pa je tudi trenutek, ko so nova merila začeli
postavljati sami.
Prijaznost, komunikativnost, kreativnost, čut za soljudi, družbena odgovornost ter
natančnost so osrednje vrednote, na katerih sodelavci gradijo svoje uspehe. Tu in
tam kakšen artikel ni na voljo ali pa se v opis prikrade kak škrat, a ga hitro
preženejo.
5.1.4. Vizija in strategija podjetja
Temeljno vodilo podjetja je biti največji in najboljši spletni trgovec v jugovzhodni
Evropi, kjer je potencial izjemen. Jugovzhodna Evropa ima skoraj sto milijonov
prebivalcev, stopnja razvoja interneta in spletnega nakupovanja pa je na ravni
slovenske pred nekaj leti. To je trg, na katerem zahodne multinacionalke ne znajo
delovati dobro, zato tukaj vidijo svojo priložnost. Uspeli so narediti dobičkonosno
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in uspešno podjetje na trgu z dvema milijonoma ljudi, in dokazali so, da so
sposobni tudi v težkih razmerah narediti uspešen posel. Zdaj želijo znanje prenesti
izven meja Slovenije.
Podjetje z izvajanjem različnih dejavnosti pokriva celoten spekter spletne prodaje
izdelkov in storitev ter tako zagotavlja vodilno pozicijo na trgu.
Podjetje kupcem zagotavlja najhitrejšo dostavo v primerjavi s konkurenco, ki je
tudi najbolj kakovostna – brez napak in poškodb blaga.
Podjetje je pri merjenju zadovoljstva kupcev vedno na vrhu. Dosega visoko
lojalnost blagovni znamki ter izjemno visoko stopnjo priporočanja. Ko se kupec
odloča na za nakup, artikel najprej preveri pri tem podjetju.
Podjetje sledi svetovnim trendom na področju uporabnosti spletnih strani in jih
prvi uvaja v svoje okolje. Zagotavlja zanesljivo, stabilno, predvsem pa varno
okolje za spletne nakupe.
Podjetje želi s posebnimi akcijami pridobiti nove kupce in ohranjati obstoječe –
predvsem s tako imenovanim »word-of-mouth« marketingom, tj. marketingom na
podlagi priporočil.
Vsak sodelavec pozna svoje cilje in cilje podjetja. Zaradi dobre in natančne
ureditve procesnih nalog, se lahko sodelavci učinkovito posvečajo tudi
optimizacijam in inovacijam.
Podjetje svoje poslovne cilje dosega na etičen in okolju prijazen način. Svojo
dolgoročno stabilnost gradi od znotraj navzven: korekten in pošten odnos do
sodelavcev in njihovih družin se posledično odraža v visoki motivaciji in
zadovoljstvu sodelavcev, kar omogoča visoko zadovoljstvo kupcev, to pa
posledično zagotavlja tudi poslovno uspešnost.
Strateški cilji podjetja pa so:






25% letno rast prihodkov iz naslova prodaje izdelkov;
100% točni dobavni roki;
Utrditi prepoznavnost podjetja v okolju;
Motivirati človeške vire v uresničitev strateških ciljev;
Odpremiti približno 1.500 paketov na dan.

5.1.5. Procesno upravljanje v podjetju
Podjetje se izredno dobro zaveda, da le z nudenjem kvalitetnih storitev/izdelkov
in s hitrimi dobavnimi roki lahko zadovoljijo svoje kupce.
Upravljanje procesov v podjetju je zelo zahtevno, saj so le-ti med seboj zelo
povezani, se pa tudi toliko razlikujejo, da ni možno vpeljati enotnega sistema za
njihov nadzor in upravljanje.
Za učinkovito spremljanje posameznih procesov, so zato v podjetju ne dolgo nazaj
uvedli skrbnika znanja. To funkcijo trenutno počne ena oseba, se pa že razmišlja o
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dodatnih kadrih. Naloga skrbnika znanja je torej ugotoviti kdo so stranke, kaj le-te
želijo, poznati vse procese, ugotavljati težave ki nastopajo, skrbeti da so vsa
znanja zbrana sistematično, na enem mestu,…
Z upravljanjem procesov v podjetju torej želijo zmanjšati stroške in čase, ki so
potrebni za izvedbo posameznega procesa, izboljšati kakovost in motivirati
zaposlene, da bi bili čim bolj zadovoljni in svoje delo opravljali z veseljem.
V podjetju se dobro zavedajo, da mora pretok informacij potekati od vodstva k
zaposlenim, kot tudi od zaposlenih k vodstvu.

5.2. PREGLED KAZALNIKOV V PODJETJU
V nadaljevanju bo pri vsakem kazalniku iz posamezne skupine kazalnikov po USK
(glejte sliko 3) prikazana situacija v podjetju. Vsi podatki so povzeti po internem
gradivu podjetja, objavljenem na intranetu.
5.2.1. Vidik učenja in rasti
V tabeli 2 so prikazani kazalniki vidika učenja in rasti.
Tabela 2: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - vidik učenja in rasti

Cilji
Kazalniki
Pogostost merjenja
Motivirani, strokovno
 Število
ur
 Mesečno
usposobljeni
izobraževanj/zapo
zaposleni
slenega
 Dodana
vrednost
 Letno
na zaposlenega
Ohranjanje
 Ohranjanje
 Letno
zaposlenih
ključnih kadrov
Zadovoljstvo
 Merjenja
 Letno
zaposlenih
zadovoljstva
z
vodstvom
(vprašalnik)
 Mesečno
 Bolniška odsotnost
Vir: Interno gradivo podjetja, 2012

5.2.1.1. Motivirani, strokovno usposobljeni zaposleni
Število ur izobraževanj/zaposlenega
Podjetje se zaveda, da morajo svoje zaposleni dodatno izobraževati, saj to
pripomore k strokovnemu, delovnemu in osebnostnemu razvoju. Izobraževanje
poteka interno ter eksterno. Poteka na mesečnem oziroma letnem nivoju – odvisno
od potreb.
Kazalnik nam pove, koliko ur izobraževanja je bil deležen posameznik.
Strokovno izobraženi in usposobljeni kadri so temeljni dejavnik razvoja kakovosti
in uspešnosti vsakega podjetja. Preko internih izobraževanj želijo izboljšati
lastnosti zaposlenih, ki bodo vplivale ne samo na učinkovito opravljanje nalog na
delovnem mestu, temveč tudi na njihov osebni razvoj.
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Z izobraževanji želijo:






zagotoviti izmenjavo temeljnih znanj in veščin, ki so potrebne za delo s
tehnologijami;
izboljšati delovanje zaposlenih v timu in s tem prispevati k povečanju
kakovosti storitev;
razviti organizacijsko kulturo, ki podpira inovativnost, kreativnost in
učenje;
pripraviti zaposlene, da preko izboljšanega medsebojnega sodelovanja,
aktivneje poskrbijo za prenos znanja;
izboljšati predavateljske in retorične sposobnosti zaposlenih.

Tematika internih izobraževanj je zato oblikovana na osnovi strateških usmeritev
podjetja, njegove vizije in profila zaposlenega, ki ga želijo s pomočjo le-teh
izoblikovati. Tako so izobraževanja fokusirana na naslednja področja:








tehnologija,
internet kot sociološko/psihološko okolje,
posel in finance,
management,
uporabniška izkušnja/uporabniški vmesniki/dizajn,
življenjski stil,
kultura v podjetju.

Sodelavcem želijo posredovati informacije, s katerimi bodo sposobni razvijati,
upravljati in vzdrževati tako uporabniško in sistemsko opremo, kot tudi
informacijske sisteme, ki temeljijo na tehnologijah, ki jih uporabljamo pri
razvoju. S predavanji spodbujajo sposobnost razumevanja in ustvarjalnega
reševanja izzivov, sposobnost iskanja virov in kritične presoje informacij, učenje
metodologij in standardov.
Interna izobraževanja se odvijajo vsak delovni torek, z izjemo prvega torka v
mesecu, od 14:00 do 15:00, prisotnost je obvezna za vse zaposlene.
V podjetju obstaja tudi pravilnik o izobraževanju.
Dodana vrednost na zaposlenega
Ta kazalnik vključuje motivacijo zaposlenih. Bolj kot bo posameznik motiviran,
večjo korist bo podjetje imelo od njega.
V podjetju so zaposleni (glede na anketo) zelo dobro motivirani. Najbolj k tem
pripomore sistem nagrajevanja in stimulacije, saj zaposleni na ta način lahko
zberejo do 20% nagrade (kar pomeni, da se k mesečni plači na koncu prišteje še
nagrada, ki je lahko v največji vrednosti 20% od neto plače). Ravno ta
motiviranost pa je poglavitnega pomena, saj so zaposleni še bolj zagreti za stvari,
ki jih delajo.
Povprečna ocena zadovoljstva s sistemom motiviranja na lestvici od 1 do 5 znaša
povprečno kar 4,7, kar je izredno dober rezultat.
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5.2.1.2. Ohranjanje zaposlenih
Ohranjanje ključnih kadrov
Pri tem kazalniku gre za razmerje med številom odpovedi ter število novo
sklenjenih delovnih razmerij. Cilj podjetja je, da je obojega čim manj, saj tako
zmanjša stroške, ki nastanejo pri iskanju ter usposabljanju novih kadrov.
Število odpovedi v podjetju je zelo majhno – v letu 2010 je bila le ena odpoved,
zaradi povečanega obsega dela pa je podjetje v letu 2010 dodatno zaposlilo 3
osebe, v letu 2011 pa 4 osebe.
5.2.1.3. Zadovoljstvo zaposlenih
Merjenje zadovoljstva z vodstvom (vprašalnik)
Podjetje enkrat letno razdeli anketni vprašalnik vsem zaposlenim. Z vprašalnikom
ugotavlja, kakšna je klima v podjetju, kako so zaposleni zadovoljni z delovnim
okoljem, z vodstvom, s sodelavci, s plačo, z informiranje, s pretokom informacij,…
Na podlagi dobljenih rezultatov skuša izboljšati stanje v podjetju.
Vprašalnik je sestavljen iz šestih sklopov:







ocenjevanje vodje,
ocenjevanje člana vodstva podjetja,
ocenjevanje direktorja,
splošne informacije,
interno vzdušje v podjetju,
interne vrednote.

