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POVZETEK
Zaradi trenutne gospodarske situacije se je poslovanje nekoliko spremenilo. Ni več
samoumevno, da podjetja enostavno dobro poslujejo, ne gledajo preveč v
prihodnost in ob tem ustvarjajo visoke dobičke. Globalizacija sveta in s tem dejstvo,
da lahko nek izdelek naročimo praktično kjerkoli (velika konkurenca), zmanjšanje
potrošnje in negotova prihodnost so podjetja prisilila v drugačno razmišljanje.
Naenkrat je postalo zelo pomembno, da so podjetja izdelala odličen izdelek po kar
se da nizki ceni, vsi procesi so morali postati kar se da stroškovno učinkoviti,
oglaševanje pa je moralo jasno pokazati prednosti predstavljanega podjetja v
primerjavi z drugimi.
Magistrska naloga, ki jo berete, predstavlja, kako se je z zmanjševanjem stroškov
spoprijelo podjetje MiVal d. o. o. V začetnem delu je predstavljeno teoretično ozadje
stroškov, naloga se nadaljuje s predstavitvijo metod za obvladovanje stroškov, ki jih
je omenjeno podjetje uporabljalo ali pa jih še uporablja, naloga se nato zaključi s
predstavitvijo orodja oziroma programa za zmanjševanje stroškov PowerPack in
predstavitvijo dejanskih primerov zmanjšanj stroškov v podjetju, ki so bili doseženi s
pomočjo omenjenega programa.
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ABSTRACT
Because of the current economic situation, business making has changed. It is not
self understood that companies are doing well, not looking into the future too much
and making high profits. The globalization of the world and the fact that you can
order a product virtually anywhere (high competition), decrease in consumption and
an uncertain future, forced companies into different thinking. Nowadays it is very
important that companies produce a great product at the lowest price possible,
business processes have to be as cost efficient as they can get and the company's
advertising has to make clear points in where the company is better than the
competition.
The master's thesis that you are reading will present how a company named MiVal
d. o. o. coped with the task of making the company more cost efficient. In the
beginning of the master's thesis, the theoretical background of costs is presented.
Thesis then proceeds with the cost management methods that the mentioned
company used or is still using and i ends with the presentation of a program for cost
lowering named PowerPack and presentation of actual cost lowering cases, which
were achieved with the help of the mentioned program.
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UVOD

1.1

PREDSTAVITEV PROBLEMA

Magistrsko delo

Živimo v času, v katerem se mora gospodarstvo stalno prilagajati na vedno hitrejše
spremembe, ki prihajajo iz okolja. To velja za praktično vsako vejo gospodarstva z
nekaterimi izjemami. Svetovna gospodarska in finančna kriza je dodobra spremenila
način poslovanja. Zaradi slabih odločitev, ki so jih sprejemali razni vodilni člani
podjetij, smo krizo občutili prav vsi, tudi tisti, ki niso imeli direktne povezave s
stvarmi, ki so do krize pripeljale. Okolje se je spremenilo, zaupanje v razne
inštitucije se je podrlo in potrošnja se je zmanjšala. To je verjetno predvsem zaradi
negotove prihodnosti in dejstva, da so želeli biti potrošniki pripravljeni na nadaljnja
druga slabšanja, ki bi na njih bolj direktno vplivala, iz tega pa je izšla bolj varčevalna
naravnanost potrošnikov. Omenjeno zmanjšanje so občutila v večjem ali manjšem
obsegu verjetno prav vsa podjetja. Takšno stanje je pripeljalo do novega načina
razmišljanja. Potrebna je bila velika mera iznajdljivosti, kako ponovno priti do
potrošnika. Vendar ne samo to. Ponovno je bilo potrebno narediti velik korak v
smeri proti temu, kako izdelek kar se da hitro in poceni izdelati ter ga dati na trg. V
ospredje je ponovno začelo prihajati zmanjševanje stroškov. Seveda se je stroške
zmanjševalo že prej, razlika je v tem, da je to za marsikatero podjetje v zadnjem
času pomenilo preživetje.
Namen magistrske naloge, ki jo berete, je prikazati, kako se z obvladovanjem
stroškov ukvarjajo v podjetju MiVal d. o. o. Bolj kot samo obvladovanje stroškov
bomo pogledali, kako so s pomočjo programa PowerPack v podjetju prišli do znatnih
prihrankov na večih področjih v podjetju. S čim se podjetje ukvarja, si lahko
preberete v poglavju “Predstavitev podjetja”. S pomočjo vključevanja čim več
zaposlenih v ta program in zbiranjem novih idej, kako prihraniti na določenih
področjih, jim je uspelo v veliki meri doseči zastavljene cilje. Zanimivo je opazovanje
relacije ideja – implementacija – dejanski prihranek; ta pa pomeni več denarja na
računu podjetja.
Avtor naloge pozna podjetje že od srednješolskih let. Takrat je namreč začel
pridobivati prve delovne izkušnje v takrat sicer drugem podjetju v skupini, ki je prav
tako dejavno v papirni industriji. S časom, izkušnjami in novim pridobljenim znanjem
na fakultetah je avtor prešel skozi več različnih oddelkov oz. sektorjev podjetja. To
omogoča precej široko razumevanje delovanja le-tega. Tudi v zadnjem letu, ko se je
v podjetju začelo izvajanje programa PowerPack, je aktivno sodeloval pri
spremljanju dogajanja in pomagal pri projektu, kjer koli se je to dalo.
Kot vsak začetek novega projekta tudi ta ni bil preprost. Potrebni so motivacija, čas
in denar, da se stvari začnejo premikati v smeri na bolje. Vse skupaj se je začelo z
uvodnimi predavanji, sestavljanjem timov za različna področja in uvajanjem v nov
informacijski program, preko katerega so se zadeve formalizirale.
V vsakem podjetju je prostor za izboljšave in tudi to ni bilo izjema. Postavili so se
jasni cilji, ki jih je bilo potrebno doseči oz. se jim kar se da približati. Po začetnih
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težavah so se stvari začele odvijati po planih. Kmalu se je motivacija vseh
zaposlenih precej izboljšala, saj se je pokazal potencial možnih izboljšav, ki je bil
precejšen.
Jasno je, da če hoče katero koli podjetje v današnjem času preživeti, se mora stalno
prilagajati spremembam, investirati v razvoj in poskušati nižati stroške na vsakem
koraku. Ko pridejo vsi našteti faktorji v zavest oz. v delovni vsakdan vsakega
zaposlenega, potem lahko pričakujemo dobre rezultate.

1.2

PREDSTAVITEV PODJETJA

Magistrska naloga opredeljuje in razlaga konkretne primere iz določenega podjetja,
katerega ime bomo zaradi zaščite zaupnosti spremenili in si izmislili novo. V
nadaljevanju naloge se bo podjetje imenovalo MiVal d. o. o.
Začetki podjetja segajo v čase prejšnjega stoletja. Proizvodnja potiskane embalaže
ima v kraju, kjer se podjetje nahaja, stoletno tradicijo. Po drugi svetovni vojni je
podjetje MiVal zavzemalo pomembnejši del proizvodnje večje skupine, imenovane
Kartonažna tovarna Ljubljana.
V letih 1985 in 1986 je skupina Kartonažno podjetje Ljubljana pristopila k izgradnji
večjega in modernejšega podjetja za proizvodnjo kartonske potiskane embalaže.
Podjetje je bilo od leta 1997 v stoodstotni lasti večjega podjetja za proizvodnjo
kartonske embalaže iz Logatca. Slednje podjetje je celotno proizvodnjo potiskane
embalaže leta 1999 preselilo v sedanji MiVal d. o. o.
K prelomnim letom lahko dodamo leto 2012. To je namreč leto, v katerem se je
podjetje MiVal odcepilo od matičnega podjetja iz Logatca in postalo samostojna
pravna oseba z imenom MiVal d. o. o. Pred odcepitvijo so bile nekatere službe, kot
so finance, prodaja in kadrovska služba, skupne za podjetje iz Logatca in podjetje
MiVal z Rakeka. Novonastalo podjetje je specializirano za proizvodnjo offset
embalaže iz kartona in kaširane embalaže. Vse prej omenjene podporne službe so
se prav tako odcepile in na novo vzpostavile na sedežu novega podjetja ter začele
samostojno delovanje.
V MiVal d. o. o. je trenutno zaposlenih 120 ljudi; od tega je večina dejavnih v
proizvodnji, ostali pa v podpornih službah. Povprečna starost zaposlenih je pod 40
let.
Med glavne trge se štejejo Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Švica, izdelke izvažajo
tudi na Švedsko, Hrvaško, BiH in Italijo. Del proizvedenih izdelkov se proda tudi
nekaterim večjim podjetjem v Sloveniji.
Cilj podjetja MiVal d. o. o. je postati ugleden in zanesljiv dobavitelj komercialne
embalaže. Družba ustvarja kulturo tržnega obnašanja, timskega dela in humanih
medsebojnih odnosov. Ta je temelj rasti družbe in spoštljivega odnosa do
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partnerjev, kupcev, dobaviteljev in lastnikov. Slika 1 prikazuje organizacijsko
strukturo podjetja MiVal d. o. o.

Slika 1: Organizacijska struktura podjetja MiVal d. o. o. (Vir: podjetje MiVal d .o. o.,
2014)

1.3

PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE

V magistrski nalogi izhajamo iz naslednjih predpostavk:






glede na to, da podjetje dobro osebno poznamo, bo pisanje magistrske
naloge (predvsem drugega dela) temeljilo na osebnih izkušnjah in znanju, ki
smo ga pridobili v podjetju MiVal d. o. o.,
izhajamo iz tega, da bomo s pomočjo programa PowerPack prišli do
določenih prihrankov,
pri iskanju morebitnih prihrankov morajo vsi zaposleni aktivno sodelovati,
zmanjševanje stroškov je pomemben faktor pri doseganju zastavljenih ciljev,
ustvariti želimo kulturo stalnih sprememb in aktivnega sodelovanja vseh
zaposlenih pri optimiranju procesov in skozi to tudi iskanja prihrankov.
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Med omejitve magistrskega dela lahko štejemo:





1.4

strah zaposlenih pred spremembami in zato slabo izražanje predlogov za
spremembe,
veliko vsakodnevnih obveznosti in zato morebiti pomanjkanje časa za delo
oziroma razmišljanje o spremembah,
v nekaterih primerih motiviranost zaposlenih za sodelovanje
dostop do informacij v nekaterih primerih otežen.

CILJI IN RAZISKOVALNE TEZE MAGISTRSKEGA DELA

Cilj magistrskega dela je prikazati, kako se s stroški in njihovim obvladovanjem
oziroma zmanjševanjem spoprijemajo v podjetju MiVal d. o. o. Na podlagi realnih
primerov iz podjetja skušamo prikazati težave, ideje, predloge in rešitve v zvezi z
zmanjševanjem stroškov in kako nam pri tem lahko pomagajo razne metode, s
katerimi si lahko pri teh prizadevanjih pomagamo.
Skozi magistrsko delo bomo poskušali odgovoriti na naslednje raziskovalne teze:
Teza 1:
Z metodami obvladovanja stroškov občutno izboljšamo pregled nad
stroški, zaradi večje jasnosti pa bolje opazimo možnosti za njihovo
znižanje.
Ko specifično določimo, kje določeni stroški nastajajo in zakaj, lahko zagotovo prej
ugotovimo, kako lahko katerega od njih odpravimo.
Teza 2:
Pristop programa za zmanjševanje stroškov PowerPack lahko uporabimo
na vseh področjih v podjetju.
Cilj je, da omenjenega programa ne uporabimo samo v očitnih funkcijah, kot je
proizvodnja, ampak tudi v drugih službah podjetja, kot so finance, prodaja in
vzdrževalne službe.
Teza 3:
S pomočjo programa PowerPack povečamo število inovativnih idej na
vseh področjih v podjetju.
V podjetju MiVal d. o. o. se beleži število inovacij. Ugotoviti želimo, ali smo zaradi
programa PowerPack prišli do povečanja inovativnih idej v primerjavi z istim
obdobjem leto pred začetkom izvajanja omenjenega programa.
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METODE DELA

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu smo zbirali in analizirali
pisne vire in uporabili metodo deskripcije in kompilacije. Prvi del bo namreč
predstavljal predvsem teoretični del naloge.
Delno v prvem, večinoma pa v drugem delu je uporabljena metoda intervjuja. Veliko
podatkov o praktičnih primerih in na splošno o načinu dela je bilo namreč
pridobljenih na tak način. Podatki so s pomočjo intervjujanja pridobljeni s strani
vodilnih zaposlenih in zaposlenih v proizvodnji oziroma podpornih službah. Poleg
tega smo, kot že v prvem delu naloge, uporabili tudi metodo deskripcije za prikaz
dejanskega stanja v podjetju. Komparativna metoda je bila uporabljena za
primerjanje med teorijo in praktičnim stanjem in za primerjavo med prejšnjim in
novim stanjem.
Med izdelavo naloge smo uporabili tudi lastna opažanja, izkušnje in spoznanja.

2

STROŠKI

2.1

KAJ SO STROŠKI?

Med posebne vrste informacij, ki izhajajo iz računovodskega sistema, lahko štejemo
informacije o stroških, ki nastajajo pri poslovanju.

Stroški so cenovni izraz potroškov. To pomeni, da so stroški cenovno izraženi
potroški delovnih sredstev, predmetov dela, delovne sile in storitev pri proučevanem
poslovanju. Iz tega izhaja:





o stroških ne moremo govoriti, ko nimamo opravka s katero od prvin
poslovnega procesa,
o stroških ne moremo govoriti, kadar se katera izmed prvin poslovnega
procesa ne troši, čeprav je prisotna v poslovnem procesu,
o stroških ne moremo govoriti, kadar katere od prvin poslovnega procesa ne
moremo izraziti v denarnih merskih enotah ali kadar v zvezi z njeno priskrbo
ne potrebujemo denarnih sredstev,
o stroških ne moremo govoriti, kadar cenovno izraženi potroški niso smiselno
povezani z nastajanjem poslovnih učinkov (Hočevar in drugi, 2012, 6–7).

Ugotovimo lahko, da lahko stroške zmanjšamo, če zmanjšamo porabo prvin
poslovnega procesa in/ali če znižamo njihove nabavne cene. Stroški se v podjetju
vedno pojavljajo v povezavi s proizvedenimi izdelki ali z opravljenimi storitvami.
Stroški posamezne vrste so zmnožek potroškov in cene posamezne prvine (Hočevar
in drugi, 2012, 6–7).
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OPREDELITEV STROŠKOV

Vsako poslovanje je sestavljeno iz poslovnih procesov, katerih namen je ustvarjanje
poslovnih učinkov, ki jih dojemamo kot izdelke oziroma storitve in njihovo prodajo.
Vsak poslovni proces je sestavljen iz naslednjih prvin:





delovna sredstva (stroji, naprave, inštalacije, orodja, prevozna sredstva, itd.)
predmeti dela (surovine, material, polproizvodi, energija)
storitve (prevozne, poštne storitve, popravila itd.)
delavci in njihova delovna sila

Ko izvajamo nek poslovni proces, se zgoraj naštete prvine trošijo na naslednji način.
Delovna sredstva pri izvajanju poslovnega procesa ne spreminjajo oblike, temveč
vanj stopajo s svojimi lastnostmi. Pri posameznem delovnemu procesu se izrabljajo
koristne lastnosti delovnih sredstev, dokler ta obstajajo in zaradi starosti, obrabe,
fizičnega, tehničnega in gospodarskega staranja ne postanejo neuporabna.
Potroškov delovnih sredstev se ne da meriti v fizikalnih enotah, temveč se jih izrazi
npr. v odstotkih.