Pri ocenjevanju vodje zaposleni ocenjujejo kakšno je vedenje vodje – ali spoštuje
in spodbuja mnenja vseh članov tima, ali prepozna dobro delo in dobre rezultate,
ali išče rešitve težav, namesto da bi iskal, kdo je kriv za situacijo, ali ima enak
odnos do vseh, brez favoriziranja in ali mu zaposleni lahko pove, kar ga moti. Prav
tako se ocenjuje, kako vodja komunicira – ali zna poslušati in razumeti, ali
spodbuja različna (drugačna od njegovih) mnenja in ideje, ali skuša razumeti
drugačna mnenja in je pripravljen sprejeti konstruktivno kritiko, ali da dovolj
informacij in poskrbi da so zaposleni na tekočem, ali zna učinkovito reševati
konflikte, ali komentira kakovost dela zaposlenih, ali komentira kakovost dela, ali
pohvali v primeru, da zaposleni naredi nekaj dobrega in ali komunicira odprto in
iskreno.
Prav tako se ocenjuje, kako vodja obvlada vodstvene veščine – ali z nasveti
pomaga zaposlenim pri njihovem razvoju, ali naredi kar obljubi, ali mu zaposleni
lahko zaupajo, ali pri vodenju ukazuje ali pa z nasveti usmerja do prave rešitve,
ali predstavljen problem poskuša rešiti in ali jasno pove, kaj so cilji in
odgovornosti vsakega zaposlenega.
Vse zgornje našteto zaposleni ocenjujejo tako, da na lestvici nikoli-redko-pogostovedno označijo ustrezen odgovor, na začetku pa vnesejo ime neposredne vodje.
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Pri vprašalniku ocenjevanje člana vodstva podjetja vsak zaposleni ustrezno označi,
s kom iz vodstva ima največ stika pri delu in ocenjuje njegovo delo. Tudi tukaj se
po enakih kriterijih, kot pri ocenjevanju vodje ocenjuje njegovo vedenje,
komuniciranje ter vodstvene veščine.
Tretji sklop vprašalnika je ocenjevanje direktorja. Vprašalnik je identičen
vprašalniku ocenjevanje člana vodstva podjetja. Članov vodstva Vodij v podjetju
je več – npr. vodja nabave, vodja prodaje, vodja logistike, vodja marketinga ter
vodja razvoja. Vsak zaposleni tako označuje njegovega vodjo.
Četrti sklop vprašalnika so splošne informacije. Zaposleni tu odgovarjajo na 4
vprašanja:





Kaj bi te v kateremkoli podjetju tako razočaralo, da bi ga želel zapustiti?
Kaj ti je v našem podjetju najbolj všeč in tega nikakor ne smemo pozabiti?
Kako si zadovoljen s svojim plačilom?
Ali bi delo pri nas priporočil svojim sorodnikom, prijateljem ali znancem?

Peti, zadnji sklop vprašalnika pa ocenjuje interno vzdušje v podjetju.
Zaposleni morajo označiti, ali se strinjajo s trditvami kot so:












Vem, kaj se od mene pričakuje na delovnem mestu.
Imam vso potrebno opremo, da lahko opravljam svoje delo, tako kot je
treba.
Delovno mesto mi omogoča, da vsak dan dam od sebe največ, kar zmorem.
V zadnjem mesecu sem dobil/-a pohvalo ali prepoznanje za dobro
opravljeno delo.
V delovnem okolju je oseba, ki spodbuja moj razvoj.
Imam občutek, da se moje mnenje upošteva.
Na podlagi vizije podjetja imam občutek, da je moje delo pomembno.
Moji sodelavci si prizadevajo delo opraviti kakovostno.
V delovnem okolju imam dobrega prijatelja.
V zadnjih šestih mesecih se je nekdo pogovarjal z menoj o mojem razvoju
in napredku.
V zadnjem letu sem v delovnem okolju imel/-a priložnost za pridobivanje
novih znanj in osebno rast.

Zaposleni svoj odgovor označijo na lestvici popolnoma se ne strinjam-se ne
strinjam-se strinjam-popolnoma se strinjam.
Zadnji, šesti sklop pa temelji na internih vrednotah. Podjetje želi poenotiti
razumevanje vrednost, tako a vsi sodelavci skupaj lahko ustvarjajo kulturo, ki bo
za vse pomenila uspešno podjetje, kjer vsi skupaj želijo še dolgo časa delati.
Vrednota je namreč absolutna in relativna etična vrednost, ki je lahko podlaga za
etična dejanja. Vrednotni sistem je sestavljen in konsistentnih vrednot in ukrepov.
Glavna (intrinzična) vrednota je tisti, ki je temelj vsem ostalim. Intrinzična
vrednota je tista, ki jo ima subjekt že sam po sebi. Skupine, družbe in kulture
imajo vrednote, ki so v veliki meri skupne njihovim članom in pripadnikom. Te
vrednote identificirajo objekte, pogoje, lastnosti in dejanja, ki jih člani skupnosti
dojemajo kot pomembne – vredne. Vrednote skupnosti pogosto lahko
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identificiramo s tem, kateri posamezniki znotraj te skupnosti si zaslužijo čast in
spoštovanje – npr. vrhunski športniki so bistveno bolj spoštovani kot univerzitetni
profesorji.
Zaposleni dobijo nabor vrednot, ki se pojavljajo v skupnostih, institucijah in
podjetjih. Za vsako vrednoto na lestvici od 0 (popolnoma nepomembno) do 10
(zelo pomembno) označijo, kako pomembna je posamezna vrednota oziroma do
kakšne stopnje se lahko zaposleni poistoveti z njo. Iskrenost je tu ključnega
pomena.
Nabor vrednot:


























prilagodljivost: prožnost, zmožnost spreminjati svoje odzive glede na nove
okoliščine – fleksibilnost, odzivnost;
zagnanost: energičnost in učinkovito sledenje svojim ciljem;
avtonomija: neodvisnost in svobodna izbira ravnanja;
širokomiselnost: sprejemanje različnih gledišč in mnenj;
previdnost: previdno ravnanje in izogibanje tveganjem;
obzirnost: skrb, prijaznost in uvidevnost do drugih;
sodelovanje: pomen sodelovanja in vzajemne delitve odgovornosti za
opravljeno delov;
vljudnost: vljudnost, prijaznost in spoštovanje osebnega dostojanstva
drugih;
ustvarjalnost: razvijanje novih zamisli in uporabo inovativnih pristopov;
razvoj: skrb za osebno rast, učenje in razvoj;
delavnost: trdo in vztrajno delo za doseganje zastavljenih ciljev;
gospodarnost: varčnost in previdnost pri porabi virov in sredstev;
eksperimentiranje: pristop poskušanja in učenja na napakah pri reševanju
problemov;
poštenost: nepristranost, poštenost in zagotavljanje pravičnega priznanja
za vložen trud;
odpuščanje: priznavanje pravice do napak;
formalnost: pomen ustreznih obredov in ohranjanje tradicije;
humor: skrb za zabavo in dobro voljo;
samoiniciativnost: izkoriščanje priložnosti in prevzemanje odgovornosti
brez oklevanja;
logičnost: racionalnost in razmišljanje (odločanje), ki temelji na podatkih;
moralnost: čast in spoštovanje etičnih načel;
poslušnost: podrejanje navodilom in prilagajanje pravilom;
odprtost: neposrednost, iskrenost in resnicoljubnost v komunikaciji;
urejenost: čistost, urejenost in organiziranost;
enakopravnost: enakopravnost in izogibanje razlikovanja po statusu.