Predmeti dela pri poslovnem procesu prenehajo obstajati s svojo prvotno

samostojno obliko in s svojimi prvotnimi lastnostmi. Potroški delovnih predmetov so
neposredno merljivi – ugotovimo jih s količinami, ki so prenehale obstajati.
Potroški delovne sile nastanejo zaradi sodelovanja ljudi pri poslovnem procesu in jih
ni mogoče meriti neposredno. Pri merjenju si pomagamo z delovnim časom in
obsegom proizvodnje, upoštevamo tudi zahtevnost dela, njegovo pomembnost in
druge posebnosti (Hočevar in drugi, 2012, 5–6).

2.3

VRSTE STROŠKOV

Skozi dobre informacije o stroških lahko sprejemamo dobre poslovne odločitve.
Glede na različne namene uporabe in različne kriterije lahko stroške, ki nastajajo pri
poslovanju, razdelimo v več različnih skupin. V okviru finančnega računovodstva so
stroški pomembni za ugotovitev poslovnega izida na ravni podjetja v izbranem
obdobju, za ocenitev količine zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje (Igličar
in drugi, 2013, 188). Če gledamo različne kriterije, lahko stroške razvrstimo na
naslednji način:






izvor glede na prvine poslovnega procesa
o stroški delovnih sredstev (amortizacija)
o stroški predmetov dela (materiala)
o stroški dela
o stroški storitev
obdobje vplivanja na poslovni izid
o stroški, ki se zadržujejo v zalogah
o stroški, ki so neposredno odhodki oz. ob nastanku zmanjšujejo
poslovni izid
odzivanje na spremembe v obsegu
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o stalni stroški
o spremenljivi stroški
pripisovanje stroškovnim nosilcem
o neposredni (direktni) stroški
o posredni (splošni ali indirektni) stroški
poslovne funkcije
o stroški proizvodnje
o stroški nabave, prodaje, uprave
obdobje nastanka stroškov
o obračunski stroški
o načrtovani (planirani) stroški
stroški za nadziranje
o obvladljivi stroški
o neobvladljivi stroški
stroški za izbiranje med poslovnimi alternativami
o odločujoči stroški
o neodločujoči stroški
vrednotenje posameznih stroškovnih komponent
o dejanski stroški
o ocenjeni stroški
o standardni stroški

Če zgoraj navedeno razčlenitev strnemo v nekoliko preprostejšo, lahko rečemo, da
stroške delimo na tiste, ki jih potrebujemo za izdelavo računovodskih poročil
finančnega računovodstva, in tiste, ki jih potrebujemo za izdelavo poslovodnih
računovodskih informacij, iz katerih lahko sledijo tekoče poslovne odločitve.
Za izdelavo računovodskih poročil finančnega računovodstva moramo poznati
stroške po naravnih vrstah (stroški materiala, dela, storitev in amortizacije) in
stroške za vrednotenje poslovnih učinkov (najpogosteje proizvajalni in neproizvajalni
stroški).
Če želimo informacije za potrebe poslovodskega odločanja, moramo stroške
razčleniti na:





njihovo odzivanje na spremembe v obsegu (stalni in spremenljivi stroški),
njihovo pripisovanje posameznim stroškovnim mestom in nosilcem
(neposredni in posredni stroški),
njihov pomen pri poslovodskem izbiranju med dvema ali več različicami
(odločujoči in neodločujoči stroški),
njihov pomen za poslovodsko nadziranje uspešnosti poslovanja
organizacijskih enot (mest odgovornosti) oziroma njihovih poslovodij
(obvladljivi in neobvladljivi stroški) (Hočevar in drugi, 2012, 10–11).

Oblikovanje relevantnih računovodskih informacij je zahtevno in potrebuje veliko
znanja računovodij. Velikokrat se zgodi, da se zaradi pomanjkanja poznavanja
različnih tehnik in metod trud računovodij, da bi prikazali relevantne informacije o
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določenem problemu, konča v napačnih informacijah in tako morebiti tudi v
napačnih poslovnih odločitvah.

2.3.1 Stroški po naravnih vrstah
Ugotovili smo že, da se pri vsakem poslovnem procesu trošijo poslovne prvine
(delovna sredstva, predmeti dela, storitve in delavci ter njihova delovna sila).
Ugotovili smo tudi, da so stroški cenovno izraženi potroški poslovnih prvin in jih zato
lahko glede na njihove naravne vrste razdelimo v štiri skupine (Hočevar in drugi,
2012, 12):





stroški
stroški
stroški
stroški

amortizacije oziroma delovnih sredstev
materiala oziroma predmetov dela
storitev
dela

2.3.1.1 Stroški amortizacije
Za vsako delovno sredstvo je značilno, da pri poslovnem procesu ne spreminja svoje
oblike (npr. avto, kamion ...), ampak izrablja svoje koristne lastnosti. Zaradi
fizičnega, tehničnega, gospodarskega staranja in morebitnih zakonskih zahtev
postane vsako delovno sredstvo prej ali slej nesposobno za opravljanje svoje
dejavnosti. Rečemo lahko, da imajo delovna sredstva omejeno življenjsko dobo
(dobo koristnosti).
Potroškov delovnih sredstev ne moremo meriti v fizikalnih enotah in zato nabavno
vrednost delovnih sredstev razporedimo med stroške prek ocenjene dobe koristnosti
– temu postopku pravimo amortiziranje. Amortizacijo opredelimo kot strošek, ki
nastane zaradi prenašanja nabavne vrednosti delovnega sredstva na poslovne
učinke (proizvode oz. storitve). V grobem lahko metode amortiziranja razdelimo v
dve skupini:



časovno amortiziranje – obračunavanje amortizacije glede na dobo
koristnosti
delovnega
sredstva
(enakomerno,
padajoče,
rastoče
amortiziranje)
funkcionalno amortiziranje – obračunavanje amortizacije glede na dejansko
uporabo sredstva, ki ga lahko amortiziramo, v posameznem obdobju

Lahko se tudi zgodi, da podjetja že ob nakupu vedo, da delovnega sredstva ne bodo
uporabljala do konca njegove življenjske dobe. V takem primeru bo imelo določeno
delovno sredstvo še vedno neko vrednost, ki ji pravimo ocenjena preostala
vrednost. To odštejemo od celotne nabavne vrednosti in dobimo znesek za
amortiziranje (Hočevar in drugi, 2012, 12–13).
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2.3.1.2 Stroški materiala
V nasprotju s potroški delovnih sredstev lahko potroške delovnih predmetov
neposredno merimo in jih ugotavljamo s fizikalnimi količinami, ki so prenehale
obstajati (npr. poraba 500 l goriva):
–
–
–

stroški materiala  osnovni in pomožni material, polproizvodi, deli,
goriva, maziva
stroški surovin  stroški materiala, ki izhajajo iz kmetijstva, gozdarstva
ali rudarstva
stroški porabljene energije  posebni stroški

Če pogledamo teorijo, ugotovimo, da je potroške materiala precej lažje izračunati
kot npr. amortizacijske stroške. Teorija pravi, da porabljeno količino materiala
pomnožimo s količino in dobimo rezultat. V praksi se izkaže, da to ni tako preprosto,
predvsem zaradi dejstva, da se cene materiala skozi čas spreminjajo. Za ocenitev
količinske porabe določene vrste materiala obstaja več metod za zmanjševanje
količin v zalogi (Hočevar in drugi, 2012, 19).
2.3.1.3 Stroški storitev
Vsako podjetje potrebuje določene storitve, ki jih ni mogoče opraviti znotraj samega
podjetja. Zato podjetja potrebujejo druga podjetja, ki opravljajo določene storitve.
Kot najpomembnejša razloga, da se podjetja odločajo za zunanje storitve, lahko
navedemo:



pomanjkanje določenih sprecifičnih znanj,
ekonomska upravičljivost.

Najbolj tipične stroške storitev predstavljajo prevozi, zunanje izvajanje dejavnosti,
komunalne storitve, telekomunikacijske storitve, najemnine, zavarovalne premije,
storitve plačilnega prometa in podobne storitve.
Kot ostale prvine, ki smo jih našteli, se tudi storitve trošijo. Računa se jih podobno
kot stroške materiala; količino uporabljenih storitev pomnožimo s ceno. Imamo pa
ključno razliko; spremembe cen pri računanju stroška storitev niso problem, saj pri
storitvah nimamo zalog. Obstajajo sicer tudi primeri, kjer izračun ni tako preprost,
vendar se v te podrobnosti v tej magistrski nalogi ne bomo spuščali (Hočevar in
drugi, 2012, 25–26).
2.3.1.4 Stroški dela
Vsako poslovanje, ki ga poznamo, potrebuje delovno silo oz. ljudi, brez katerih ne
gre. Na ljudi lahko gledamo kot na delovno sredstvo, ki se troši (po napornemu
tednu smo utrujeni), vendar se, v nasprotju z delovnimi sredstvi, vrednost delovne
sile ne manjša, ampak zaradi pridobivanja izkušenj in znanja veča. Še posebej je
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krivulja izkušenj in učenja opazna pri mladih zaposlenih – po krivulji se veča tudi
»vrednost« zaposlenega.
Stroški dela zavzemajo:






plače v bruto znesku
nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o
zaposlitvi pripadajo delavcem za obdobje, ko ne delajo, v bruto znesku, ki
bremeni delodajalca
dajatve v naravi, darila in nagrade
odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, ko nehajo delati v podjetju
dajatve za davke in prispevke od vseh zgoraj naštetih postavk

Trošenja delovne sile ne moremo meriti neposredno in zato si pomagamo z raznimi
približki. Najpogostejša sta (upoštevajoč zahtevnost in pomembnost dela) (Hočevar
in drugi, 2012, 30):



delovni čas oz. plačilo po urah (npr. nek zaposlen ima 5 EUR/uro)
obseg proizvodnje oz. plačilo po storilnosti (npr. vsaka pregledana paleta
proizvodov ima postavko 10 EUR na paleto)

2.3.2 Spremenljivi in stalni stroški
Pri vsakdanjem poslovanju imamo stalno veliko vprašanj, na katere moramo najti
odgovore, če hočemo poslovati uspešno. Eno od teh vprašanj je zagotovo
naslednje: Kako se bo spremenil poslovni rezultat ob določeni spremembi obsega
dejavnosti? S tem pridemo do prvega koraka analiziranja obnašanja stroškov – kako
razne aktivnosti in sestavine dejavnosti podjetja vplivajo na njegove stroške.
Poznavanje obnašanja (gibanja) stroškov pri različnih obsegih dejavnosti
(poslovanja) je pomembno za kratkoročno in dolgoročno poslovodsko načrtovanje in
nadziranje. To pomeni, da bomo z boljšim poznavanjem obnašanja stroškov prišli
tudi do boljših vsakdanjih poslovnih odločitev.
Če se podjetje odloči za veliko povečanje obsega proizvodnje oz. storitev, ki jih
opravlja, se bo povečal tudi potrošek prvin oz. povečali se bodo stroški.
Najpogosteje bo odstotek povečanja stroškov manjši od povečanja obsega
dejavnosti. Obseg dejavnosti je lahko izražen s številom količinskih enot, prihodki ali
stroški. Celotni stroški se ne spreminjajo proporcionalno z obsegom dejavnosti, zato
moramo razumeti koncept spremenljivih (variabilnih) in stalnih (fiksnih) stroškov
(Hočevar in drugi, 2012, 34).
2.3.2.1 Opredelitev spremenljivih in stalnih stroškov
Najpomembnejša razlika med spremenljivimi in stalnimi stroški je v obnašanju le-teh
pri spremenjenem obsegu dejavnosti. Spremenljivi stroški so tisti, ki se neposredno
in sorazmerno spreminjajo z obsegom dejavnosti. Kot najpogostejši primer
spremenljivih stroškov lahko navedemo stroške materiala v proizvodnji, stroške
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energije in stroške dela, če so odvisni od obsega proizvodnje oziroma opravljenih
storitev.
Z besedo spremenljivi ponavadi razumemo, da se nekaj spreminja. V računovodstvu
je pomen bolj »ozek«, saj se ne nanaša na spremembe v stroških, ki so rezultat
časa (npr. dvig cen), in ne na spremembe v stroških zaradi sezonskih vplivov.
Spremenljivi stroški so v računovodstvu opredeljeni le s spreminjanjem stroškov z
obsegom dejavnosti (poslovanja) podjetja. Le če se je določeni strošek povečal, ker
se je povečal obseg dejavnosti, je to spremenljivi strošek, sicer ni.
Pri stalnih stroških je zadeva drugačna, saj se le-ti ne spreminjajo z obsegom
dejavnosti podjetja. Med najpogostejše primere lahko štejemo amortizacijo zgradb
in strojev, če podjetje uporablja metodo časovnega amortiziranja, stroške
najemnine, stroške plač poslovodij in režije (računovodij, pravnikov, raziskovalcev
itd.), stroške prispevkov in dajatev (za elektriko, telefon, komunalo). Povečanje
stalnih stroškov je največkrat posledica časa in ne posledica spremenjenega obsega
dejavnosti.
Kljub temu, da so nekateri stroški označeni kot stalni, to še ne pomeni, da se ne
morejo spreminjati. Lahko se npr. poslovodstvo podjetja odloči, da bo povišalo ali
znižalo plače režijskim delavcem, lahko se odloči za prodajo ali zmanjšanje količine
proizvajalne opreme podjetja, zmanjšajo se lahko stroški za raziskave in razvoj itd.
Poleg omenjenih spremenljivih in stalnih stroškov obstajajo še stroški, ki so
sestavljeni iz stalnega in spremenljivega dela. To so t. i. polspremenljivi oz. polstalni
stroški. V literaturi in praksi lahko zaznamo tudi izraz mešani stroški. Večina stroškov
poslovanja je dejansko polspremenljivih. Npr. strošek telefona je sestavljen iz
stalnega dela (naročnina) in spremenljivega (porabljene količine enot).
Koncept polspremenljivih stroškov se največkrat uporablja, ko sestavljamo različne
stroške v eno širšo kategorijo. Npr.; stroški uporabe avtomobila so sestavljeni iz
spremenljivega dela (gorivo, olje, pnevmatike, stroški servisiranja) in stalnega dela
(registracija in zavarovanje). V proizvajalnih podjetjih so splošno gledano stroški
sestavljeni iz stalnega dela (amortizacija, plače zaposlenih) in spremenljivega dela
(strošek energije za pogon strojev, stroški drobnega inventarja) (Vir: Hočevar in
drugi, 2012, 34–35).

2.3.3 Neposredni in posredni stroški
Vodstvo podjetja potrebuje za učinkovito poslovanje in dobre poslovne odločitve
tako informacije o naravnih vrstah stroškov za celotno podjetje kot tudi podatke o
stroških posameznih proizvodov, poslov ali organizacijskih enot v podjetju. Govorimo
o ugotavljanju stroškov po stroškovnih nosilcih, kjer so nastajajoči proizvodi eden od
najpomembnejših stroškovnih nosilcev v podjetju. Ko ugotavljamo in razporejamo
stroške na posamezne proizvode, se je pomembno vprašati, kako so stroški
povezani z nastajanjem proizvodov. Informacije, ki izhajajo iz tega, so ključne pri
izdelavi kalkulacij cene proizvodov – torej cen za kupce.
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Neposredni (direktni) stroški proizvoda (stroškovnega nosilca) so tisti, ki jih
lahko v trenutku njihovega nastanka neposredno povežemo z nastajajočim
proizvodom. Kot primer lahko navedemo strošek izdelavnega materiala in
izdelavnega dela.
Posredni oz. splošni stroški so tisti, ki sta jih povzročila dva ali več proizvodov
(stroškovnih nosilcev) oz. so povezani z dvema ali več proizvodi (stroškovnimi
nosilci). Za posredne stroške je značilno, da jih ni mogoče neposredno razporejati
na posamezen proizvod (stroškovni nosilec). Kot primere posrednih stroškov lahko
navedemo strošek amortizacije, če ga ni mogoče neposredno določiti po proizvodih,
strošek dela mojstra, delovodje, stroške vzdrževanja, stroške nabave in podobno.
V podjetju želimo čim bolj natančno poznati vse stroške proizvodov in zato moramo
posredne stroške nekako razporediti oz. prenesti na proizvode. Pomagamo si z
različnimi metodami kalkuliranja stroškov (Igličar in drugi, 2013, 196).