Bolniška odsotnost
Podjetje zasleduje izostanke od dela zaradi bolezni, saj je odstotek bolniških
odsotnosti višji, če so ljudje nemotivirani in nezadovoljni z delom in/ali s klimo v
podjetju. Primerja se število ur bolniških odsotnosti s številom razpoložljivih ur.
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Odstotek bolniških odsotnosti v primerjavi s številom razpoložljivih ur je izredno
majhen – 2,1 %.
5.2.2. Vidik kupcev
V tabeli 3 so prikazani kazalniki vidika kupcev.
Tabela 3: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - vidik kupcev

Cilji
Zadovoljni kupci

Zvesti kupci

Kazalniki
Pogostost merjenja
 Število
svetovanj
 Mesečno
kupcem
 Zamujene dobave (v
 Mesečno
%)
 Mesečno
 Število novih kupcev
(v %)
 Stalni kupci (v %)
 Polletno

Vir: Interno gradivo podjetja, 2012

5.2.2.1. Zadovoljni kupci
Število svetovanj kupcem
S tem kazalnikom se beleži, koliko strank je v poslovno enoto prišlo z namenom,
da se jim svetuje. Podjetje teži k tem, da bi se število svetovanj povečalo na
lastno pobudo zaposlenih, ne le z odgovori na vprašanja kupcev.
Podatki o številu svetovanj veljajo izključno za prevzemno mesto na Jesenicah.
Povprečno od 10-ih strank 4 stranke želijo svetovanje. Podjetje strmi k dvigu tega
odstotka, saj je ravno svetovanje včasih tisto, ki ljudi na novo oziroma dokončno
prepriča za nakup nekega artikla.
Zamujene dobave (v %)
Ta kazalnik je neposredno povezan s časom od naročila do odpreme. V primeru, da
je čas daljši od predvidenega, nastopi zamuda, kupec blago prejme prepozno oz. v
nekaterih primerih pride do stornacije naročila in kopičenja zalog. Podjetje torej
stremi k temu, da bi bil % zamujenih dobav čim manjši. % zamujenih dobav je v
mesecu aprilu znašal 3,5%, v mesecu maju 2012 3,3% ter v mesecu juniju 2012
2,9%.
Podjetje želi, da bi bil ta odstotek manjši od 2%.
Število novih kupcev (v %)
Kazalnik nam pove, kakšno je število novih kupcev. Izračunavajo ga enkrat
mesečno, je pa pomembna informacija za podjetje, saj tako izve, kako uspešne so
reklamne propagande in kako uspešen je marketing na sploh. Izražen je v %.
Podjetje strmi k povečanju le tega na vsaj 40% novih kupcev. V mesecu aprilu
2012 je bilo novih kupcev 26%, v mesecu maju 27% ter v mesecu juniju 29%.
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5.2.2.2. Zvesti kupci
Stalni kupci (v %)
V podjetju vodijo statistiko o kupcih v določenem obdobju. Kazalnik je izražen kot
razmerje med povprečno vrednostjo nakupov stalnih kupcev v primerjavi s
povprečno vrednostjo nakupov stalnih kupcev v preteklem obdobju. Analizo
nakupov po kupcih izdelujejo enkrat na pol leta.
Podjetje za stalne kupce jemlje VIP kupce. Članstvo v VIP klubu avtomatično
pripada vsakemu uporabniku, ki v tekočem koledarskem letu opravi vsaj tri nakupe
v minimalni skupni vrednosti 600 €.
Povprečna vrednost nakupa stalnih kupcev je v drugi polovici lanskega leta znašala
165,20 EUR, v prvi polovici leta 2012 pa 218,15 EUR.
Kazalnik tako znaša 1,32, kar pomeni da se je povprečna vrednost nakupa stalnih
kupcev v podjetju dvignila za 32%. V podjetju se pričakuje, da bo povprečna
vrednost nakupa stalnih kupcev vsake pol leta višja za 60%.
5.2.3. Finančni vidik
V tabeli 4 so prikazani kazalniki finančnega vidika.
Tabela 4: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - finančni vidik

Cilji
Rast prihodkov
Donosnost
sredstev

Kazalniki
Pogostost merjenja
 Stopnja rasti prihodkov
 Mesečno/letno
 Dnevi vezave zalog
 Mesečno/letno
 Dnevi vezave terjatev
 Mesečno/letno
 Dnevi vezave obveznosti do
 Mesečno/letno
dobaviteljev
Dobičkonosnost
 Kazalnik
dobičkonosnosti
 Mesečno/letno
sredstev (ROA)
 Kazalnik
dobičkonosnosti
 Mesečno/letno
kapitala (ROE)
 Kazalnik
dobičkonosnosti
 Mesečno/letno
prihodkov iz poslovanja
Vir: Interno gradivo podjetja, 2012

5.2.3.1. Rast prihodkov
Stopnja rasti prihodkov
Rast prihodkov je odvisna od večjega obsega prodaje obstoječim in novim kupcem,
od povprečne prodajne cene, od večjega obsega prodajnih izdelkov, od povečane
prodaje izdelkov z večjo dodano vrednostjo ter od inflacije. Enkrat mesečno
odgovorna oseba napravi presek in poda informacijo o prihodkih od prodaje.
Celotni prihodki od prodaje so v letu 2008 znašali 14.010.409, leta 2009
17.830.562, leta 2010 pa 19.540.119 (www.bonitete.si, 1.3.2012).
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5.2.3.2. Donosnost sredstev
Dnevi vezave zalog
Kazalnik nam kaže v koliko dneh v povprečju je blago vezano v podjetju v obliki
zalog. Vsi namreč vemo, da pri blagovnem poslovanju brez zalog ne gre. Strmeti
pa moramo k temu, da zaloge ni preveč, saj to pomeni ogromen strošek za
podjetje. Večji kot je odstotek zalog v celotnih sredstvih, večji je vpliv na denarni
tok. Pomembno tu je, da obseg zalog ne raste hitreje kot obseg poslovanja
(Vrbinc, 2010, str. 18).
Enačba 1: Dnevi vezave zalog

Dnevi vezave zalog so v letu 2008 znašali 13,17, v letu 2009 13,04 in v letu 2010
10,62 dni (www.bonitete.si, 19.3.2012).
Dnevi vezave terjatev
Kazalnik nam kaže, v koliko dneh v povprečju podjetje dobi plačilo od kupcev. V
sodobnem času se večina prodaje namreč opravi z odlogom plačila, na kredit.
Kupec tako opravi plačilo šele določen čas po prevzemu blaga. V vmesnem času pa
podjetje do kupca izkazuje terjatev. Prevelik obseg terjatev povzroča podjetju
težave pri poravnavi njegovih obveznosti. Terjatve se morajo tako čim hitreje
obračati. Obvladovanje terjatev tako pomeni oceniti plačilno sposobnost kupca, še
preden se zavežemo, da mu bomo prodali blago. Sredstva, ki so vezana v terjatvah
mora tako finančna služba analizirati tako, da izračuna hitrost obračanja terjatev,
ki kaže število obratov terjatev do kupcev (Vrbinc, 2010, str. 16).
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Enačba 2: Dnevi vezave terjatev

Dnevi vezave terjatev so leta 2008 znašali 12,96, leta 2009 17,52 ter leta 2010
20,74 (www.bonitete.si, 19.3.2012).
Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev
Kazalnik nam kaže, v koliko dneh podjetje v povprečju poravna svoje obveznosti
dobaviteljem. Za podjetje je seveda najbolj ugoden vir preskrbe denarja
kreditiranje s strani dobaviteljev z odloženim plačilom. Ko podjetje pridobi odlog
plačila, si s tem priskrbi brezplačno financiranje kratkoročnih sredstev. Dobavitelj
tako financira podjetje od dneva nabave blaga do dejanskega plačila.
Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev nam pove povprečen obrat
obveznosti do dobaviteljev oziroma v koliko dnevih v povprečju podjetje poravna
svoje obveznosti do dobaviteljev. Je tesno povezan s koeficientom obračanja
terjatev, saj je smiselno oziroma ugodno za podjetje, če je koeficient obračanja
terjatev višji od koeficienta obračanja obveznosti do dobaviteljev.
Enačba 3: Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev

Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev so leta 2008 znašali 28,26 leta 2009
34,38 ter leta 2010 48,78 dni (www.bonitete.si, 19.3.2012).
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5.2.3.3.Dobičkonosnost
Kazalnik dobičkonosnosti sredstev (ROA – Return on Assets)
Enačba 4: Izračun kazalnika dobičkonosnosti sredstev

Kazalnik dobičkonosnosti sredstev nam kaže razmerje med doseženim rezultatom
poslovanja in vloženimi sredstvi.
Kaže nam, kako uspešno je poslovodstvo pri upravljanju sredstev. Če povemo
drugače, nam kazalnik dobičkonosnosti sredstev pove, koliko dobička podjetje
zasluži z obstoječimi sredstvi. Višji kot je, boljše je. Dobičkonosnost sredstev je
poleg strukture financiranja osrednji dejavnik dobičkonosnosti kapitala. V
primerjavi z dobičkonosnostjo kapitala je kazalnik dobičkonosnost sredstev
ustreznejši pri ocenjevanju uspešnosti delovanja poslovodstva, ker se v njem v
manjši meri odraža vpliv strukture financiranja. Pa vendar zaradi upoštevanja
dobička po odštetju obresti kazalnik ni povsem nevtralen glede vpliva financiranja
(Šunta, 2006).
V letu 2008 je kazalnik dobičkonosnosti sredstev v podjetju znašal 0,81%, v letu
2009 0,07% in v letu 2010 0,82%. Tako lahko rečemo, da je podjetje leta 2010
podjetje poslovalo občutno bolje kot v letu 2009.
Kazalnik dobičkonosnosti kapitala (ROE – Return on Equity)
Enačba 5: Izračun kazalnika dobičkonosnosti kapitala

Kazalnik dobičkonosnosti kapitala kaže stopnjo donosnosti kapitala in sicer
prikazuje čisti dobiček na enoto kapitala. V literaturi se pogosto predstavlja s
kratico ROE (povrnitev kapitala).
V podjetju dejansko služi kot merilo uspešnosti poslovodstva, toda le v povezavi z
drugimi kazalniki. Visoka dobičkonosnost kapitala je navadno odraz uspešnega
poslovodstva, lahko pa tudi pomeni, da podjetju primanjkuje kapitala, ker ni bil
zagotovljen ustrezen vložek, ali pa se je le-ta zmanjšal zaradi akumulirane izgube
preteklih let. Višja vrednost pa lahko pomeni večje tveganje na račun velikega
zadolževanja podjetja. Nizka dobičkonosnost kapitala je ponavadi rezultat
neuspešnosti poslovodstva (http://epodjetnik.org/podjetnistvo/racunovodstvofinance/38-kazalniki-dobickonosnost, 17.5.2012).
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V letu 2008 je kazalnik dobičkonosnosti kapitala v podjetju znašal 7,78%, v letu
2009 1,06% in v letu 2010 15,77%.
5.2.4. Vidik notranjih procesov
V tabeli 5 so prikazani kazalniki vidika notranjih procesov.
Tabela 5: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - vidik notranjih procesov

Cilji
Zagotavljanje kakovosti

Kazalniki
Pogostost merjenja
 Število
dni
od
 Kvartalno
naročila do odpreme
(pretočni čas)
 Število reklamacij
 Mesečno

Vir: Interno gradivo podjetja, 2012

5.2.4.1. Zagotavljanje kakovosti
Število dni od naročila do odpreme (pretočni čas)
Če želi biti podjetje konkurenčno, mora biti čas od naročila do odpreme čim
manjši. Veliko vlogo tu igrajo dobavitelji, saj ima podjetje zaradi prostorske stiske
in ogromnega števila artiklov na zalogi le manjše število izdelkov (najbolj
prodajane izdelke). Da dosežemo čim krajši pretočni čas, moramo biti izredno
učinkoviti in fleksibilni, notranji procesi morajo delovati skladno. Ta kazalnik je
izražen v dnevih, računa pa se na osnovi trimesečnih podatkov.
Cilj podjetja je zmanjšati številko dni od naročila do odpreme na 2 dni ali manj.
Vrednost kazalnika je v mesecu februarju 2012 znašala 4,2 dni, v mesecu marcu
2012 pa 3,9 dni.
Vračilo artiklov

Stranka lahko artikel, kupljen pri podjetju pošlje oziroma osebno prinese nazaj v
podjetje. Artikel lahko vrne in zahteva odstop od pogodbe, garancijo, zamenjavo
artikla ali reklamacijo.
Odstop od pogodbe – vračilo denarja
Potrošnik ima pravico, da v 15 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (na
kontaktni e-naslov), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog
za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od
pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v
roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).
Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je
blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da
bi bil za to kriv potrošnik.
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Pri vračilu artiklov, kjer so bila koriščena sredstva z računa ali promocijska koda
se ta sredstva upoštevajo kot popust in se ob vračilu ne vrnejo (vrne se vplačan
znesek), prav tako se sredstva ne vrnejo na račun - razen v primeru, če je bil
koriščen darilni bon; ta se upošteva kot plačilno sredstvo in se ob vračilu blaga
vrne na uporabnikov račun, vplačani znesek pa se vrne na TRR uporabnika.
Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od
prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila vplačil so izvršena na TRR kupca.
Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za
sporočilo o odstopu od pogodbe.
Možnost vračila ne velja za programsko opremo, avdio in video nosilce ali če je
potrošnik odprl varnostni pečat.
Obrazec za vračilo artiklov je na voljo v Moj profil ->Moji nakupi s klikom na
'Podrobno' za želeno naročilo
Garancija
Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu.
Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob
predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na
računu.
Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če
informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni
znan. V slednjem primeru lahko kupec naveže stik s ponudnikom, ki bo zagotovil
ažurno informacijo.
Zamenjava artikla
Vrnjeni artikli so artikli, ki so bili v podjetje vrnjeni in imajo pomanjkljivosti
(poškodovana embalaža, praske na ohišju, itd.). Tip pomanjkljivosti oziroma
stanje artikla je zapisano ob posameznem artiklu in tudi na računu.
S pregledom vrnjenih artiklov podjetje zagotavlja njihovo brezhibno delovanje.
Zaradi tega je spremenjeno tudi obdobje garancije, ki je ravno tako zapisano ob
vsakem artiklu iz kategorije 'Vrnjeni artikli' in tudi navedeno na računu.
Artiklov, ki so kategorizirani kot 'Vrnjeni artikli' ni mogoče vrniti in zamenjati za
enak, nov artikel brez doplačila, možna pa je zamenjava za enak ali drug artikel
enake vrednosti (ali z doplačilom razlike). V primeru nedelovanja artikla je
stranka upravičena do odstopa od pogodbe v enakih rokih, kot veljajo za vse
artikle ali garancijskega popravila (Interno gradivo podjetja, 2012).
Reklamacija
Če ob prevzemu pošiljke kupec opazi, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v
njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek
reklamacije pri Pošti Slovenije. To lahko stori tako, da paket v najkrajšem
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možnem času prinese na pošto, ki je paket dostavila in poštne uslužbence
opozori, da je treba izpolniti obrazec Zapisnik o poškodovani pošiljki, ki ga nato
tudi podpiše. Skupaj s Pošto Slovenije podjetje poskrbi, da bo reklamacija rešena
v najkrajšem možnem času.
Podjetje dejansko samo uredi odstope od pogodbe ter zamenjave, garancije in
reklamacije pa se vse rešujejo na pooblaščenih servisih.
V podjetju se vodi statistika podatkov o reklamacijah, s pomočjo katere želijo
število reklamacij čim bolj zmanjšati.
V zadnjih mesecih je bilo ugotovljeno povečanje postopkov odstopa od pogodbe. V
ta namen se mesečno izvaja anketa, katere namen je izvedeti poglavitne razloge,
ki stranke pripeljejo do takih odločitev.
V nadaljevanju bomo primerjali podatke za mesece januar, februar, marec in april
2012.
Na slikah 6-10 so prikazani razlogi vračil artiklov v oddelek reklamacij in garancij v
% po mesecih – od januarja do maja 2012. Podatki za maj so navedeni le to dne
17.5., zato v nadaljevanju ne bodo upoštevani, uporabljeni so le zaradi trenutne
situacije v podjetju.

Slika 6: Artikli, prejeti v garancijsko obravnavo (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012)

Kot lahko vidimo na sliki 6, je največ garancijskih vračil ravno v maju že dne
17.5.2012. V prejšnjih mesecih je vračilo garancijskih obravnav približno enako.
Podjetje želi število garancij na mesec spraviti pod 30. Da bi to dosegli, bi
podjetje lahko analiziralo, kateri artikli se najpogosteje kvarijo, in le-te odstranili
s ponudbe.
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Slika 7: Artikli, prejeti v reklamacijsko obravnavo (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012)

Kot je razvidno iz slike 7, je največ reklamacijskih obravnav bilo v mesecu
januarju 2012, ta številka pa je v naslednjih mesecih, vse do meseca aprila,
padala. Da bi se zmanjšalo število reklamacij, bi podjetje lahko poskrbelo za
boljše pakiranje, kaj več na tem področju pa že težko naredi.

Slika 8: Artikli, prejeti za zamenjavo (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012)

Na sliki 8 lahko vidimo, da je največ artiklov, prejetih za zamenjavo bilo v mesecu
marcu, je pa številka vsak mesec približno enaka. Do večine menjav prihaja na
oddelku oblačila in obutev. Da bi se ta številka zmanjšala, bi podjetje na strani
oblačil in obutve moralo objaviti merske lestvice tako za obleke, kot za obutev,
razdeljeno glede na spol ter znamko artikla.