2.4

OBVLADOVANJE STROŠKOV

Vsako podjetje, ki danes nastopa na trgu, se srečuje z veliko konkurenco, visokimi
stroški in morebiti še z nestabilnimi razmerami v državi, ki se lahko velikokrat
nestabilno odražajo na poslovanje. Zato je za vsako podjetje bistvenega pomena
učinkovito obvladovanje stroškov. Pomembno je, da obseg poslovanja podjetja
narašča hitreje kot naraščajo stroški. Vsako podjetje seveda želi poslovati z
dobičkom ob čim manjšem obsegu poslovanja – pomeni, da dosega čim nižji prag
rentabilnosti. Prag rentabilnosti je definiran kot tisti obseg poslovanja, ko podjetje
ob predpostavki, da vse, kar proizvede, tudi proda, nima ne dobička in ne izgube
(Tekavčič, 1997, 37).
Pomen obvladovanja stroškov je za podjetje izjemen. Zagotovo je to eden od
ključnih dejavnikov za doseganje zastavljenih ciljev. Podjetje mora na eni strani
zadovoljiti potrebe kupcev, na drugi strani pa mora to storiti v čim boljšem razmerju
med vrednostjo in stroški in še v boljšem razmerju od konkurentov. Če želimo prave
poslovne odločitve, je ključnega pomena pravilno in relevantno prikazovanje vseh
vrst stroškov. Če želimo obvladovati stroške, moramo najprej ugotoviti, kakšni so
dejanski stroški, in znati odgovoriti na naslednja vprašanja za vsak pomemben
proizvod, trg ali stroškovno mesto (Rebernik, 2008, 304):
1. Kateri so direktni in indirektni stroški za vsako poslovno dejavnost v
podjetju?
2. Kje je točka pokritja, kako je ta odvisna od kapacitet in za koliko lahko
povečamo obseg, ne da bi se le-ta zvišala?
3. Kolikšni so mejni stroški in dobiček vsake enote, ki jo prodajamo nad
trenutno točko pokritja?
4. Kako se spreminjajo stroški s spremembo obsega?
5. Kako so obstoječa stroškovna struktura, izraba kapacitet in pretekli
stroškovni trendi primerljivi s tistimi od konkurence?
6. Katere stroškovne prednosti in slabosti obstajajo v podjetju?
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7. Kakšni so stroški kakovosti?
V nadaljevanju se bomo osredotočili na teoretični del metod in pristopov, ki so jih ali
jih še vedno uporabljajo v podjetju MiVal d. o. o. Predstavili bomo koncept vsake
metode in na koncu navedli razloge, zakaj se določena metoda v podjetju še vedno
uporablja, katere pa so se izkazale za neprimerne. Predstavljene bodo metode ABC,
TQM, JIT, koncept ciljnih stroškov, primerjalno presojanje (angl. benchmarking),
koncept stalnih izboljšav in uravnoteženi izkaz poslovanja (angl. balanced
scorecard). Kot vidimo, podjetje uporablja kar nekaj metod za stalno izboljševanje
poslovanja oz. na splošno dela. Jasno je, da vsaka pokriva večji ali manjši del
poslovnega obsega in da samo z eno metodo obvladovanja stroškov ne bomo mogli
doseči željenega rezultata. Če nam uspe več metod implementirati uspešno in
potem vzdrževati vzpostavljeno stanje, se nam obetajo pozitivni rezultati.

2.4.1 Koncept ciljnih stroškov
Kot prvo metodo sodobnega obvladovanja stroškov bomo obravnavali koncept
ciljnih stroškov (angl. target costing).
Začetki uporabe koncepta ciljnih stroškov segajo v šestdeseta leta 20. stoletja na
Japonskem. Najpogostejšo uporabo zaznamo na področju razvitih industrijskih
panog, pri katerih so značilni poslovni učinki s kratkimi življenjskimi dobami in
pogostimi spremembami modelov poslovnih učinkov. Največjo uporabnost vidimo v
avtomobilski industriji.
Pri konceptu ciljnih stroškov gre za ugotavljanje le-teh na osnovi ocenjene prodajne
vrednosti poslovnih učinkov in željenega dobička. Temelj pristopa je predvidevanje
prodanih količin, prodajnih cen in predvidenih stroškov v posamezni fazi
življenjskega cikla proizvoda (Tekavčič, 1997, 172).
Podjetje pri tem konceptu ugotavlja ciljne stroške na podlagi prodajne vrednosti
proizvoda in ciljnega oz. željenega dobička, ki ga ustvari z ustrezno ravnjo stroškov.
Ciljne stroške dobimo z metodo odštevanja, kjer so ciljni stroški razlika med tržno
ceno in željenim dobičkom.

CILJNI STROŠKI = TRŽNA CENA – ŽELJENI DOBIČEK
Ciljne stroške ugotavljamo v treh fazah:




podjetje določi ciljno ceno, ki omogoča doseg ciljne prodajne količine,
podjetje določi ciljni dobiček,
podjetje ugotovi, kolikšni so ciljni stroški pri ciljnem dobičku.

Če v podjetju ugotovimo, da so predvideni stroški višji od ciljnih, se moramo začeti
ukvarjati z zniževanjem stroškov na raven ciljnih. Zavedati se moramo, da z
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zniževanjem stroškov ne smemo slabšati kvalitete izdelka in s tem morebiti
negativno vplivati na pripravljenost kupca za nakup. Zadržati moramo željene in
potrebne aktivnosti in zmanjšati oz. odpraviti aktivnosti, ki ne prispevajo k vrednosti
z vidika kupca ali k nemotenemu poslovanju podjetja (Šink, 2001, 31).
Kot smo ugotovili, je ciljni strošek določen za vsako stopnjo življenjskega cikla
proizvoda posebej in je največji dovoljeni strošek v določenem času. Pri takem
sistemu zniževanja stroškov določenega proizvoda se o stroških razpravlja in določa,
še preden v podjetju začnemo proizvod tudi dejansko razvijati. Projektni tim,
določen s strani podjetja, zadolžen za vpeljavo novega proizvoda, mora najprej
ugotoviti lastnosti, ki ustrezajo željam kupcev, vendar se mora hkrati ujemati s tržno
strategijo podjetja. Na podlagi ciljnih stroškov lahko ugotovimo aktivnosti v zvezi z
dizajnom, konstrukcijo in proizvodnjo izdelka, nabavo polizdelkov in delov, ki bodo
vključeni v proizvodni ali prodajni program podjetja (Turk in drugi, 1994, 139–140).
Koncept obvladovanja ciljnih stroškov je pomemben predvsem v začetni fazi
življenjskega cikla proizvoda – v obdobju razvijanja in oblikovanja proizvoda; to
vpliva na znižanje celotnih stroškov življenjskega cikla proizvoda (Šink, 2001, 29).
Postopek ugotavljanja ciljnih stroškov poteka v osnovi tako, da podjetje postavi
ciljno ceno, s katero dosega ciljni obseg prodaje, nato določi ciljni dobiček in nato še
ugotovi, kolikšni so ciljni stroški pri zastavljenem dobičku.
Za obvladovanje stroškov s pomočjo koncepta ciljnih stroškov se v praksi največkrat
uporablja zgornja metoda – metoda odštevanja. Poleg metode odštevanja poznamo
še metodo prištevanja ter integrirano metodo. (Turk in drugi, 1994, 140–141).
Koncept za določanje ciljnih stroškov se je izkazal za uspešnega. To velja predvsem
za Japonsko. V ZDA in Evropi je omenjeni pristop še relativno malo uporabljen.
Opisan koncept podjetje MiVal d. o. o. delno še vedno uporablja pri kalkulacijah in
določanju prodajnih cen s ciljnim dobičkom in sicer takrat, ko je to potrebno.
Običajno podjetje dobi informacijo s samega trga, kakšna naj bi bila cena produkta,
po kateri ga je kupec še pripravljen kupiti. V podjetju se nato pregleda, kakšne so
možnosti za izdelavo določenega izdelka po željeni ciljni ceni. Če je potrebno
zmanjšati stroške zato, da bi lahko dosegli željeni cilj (ob enaki kakovosti), se
pregleda, ali je možno bolje izkoristiti material, spremeniti način izdelave in ali je
možno izboljšati produktivnost in tako produkt narediti z željenimi ciljnimi stroški.

2.4.2 Primerjalno presojanje (benchmarking)
Benchmarking je tuja beseda, ki v svetu managementa lahko veliko pomeni oziroma
je dobro poznana. Kaj to pravzaprav je? Benchmarking je proces, s katerim
primerjamo procese, prakse, rezultate poslovanja in načine dela z drugo
organizacijo, za katero se menimo, da je najboljša v branži. Zato se je v slovenski
strokovni literaturi dodobra uveljavil izraz primerjalno presojanje.
V današnjem poslovnem svetu poznamo veliko primerov benchmarkinga, za
katerega se ve, da je prinesel pozitivne rezultate. Kot zanimiv primer, ki smo ga
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zasledili v literaturi, lahko navedemo, da ima vesoljska agencija NASA enake
smernice za zaposlovanje in izobraževanje ljudi kot bančno podjetje American
express. Čeprav gre pri veliko primerih za podjetja iz različnih panog, se lahko pri
njihovem poslovanju potegne vzporednice oziroma najde skupne točke, ki jih lahko
med seboj primerjamo.
Ena od najpogostejših in največjih napak je ta, da podjetja omejujejo benchmarking
aktivnosti na svojo panogo. Le-to je sicer bistveno, vendar po drugi strani približno
vemo, kako lastna panoga deluje in za doseganje dobrih rezultatov moramo
pogledati tudi preko teh mej. Zanimiv primer (internetni vir 2):
Vprašalnik zadovoljstva gostov v
hotelu nakazuje na to, da so čakalni
časi za »Check in« predolgi, sploh
za goste, ki so že bili nastanjeni v
tem hotelu.

Benchmarking se je izvajal z
bolnico – sprejem bolnikov za nujno
pomoč. »Check in« časi v hotelu so
se dramatično zmanjšali. Zmanjšalo
se je število potrebnih uslužbencev,
avtomatiziral proces za »Check in«
za ponavljajoče goste, izboljšave pa
so se pokazale še na več drugih
mestih.
Lahko bi rekli, da benchmarking obstaja že od nekdaj, saj se ljudje stalno na takšen
ali drugačen način primerjamo. Drži pa dejstvo, da je z razvojem industrije
omenjeno primerjanje dobilo povsem drugačne razsežnosti. Pri procesu
benchmarkinga lahko govorimo vsaj o petih razvojnih stopnjah primerjanja (povzeto
po Bogataj, 2002, 1):






1. stopnja – ugotavljamo, ali smo boljši ali slabši od ostalih
2. stopnja – ugotavljamo, kje je naše mesto (pomemben vrstni red in ne
samo relativna primerjava)
3. stopnja – ni več tako pomembno, kje smo, vendar zakaj smo tam, kjer
smo
4. stopnja – v ospredju ni več vprašanje, zakaj smo tam, kjer smo, vendar
zakaj je nekdo boljši od nas in kako je to dosegel
5. stopnja – v tej stopnji poskušamo boljše od nas dohiteti in prehiteti

Benchmarking je lahko pomembno managersko orodje, s katerim lahko dosežemo
izboljšanje poslovanja. Poznamo več vrst benchmarkinga (slika 2). Z notranjim
benchmarkingom primerjamo procese oziroma način dela znotraj podjetja. S tem
lahko pripomoremo k motiviranosti zaposlenih in konkurenčnosti med samimi
zaposlenimi, ki pa ne sme prerasti v morebitno preveliko rivalstvo. Boljša možnost
pa je, da primerjamo svoje podjetje z drugim – zunanji benchmarking. Tukaj spet
pridemo do dveh različnih možnosti – nekonkurenčni: primerjamo se morda s
podjetjem v isti skupini, in pa konkurenčni: konkurenčno podjetje v panogi – praksa
kaže, da je prav ta način tudi najtežji, saj moramo najti podjetje, ki je pripravljeno
deliti podatke.
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Slika 2: Vrste Benchmarkinga (Vir: Lastna izdelava, 2014)
Današnji trg je neizprosen in zahteven kot še nikoli prej. Opažamo
brezkompromisno konkurenco med podjetji, tako da se včasih res lahko vprašamo,
kdo bi med seboj delil ključne oziroma zaupne podatke s svojih tekmovalcem. Enega
od razlogov bi morda lahko našli v dejstvu, da je napredek tako hiter, da včasih
enostavno potrebujemo navdih pri »sosedu« za nadaljno izboljšavanje procesov in
praks v lastnem podjetju. Drug razlog pa bi bil lahko večna želja po sinergijskih
učinkih povezovanja med podjetji. Kakorkoli že; potrebna je velika mera motivacije,
sposobnosti in znanja, da lahko benchmarking naredimo kot zanimivo managersko
orodje in da od njega odnesemo pozitivne učinke.
Primerjalno presojanje podjetje MiVal d. o. o. običajno uporabi ob koncu leta.
Primerja se predvsem s podjetji v skupini in s podjetji v isti panogi. Primerja
rezultate poslovanja in strukturo stroškov po naravnih vrstah ter s kakšnimi sredstvi
in vložki podobna podjetja v panogi dosegajo svoje rezultate.

2.4.3 Koncept stalnih izboljšav
Koncept stalnih izboljšav (ang. continuous improvement) oziroma »kaizen« je
prizadevanje, da stalno izboljšujemo procese, storitve in izdelke. Lahko vpeljujemo
majhne spremembe ali pa vpeljemo radikalno spremembo, ki za podjetje pomeni
velik preobrat. Koncept stalnih izboljšav oziroma Kaizen pravzaprav ni nov koncept,
ampak je kot nekakšen krovni element nad vsemi ostalimi orodji in metodami za
doseganje stalnih izboljšav poslovanja. Kot pri vseh ostalih metodah izboljševanja
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poslovanja je tudi pri tej ključno, da ima stoodstotno podporo managementa. Ta
mora namreč oblikovati sisteme, postopke, standarde in strukture za izvedbo.
Koncept stalnih izboljšav vključuje vse zaposlene in vse, kar morebiti še sodeluje pri
določenem procesu. Če hočemo od omenjenega koncepta odnesti pozitivne učinke,
je ključno, da pri tem sodelujejo vsi zaposleni, da jih pripravimo na spremembe in
da čim več komuniciramo o zadevah, ki se odvijajo. Z dobro komunikacijo namreč
prej opazimo potencialne težave in prej pridemo do morebitnih dobrih idej za
izboljšanje. To izboljšanje pa se ne nanaša samo na proizvodnjo in trženje, ampak
na vse, kar bi bilo možno izboljšati. Glede na svetovno konkurenco, ki je neizprosna,
bodo preživela samo podjetja, ki si prizadevajo za stalno iskanje izboljšanj in ki so
pri tem najbolj uspešna (internetni vir 8).
Bistvo koncepta je, da odkrije kar se da veliko priložnosti za zmanjšanje stroškov.
Vsi zaposleni si morajo prizadevati za obvladovanje stroškov na svojem delovnem
mestu (ne glede na to, v katerem sektorju so dejavni). Ko odkrijemo neko napako
oziroma možnost za izboljšanje, jo moramo najprej analizirati. Če gre za napako, je
pomembno, da odkrijemo njen vzrok in poskrbimo, da se ta ne bo več ponovila. Ob
tem morebiti že lahko naletimo na idejo za izboljšanje, ki jo moramo prav tako
analizirati in preveriti njen potencial za izboljšanje. Pri tem pridemo do izboljšav, ki
se lahko kažejo v izboljšanju priprave proizvodnje, izboljšanju delovanja strojev
(npr. manjši izmet), boljši usposobljenosti zaposlenih, njihovi motivaciji itd. (Hren,
2006, 33).
Stalno izboljševanje v praksi poteka s pomočjo znanega Demingovega kroga. Znan
je pod imenom PDCA krog (Slika 3). Do izboljšav prihaja, ko ciklično ponavljamo
faze oziroma korake PDCA kroga:
1.
2.
3.
4.