Nina Obid: Uravnoteženi sistem kazalnikov v trgovinskem podjetju

stran 34

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Slika 9: Artikli, kjer stranke želijo vračilo kupnine (Vir:
Interno gradivo podjetja, 2012)

Kot je razvidno iz slike 9, je tudi številka odstopa od pogodbe oziroma vračil
kupnine nekje enaka v vseh mesecih. Podjetje želi priti pod 20/mesec. V ta
namen bi lahko izpopolnili opise posameznih artiklov in motivirali stranke, da bi
napisale še več mnenj o artiklih.

Slika 10: Specifikacija vrnjenih artiklov na oddelek reklamacij in garancij glede na
težavo in poslovno enoto, januar 2012 (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012)
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Slika 11: Specifikacija vrnjenih artiklov na oddelek reklamacij in garancij glede na
težavo in poslovno enoto, februar 2012 (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012)

Slika 12: Specifikacija vrnjenih artiklov na oddelek reklamacij in garancij glede na
težavo in poslovno enoto, marec 2012 (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012)
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Slika 13: Specifikacija vrnjenih artiklov na oddelek reklamacij in garancij glede na
težavo in poslovno enoto, april 2012 (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012)
Tabela 6: Anketa - odstop od pogodbe za obdobje od 1.4. - 1.5. 2012 (Vir: interno
gradivo podjetja, 2012)

Razlog vračila
Ne deluje zaradi okvare
Napačen opis artikla
Nekompatibilnost
Napačno poslan artikel

Nakup na podjetje
Predolga dobava
Brez razloga
Stranka napačno naročila
Poškodovan artikel

Nikoli deloval
Deloval nekaj dni
Ne zna uporabljati
Napačna slika
Napačen opis
Napačne tehnične lastnosti
Premalo informacij na strani
Neznanje
Napačno prevzet
Zamešan paket
Odprema napačno pakirala
artikel
Preko NNP
Preko B2B
Čez prvi rok
Čez podaljšan rok
Več kot tri tedne
Do 20 €
Od 21 – 60 €
Nad 60 €
Neustrezna velikost
Isti model z drugo oznako
Lastnosti artikla
Pri prevozu pošte
Poslali poškodovano
Nejasne okoliščine
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6
6
5
1
4
3
0
4
0
1
0
0
0
0
0
0
6
19
13
11
7
9
3
2
2
stran 37

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Nezadovoljstvo z artiklom
Napačna količina
Razno

Stranka ima večje zahteve
Res slab artikel
Prenapihnjeno oglaševanje
Preveč
Premalo
Rabljen od dobavitelja
Napačno naročeno
Nekompatibilnost
2-krat naročeno

Magistrsko delo

19
4
0
0
0
3
7
6
2

Slika 14: odstop od pogodbe za obdobje od 1.4. - 1.5. 2012 (Vir: interno gradivo
podjetja, 2012)

Slika 14 še grafično prikazuje razloge za odstop od pogodbe v obdobju 1.4. –
1.5.2012.
Kot lahko vidimo, največ ljudi odstopi zaradi nezadovoljstva z artiklom zaradi
večjih zahtev. To lahko pomeni, da se stranka pred nakupom ni informirala oz. je
nakup opravila zgolj na podlagi naših informacij in podanega slikovnega materiala
oz. na podlagi cene artikla.
Velika večina pa razloga odstopa od pogodbe ne poda, saj jim dejansko to ni
potrebno storiti. Povprečna višina takšnega vračila se giblje od 21 do 60 evrov.
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Slika 15: Glavni razlogi za odstop od pogodbe

Kot je prikazano na sliki 15, smo za boljšo predstavo kategorije združili v skupine.
Najpogosteje se artikli vračajo brez razloga. Problem tu je, ker stranke lahko
vrnejo artikel in želijo vračilo kupnine brez da navedejo razlog, saj jim to
omogoča zakonodaja. Podjetje bi v ta namen moralo strmeti k temu, da kljub
temu izve dejanski razlog vračila artikla.
V veliki meri je vzrok za vračilo in odstop tudi napačno naročilo stranke
(neustrezna velikost, lastnosti artikla,zgolj napaka pri oddaji naročila).
Tabela 7: % vrnjenih artiklov glede na vsa naročila v mesecu marcu 2012

Vir: Interno gradivo podjetja, 2012
Iz tabele 7 lahko razberemo, da so vsi odstotki relativno majhni, največji delež
predstavljajo garancije in odstopi od pogodbe, medtem ko ostali odstotki niso
tako veliki.
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Tabela 8: % vrnjenih artiklov glede na vsa naročila v mesecu aprilu 2012

Vir: Interno gradivo podjetja 2012
Iz tabele 8 je razvidno, da se je odstotek odstopov od pogodbe v primerjavi s
prejšnjim mesecem zmanjšal, prav tako se je zmanjšalo število menjav, medtem
ko se je število odstopov od pogodbe in število reklamacij nekoliko povečalo. Še
vedno pa je skupni odstotek vrnjenih artiklov v mesecu aprilu 2012 manjši kot v
mesecu marcu.
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6. PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO
Poleg kazalnikov, naštetih pod točko 5.2., bi lahko po našem mnenju v podjetju
spremljali tudi nekatere druge kazalnike, s katerimi bi podjetje še bolje
obvladovalo uspešnost poslovanja. Podobno kot pri obstoječih kazalnikih bomo
predlagane kazalnike predstavljali po USK skupinah.

6.1. VIDIK UČENJA IN RASTI
Tabela 9: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - vidik učenja in rasti - izboljšava

Cilji
Inovacije

Kazalniki



Zadovoljstvo
zaposlenih



Število
predlogov za
izboljšave
Število
realizacij
podanih
izboljšav
Delež
zamenjav na
ključnih
delovnih
mestih

Pogostost merjenja
 Mesečno


Mesečno



Letno

Vir: Interno gradivo podjetja, 2012

6.1.1. Inovacije
Podjetja se morajo nenehno izpopolnjevati, če želijo ohranjati relativno
uspešnost. In če želijo v podjetju prerasti uspešnost svojega finančnega poslovanja
in poslovanja s strankami, ni dovolj vztrajati pri standardnih postopkih. Ideje o
izboljševanju procesov in poslovanja s strankami morajo priti od zaposlenih, ki so
najbližje notranjim procesom (Kaplan in Norton, 2000, str. 136).
Število predlogov za izboljšave
V podjetju se že sedaj predlogi za inovacije, v primeru da so tudi realizirane,
nagrajujejo. Več inovacij kot zaposleni predlagajo, več je lahko dejansko
uporabnih in koristnih za podjetje, vse to pa se na koncu pozna pri poslovanju in
končnem dobičku podjetja. Sistem nagrajevanja za predloge inovacij je trenutno
4% nagrade pri neto mesečni plači.
Inovacije so poleg oglaševanja in izpopolnjenega tehnološkega procesa ter novih
proizvodov eden od pokazateljev konkurenčnosti podjetja. Več kot je predlogov za
izboljšave, več je lahko koristnih, zato bi podjetje moralo strmeti k motiviranju
zaposlenih za predloge izboljšav.
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Število realizacij podanih izboljšav
Podjetje mora poskrbeti za tak sistem nagrajevanja, da bo odstotek realizacij
podanih izboljšav večji kot 80%, v nasprotnem primeru bi se tratil čas pri
proučevanju nepotrebnih.
Prav tako bi vsaka realizirana izboljšava lahko bila ocenjena po npr. 5-stopenjski
lestvici, odstotek nagrade pri plačilu pa bi bil temu primeren. Najprej bi se na 5stopenjski lestvici torej ocenilo izboljšavo. Ocena 1 bi pomenila 0%, ocena 2 2%,
ocena 3 4%, ocena 4 6% in ocena 5 8% nagrade.
Zaposleni s svojimi predlogi namreč veliko prispevajo k zmanjšanju stroškov in
izboljšanju delovnih procesov, zato je še kako pomembno, da nekoristnih
predlogov za inovacije ni preveč.
6.1.2. Zadovoljstvo zaposlenih
Delež zamenjav na ključnih delovnih mestih
Zadovoljstvo zaposlenih je izrednega pomena za organizacijo. Je osnovni pogoj za
večjo produktivnost, odzivnost, kakovost in širšo ponudbo storitev. Prav tako so
stranke bolj zadovoljne, v kolikor jim ugodijo zadovoljni zaposleni.
Zato mora podjetje težiti k ohranjanju zaposlenih, predvsem tistih, za katere
obstaja dolgoročen interes. Podjetje mora v take zaposlene vlagati.
V podjetju zadnje čase delež zamenjav na ključnih delovnih mestih narašča. V
obdobju od 1.4.2011 do 1.4.2012 so se namreč zamenjale 4 osebe (0,04 odstotni
delež vseh zaposlenih) na ključnih delovnih mestih (vodja marketinga, vodja
logistike, pomočnik direktorja in vodja oddelka reklamacij).
Kljub temu, da ta številke ne zgleda tako velika, dejansko za podjetje je.
Podjetje strmi, da bi delež znašal 0 odstotkov.

6.2. VIDIK KUPCEV
Tabela 10: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - vidik kupcev - izboljšave

Cilji
Zadovoljni kupci

Kazalniki
 Indeks
zadovoljstva
kupcev (v %)
 Število
pohval/kritik
Vir: Interno gradivo podjetja, 2012

Nina Obid: Uravnoteženi sistem kazalnikov v trgovinskem podjetju

Pogostost merjenja
 Kvartalno


Mesečno

stran 42

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

6.2.1. Zadovoljni kupci
Indeks zadovoljstva kupcev (v %)
Glede na to, da za podjetje velja slogan nakupujte z nasmehom, je ta kazalnik še
kako pomemben.
Podjetje lahko računa na vnovičen nakup le v primeru, ko kupec oceni svoj nakup
za povsem ali izredno zadovoljiv (Kaplan, Norton, 2000, str. 80).
Podjetje bi tako moralo po nekem sistemu anketirati določeno število kupcev in
strmeti k izredno visoki oceni.
Število pohval/kritik
Podjetje bi moralo na mesečni ravni spremljati število pohval in kritik, ki dnevno
prihajajo na info elektronski naslov, ter strmeti, da bi bilo število pohval
definitivno večje, na kritike pa se takoj odzvati.

6.3 FINANČNI VIDIK
Tabela 11: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - finančni vidik - izboljšave

Cilji
Rast prihodkov

Kazalniki



Novi izdelki
Nova strategija
določanja cen

Pogostost merjenja
 Mesečno


Kvartalno

Vir: Interno gradivo podjetja, 2012
6.3.1. Rast prihodkov
Novi izdelki
Tu gre za to, kakšen odstotek prihodkov se ustvari od novih izdelkov in storitev,
uvedenih v določenem obdobju. Zaželeno je, da prinaša nov izdelek veliko
izboljšavo v ponudbi, tako da pritegne nove stranke in ne nadomesti zgolj prodaje
obstoječih izdelkov (Kaplan, Norton, 2000, str. 62).
Glede na to, da je število novih artiklov v podjetju mesečno res ogromno (okoli
5.000), bi podjetje ta kazalnik moralo spremljati na mesečni ravni. Ravno zaradi
take ogromne številke bi po našem mnenju moralo podjetje spremljati prihodke
novih izdelkov po oddelkih.
Nova strategija določanja cen
Ta kazalnik na podlagi odstotka dobičkonosnosti oziroma nedobičkonosnosti
artiklov pokaže, ali je morda potrebna nova strategija cenovne politike ali ne
(Kaplan, Norton, 2000, str. 63).
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Zgornjo mejo cene določi povpraševanje na trgu, spodnjo pa določajo stroški
podjetja. Poleg zgoraj naštetega pa podjetju pri odločitvi o postavitvi cene
pomaga cena pri konkurenci in kako se le-ta nanjo odziva. Svoje stroške mora
podjetje primerjati s stroški konkurence, da lahko ugotovi, ali posluje s stroškovno
prednostjo ali ne. Poleg tega pa mora podjetje ugotoviti tudi ceno in kakovost
ponudbe pri konkurenci. Vse zgoraj našteto lahko pomaga podjetju pri orientaciji
za določanje lastnih cen. Če je ponudba podjetja blizu ponudbi glavnega tekmeca,
bo podjetje moralo določiti podobno ceno, ker v nasprotnem primeru izdelka ne
bo prodalo (Bajt, 2003, str. 7).
Cene se lahko določijo na osnovi dobičkonosnosti artiklov, tako da podjetje
opredeli ceno, ki naj bi prinesla ciljno stopnjo donosnosti, znano tudi kot ROI. Na
ta način opredeljena cena je močno odvisna od pričakovanega obsega prodaje.
Zato je potrebno najprej ugotoviti prelomno točko, ki podjetju pove, koliko
izdelkov mora prodati, da pokrije vse stroške, in nato kolikšna mora biti prodaja,
da dosežejo ciljni dobiček. Pri tem je potrebno upoštevati tudi nabavno ceno in
stroške poslovanja (Bajt, 2003, str.9).
Določanje prodajne cene je pomembno predvsem takrat, ko podjetje prvič določa
ceno novega izdelka, ko svoj običajni izdelek uvede na novo tržno pot ali novo
geografsko območje ali ko s ponudbami vstopa v nov posel. Prodajne cene mora
podjetje oblikovati skladno s cenovno politiko podjetja. To pa je samo ena od
delnih politik podjetja, zato mora ta politika izhajati iz splošne politike podjetja
in s tem splošnih ciljev, ki si jih je podjetje postavilo. Hkrati pa je politika
oblikovanja prodajnih cen le del prodajne politike podjetja, kamor sodijo še
politika asortimenta (proizvodnega oziroma prodajnega programa), politika
prodajnih poti in metod ter politika ekonomske propagande. Politika prodajnih cen
mora biti zato nujno usklajena z vedenjem podjetja na vseh drugih prodajnopolitičnih področjih (Pučko, Rozman, 1992, str. 201; v Klančar, 2003, str. 10).
Poslovodstvo podjetja bi tako moralo že vnaprej pripravi scenarije o pričakovanem
obsegu prodaje za posamezne sklope artiklov, tako da že pred samo uvedbo letega porazdeli glede na predvideni življenjski cikel novega artikla. Hkrati bi s tem
ocenilo tudi povezane stroške (tako gibanje nabavnih cen in ostalih stroškov
poslovanja) za potrebe definiranja ciljnega dobička po posameznih obdobjih. Tako
bi imelo poslovodstvo pripravljene vse atribute za spremljanje dobičkonosnosti
posameznega artikla/sklopa, na kar lahko na podlagi teh meritev ustrezno ukrepa,
v kolikor kazalniki odstopajo od predvidenih rezultatov v posameznem obdobju
življenjskega cikla artikla/sklopa.
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6.4. VIDIK NOTRANJIH PROCESOV
Tabela 12: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - vidik notranjih procesov - izboljšave

Cilji
Kazalniki
Pogostost merjenja
Zagotavljanje
 Delež neustreznih
 Mesečno
kakovosti
na
prevzemov
področju logistike
 Delež
napačno
 Mesečno
nabranih artiklov
 Pretočni čas od
 Mesečno
nabiranja
do
odpreme
 Delež
napak
 Mesečno
odpreme
Vir: Interno gradivo podjetja, 2012
6.4.1. Zagotavljanje kakovosti na področju logistike
Delež neustreznih prevzemov
Z deležem neustreznih prevzemov mislimo artikle, ki pridejo od dobavitelja in jih
prevzemniki prevzamejo. Problem tukaj nastane, ker so na spletni strani nekateri
artikli podvojeni in objavljeni z različnimi šiframi. Prevzemnik artikel le s
skeniranjem le-tega prevzame, ne ve pa, ali je pod to šifro artikel na spletni strani
objavljen ali ne.
V tem primeru ima ogromne probleme nabavnik, saj mu artikel, ki ni bil prevzet
pade pod nedostavljene artikle, zato mora raziskati, ali artikel od dobavitelja
dejansko ni prišel, ali pa je napako naredil prevzemnik.
Ker bi popravek sistema z varnostnim varovalom za take artikle terjal ogromno
časa in denarja, bi moralo podjetje strmeti k čim manjšem deležu neustreznih
prevzemov.
Delež neustreznih prevzemov je v mesecu januarju 2012 znašal 6,6 odstotke, v
mesecu februarju 2012 pa 6,3 odstotke, kar je absolutno preveč, saj zaposleni v
nabavi nepotrebno zgubljajo čas pri iskanju artiklov.
Delež napačno nabranih artiklov
Skladiščnik v sistem dobi artikle, katere mora pripraviti/nabrati. Artikle nabira
toliko časa, dokler ne napolni banjice. Ko artikel vzame s police, najprej
poskenira EAN2 artikla, nato pa še številko banjice. Banjico nato odnese na
odpremno mesto. Odpremnik dobi banjico in pripravi artikle za končne stranke.