Planiranje (angl. plan)
Izvedba (angl. do)
Preverjanje (angl. check)
Ukrepaj (angl. act)

V fazi planiranja se moramo osredotočiti na obstoječe stanje, najti probleme in
določiti cilje. Končni cilj je zadovoljitev kupčevih zahtev po doseganju čim višjega
nivoja kakovosti. Do tja pa je možno priti le, če za vsakega zaposlenega točno
določimo zadolžitve in cilje, ki jih lahko merimo. Po fazi planiranja sledi izvedba
načrtovanega. V fazi preverjanja oziroma kontrole ugotavljamo, v kolikšni meri smo
dosegli zastavljene cilje in ali so se pojavili novi problemi. Zadnja je faza ukrepanja.
V tej fazi tudi dejansko prihaja do izboljšav, saj se soočamo z odkritimi ali nastalimi
problemi. Nato se spet vrnemo v prvo fazo (planiranja), kjer ponovno planiramo
reševanje novih problemov. S stalnim ponavljanjem takšnega ciklusa prihajamo do
manjših ali večjih izboljšav (Hren, 2006, 34).
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P (plan) –
PLANIRAJ
Vzpostavi cilje in
procese, potrebne za
doseganje dobrih
rezultatov.
D (do) – IZVAJAJ
Izvajaj procese.
C (Check)
PREVERJAJ
Nadzoruj in meri
procese glede na cilje
in poročaj o
rezultatih.

Slika 3: Demingov krog (Vir: AndersonPorter design blog,
2013)

A (act) UKREPAJ
Ukrepaj tako, da se
delovanje procesov
nenehno izboljšuje.

Z metodo stalnih izboljšav poskušamo predvsem optimirati in izboljšati področja,
kjer nastajajo raznorazne nepotrebne izgube; npr. prekomerna proizvodnja, visoke
zaloge, izgube v procesu izdelave, izmet, čakalni časi, neplanirani zastoji, nepotrebni
transporti oziroma “dvojno delo”. Iskanje in zmanjševanje izgub je ključen dejavnik
pri nižanju stroškov. Z metodo stalnih izboljšav lahko le-te hitro in učinkovito
najdemo in nemudoma tudi ukrepamo. S tako metodo torej pridemo takoj do
rezultatov in povečane dodane vrednosti; tako za lastnike, kupce in zaposlene.
Lastniki pridejo do večjih dobičkov ob majhnem vlaganju, kupci pridobijo brezhibne
izdelke, zaposleni pa delujejo v boljšem delovnem okolju. Metoda stalnih izboljšav
nenehno rešuje večje število manjših problemov, ki pa na koncu pripomorejo k
oblikovanju “večje slike”. S pomočjo te metode pridemo do izboljšav na področju
zmogljivosti, kakovosti, komunikacije, varnosti, nižjih stroških in tudi motivacije
zaposlenih. Le-ta je pomemben faktor pri iskanju izboljšav in pri vzdrževanju
vzpostavljenega nivoja.
Koncept stalnih izboljšav se v podjetju MiVal d. o. o. uporablja stalno. Odraža se v
uporabljenih metodah (koncept stalnih izboljšav, metoda 5S, metoda SMED – hitra
menjava orodij na strojih ...) . Vsaka od omenjenih izboljšav pripomore k stremenju
podjetja po še boljšem, ohranjanju konkurenčnosti in rasti, ki jo podjetje potrebuje,
da lahko ohranja ustrezen razvoj podjetja.

2.4.4 Metoda ABC
V preteklosti so podjetja proizvajala malo različnih proizvodov, tako da je bilo tudi
obračunavanje stroškov, povezanih z njimi, zastavljeno precej enostavno. Največji
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strošek sta predstavljala direktno delo in material, potreben za določen proizvod.
Splošni stroški so bili relativno majhni in zato razporejanju na stroškovne nosilce
niso posvečali posebne pozornosti.
Danes se podjetja srečujejo z močno in raznoliko svetovno konkurenco. Časi so
nepredvidljivi, poslovno okolje pa se spreminja praktično dnevno. Da se podjetja
lahko prilagajajo spremembam in tako zadovoljijo potrebe in pričakovanja kupcev,
morajo imeti dostop do relevantnih informacij o stroških. Le tako lahko hitro in
natančno ocenijo, ali se npr. proizvajanje novega izdelka za podjetje izplača ali ne.
Ker danes podjetja proizvajajo veliko število različnih izdelkov in ker je vedno težje
povezati določen proizvod z direktnim delom in materialom, bi s tradicionalnimi
sistemi obračunavanja stroškov prišli do napačnih rezultatov glede vprašanja, kdo ali
kaj povzroča določen strošek. Iz tega dejstva se je razvila metoda ABC (angl.
activity based costing) (Povzeto po Drčar, 2004, 13–30).
Z metodo ABC ugotavljamo stroške po posameznih aktivnostih poslovnega procesa
in jih s pomočjo meril razporejamo na stroškovne nosilce. Ideja metode ABC je v
tem, da so aktivnosti tiste, ki porabljajo prvine poslovnega procesa in povzročajo
stroške, proizvodi in storitve pa so le končni porabniki teh aktivnosti.
Za uvedbo metode ABC mora podjetje najprej opredeliti aktivnosti in nato še
stroške, ki se nanašajo na posamezne aktivnosti. Postopek je naslednji (povzeto po
Drčar, 2004, 13–30):



zberemo stroške na ravni aktivnosti (stroškovni bazeni)
razporedimo jih na stroškovne objekte (s pomočjo meril aktivnosti)

Večini splošnih stroškov lahko točno pripišemo, na katero aktivnost v poslovnem
procesu se nanašajo. Tako jih razporedimo na stroškovne objekte na podlagi meril
aktivnosti, ki so izraženi v količinskih enotah. Kot primer merila aktivnosti lahko
navedemo število sestavnih delov proizvoda, število premikov materiala itd. Kot smo
že omenili, moramo zbrati stroške na ravni aktivnosti in jih razporediti v stroškovne
bazene. Do stroškovnega bazena pridemo, kadar je vpletenih več aktivnosti za en
določen strošek (Slika 4) (povzeto po Drčar, 2004).
Metoda ABC se je najprej uporabljala predvsem v proizvodnih podjetjih. Izkazalo se
je, da je lahko primerna tudi za storitvena podjetja in javne zavode. Pretehtati
moramo, ali se njena vpeljava izplača, saj je le-ta precej draga. Njena vpeljava naj
bi bila smiselna, če (povzeto po Drčar, 2004):








predstavljajo posredni stroški visok delež v celotnih stroških,
sta delež posrednih stroškov in delež spremenljivih stroškov različna na
enoto stroškovnega nosilca,
ima organizacija raznolik proizvodni program,
ima organizacija veliko število različnih aktivnosti,
obstajajo nihanja v številu sproženih serij,
ima organizacija visoke stroške s pripravo proizvodnje,
organizacija pogosto uvaja spremembe v procesih,
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ima organizacija dobro informacijsko strukturo.

Slika 4: Dvostopenjska delitev stroškov na stroškovne nosilce (Vir: Tekavčič, 1997,
98)
Metoda ABC ima sicer tudi nekaj pomanjkljivosti, zaradi katerih moramo dobro
premisliti, ali se bomo odločili za njeno uvajanje. Težave se pojavijo pri uvajanju v
prakso, saj je to drago, zapleteno je pridobivanje podatkov, aktivnosti niso omejene
na posamezne oddelke in področja odgovornosti, zahteva veliko časa, potrebujemo
informacijsko podporo. Dvomljiv je vpliv na dejansko zmanjšanje stroškov, saj ni
nujno, da smo z zmanjšanjem povzročiteljev zmanjšali tudi dejanske stroške. Poleg
tega se zmanjša odgovornost za nastanek stroškov, saj se ti ugotavljajo po
proizvodih in ne po mestih odgovornosti (povzeto po Drčar, 2004).
Uvajanje metode ABC je zahtevno in drago opravilo. Potrebujemo veliko
strokovnega znanja, natančnosti in vztrajnosti. Poleg tega se moramo zavedati, da
nimamo zagotovila, da se bodo stroški dejansko zmanjšali ali da bomo prišli do
večje uspešnosti pri poslovanju. Logično je, da se bodo podjetja za vpeljavo te
metode odločila, ko bodo stroški njene vpeljave manjši od koristi, ki bi jih morda
prinesla. Menim, da je vpeljava najbolj smiselna takrat, ko imamo v podjetju veliko
splošnih stroškov.
Podjetje MiVal d. o. o. se je z metodo ABC srečalo v preteklosti, ko je bilo del
skupine večjega števila obratov in je v podjetju nastajalo veliko spošnih stroškov.
Uvajanje metode ABC je bilo zahtevno in drago opravilo. Podjetje je kmalu
ugotovilo, da se stroški dejansko niso zmanjšali. Poleg tega se uspešnost poslovanja
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zaradi uporabe omenjene metode ni izboljšala. Podjetje MiVal d. o. o. je srednje
veliko podjetje; 80 % stroškov (material in delo) se lahko razporedi na delovne
naloge, delež splošnih stroškov pa je nizek – zaradi tega razloga se metoda ABC ne
uporablja.

2.4.5 Koncept ravno ob pravem času (Just in time)
Skozi vso magistrsko nalogo veliko govorimo o zmanjševanju stroškov. Pri metodi
ravno ob pravem času oziroma “just in time” ne bo drugače. Gre namreč za
koncept, pri katerem želimo zaloge zmanjšati na minimum, ali povedano drugače,
izdelke želimo proizvesti točno takrat, ko jih moramo odpeljati h kupcu. Vsakršno
skladiščenje ali dvojno premikanje izdelkov ali materiala namreč spet predstavlja
določen strošek in oddaljevanje od optimiziranega proizvodnega procesa. Cilj
podjetij, ki uporabljajo koncept ravno ob pravem času, je poslovati brez zalog in
stalno izboljševanje; skladiščenje namreč ne doprinese k dodani vrednosti za kupca
(povzeto po Zabukovec, 2011, 34–35). Začetki uporabe omenjenega koncepta
segajo v sedemdeseta leta dvajsetega stoletja v industrijska podjetja na Japonskem
(npr. Toyota), pozneje so ga začeli uporabljati tudi v ameriških in evropskih
podjetjih.
Koncept ravno ob pravem času podjetje sili k temu, da odpravi vse aktivnosti, ki ne
prispevajo k dodani vrednosti za kupca. Namen uvajanja omenjenega koncepta je
povečati uspešnost poslovanja – to pa pomeni, da bomo izboljšali tudi kakovost, ki
je ključna pri dolgoročni uspešnosti podjetij (povzeto po Zabukovec, 2011).
Celotni koncept temelji na spoznanju, da so napake, ki jih sproti odkrivamo oziroma
se pojavljajo, pravzaprav priložnosti za odkrivanje pomanjkljivosti v procesih in
njihovo odpravljanje oziroma zmanjševanje. Pri vsaki odkriti napaki je pomembno,
da se jo dokumentira, odkrije njen vzrok in poskrbi, da se ne ponovi. Koncept je
poznan tudi kot proizvodnja brez zalog, saj poskušamo poskrbeti za čim bolj
neprekinjen tok dobave in odpreme materialov oziroma izdelkov. Zaloge naj bi bile
čim manjše ali pa jih celo naj ne bi bilo (povzeto po Zabukovec, 2011).
Kako naj bi zniževali stroške z omenjenim konceptom? Kot glavno sredstvo za
zniževanje stroškov bi lahko navedli pospeševanje pretoka poslovnih učinkov (torej
malo zalog, brez dvojnega premikanja materiala, itd.). Da izboljšamo pretočnost
določenega procesa, moramo biti vešči v organiziranju. Premisliti namreč moramo,
kako bomo razporedili delovna mesta, kako bomo olajšali in s tem tudi skrajšali
pripravo strojev, kakšno informacijsko podporo bomo izbrali, kako bomo naredili
procese čim bolj pregledne in kako bomo organizirali kontrolne dejavnosti, da bomo
lahko prepričani, ali dosegamo zastavljene nivoje kakovosti. Medtem ko razmišljamo
o naštetih zadevah, lahko posledično odpravimo že marsikatero pomanjkljivost, kot
so nedonosni poslovni učinki, nepotrebni transporti, procesi, aktivnosti ...
Z vpeljavo koncepta ravno ob pravem času, pridobimo na marsikaterem področju.
Zagotavlja nam skrajševanje potrebnega časa za izvajanje vseh procesov, zagovarja
nabavo materialov oziroma izdelkov pri manjšem številu dobaviteljev in spodbuja k
sodelovanju z njimi na dolgoročnejši ravni. Na tak način lahko pridobita in kupec in
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dobavitelj in oba znižujeta stroške. Zavedati se moramo, da je na koncu pomembna
kakovost izdelka in zanesljivost dobave. V podjetju moramo ustvariti klimo, ki se
zaveda kako koncept deluje in spodbujati vse zaposlene k aktivnemu sodelovanju
pri izboljševanju procesov (povzeto po Zabukovec, 2011).
Koncept 'ravno ob pravem času' se v podjetju MiVal d. o. o. uporablja preko različice
OTIF (angl. on time in full). Podjetje si pri tem prizadeva in nadzira, koliko izdelkov
je dostavljenih kupcu v pravi kakovosti in količini ob pravem času. Vsak mesec se
pregleda rezultate. Cilj je doseči vsaj 95% pravilnih dobav (pravi čas, prava količina
in prava kakovost).

2.4.6 Celovito obvladovanje kakovosti (TQM)
Celovito obvladovanje kakovosti je pristop, s katerim organizacije ali podjetja
izboljšujejo svoje interne procese in zadovoljstvo kupcev. S pravilno implementacijo
pristopa lahko dosežemo zmanjšanje stroškov v zvezi s popravljanjem napak
oziroma reklamacijami, izboljšamo splošno uspešnost organizacije oziroma podjetja
in povečamo število zadovoljnih kupcev. Celovito obvladovanje kakovosti je pristop,
ki ga ne moremo implementirati čez noč. Gre za proces, ki traja dalj časa. Z
določeno informacijsko podporo sicer lahko dosežemo hitre izboljšave, vendar
gledano široko, želimo s tem pristopom spremeniti pogled in odnos organizacije ali
podjetja do kakovosti. Upoštevati moramo sedem načel, ki naj bi jih uporabili kot
podlago za dolgoročno uspešnost vpeljave omenjenega koncepta (internetni vir 3):
1. Kakovost lahko in moramo obvladovati.
 Nikoli ne smemo misliti, da je nek problem prevelik, da bi ga lahko
obvladovali. Priznati si moramo, da določena težava obstaja in nato
najti načine, kako jo bomo odpravili.
2. Težava je v procesih in ne ljudeh.
 Če določen proces povzroča težave, nam ne bo pomagalo, če bomo
znova in znova menjavali zaposlene. Potrebno je optimirati proces in
nato zaposlene dobro izobraziti, kako proces deluje.
3. Ne popravljajmo napak, ampak se osredotočimo na njihov vzrok.
 Če bomo stalno popravljali napake, ki jih povzroča slab proces, ne
bomo dosegli prav veliko. Pomembno je, da poskušamo proces
spremeniti tako, da do napak sploh ne bo prišlo.
4. Vsak zaposlen je soodgovoren za kakovost.
 Ni pomembno, ali govorimo o zaposlenem za tekočim trakom ali pa o
managerju na najvišjem nivoju. Vsi se morajo zavedati, da prispevajo
k zadovoljstvu kupca.
5. Kakovost moramo meriti.
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Kakovost moramo meriti v smislu, da moramo imeti možnost
ocenjevanja rezultatov. Tako bomo lahko videli, ali dosegamo
zastavljene cilje, in to nam bo pomagalo pri zastavljanju novih.