2

EAN oziroma črtna koda omogoča hitrejše in natančnejše zajemanje podatkov s tiskanih
dokumentov, raznih nalepk, embalaže, ... . Najbolj množično se črtna koda uporablja za
zapis enotne številke artikla na embalaži artikla v maloprodaji.
Nina Obid: Uravnoteženi sistem kazalnikov v trgovinskem podjetju

stran 45

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Do napak pri napačno nabranih artiklov prihaja v večinimi primerov zaradi
trenutne nezbranosti skladiščnika ali zaradi napačno odloženega artikla.
V približno polovici primerov odpremnik pri pripravi naročila napako opazi, v
polovici pa ne. V tem primeru se napačen artikel pošlje stranki in prihaja do
nepotrebne zamude.
Podjetje mora strmeti k temu, da bo delež napačno nabranih artiklov čim manjši –
v mesecu januarju 2012 je ta odstotek znašal 1,9 odstotka, v mesecu februarju pa
1,7 odstotka.
Pretočni čas od nabiranja do odpreme
Podjetje mora strmeti k čim manjšemu pretočnemu času od nabiranja artiklov do
dejanske odpreme le-teh. Trenuten povprečni čas (na dan) v mesecu januarju
2012 je znašal 1 uro 20 minut, v mesecu februarju 2012 pa 1 uro 16 minut. Cilj
podjetja pa je le-tega skrajšati na manj kot 30 minut.
Pretočni čas bi lahko zmanjšali z dodatnimi zaposlenimi na odpremnem mestu, bi
pa seveda bilo potrebno preračunati, ali se to splača.
Delež napak odpreme

Slika 16: Seznam napak odpreme (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012)
Na sliki 16 lahko vidimo primer napačne odpreme. Napačne odpreme beleži
oddelek »supporta«, tj. podpore.
Vidimo lahko, da je bilo v januarju 2012 19 napačnih odprem od skupno 16018
naročil. Do napačne odpreme lahko pride zaradi napačnega statusa naročila,
napačno poslanega blaga, zamenjave paketov, napačno izstavljenega računa,
neujemanja zneskov/količine ali pa če ni bilo poslano niti naslednji dan (slika 17).
napačen status naročila
napačno poslano blago
zamenjava paketov
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napačno izstavljen račun
neujemanje zneskov / količine
neposlano, niti naslednji dan
Slika 17: Legenda napačnih odprem (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012)
Vidimo lahko, da do največ napak prihaja zaradi napačnega statusa naročila ter
zaradi napak zaradi neujemanja zneskov/količine.
Najpogostejša napaka pri statusu naročila je ta, da odpremnik ob odpremi naročila
pozabi zaključiti status naročila na odpremljeno. Tako stranka ne dobi ne
elektronske pošte, ne SMS obvestila, da je naročilo odpremljeno. Take vrste
napake so dokaj hitro odkrite – navadno v 10 dneh, saj prodajni referenti
spremljajo stara naročila in ugotavljajo, zakaj še niso bili odpremljeni. Ker ima
vsako naročilo zavedeno tudi sledilno številko, se ta napaka odkrije hitro.
Neujemanje zneskov/količine pa navadno sporočijo stranki ob prejetju paketa, v
katerem je premalo artiklov.
V mesecu januarju 2012 je bilo število vseh naročil 16018, napačno odpremljenih
pa 19, kar pomeni da je ta odstotek izredno majhen.
Podjetje pa še vedno strmi k tem, da številka napačno odpremljenih ne bi
presegla 5 naročil na mesec.
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7. SKLEP
Kot je bilo omenjeno že v uvodnem poglavju, živimo v sodobnem poslovnem
okolju, za katerega so značilne hitre spremembe ter neprestan boj za obstanek.
Podjetje se nikoli ne sme počutiti dovolj varnega, vedno mora strmeti k
izboljšavam, biti mora prilagodljivo in se pravočasno odzvati na spremembe v
okolju. Vse to pa podjetje lahko doseže le, če strmi h nenehnemu iskanju
konkurenčnih prednosti in k inovacijam, ter če razmišlja kreativno in ustvarjalno.
Ugotovili smo, da definitivno drži, da v današnjem času le finančni kazalniki za
merjene uspešnosti poslovanja ne zadoščajo, saj temeljijo le na preteklosti, ne
ozirajo pa se na prihodnost. Prav tako zaradi hitrega spreminjanja razmer
poslovanja, ocenjevanje le na podlagi finančnih kazalnikov ne more biti uspešno,
saj niso upoštevani vsi dejavniki, ki dejansko vplivajo na uspešno poslovanje.
Vedno večji poudarek na uspešno predvidevanje bodočega poslovanja dobivajo
nefinančni kazalniki, ki pa se konec koncev odražajo tudi v finančni uspešnosti
podjetja.
V magistrskem delu smo tako poizkusili izboljšati USK v izbranem podjetju. USK ni
nek recept, ki bi zagotavljal uspeh. Če ga podjetje ne zna dobro uporabiti, lahko
le-ta podjetju celo škoduje. Ob pravilni vpeljavi pa USK zagotavlja povezavo med
finančnim vidikom, vidikom učenja in rasti, vidikom kupcev in vidikom notranjih
procesov. Finančni kazalniki dajejo pomembno informacijo za lastnike. Vidik
kupcev zajema kazalnike, s katerimi management spremlja kako kupci vrednotijo
podjetje. Vidik učenja in rasti zajema kazalnike, ki omogočajo presojanje in
zagotavljanje učenja ter rasti podjetja. Četrti vidik – vidik notranjih procesov pa
zajema kazalnike, ki so pomembni za učinkovitost in kakovost notranjih procesov.
Osnova pa je seveda dobra strategija, saj je brez nje vsak sistem obsojen na
neuspeh. V kolikor je USK pravilno vpeljan v podjetje, nam dokaj hitro pokaže, ali
je izbrana strategija dobra, ali jo je mogoče potrebno spremeniti.
Cilj magistrske naloge je torej bil izdelati sistem kazalnikov, ki bo služil izbranem
podjetju kot čim boljši vir informacij za sprejemanje pravočasnih in pravilnih
odločitev. Najprej smo proučili trenutno postavljen USK v podjetju in nato navedli
predloge za izboljšave. V veliko pomoč so nam bili zaposleni v podjetju, saj so leti zelo pomembni za njegov uspeh. Ugotovili smo tudi, da mora za uvedbo USK
imeti podjetje jasno določene strateške cilje in strategijo ter točne in pravočasne
informacije. Da pa je USK lahko uspešen, mora le-ta postati nov način življenja in
razmišljanja podjetja, prav tako pa ga morajo osvojiti vsi zaposleni. Celoten
razvoj torej brez sposobnih in motiviranih zaposlenih ni možen, zato je vlaganje v
razvoj zaposlenih nujno potrebno. Prav tako je potrebno imeti napreden
informacijski sistem.
Podali smo predlog za spremljanje 11 novih kazalnikov. Tri na področju vidika
učenja in rasti – kazalnik števila predlogov za izboljšave in kazalnik števila
realiziranih podanih izboljšav, s ciljem pridobiti koristne inovacije in pa kazalnik
deleža zamenjav na ključnih delovnih mestih s ciljem zadovoljstva zaposlenih. Na
področju vidika kupcev smo predlagali dva nova kazalnika s ciljem zadovoljiti
kupce – kazalnik indeks zadovoljstva kupcev (v %) in kazalnik števila pohval/kritik.
Na področju finančnega vidika smo skušali priti do cilja rasti prihodkov, v ta
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namen smo uvedli spremljanje dveh novih kazalnikov – novih izdelkov in nove
strategije določanja cen. Seveda pa nismo zanemarili vidika notranjih procesov,
kjer smo z namenom zagotavljanja kakovosti na področju logistiki uvedli štiri nove
kazalnike in sicer za merjenje deleža neustreznih prevzemov, deleža napačno
nabranih artiklov, deleža napak odpreme in merjenje pretočnega časa od
nabiranja do odpreme.
Med samim iskanjem kazalnikov smo naleteli tudi na nekaj težav. Ugotovili smo,
da merljivega kazalnika ni vedno lahko določiti, sploh če s tem ne želimo dodatno
obremeniti zaposlenih. Glede na to, da nismo sposobni kontrolirati velikega števila
kazalnikov, jih je potrebno določiti toliko, da jih lahko sproti spremljamo.
Potrebno se je bilo usklajevati tudi z obstoječim informacijskih sistemom, saj iz
njega lahko neposredno pridemo do potrebnih podatkov. Podatke moramo torej
pridobivati dnevno, zato morajo biti točni in ažurni. Ugotovili smo tudi, da je zelo
pomembno kako vodstvo predstavi USK zaposlenim. Če USK med zaposlenimi ne
zaživi, namreč nima smisla. Vsak zaposlen mora tako v podjetju vizijo in strategijo
vzeti za sveto, USK pa mu ne sme predstavljati dodatne obremenitve.

Nina Obid: Uravnoteženi sistem kazalnikov v trgovinskem podjetju

stran 49

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

8. LITERATURA
KNJIGE:
Bajt, S. (2003): Primerjalna analiza drobnoprodajnih cen štirih konkurentov.
Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani: Ekonomska fakulteta.
Bergant, M. (2004): Sodobne metode kontrolinga. Diplomsko delo. Univerza v
Ljubljani: Ekonomska fakulteta.
Borjančič, J. (2006): Merjenje in presojanja uspešnosti poslovanja podjetja
Solkanska industrija Apna. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani: Ekonomska
fakulteta.
Bourne, M., Neely, A., Platts, K. & Mills, J. (2002): The Success and Failure of
Performance Measurement Initiatives: Perceptions of Participating Managers.
International Journal od Operations & Production Management, 22(11), str. 12881310.
Debeljak, Ž. (1998): Kontroling v proizvodnjem podjetju na primeru družbe Plutat,
d.d.. Magistrsko delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
Hočevar, M. (2003): Prednosti in omejitve metode BSC, Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. LES: revija za lesno gospodarstvo, letnik 55, številka 3.
Interno gradivo podjetja, 2012
Ittner, D. C., Lacker F. D. (2003): Coming Up Short on Nontidinancial Performance
Measurement. Boston, Harvard Business Review.
Kaplan S. R., Norton, D. P. (2001). Strateško usmerjena organizacija, Gospodarski
Vestnik založniška skupina d.d., Ljubljana.
Kaplan S. R., Norton, D. P. (2000). Uravnoteženi sistem kazalnikov, Gospodarski
Vestnik založniška skupina d.d., Ljubljana.
Kaplan, S. R., Norton, D. P. (1992): The Balanced Scorecard – Measures That Drive
Performance. Harward Business Review, Boston.
Kavtičnik, M. (2006): Analiza poslovanja podjetja Iskra avtoelektrika d.d. po
uvedbi uravnoteženega sistema kazalcev uspešnosti. Diplomsko delo. Univerza v
Ljubljani: Ekonomska fakulteta.
Klančar, S. (2003): Analiza značilnosti slovenskih hitro rastočih podjetij v drugi
polovici devetdesetih let z vidika politike cen. Diplomsko delo. Univerza v
Ljubljani: Ekonomska fakulteta
Križaj, F. (1998): Kontroling kot upravljalni sistem v bančništvu. Bančni vestnik
(11), str. 15-17.

Nina Obid: Uravnoteženi sistem kazalnikov v trgovinskem podjetju

stran 50

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Kunšek, M. (2005a): Računovodski nasvet. Kaj je pravzaprav balanced score card
ali BSC?. Tax-Fin-Lex. MK_0023/2005
Kunšek, M. (2005b): Računovodski nasvet. Kontroling. Tax-Fin-Lex. MK_0021/2005
Melavc, D., Novak, A. (2007): Controlling, Založba Moderna organizacija, Univerza
v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
Nemec, A. (2000): Nekatere metode merjenja zmogljivosti poslovnega sistema.
Organizacija, Kranj.
Potokar, M. (2003): Pristopi k uvajanju benchmarkinga v podjetja v Sloveniji.
Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani: Ekonomska fakulteta.
Pučko, D., Rozman, R. (1992): Ekonomika podjetja. Ljubljana: Ekonomska
fakulteta, str. 344
Rejc, A. (1998): Presojanje uspešnosti poslovanja podjetij z usklajenim spletom
finančnih in nefinančnih kazalcev. Ljubljana, Slovenska ekonomska revija.
Sotlar, M. (2005): Ustreznost tehnologije OLAP za merjenje uspešnosti poslovanja
po konceptu uravnoteženega sistema kazalcev. Univerza v Ljubljani: Ekonomska
fakulteta.
Šunta, M. (2006): Študijsko gradivo: Podjetništvo. Ekonomska in trgovska šola
Brežice.
Trenta, A. (2011): Sodobni sistemi za merjenje uspešnosti poslovanja: dejavniki
njihove uspešnost v praksi. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani: Ekonomska
fakulteta.
Vrbinc, D. (2010): Analiza plačilne sposobnosti podjetja X. Zaključna strokovna
naloga visoke poslovne šole. Univerza v Ljubljani: Ekonomska fakulteta.
Železnikar, J. (2007): Kontroler v pasteh globalizacije. Srečanje kontrolerjev
2007. Portorož: MIK Slovenija.
INTERNETNI VIRI:
Bonitete. www.bonitete.si, 3.5.2011
Epodjetnik.
http://epodjetnik.org/podjetnistvo/racunovodstvo-finance/38-kazalnikidobickonosnost, 17.5.2012
HRM. http://www.hrm-revija.si/index.php?page=magazine&s=1&iid=63&a_id=1198,
1.3.2012
Janeš.
Sistem
merjenja
poslovanja
organizacije:
http://www.ibsporocevalec.si/naslovnica/141-mag-aleksander-jane-sistem-merjenjaposlovanja-organizacije, 4.1.2012

Nina Obid: Uravnoteženi sistem kazalnikov v trgovinskem podjetju

stran 51

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Kontroling podjetij za vodstvo, investitorje in vse druge lastnike.
http://www.venturelab.si/podjetniske-finance/najem-financnega-direktorja/kontrolingpodjetij/, 3.1.2012
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ravni visokošolske izobrazbe.
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/pogosta_vprasanja/direktorat_za_visoko
_solstvo/ravni_visokosolske_izobrazbe/, 2.3.2012
RIPS. Kontroling: http://www.rips.si/kontroling.php#, 3.1.2012
Semolič,
Sagadin.
TCS.
Svetovni
razvojni
trendi:
http://www.toolscluster.net/sog.php?page=shtree&tree=tcs&id=tcs000300&pgnum=
1 3.1.2012.
Uravnoteženi
sistem
kazalnikov.
http://www.poslovnisvet.si/clanki/podjetnistvo/uravnotezeni-sistem-kazalnikov,
2.1.2012.
Finančni
slovar
–
kontroling.
http://www.financnislovar.com/definicije/kontroling.html, 2009-2011, 5.2.2012

Nina Obid: Uravnoteženi sistem kazalnikov v trgovinskem podjetju

stran 52

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

KAZALO SLIK
Slika 1: Kontroling (Vir: Finančni slovar, 2009-2011) .................................... 6
Slika 2: Razčlemba poslovnega sistema (Vir: Hočevar, 1998, str. 1 ; v Erjavec,
2010, str. 9) ................................................................................... 8
Slika 3: USK (vir: Kaplan Norton, 1992, str. 72; v Bergant, 2004, str. 38)........... 10
Slika 4: Vidik kupcev - osnovni kazalniki (Vir: Norton in Kaplan, 2000, str. 78) .... 11
Slika 5: Podjetje, razdeljeno na oddelke (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012) ... 19
Slika 6: Artikli, prejeti v garancijsko obravnavo (Vir: Interno gradivo podjetja,
2012)........................................................................................... 33
Slika 7: Artikli, prejeti v reklamacijsko obravnavo (Vir: Interno gradivo podjetja,
2012)........................................................................................... 34
Slika 8: Artikli, prejeti za zamenjavo (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012) ........ 34
Slika 10: Specifikacija vrnjenih artiklov na oddelek reklamacij in garancij glede na
težavo in poslovno enoto, januar 2012 (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012) ...... 35
Slika 9: Artikli, kjer stranke želijo vračilo kupnine (Vir: Interno gradivo podjetja,
2012)........................................................................................... 35
Slika 11: Specifikacija vrnjenih artiklov na oddelek reklamacij in garancij glede na
težavo in poslovno enoto, februar 2012 (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012) ..... 36
Slika 12: Specifikacija vrnjenih artiklov na oddelek reklamacij in garancij glede na
težavo in poslovno enoto, marec 2012 (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012) ...... 36
Slika 13: Specifikacija vrnjenih artiklov na oddelek reklamacij in garancij glede na
težavo in poslovno enoto, april 2012 (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012) ........ 37
Slika 14: odstop od pogodbe za obdobje od 1.4. - 1.5. 2012 (Vir: interno gradivo
podjetja, 2012) .............................................................................. 38
Slika 15: Glavni razlogi za odstop od pogodbe .......................................... 39
Slika 16: Seznam napak odpreme (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012) ............ 46
Slika 17: Legenda napačnih odprem (Vir: Interno gradivo podjetja, 2012) ......... 47

KAZALO TABEL
Tabela 1: Primerjava tradicionalnega sistema kazalnikov in sodobnega merjenja
zmogljivosti ................................................................................... 12
Tabela 2: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - vidik učenja in rasti .............. 21
Tabela 3: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - vidik kupcev ....................... 26
Tabela 4: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - finančni vidik ..................... 27
Tabela 5: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - vidik notranjih procesov......... 31
Tabela 6: Anketa - odstop od pogodbe za obdobje od 1.4. - 1.5. 2012 (Vir: interno
gradivo podjetja, 2012) ..................................................................... 37
Tabela 7: % vrnjenih artiklov glede na vsa naročila v mesecu marcu 2012 ......... 39
Tabela 8: % vrnjenih artiklov glede na vsa naročila v mesecu aprilu 2012 .......... 40
Tabela 9: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - vidik učenja in rasti - izboljšava
................................................................................................. 41
Tabela 10: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - vidik kupcev - izboljšave ....... 42
Tabela 11: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - finančni vidik - izboljšave ..... 43
Tabela 12: Cilji, kazalniki in pogostost merjenja - vidik notranjih procesov izboljšave ..................................................................................... 45

Nina Obid: Uravnoteženi sistem kazalnikov v trgovinskem podjetju

stran 53

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

KAZALO ENAČB
Enačba 1: Dnevi vezave zalog .............................................................. 28
Enačba 2: Dnevi vezave terjatev .......................................................... 29
Enačba 3: Dnevi vezave obveznosti do dobaviteljev ................................... 29
Enačba 4: Izračun kazalnika dobičkonosnosti sredstev ................................. 30
Enačba 5: Izračun kazalnika dobičkonosnosti kapitala ................................. 30

Nina Obid: Uravnoteženi sistem kazalnikov v trgovinskem podjetju

stran 54