6. Izboljšave v kakovosti morajo biti konstantne.
 Celovito obvladovanje kakovosti je pristop, ki traja. Ne opravimo ga
samo enkrat in nato zaključimo. Izboljšave morajo biti stalne. Tako si
bomo zagotovili zadovoljne in zveste kupce.
7. Kakovost je dolgoročna investicija.
 Izjemnih rezultatov ne moremo pričakovati nemudoma. Z določeno
informacijsko podporo sicer lahko pozitivno zastavimo zadeve, vendar
je cilj predvsem dolgoročni uspeh.
Na uspešnost nastopanja na trgu pomembno vpliva kombinacija cene in kakovosti.
Sklepamo lahko, da z višjo kakovostjo izdelkov dosegamo boljše cene in večje
zadovoljstvo naših kupcev. Do pozitivnega poslovnega učinka pridemo, ko
presežemo povečanje stroškov za doseganje višje stopnje kakovosti. S tem seveda
izboljšujemo konkurenčni položaj organizacije oziroma podjetja (Kristan, 2007, 17–
18).
Prvotno je kakovost zagotavljala končna kontrola proizvodov v podjetju. Njen
namen je bil izločitev neustreznih izdelkov in ugotovljanje, zakaj so nastali. Potem je
bilo potrebno odpraviti vzroke, da se podobna napaka ne bi ponovno pojavila. Pri
celovitem obvladovanju kakovosti se odgovornost za to ne prenese samo na končno
kontrolo. Za kakovost so odgovorni vsi zaposleni, ki morajo svoje delo opraviti hitro,
učinkovito in s čim nižjimi stroški. Vrhunske kakovosti ne moremo doseči z
minimalnimi stroški, lahko pa dosegamo najvišji nivo kakovosti ob danih določenih
virih (Gatiss, 1996, 11; v Hren, 2006, 42).
Ločimo lahko dva vidika kakovosti; notranjega in zunanjega. Pri notranjem se
osredotočamo predvsem na odpravo neučinkovitosti, racionalizacijo, kontrolo,
poskušamo izboljšati stroje, bolj usposobiti zaposlene, itd. Notranja kakovost nam
zagotavlja, da proizvod dosega zahteve in standarde, postavljene na osnovah tržnih
potreb. Zunanji vidik pripomore k ugledu blagovne znamke, saj s proizvodnjo vedno
bolj kakovostnih izdelkov pritegnemo povpraševanje potencialnih kupcev, ki so
morda pripravljeni za tak proizvod plačati višjo ceno (Hren, 2006, 42).
Trenutno nesigurno gospodarsko stanje je podjetja prisililo k drugačnemu pogledu
na kakovost in stroške. Zavedati se moramo, da lahko dolgoročno preživimo le, če
se bomo stalno izboljševali na vseh področjih v podjetju. Z izboljševanjem kakovosti
zagotovo pridemo do zmanjševanja stroškov ali pa vsaj do dobrega kompromisa
med kakovostjo izdelka in potrebnimi viri. Veliko aktivnosti se usmerja v preventivne
ukrepe, ne pa v popravljanje napak. S pristopom celovitega obvladovanja kakovosti
naj bi podjetja dosegla, da se iste napake ne bi ponavljale.
Metoda celovitega obvladovanja kakovosti se v podjetju MiVal d. o. o. še ne
uporablja v popolnosti. Zagotavljanje kakovosti je eden od pomembnejših
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segmentov v podjetju. Vpeljani so npr. standardi kakovosti ISO 9001 in ISO 14001
(ekologija) ter FSC certifikat (nadzor izvora lesa za izdelavo papirja).

2.4.7 Uravnoteženi izkaz poslovanja
Uravnoteženi izkaz poslovanja (angl. balanced scorecard) je managersko orodje, ki
se ga uporablja v najrazličnejših organizacijah, podjetjih in državnih upravah z
namenom izboljšanja notranje in zunanje komunikacije v organizacijah ali podjetjih.
Hkrati tudi spremljamo, ali so sprejete poslovne aktivnosti v skladu s cilji in
strategijami, ki so bile sprejete v organizacijah ali podjetjih. Okvir oziroma podlago
za omenjen pristop sta postavila profesor s harvardske univerze, Kaplan, in direktor
svetovalnega podjetja, Norton. Namen je bil, da bi vodilnim v podjetju omogočili
pogled na določene aktivnosti v podjetju iz nefinančnega vidika (zadovoljstvo
zaposlenih, zadovoljstvo in zvestoba kupcev, razvoj, inovativnost itd.). Izraz
»balanced scorecard« se je razvil pozneje; k temu so pripomogli francoski inženirji,
ki so razvili »nadzorno ploščo« ozrimoma angl. dashbord, s pomočjo katere lahko
hitro vidimo napredovanje ali nazadovanje določene aktivnosti, ki jo spremljamo
(internetni vir 4).
Eno največjih svetovalnih podjetij na področju informacijske tehnologije pravi, da v
ZDA že več kot 50 % podjetij uporablja koncept uravnoteženega izkaza poslovanja.
Več kot polovica največjih podjetij v ZDA, Evropi in Aziji prav tako že uporablja
omenjen pristop, ki je vsako leto implementiran v še več podjetij. Raziskava podjetja
Bain & Co je umestila uravnoteženi izkaz poslovanja na peto mesto najbolj
uporabljenih managerskih orodij (internetni vir 4).
S pomočjo uravnoteženega izkaza poslovanja dobimo bolj jasen odgovor na
vprašanje, kaj naj v podjetju merimo, da bomo dobili željene finančne rezultate
oziroma da najdemo ravnotežje med stroški in kakovostjo proizvodov. S pomočjo
tega orodja ne pridobimo samo sistema za merjenje, ampak dobimo sistem za
vodenje. Z njim lahko namreč na podlagi meritev sprejemamo strateške odločitve, ki
odločajo o uspešnosti podjetja. Z jasnimi rezultati lahko lažje definiramo strategijo
podjetja in v skladu z njo hitreje ukrepamo. S pomočjo omenjenega orodja dobimo
hitro povratno informacijo, na podlagi katere lahko stalno ocenjujemo, kaj smo
dosegli, in se še izboljšujemo. Kaplan in Norton uravnoteženi izkaz poslovanja
opisujeta takole (internetni vir 4):

Pri pristopu uravnoteženi izkaz poslovanja ohranimo finančne kazalce uspešnosti.
Ampak s temi ugotovimo, kaj se je že zgodilo; taka vrsta informacij je primerna za
podjetja iz stare industrijske dobe, v kateri za uspeh podjetja niso odločale
investicije na dolgi rok in dobri odnosi s kupci. Taka finančna merila so neprimerna,
vendar so vseeno vodilo podjetjem v informacijski dobi, za katere je pomembno
dolgoročno investiranje v zaposlene, tehnologijo, kupce, procese in inovacije.
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Slika 5: Uporaba metode uravnoteženi izkaz poslovanja kot orodja za strateško
planiranje – Kaplan in Norton (Vir: balancedscorecard.org, 2014)
S pomočjo uravnoteženega izkaza poslovanja naj bi dosegli zastavljeno strategijo v
podjetju. Pristop temelji na štirih osnovnih vidikih (internetni vir 4):


vidik učenja in rasti
Ta vidik vključuje stalno izobraževanje zaposlenih. Današnja skupna
smernica je sprememba. Pomembno je, da so vsi v podjetju
pripravljeni na stalno učenje neprestanih novosti. Prikažemo jih lahko
z različnimi kazalniki, kot so zadovoljstvo zaposlenih, produktivnost
itd.



vidik notranjih poslovnih procesov
Kot pove že ime, se ta pogled nanaša na notranje poslovne procese.
Kazalniki, ki temeljijo na tem pogledu, prikazujejo uspešnost
poslovanja, ali proizvodi ustrezajo specifikacijam kupcev itd.
Omenjeni kazalci morajo biti razviti s strani zaposlenih, ki najbolje
poznajo dani proces. Glede na unikatnost vsakega procesa bi bilo
nesmotrno prepustiti izdelavo kazalnikov nekemu zunanjemu
podjetju.
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vidik kupca
Zadovoljstvo kupca je zelo pomembno v kateri koli branži. Na podlagi
omenjenega zadovoljstva se bomo lahko odločali tudi o novih in
obstoječih poslih ter proizvodih. Kazalce lahko razvijemo za
zadovoljstvo kupcev, pridobitev novih strank, zvestoba kupcev itd.



finančni vidik
Kljub vsemu ne smemo zanemariti klasičnega finančnega pogleda, s
pomočjo katerega vidimo najbolj splošno sliko uspešnosti podjetja.
Vidimo lahko npr. izboljšave v primerjavi s prejšnjim letom, dvig
vrednosti delnic itd.

Ugotovili smo, da lahko s pomočjo uravnoteženega izkaza poslovanja pridobimo
veliko na področju nefinančnih informacij, ki lahko prav tako pripomorejo k
odločanju o tem, ali sledimo smeri strateške organizacije ali ne. Na podlagi
povratnih informacij, ki jih dobimo iz tega naslova, se lahko tudi hitreje odzovemo
na določeno situacijo in imamo večjo mero zaupanja v svojo poslovno odločitev.
V podjetju MiVal d. o. o. so se s to metodo prav tako srečali v preteklosti, ko je bilo
podjetje v skupini in pod lastništvom Activa Group. Metoda se danes ne uporablja
na povsem enak način. Izkaz poslovanja se pripravi v skladu z navodili lastnikov, ki
uravnotežijo finančne rezultate s kazalci, kot so nesreče pri delu, merjenje klime v
podjetju, ter tam, kjer se lastnikom zdi pomembno.

3

UVOD V PROGRAM POWERPACK

V prvem delu naloge smo pregledali teoretični del metod obvladovanja stroškov, ki
jih je podjetje MiVal d. o. o. uporabljalo ali jih še uporablja. Ugotovili smo, da lahko
z njimi bolj ali manj učinkovito obvladujemo stroške na različnih področjih. Jasno pa
je, da bomo težko dosegli željene cilje z uporabo samo ene metode. Vedno je tako,
da moramo najti mešanico, ki bo najbolje ustrezala profilu našega podjetja in s
katero bomo prišli do zastavljenih ciljev.
Podjetje MiVal d. o. o. je del večje skupine, ki se ukvarja z izdelovanjem kartona ali
izdelkov iz njega. V skupino spada šestnajst podjetij. Lastniki skupine so se odločili,
da bodo s pomočjo novega programa poskušali priti do zmanjšanja stroškov v vseh
podjetjih. Program se imenuje PowerPack. Napredek ali nazadovanje podjetij se
spremlja po določenih časovnih intervalih. Za vsako od podjetij se določi časovni
okvir in obseg prihrankov, ki naj bi jih postopno dosegli. V naslednjem poglavju
bomo natančneje pregledali omenjeni program za zmanjševanje stroškov.
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PROGRAM POWERPACK

Program PowerPack v prvi vrsti:






spodbuja deljenje idej in mnenj o morebitnem izboljšanju na katerem
koli področju (naj bo to v direktni zvezi s proizvodnjo ali pa
izboljšanje varnosti ali splošnega izboljšanja načina dela zaposlenih)
spodbuja sodelovanje vseh zaposlenih iz vseh oddelkov in nivojev (na
tak način dobimo veliko idej in “širok pogled” na obravnavano
problematiko)
deluje po principu “ni neumnih vprašanj” (spodbuja dobro
razumevanje problematike in komunikacijo med zaposlenimi)
spodbuja deljenje idej vseh zaposlenih z ostalimi kolegi
poskuša motivirati zaposlene na način – sedaj je idealna priložnost za
prispevek k izboljšavam

Program PowerPack delimo na tri večje sklope. V prvi sklop spada:
 Izboljšanje dnevne produktivnosti; zmanjšanje odpada (izmeta v
proizvodnji in splošno zmanjšanje odpada), identifikacija dobrih praks in
njihovo deljenje čez celotno skupino podjetij, implementacija standardnih
postopkov in starih ter na novo odkritih dobrih praks
V drugi sklop se uvršča:
 Standardizacija postopkov in njihova poenostavitev; standardizacija
vseh dokumentov, zmanjšanje kompleksnosti in razumevanje “cost
driverjev1”, standardiziran pristop čez vso skupino podjetij
V tretji in zadnji večji sklop spada:
 Varnost, zdravje in okolje; okolje poskušamo narediti tako varno, da
pridemo do rezultata nič nesreč, standardizacija postopkov in miselnost na
varno okolje mora preiti v zavest zaposlenih
Preden se lotimo zahtevne naloge iskanja izboljšav in njihove implementacije,
moramo najprej posvetiti pozornost sestavi projektnih timov. Ti se razporedijo na
več nivojev. Za vsak tim moramo točno določiti, kdo je v njem in kakšne so
odgovornosti posamezne osebe.

1

Cost driver – povzročitelj spremembe stroška določene aktivnosti
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TIM

NALOGE




IZVRŠNI
TIM








OPERACIJSKI
TIM









VODJE TIMOV



ČLANI TIMOV




Cilj: odobriti čim več idej
Opredelitev idej; odobritev ali zavrnitev
idej
Splošno usmerjanje ostalih sodelujočih
Identifikacija potencialnih konfliktov med
idejami in spremljanje tveganj
NI odgovornost tima: natančno planiranje
in iskanje rešitev
Pregled idej, preden se jih pošlje v pregled
izvršnemu timu
Priprava ocene stroškov pri implementaciji
določene ideje
Priprava tedenskih sestankov z izvršnim
timom
Identifikacija in implementacija dobrih
praks
Zagotavljanje, da projekt teče po
časovnemu planu in doseganje cilja
Poročanje o napredu
Redna komunikacija med timi
Doseganje ciljev posameznih timov
Vodenje sestankov in zagotavljanje
napredka projektov
Generiranje novih idej, ocenjevanje le-teh
in njihova implementacija
Zagotovitev implementacije projektov po
planu

Generiranje idej
Ocenitev in pregled idej
Soodgovornost za implementacijo
posameznih projektov
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3.1.1 Izboljšanje dnevne produktivnosti
V poglavju 3.1 smo že omenili enega od večjih sklopov, ki ga pokriva program
PowerPack. Ugotovili smo, da v tem delu poizkušamo čim bolj zmanjšati izmet,
identificirati dobre prakse, odstraniti slabe, optimizirati procese in tako izboljšati
dnevno produktivnost. Znotraj tega najpomembnejšega sklopa pridemo do postopka
(glej sliko 6), ki nam pomaga priti do zastavljenih ciljev. V nadaljevanju bomo
pregledali dejanja, ki so potrebna pri vsakem koraku, in njihove rezultate:

Slika 6: Izboljšanje dnevne produktivnosti (Vir: podjetje MiVal d. o. o., 2014)
1. Analytics – analiziranje (KPI, “benchmarking”, analiziranje obstoječih podatkov)

–

–

–

Dejanja
analiziranje obstoječih
podatkov in ocenjevanje
rezultata, ki prihaja iz njih
primerjava z drugimi
(“benchmarking”) in analiza
učinkovitosti procesov
spremljanje procesov

Rezultat
 morebitne raziskovalne hipoteze
 identificirane
podobnosti
z
drugimi podjetji ali procesi
 potencialne izboljšave iz naslova
“benchmarkinga”

Gašper Mivšek: Zmanjševanje stroškov s pomočjo programa “PowerPack”

stran 29

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

2. Solution development & idea generation – iskanje rešitev in novih idej
(npr.: “brainstorming”, lastna analiza, stare izboljšave, pogovori direktno z
zaposlenimi, itd.)
Dejanja
Rezultat
– timsko iskanje rešitev in
 seznam potencialnih rešitev in
novih idej
idej za izboljšanje, ki jih pozneje
– pogosto sestankovanje, tako
prioritiziramo
da stalno pridobivamo nove
rešitve in ideje
– identifikacija rešitev, od
katerih naj bi dobili največje
pozitivne učinke

Slika 7: Ideje lahko prihajajo iz najrazličnejših virov (Vir: podjetje MiVal d. o. o.,
2014)
3. Prioritization – prioritiziranje (kaj bomo imeli od neke ideje, kakšen strošek bo
ob tem nastal in kako hitro bomo dobili pozitivne učinke)

–
o
o
o
o

Dejanja
prioritizacija idej na podlagi:
strošek njene implementacije
direktni učinek
čas, potreben za njeno
implementacijo
morebitna tveganja

Rezultat
 najprej se osredotočimo na ideje,
ki imajo visoko prioriteto
 določitev stroška, časa in tveganj,
povezanih z implementacijo
rešitve ali ideje

4. Evaluation – ocenjevanje (koliko pozitivnih učinkov bomo pridobili)

–

Dejanja
opredelitev ideje na podlagi

Rezultat
 Ocena ideje zabeležena z
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dokumentom, ki vključuje:
o problematiko
o opredeljen cilj
o morebitna tveganja
o finančno oceno
o koraki, potrebni za
implementacijo

5. Approval – odobritev

–

–

Dejanja
prezentiranje predlagane
rešitve oziroma ideje
izvršnemu timu
izvršni tim preverja rešitev
oziroma idejo z vprašanji
postavljenimi za idejne vodje

Rezultat
 odobritev idej

6. Planning – planiranje (planiranje načina vpeljave določene novosti)

–

–
–

Dejanja
planiranje mejnikov pri
vpeljavi nove rešitve oziroma
ideje
vzpostavitev KPI2- jev, tako
da lahko spremljamo status
napredovanja vpeljave ideje
določitev časovnega okvirja

Rezultat
 implementacija po korakih
 razdeljena odgovornost
 KPI- ji za spremljanje stopnje
implementacije

7. Realization & Tracking – implementacija in nadzorovanje (implementacija
novosti in spremljanje njenih morebitnih pozitivnih ali negativnih učinkov)

–
–
o
o

Dejanja
implementacija predlaganih
rešitev oziroma idej
spremljanje stopnje
implementacije preko:
KPI- jev
odobrenega finančnega
stanja

Rezultat
 izboljšanje produktivnosti kot
posledica implementiranih
izboljšav
 mesečno spremljanje uspeha
vpeljanih rešitev

Pregledali smo torej korake, ki jih uporabimo pri izboljšanju dnevne produktivnosti.
Cilj je, da v zavest zaposlenih preide miselnost za stalne izboljšave. Pomembno je,
da ustvarimo nek ritem, po katerem nastajajo nove ideje, jih ocenimo in
implementiramo. Praksa kaže, da se tako izboljša klima v podjetju, saj lahko

2

KPI – angl. key performance indicator – ključni kazalniki uspešnosti
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sodelujejo prav vsi zaposleni. Potrditev dobrega dela pa je lahko implementirana
nova ideja, njen rezultat pa izboljšana produktivnost in zmanjšanje stroškov.

3.1.2 Standardizacija postopkov in njihova poenostavitev
Drugi sklop, na katerega se deli program PowerPack, je standardizacija in
poenostavitev postopkov. V mislih imamo katerikoli postopek; sprejemanje naročil,
nabava, vzdrževanje, priprava v proizvodnji itd. S poenostavitvijo postopkov bomo
hitro pripomogli k dnevni izboljšavi produktivnosti, saj bomo določene aktivnosti
opravili hitreje in učinkoviteje. Trudimo se v smeri čim bolj transparentnih
postopkov. Na tak način bomo povečali možnosti za boljše razumevanje s strani
zaposlenih in zmanjšali njihove možnosti za napake. Poleg tega moramo, če smo del
skupine podjetij, tak pristop povsod vpeljati na isti način in uporabljati enake
dokumente.
Kot primer bi lahko navedli standardizacijo kakovostnih razredov kartona in papirja.
S tem pripomoremo k boljšemu razumevanju posameznih točno definiranih
kakovostnih razredov. Izboljšamo medsebojno komunikacijo med različnimi podjetji
v skupini. Komunikacija je hitrejša, saj se na obeh “straneh” telefona natančno ve, o
čem se govori. Spet zmanjšamo možnosti za nesporazume in morebitne reklamacije,
ki lahko nastanejo zaradi tega. Ob tem lahko seveda nastanejo stroški; npr. strošek
transporta nazaj do določenega podjetja ali obratno.
Da lahko določen postopek poenostavimo, moramo najprej točno določiti obstoječe
stanje. Potem lahko začnemo z zbiranjem idej, kaj bi lahko naredili drugače, da bi
zmanjšali birokracijo, pospešili postopek, vendar ohranili kakovostni nivo ali ga celo
izboljšali.
Pri tem si pomagamo s pomočjo informacijske tehnologije. Ta nam pride prav že v
fazi določanja obstoječega stanja. Obstaja namreč programska oprema, preko
katere lahko narišemo celoten proces. Določimo, kdo kaj dela in katere dokumente
pri tem potrebuje. Ko imamo jasen pregled nad procesom, ga lahko primerno
izboljšamo. Pomagajo nam lahko finančni podatki. Ti sicer niso vedno
najprimernejša metoda za izboljševanje procesov, vendar lahko velikokrat preko
finančnih podatkov vidimo, kje so ozka grla podjetja in v skladu z najdenimi rezultati
ukrepamo. Dober primer poenostavljenega postopka je postopek za oddajanje novih
idej.
Preden je podjetje MiVal d. o. o. začelo z uporabo programa PowerPack, je sicer že
imelo sistem sprejemanja inovacij, vendar je bil ta slabo definiran. Ni bilo časovno
določeno, kdaj se ideje pregledujejo in kdo točno to počne. Zaradi tega je bila
motivacija nekoliko slabša, ideje pa niso prihajale tako hitro, kot bi to želeli.
Pri programu PowerPack je podajanje novih idej točno določen in zelo enostaven
postopek, ki je odličen primer za druge prakse v podjetju.
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Omenili smo, da je pomembno dobro razumevanje “cost driverjev” oziroma
povzročiteljev stroškov posameznih aktivnosti. Kot že rečeno, bomo lahko preko
spremljanja teh podatkov prav tako prišli do informacij, ki nam lahko pomagajo pri
poslovnih odločitvah. Da lahko zmanjšamo strošek neke aktivnosti, je ključno njeno
dobro razumevanje. Ko namreč dobro razumemo, kako aktivnost poteka, jo lahko
morebiti spremenimo v smer boljše stroškovne učinkovitosti.

Slika 8: Posredovanje ideje preko programske opreme (Vir: podjetje MiVal d. o. o.,
2014)
Po takem sistemu bi moralo delovati kar se da veliko procesov. Pri podajanju
predlogov oziroma idej lahko sedelujejo vsi zaposleni. Če ima nekdo novo idejo, to
enostavno poda preko za to namenjene programske opreme – gre za preprost
obrazec, preko katerega idejo predstavimo in posredujemo naprej izvršnemu timu
(slika 8). Najprej na kratko opišemo problematiko, opišemo cilje izboljšave in
opredelimo morebitna tveganja. Če želimo, lahko vpišemo kalkulacije in stroškovno
oceno implementacije. Poleg tega lahko opišemo način implementacije in
opredelimo finančni uspeh. Več podatkov, kot podamo, več imamo možnosti, da bo
naša ideja tudi implementirana. Skrbi, da je bilo delo zaman, so odveč, saj se vse
ideje pregledajo na točno določen časovni interval, enkrat mesečno. Poleg tega
lahko preko omenjene programske opreme spremljamo, koliko idej je bilo
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posredovanih, kakšen je njihov status in kaj smo dosegli s finančnega vidika (slika
9).

Slika 9: Rezultat poenostavitve postopka podajanja novih idej (Vir: podjetje MiVal
d. o. o., 2014)

3.1.3 Varnost, zdravje in okolje
V zadnjo večjo skupino programa PowerPack uvrščamo varnost, zdravje in okolje.
Po vsej verjetnosti se bomo v začetku izvajanja programa bolj posvetili prvi in drugi
skupini, ampak tudi na varnost, zdravje in okolje ne smemo pozabiti.
Podjetje MiVal d. o. o. sicer že deluje po standardu 14001, ki podaja smernice za
ravnanje z odpadom in okoljem, tako da je bilo v tej smeri že veliko narejeno. Bolj
smo se posvetili varnosti in zdravju. Če sledimo smernicam programa PowerPack,
hočemo doseči, da ob vsej visoki kakovosti in učinkovitosti vse to dosežemo brez
delovnih nesreč. V podjetju skušamo vzpostaviti kulturo varnosti. Doseči želimo, da
kar koli zaposleni počnejo, to počnejo z mislimi tudi na varnost. Zavedati se
moramo, da je možnosti za nesreče precej. Na območju proizvodnih hal in podjetja
– sploh pri odpremi izdelkov, so stalno na poti viličarji, ki so seveda časovno
omejeni in zato nekoliko pod pritiskom, da se delo opravi pravočasno. V podjetju
praktično ni stroja, ki ne bi vseboval valjev, v katere bi se lahko potencialno zapletla
npr. roka.
Iz teh razlogov so v podjetju vpeljali polno manjših ali večjih opozoril, ki stalno
opozarjajo na premišljeno in varno delo.
Tako lahko najdemo manjša opozorila, kot so “pazi stopnica” (rumeno črn trak),
“drži se za ograjo” (modre tablice), pravilno zlaganje palet (bele table – zelen
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napis), vidno označeni aparati za gašenje (rdeče tablice) in pa seveda mnogo
opozoril na strojih (možnost stiska roke, nujni izklopi itd.)
Kot večje opozorilo, ki se razteza tekom vseh proizvodnih ha, pa so t. i. varne poti.
To so poti, ki so vidno označene z zelenimi črtami, namenjene pa so izključno
zaposlenim. Na ta način ločimo poti, namenjene viličaristom, in poti, namenjene hoji
zaposlenih. Poveča se varnost, vsak sam ve, kje lahko varno hodi, voznikom
viličarjev pa tudi odvzamemo del bremena, saj se jim ni potrebno ves čas ozirati na
to, kdo jim ovira pot. Na sliki 10 vidimo, kako zgledajo varne poti.

Slika 10: Primer "varne" poti (Vir: podjetje MiVal d. o. o., 2015)

Gašper Mivšek: Zmanjševanje stroškov s pomočjo programa “PowerPack”

stran 35

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

4
ZMANJŠEVANJE STROŠKOV S POMOČJO
PROGRAMA POWERPACK
V tretjemu poglavju smo pregledali program PowerPack, s pomočjo katerega lahko
pridemo do zmanjšanja stroškov na večih različnih mestnih. Ugotovili smo, da lahko
pri iskanju rešitev za znižanje stroškov sodelujejo vsi zaposleni.
Na začetku uporabe programa PowerPack se je upravi porodila ideja o vpeljavi
metode 5S v proizvodnjo in v pisarniške prostore. To je bila prva ideja podjetja
oziroma vodilnih zaposlenih v okviru programa PowerPack. Ideja je predvsem v tem,
da bomo z visoko stopnjo organiziranosti in doslednostjo (to dosežemo z metodo
5S) prišli do posrednih zmanjšanj stroškov. Primer: če bo zaposleni strojnik takoj
našel orodje, ki ga potrebuje pri pripravi stroja za določen delovni nalog, bo delo
hitreje opravljeno.

4.1

METODA 5S

Metoda 5S je proces, s katerim izboljšamo urejenost in organiziranost delovnih mest
zaposlenih v podjetju. Cilj metode je privzgoja odgovornosti za urejenost svojega
delovnega okolja vsakemu zaposlenemu. Poudarek je na čistosti strojev, urejenosti
materiala in orodja. Če dosledno upoštevamo metodo 5S, zmanjšamo možnosti za
morebitne skrite napake, posredno izboljšamo kakovost proizvodov in vplivamo na
manjšanje stroškov – to pomeni večanje dobička podjetja.
Cilji metode 5S za urejenost delovnih mest so:





čisto delovno mesto
organizirano delovno mesto
učinkovito delovno mesto (produktivno, kakovostno)
varno delovno mesto

Če želimo dosegati zgoraj naštete cilje, se moramo ravnati po naslednjih korakih:






SEIRI  selekcija in odstranjevanje
SEITON  organiziranje stvari
SEISOU  čiščenje vseh površin, orodij, strojev ...
SEIKETSU  standardizacija delovnega mesta
SHITSUKE  vzdrževanje reda

1. SEIRI
V fazi selekcije in odstranjevanja se bomo osredotočili na stvari, ki jih uporabljamo
pri vsakodnevnem delu. Za vsako stvar se moramo odločiti, ali jo uporabljamo redno
ali pa je ne uporabljamo. Stvari, ki jih ne uporabljamo, označimo z oznako in jo
odstranimo z delovnega mesta. Obravnavati moramo vse izvore oziroma vzroke za
nečistoče (maščobe, olja, maziva, lepila, barve, trakovi). Poskušamo jih odstraniti ali
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pa zmanjšati njihovo pojavljanje na minimum. Pomembno je, da ločimo zadeve, ki
jih potrebujemo pri delu. Primer: orodja za nastavitev stroja so na določenem
mestu, merilni inštrumenti pa so na drugem, njim namenjenem mestu. Morebitne
poškodbe merilnih naprav lahko povzročijo nepravilno delovanje instrumenta.

Slika 11: Primer označbe nepotrebnih stvari po metodi 5S (Vir: podjetje MiVal
d. o. o., 2014)
2. SEITON
Seiton je faza, ki je namenjena organiziranju stvari. Zadevam, ki smo jih
selekcionirali v prvi fazi, sedaj namenjamo posebne prostore, ki so označeni in
primerni za shranjevanje posameznih orodij, pomagal itd. Primerno lokacijo za
uporabljene zadeve izbiramo na podlagi:




frekvence uporabe
teže
varnosti
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S pomočjo omenjenih kriterijev določimo primerna mesta npr. za orodje in ta tudi
primerno označimo. Slika 11 prikazuje organizirano orodje na leseni plošči. Vsak del
orodja je obrobljen z rdečo barvo, tako da ko nek del orodja odstranimo, takoj
vidimo, da ta manjka oziroma da je tam njegovo mesto. S tem zmanjšamo možnosti
za njihovo izgubo – to pomeni, da podjetje ne bo imelo stroška z nabavo novega
orodja, ki bi moralo nadomestiti izgubljeno.

Slika 12: Mesto za orodje po metodi 5S (Vir: podjetje MiVal d. o. o., 2014)
3. SEISOU
V fazi čiščenja moramo zagotoviti čista orodja, naprave, stroje, vire, polizdelke in
materiale. Počistiti moramo celotno območje stroja. Postopek čiščenja
sistematiziramo in opravljamo po določenih časovnih intervalih ali po potrebi.
Obnovljene oziroma očiščene površine prebarvamo z belo ali katero drugo svetlo
barvo. Tako bodo nečistoče hitro vidne, odstopanja od željenega rezultata pa bodo
vidna takoj.
4. SEIKETSU
V četrti fazi standardiziramo delovno mesto. Opredelimo vizualna pravila. To
naredimo npr. tako, da označimo mesto za vsak posamezen predmet v omarah,
predalih, tleh ali na oglasnih panelih. Za dobro predstavitev lahko dobro urejeno
delovno mesto, stroj ali del stroja fotografiramo in tako prikažemo, kaj hočemo
doseči na vseh drugih strojih oziroma delovnih mestih. Poleg tega za zaposlene
zagotovimo standardna delovna oblačila. S tem pripomoremo tudi k večji pripadnosti
zaposlenih k podjetju.
Standardiziranje pravil:
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Opredelimo: kaj, kdaj, kdo in
kako pogosto se delo
opravlja.

5. SHITSUKE
Peta faza je zadolžena za vzdrževanje reda. Vse prejšnje faze ne pomenijo veliko, če
se vpeljanih novosti ne držimo na dolgi rok.
Zaposlene moramo seznaniti z novimi pravili reda in izvajanjem novega standarda
za organiziranost in čistočo. Vodje morajo z ostalimi zaposlenimi skrbeti za
vzdrževanje reda in čistoče in biti sami zgled; prevzeti morajo vlogo mentorjev. Vsi
standardi se spreminjajo. To morajo imeti v zavesti vsi zaposleni. Zavedati se
morajo, da je za podjetje sprejemljivo le spreminjanje v smer še večje odličnosti.

Slika 13: Vzdrževanje redu po metodi 5S (Vir: podjetje MiVal d. o. o., 2014)
Po metodi 5S:
 čisto, jasno in varno označena delovna mesta, transportne poti in mesta za
vozičke, orodje, odpad itd.
 upoštevanje barvnih oznak (slika 10)
 dnevna komunikacija, proizvodne informacije, grafi, ključni cilji  vidni na
ključnih oglasnih deskah, linijah ...
 vedno pripravljeni na zunanjo presojo
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METODA 5S V PODJETJU MIVAL D. O. O.

V poglavju 4.1 smo bili bolj osredotočeni na teoretični del metode 5S. V
nadaljevanju bomo spoznali, kako so se vpeljevanja omenjene metode lotili v
podjetju MiVal d. o. o.
Že na samem začetku je bil vsem sodelujočim predstavljen naslednji rek:

Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača!
S tem je mišljeno, da ni pomembno, kako majhna je izboljšava ali sprememba,
sčasoma bomo prišli do večjih pozitivnih učinkov.
Z začetkom vpeljave metode 5S je podjetje začelo na začetku leta 2014 v okviru
programa za zmanjševanje stroškov PowerPack. Z njo naj bi nadaljevali in še
izboljšali dobro finančno stanje podjetja, ki ima zelo bogato zgodovino (slika 14,
15).

Slika 14: Zgodovinska slika podjetja MiVal d. o. o. (Vir: podjetje MiVal d. o. o.,
1938)

Slika 15: Podjetje MiVal d. o. o. danes (Vir: podjetje MiVal d. o. o., 2015)
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Sprejelo se je več pravil, ki sledijo načelom metode 5S. Nanašajo se na več različnih
sektorjev in zadev, kot so npr. dokumentacija, table, omare (tako proizvodnja kot
podporne službe), predpisi, orodja, snovi itd.
Pravila oziroma smernice bodo našteta v alinejah z namenom, da opozorimo, na kaj
morajo biti zaposleni pozorni pri vsakdanjem delu:
 Dokumentacija (varnostni listi, navodila o varnem rokovanju s snovmi,
navodila za varno delo, tehnološka dokumentacija, vzorci in risbe)  Ko se
zaposleni dnevno srečujejo s proizvodnjo, jih na nevarnosti opozarjajo
opozorilni znaki, poleg tega mora biti vsak proizvodni korak točno
dokumentiran, tako da se zagotovi sledljivost proizvodov.
 Magnetne table (cilji in normativi, OTIF – metoda spremljanja točnosti
dobav, izmet, reklamacije, spisek za odpravo napak, ključno osebje s
kontaktnimi podatki, posadka na liniji, rezultati presoje ohranjanja koncepta
5S)  Na takih tablah lahko vsi zaposleni hitro in učinkovito pregledajo bolj
ali manj aktualne zadeve; hitro se vidi, kje je mesto za izboljšanje in kaj smo
že dosegli.
 Omare, predalniki in podoben inventar okoli računalnikov mora biti čist; brez
razmetanega papirja, lepilnega traku ali podobnega  To pravilo se nanaša
tudi na pisarne in ne samo na proizvodnjo; tako kot slednja, morajo biti tudi
pisarniški prostori v brezhibnem stanju.
 Upoštevali se bodo predpisi VZD in PPV  Upoštevala se bodo splošna
navodila, ohranjal se bo dostop do hidrantov, gasilskih aparatov, alarmnega
sistema. Uporabljala se bodo zaščitna sredstva, kot so glušniki, delovne
obleke in obuvala. Če pride do izrednih razmer (gašenje, evakuacija), bomo
mislili na trening prve pomoči in ostala sprejeta pravila za omenjene
situacije.
 Orodja, merila in naprave morajo biti vedno v delujočem stanju  Merila
morajo biti kalibrirana oziroma umerjena, vsak omenjeni predmet mora imeti
svoje točno določeno mesto (da odstranimo čas, ki bi ga potrebovali za
iskanje določenega predmeta), mora biti očiščen in pripravljen za uporabo.
 Talna podlaga mora biti očiščena, vidna in redno vzdrževana  Materiali,
izdelki in polizdelki morajo biti na mestih označenih na talni podlagi.
 Nevarne snovi, kemikalije in podobne substance bodo na delovnem mestu na
voljo le v omejenih količinah  Mesta za njih morajo biti točno določena,
označena, opremljena z lovilnimi bazeni (v primeru izlitja); v primeru gorljivih
snovi morajo biti mesta za njihovo shranjevanje opremljena s sistemom
preprečevanja statičnega iskrenja.
 Osredotočimo se na vsak del delovnega mesta  tla, stroj, stena, strop,
naprave, merila, oprema; vse je pod drobnogledom z namenom, da
odstranimo ali preprečimo »sive cone«.
 Na površinah, kot so hodniki, stopnišča, pisarne in WC-ji, se bo vedno
skrbelo za red in čistočo  Preko magnetnih tabel se bo spremljalo
doseganje ključnih aktivnosti, zastavljenih ciljev in sledilo politiki »čiste
mize«.
 Vzpostavil se bo red pri vhodu v podjetje  Urejena parkirišča za zaposlene,
za goste, upravo; omejen dostop v podjetje (zapornice, dostop s kartico).
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 Vzpostavila se bo varna pot za obiskovalce in varna pot za zaposlene  Vse
to bo vidno označeno na tleh; prav tako bodo označene tudi transportne
poti. Kvaliteta talnih oznak se bo preverjala najmanj kvartalno.
 Postavili bomo INFO točke v obliki zaslonov na izpostavljenih točkah v
podjetju  Na teh mestih bodo zaposleni lahko preverjali oziroma pregledali
aktualne cilje, teme, doseganje ciljev, projekte, aktivnosti, pohvale,
pripombe itd.
 Uporabljen bo koncept vzdrževanja po strojih, ki bo usklajen z oddelkom za
vzdrževanje  oddelek vzdrževanja bo koordiniral večje posege, manjši
posegi in čiščenja bodo usklajena z razporedom na strojih.
 Vsi prehodi in dostopi v podjetju bodo v primeru izredne situacije prehodni s
pomočjo električne ključavnice ali ključa pod zasteklenim prostorčkom.
 Varne poti na zunanjih površinah okoli proizvodnih hal  varne poti za
zaposlene (hojo in transport) in obiskovalce označene na tleh; red pri
dostopu na območje podjetja in urejena parkirišča.
 Vzpostavljen bo visok nivo protivlomnega in protipožarnega ter video
nadzora  s pomočjo vrhunskih kamer, senzorjev, sistemov.
 Izboljšali bomo zunanji izgled podjetja  prenova in pleskanje ograj,
popravilo zunanjega ovoja stavb, zamenjava razbitih stekel (skladišča),
označba nevarnih mest, postopna zamenjava nedelujočih svetil in ureditev
zelenih površin.
 Skrbeli bomo, da se izboljša odnos do imetja podjetja in tako vzpostavimo
misel »koristno s prijetnim«.
Zgoraj navedenih pravil oziroma smernic se morajo držati vsi zaposleni. Po teh
pravilih oziroma smernicah namreč potekajo vse aktivnosti, s katerimi npr. želimo
določen stroj oziroma njegovo okolico izboljšati po metodi 5S. Kot primer bomo
navedli stroj iz proizvodnje podjetja MiVal d. o. o. Gre za tiskarski stroj z imenom
»Martin«. Po pravilih in smernicah metode 5S je nastal naslednji načrt:
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Slika 16: Načrt stroja Martin (Vir: podjetje MiVal d. o. o., 2014)
Kot vidimo na sliki 16, je načrt razdeljen na predele, ki so označeni z napisom in se
barvno razlikujejo. Z rumeno barvo je označena okolica stroja, s temno zeleno je
označen stroj, s svetlo zeleno pa so označene odlagalne površine, manjša skladišča
za npr. materiale ali podobne stvari in pa transportne proge in omare. Na tak način
hitro dokumentiramo, kje imajo določene stvari svoje mesto.
V pravilih oziroma smernicah metode 5S lahko vidimo, da je pomembno, da
določimo, kdo in kdaj opravlja katero delo. Vzdrževanje strojev je pomembno delo
in mora biti točno določeno, kdo ga opravlja in kdaj. Na stroju »Martin« lahko preko
tabele (slika 17) vidimo, kdaj se katero delo opravlja in kdo ga opravlja.
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Slika 17: Urnik čiščenja na stroju Martin (Vir: podjetje MiVal d. o. o., 2014)
Kot vidimo na sliki 17, je čiščenje stroja razdeljeno na njegove predele in časovno.
Tekoče čiščenje se ne beleži, izvaja pa se v času nastavitve stroja za nov nalog.
Strojnik stroj nastavlja, ostali sodelavci na stroju pa čistijo določene predele, seveda
v sodelovanju s strojnikom, tako da ne pride do poškodb.
Pod točko 2 lahko vidimo, da je določeno čiščenje na dan, teden, mesec in leto.
Poleg tega vidimo časovni razpon čiščenja in število oseb, ki čiščenje izvajajo. Kdo
od zaposlenih je takrat dejaven na stroju, je stvar vodje proizvodnje, zato tudi
označba zaposlenih kot operater 1, 2 itd. in ne poimensko. Pod točko 3 lahko vidimo
točen razpored dela za operaterje in na katerem delu stroja se ga opravlja. Točka 4
je obarvana rdeče, saj je to nekoliko pomembnejše opravilo oziroma čiščenje, ki se
ga opravlja s posebnim čistilom. Točka 5 določa, kje se uporablja metodo
izpihavanja; v tem primeru na težje dostopnih mestih in tam, kjer je nevarnost
poškodbe (npr. tam, kjer bi se lahko roka ujela v valje stroja ipd.).
Poleg urnika čiščenja lahko ob stroju najdemo urnik kontrole čiščenja. Kontrola se
izvaja po opravljenem čiščenju stroja, enkrat tedensko in ne za vsako tekoče
čiščenje. V primeru, da je bilo čiščenje opravljeno slabo, mora kontrolor poklicati
svojega nadrejenega. Vsa morebitna odstopanja od standarda se vpišejo v za to
namenjen obrazec. Ko je omenjeni obrazec poln, se ga odda nadrejenemu in
zahteva novega.
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Ko govorimo o metodi 5S, nas zanima izboljšanje produktivnosti. Hitreje, kot
najdemo določeno orodje, bolje, kot so vzdrževani stroji ipd., hitreje bo delo
opravljeno. V podjetju smo se zato osredotočili tudi na gibanje zaposlenih pri stroju
»Martin«. Izdelali smo dve skici gibanja zaposlenih na stroju »Martin«. Prvi del se je
nanašal na gibanje zaposlenih pred vpeljavo metode 5S, drugi del pa po njeni
vpeljavi. Na sliki 18 hitro vidimo, kaj se je spremenilo.

Slika 18: Gibanje zaposlenih na stroju Martin (Vir: podjetje MiVal d. o. o., 2014)
Slika 18 predstavlja skico gibanja zaposlenih na stroju »Martin«. Opazimo, da je bilo
gibanje zaposlenih pred vpeljavo metode 5S precej bolj zapleteno in da je bilo
gibanja precej več. Kot rezultat vpeljave metode 5S opazimo, da je gibanja precej
manj. Vse to smo dosegli s pametno organizacijo delovnega mesta. Mislili smo na
to, kje in kdaj bo zaposleni potreboval določeno stvar in s pomočjo teh podatkov in
pa podatkov o gibanju zaposlenih pred vpeljavo metode 5S prišli do precej bolj
učinkovite organizacije delovnega mesta.
Na podoben način se bo metoda 5S vpeljala na vseh strojih in pisarnah v podjetju
MiVal d. o. o. Želimo izboljšati učinkovitost zaposlenih, povečati varnost na
delovnem mestu in posredno ali pa v nekaterih primerih direktno zmanjšati stroške,
ki so povezani z njihovim delom. Poleg tega bomo izboljšali ugled podjetja, saj bo to
vedno izgledalo urejeno. Ko imamo v podjetju na obisku kupce ali katere druge
obiskovalce, bomo seveda bolj prepričljivi, če bodo prostori podjetja na visokem
nivoju urejenosti in čistosti.
Če se osredotočimo na podjetje MiVal d. o. o. lahko rečemo, da je bila vpeljava
metode 5S dobra odločitev. Povišala se je učinkovitost zaposlenih ter čistost in
urejenost prostorov. Del metode 5S je bil torej dosežen. Drugi, morda težji, del
metode 5S bo ohranitev visokega nivoja, ki smo ga dosegli v prvem delu. Mislim, da
bo drugi del uspešen, če se bomo držali pravil in smernic metode 5S, slej ko prej pa
nam bodo le-te samoumevne in nanje ne bomo več gledali kot na pravila, ki nas na
nek način obremenjujejo.
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V preteklih poglavjih smo pregledali teorijo stroškov, metode za njihovo
obvladovanje, ki jih ali so jih uporabljali v podjetju MiVal d. o. o., in program za
zmanjševanje stroškov PowerPack. Nadaljevali smo s predstavitvijo prve ideje, ki je
izhajala iz programa PowerPack – to je vpeljava metode 5S.
V sledečem poglavju bomo predstavili prvi dejanski primer, s katerim smo prišli do
realnih in že merljivih finančnih izboljšav.
V poglavju “program PowerPack” smo predstavili teoretično ozadje in ugotovili, kako
s pomočjo treh bistvenih delov (izboljšanje produktivnosti, standardizacija in varnost
pri delu) dosežemo željene cilje. Ugotovili smo, da je ves program PowerPack
informacijsko podprt. Na ta način močno olajšamo posredovanje idej, spremljanje
napredka, finančne uspehe, pregled nad vsemi idejami in njihovimi vpeljavami itd.
Preko pogovorov in spremljanja prodaje odpadnega papirja smo s sodelavci prišli do
nove ideje, za katero smo menili, da bi lahko imela pozitivne finančne učinke za
podjetje. Ideja je bila naslednja:


Najti kupce, ki bi odpadni papir iz proizvodnje odkupili po boljši ceni kot do
sedaj.

To je prvi del ideje in se imenuje “parent” ideja oziroma “starševska” ideja. Iz nje
sta izhajali dve “sub” ideji oziroma “pod” ideji. To sta:



ločevanje odpadnega papirja na dva dela, in sicer odpadni papir iz
farmacevtskega dela proizvodnje in odpadni papir ostale proizvodnje
prodaja odpadnega papirja iz farmacevtskega dela proizvodnje po višji ceni
(zaradi boljše kvalitete papirja)

Slika 19: »Parent« ideja – izboljšanje prodaje odpadnega papirja (Vir: podjetje MiVal
d. o. o., 2014)
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Predlagane ideje je uprava podjetja oziroma izvršni tim za potrjevanje idej odobril.
To je pomenilo, da smo nadaljevali s planiranjem njene izvedbe. Na sestankih
operacijskega tima smo določili, kdo bo izvedel določeno aktivnost in okvirno do
kdaj. Tako je na primer komercialist iskal kupce, ki bi odkupili odpadni papir po višji
ceni, planer proizvodnje pa idejo, na kakšen način bi ločevali odpadni papir.

4.3.1 Stanje pred izboljšavo
Kot v vsakem drugem podjetju tudi v proizvodnji podjetja MiVal d. o. o. nastane
določen procent odpada. V primeru tega podjetja je to predvsem odpadni papir, ki
nastane na skoraj vsakem delu procesa. Proces proizvodnje embalaže iz kartona
lahko razdelimo na pet glavnih delov:






priprava (grafični studio, priprava offset plošč in orodij za izsek)
tiskanje
izsek
kaširanje (odvisno od vrste škatle)
lepljenje

Za lažjo predstavo lahko na sliki 21 pregledamo celoten proces izdelave embalaže iz
kartona. Ta se začne z naslednjim vprašanjem: ali razvijamo popolnoma nov izdelek
ali je to izdelek, ki smo ga v preteklosti že proizvajali? Če smo pridobili naročilo, ki
vsebuje že proizvajane artikle, potem lahko preskočimo kar nekaj korakov in po
obdelavi naročila komercialista že lahko planiramo artiklovo izdelavo.
Druga možnost je sledeča; dobili smo povpraševanje za popolnoma nov izdelek, za
katerega nimamo načrtov, orodij, tiskov ali drugih zadev, potrebnih za izdelavo
novega artikla.
Sledi kontaktiranje kupca, s katerim se dogovorimo, da nam pošlje svoj proizvod, za
katerega moramo izdelati embalažo. Kupčev proizvod se posreduje kolegom v
razvojni oddelek. Oni priporočijo najbolj primerno konstrukcijo in material, iz
katerega naj bi bila bodoča embalaža. Ko vemo, kakšno konstrukcijo bomo uporabili
in iz kakšnega materiala bo embalaža, se lahko posvetimo samemu razvoju
embalaže (glede na posredovan proizvod).
Ko izdelamo prototip embalaže, ga lahko s pomočjo kupčevega proizvoda testiramo.
Če izdelan prototip embalaže ne ustreza, ga popravimo in ponovno testiramo nov
prototip.
Ko smo z nastalim prototipom zadovoljni, izdelamo nekaj vzorcev, ki jih pošljemo
kupcu v presojo in testiranje. V primeru,da kar koli ni v redu, kupec sporoči
popravke, ki jih v razvoju dodajo prototipu in ponovno izdelajo nove vzorce, ki se jih
ponovno pošlje kupcu v presojo in testiranje.
Ko je kupec zadovoljen z vzorci embalaže, sledi postavljanje tiska na načrt
embalaže. Načrti embalaže se izdelajo v razvoju, grafični del pa pokriva oddelek
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grafični studio. Ponavadi kupec sam posreduje grafike za postavitev na embalažo,
lahko pa se jo izdela znotraj podjetja v oddelku grafični studio.
Ko smo izdelali prototip embalaže in je ta v redu, ko smo izdelali načrte embalaže in
so ti v redu, ko smo pridobili ali izdelali načrte tiskov in so ti v redu – potrjeni s
strani kupca, potem lahko začnemo s planiranjem izdelave izdelka.
Ko smo izdelali načrt za proizvodnjo, sledijo ostali koraki, ki so potrebni za izdelavo
izdelka. Najprej potiskamo pole papirja. Poznamo več vrst tiskov; najpogostejši v
podjetju MiVal d. o. o. je offset tisk. Sledi kaširanje. Postopek kaširanja ponavadi
uporabimo, kadar potrebujemo nekoliko večjo embalažo, vendar mora biti ta
potiskana s kakovostnim tiskom. Postopek kaširanja je lepljenje potiskane pole na
valoviti sloj. Tako pridobimo kakovosten tisk na embalaži, ki je strukturno trša.
Preden gremo na izsek pol, se morajo kaširane pole sušiti najmanj 10 ur, zato je
tudi rok izdelave kaširane embalaže nekoliko daljši kot pri izdelavi embalaže iz
polnega kartona. Če kaširanje ni potrebno, gremo iz tiskanja direktno na korak
izseka. Pri tem koraku dobi embalaža svojo obliko. Sledi zadnji korak – to je
lepljenje. Tudi ta korak ne nastopi vedno, tako da je lahko tudi izsek zadnji korak v
proizvodnji nekega izdelka. V primeru, da je lepljenje potrebno, dobimo na koncu
škatle, ki jim pravimo zloženke.
Slika 21 nazorno prikazuje celoten proces izdelave embalaže iz kartona. Ugotovili
smo, da odpad nastane pri vsakem koraku procesa izdelave embalaže; bolje rečeno
odpad nastaja predvsem pri korakih:





tiskanje
kaširanje
izsek
lepljenje

Zakaj je temu tako? Vsak stroj je potrebno za določen delovni nalog oziroma za
izdelavo določenega izdelka ustrezno nastaviti. Pri tem vsakič izgubimo pole, ki so
morda že potiskane ali izsekane. S tem nastajajo stroški, ki jih poskušamo čim bolj
omejiti. Preden smo začeli z vpeljavo novih idej oziroma pristopov, je bil postopek
tak, kot ga prikazuje slika 20:

Gašper Mivšek: Zmanjševanje stroškov s pomočjo programa “PowerPack”

stran 48

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Slika 20: Proces zbiranja in prodaje odpadnega papirja (Vir: lastna izdelava, 2015)
Ugotovimo, da je postopek zelo enostaven in nezahteven, največ odpadnega papirja
pa nastane v štirih največjih korakih, potrebnih za izdelavo embalaže. Odpad vseh
tiskarskih, izsekovalnih, lepilnih in kaširnih strojev se združi preko sistema za odvoz
odpada izven območja strojev. Tekoči trak odpadni material pripelje do preše, ki
material stisne v kvadratne bale. V tej obliki je material že pripravljen za prodajo.
4.3.1.1 Finančni vidik
Podjetje letno proda 600 ton odpadnega papirja, torej 50 ton na mesec.
Cena za tono odpadnega papirja (brez ločevanja): 90 EUR/tono
600 ton x 90 EUR/tono = 54.000 EUR
Podjetje je na leto z odpadnim papirjem torej zaslužilo 54.000 EUR.
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Slika 21: Proces proizvodnje embalaže iz kartona (Vir: lastna izdelava, 2015)

4.3.2 Prenova procesa
Na začetku poglavja 4.3 smo navedli “starševsko” idejo, s katero nameravamo
odpadni papir v podjetju MiVal d. o. o. prodati po višji ceni. Kot sub ideji smo
navedli ločevanje farmacevtskega papirja od ostalega odpadnega papirja, ki nastane
med proizvodnim procesom embalaže iz kartona, in prodajo farmacevtskega papirja
po višji ceni. Prenovljen proces izgleda takole:
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Slika 22: Prenovljen proces zbiranja in prodaje odpadnega papirja (Vir: lastna
izdelava, 2015)
Odpadni papir ostale proizvodnje se, kot po starem, preko sistema za odvoz
odpadnega papirja prepelje do preše, ki ga nato stisne v bale in papir je pripravljen
za prodajo. V hali, kjer se proizvaja embalaža za farmacevtsko industrijo, so bili k
strojem nameščeni vozički, ki sprejemajo odpadni material od vsakega stroja
posebej. Ko so ti polni, jih viličaristi prepeljejo k preši. Tam mora upravljalec preše
ločiti vozičke, ki vsebujejo odpadni papir ostale proizvodnje, in papir, ki prihaja iz
hale za proizvodnjo embalaže za farmacevtsko industrijo. Le tega prav tako predela
v bale, ustrezno označi in papir je pripravljen za prodajo.
Ugotovimo, da podjetje s praktično zanemarljivimi viri pride do možnosti povišanja
dobička. Potrebna je predvsem pravilna organizacija dela.
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4.3.2.1 Finančni vidik
Podjetje načrtuje, da bo na leto prodalo približno 260 ton odpadnega papirja višje
kvalitete (farmacija). Cena na tono odpadnega papirja (farmacija): 140 EUR/tono
260 ton x 140EUR/tono = 36.400 EUR
+ 340 ton x 90 EUR/tono = 30.600 EUR
= 67.000 EUR
Dodaten zaslužek: 67.000 EUR – 54.000 EUR = + 13.000 EUR/leto
Ugotovimo, da podjetje z ločevanjem odpadnega papirja na farmacevtski del in
ostali del na leto dodatno zasluži 13.000 EUR. Ves vložek, ki ga je moralo narediti
podjetje, je bil v nekoliko drugačni organizaciji dela. Vse ostale vire, vozičke in
viličarje, je podjetje že imelo in jih zato ne štejemo k potrebnim virom za izvedbo
ideje. Na sliki 23 lahko vidimo, kako izgleda finančna slika v informacijsko podprtem
programu PowerPack.

Slika 23: Finančna uspešnost ideje (Vir: podjetje MiVal d. o. o., 2014)
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4.4 ZMANJŠEVANJE STROŠKOV S POWERPACK – DRUGI
PRIMER IZ MIVAL D. O. O.
V vsakem podjetju imamo opravka s prvinami poslovnega procesa. To so delovna
sredstva, predmeti dela, storitve in zaposleni kadri. Če bi ena od naštetih prvin
manjkala, si poslovnega procesa ne bi mogli zamisliti. Delovna sredstva, predmeti
dela, storitve in zaposleni kadri so prvine poslovnega procesa le, kadar so dejansko
v njem udeleženi in še to v tolikšni meri, kolikor dejansko sodelujejo pri izvajanju
določenega procesa.
Ugotovimo lahko, da poslovni proces temelji na delu, ki ga opravljamo z namenom
doseganja pozitivnih poslovnih učinkov v podjetju. Če želimo, da so omenjeni
poslovni učinki tudi dejansko pozitivni, je bistveno racionalno in učinkovito
gospodarjenje s poslovnimi prvinami oziroma viri, ki so podjetju na voljo. Zagotoviti
moramo usklajenost med prvinami poslovnega procesa in kakovostjo, količino,
časom in dinamiko (npr.: pripravljeni moramo biti na plačilo sredstev, ki jih
potrebujemo pri poslovnem procesu; usklajenost med finančnimi viri in delovnimi
sredstvi). Prvine poslovnega procesa se v poslovnem procesu preoblikujejo,
količinsko porabljajo in/ali fizično porabijo/obrabijo. Potrošek prvine poslovnega
procesa ovrednoten s ceno potroška imenujemo strošek. Slednje želimo čim bolj
omejiti oziroma zmanjšati z najrazličnejšimi idejami.

Slika 24: Nastajanje stroškov (Vir: lastna izdelava, 2015)
Kljub temu, da želimo stroške kar se da zmanjšati, ne smemo pozabiti na
investiranje v razvoj. Prvine poslovnega procesa lahko namreč tudi zamenjamo
(npr.: stroj lahko zamenja človeka). Stremimo namreč k temu, da s čim manjšimi
vlaganji dosežemo enake ali boljše poslovne učinke (npr.: stroj ima lahko večjo
produktivnost kot človek).
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Skozi vso magistrsko nalogo ugotavljamo, da lahko prihranke najdemo na
najrazličnejših mestih. S pomočjo različnih metod za obvladovanje stroškov lahko
pridemo do direktnih ali pa posrednih zmanjšanj stroškov v različnih oddelkih v
podjetju. Z metodo 5S na primer poskušamo izboljšati produktivnost zaposlenih
skozi organizirano delovno mesto in tako izboljšati rezultat podjetja. Pri
zmanjševanju stroškov s pomočjo PowerPack – prvi primer (poglavje 4.3), smo
odkrili možnost prodaje odpadnega papirja po boljši ceni in tako podjetju direktno
izboljšati poslovni izid.
Kot vsako delovno sredstvo in predmet dela tudi zaposleni v podjetju predstavljajo
določen strošek, brez katerega pa vendarle ne bi mogli izvajati poslovnega procesa.
V podjetju smo ugotovili, da velik strošek predstavlja financiranje nadur zaposlenih.
Začelo se je iskanje drugačnih možnosti razporeditve dela, delovnih nalogov in
zaposlenih. Iz tega je izhajala naslednja “parent” oziroma starševska ideja:
 zmanjšanje nadur zaposlenih
Tudi v tem primeru je bila to ideja, ki je zahtevala delitev na več “sub” oziroma
podidej. Ideja je namreč “široka” v smislu, da potrebujemo spremembe na večih
mestih, da bi dosegli njeno izvedbo. Podidej je precej, predstavili pa bomo
naslednje:
 združevanje nalogov – zmanjšanje odpada pri pripravi in zmanjšanje časa
priprave
 združevanje nalogov z istim artiklom
 priprava materiala za 2+ naloga vnaprej

Slika 25: »Parent« ideja – zmanjšanje nadur (Vir: MiVal d. o. o., 2014)
Kot vse ideje, ki se posredujejo preko programa PowerPack, je morala tudi ta skozi
postopek ocenjevanja in sprejetja ali zavrnitve. Kot smo že ugotovili, gre v tem
primeru za idejo oziroma predlog, ki zahteva spremembe na več področjih. V
informacijski sistem se je najprej vnesla ideja “zmanjšanje nadur”. Ta je bila kot
celota sprejeta s strani izvršnega tima. Postopek se je nadaljeval s sprejemanjem ali
zavračanjem podidej. Na sliki 25 lahko vidimo pod ideje, ki jih bomo predstavili v
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nadaljevanju naloge, in nekaj idej, ki jih ne bomo obravnavali. Naštejmo še nekaj
drugih podidej:
o nabava namenskega formata za naloge nad dvema tonama naročenega
materiala
o natančno spremljanje, kateri stroj oziroma proces povzroča nastajanje
odpada
o zmanjšanje okvirov za trganje (po izsekovanju ostanejo okvirji, ki jih morajo
zaposleni pred lepljenjem odtrgati)
o drugačna organizacija dela, tako da lahko stroji obratujejo tudi med malico
Idej je še veliko več, v nadaljevanju se bomo osredotočili na tri že omenjene
podideje. Vse so bile odobrene iz strani izvršnega tima. Ponovno se je določilo, kdo
je zadolžen za izvajanje idej, kateri so mejniki pri izvedbi in kakšen naj bi bil rezultat
njihove vpeljave.

4.4.1 Stanje pred izboljšavo
Obseg dela v veliko podjetjih ni konstantno velik. V nekaterih mesecih ali tednih je
dela nekoliko manj, medtem ko v drugih mesecih oziroma tednih opazimo povečanje
obsega dela (oziroma naročil) in tako pridemo do novih izzivov za organizacijo dela,
saj nam je v interesu, da izpolnimo vsa naročila in pridemo do večjega zaslužka.
Povečano povpraševanje se lahko pojavi iz večih razlogov; lahko zaradi narave naše
proizvodnje (sezonski artikli), zmanjšanja zalog artiklov, morebitnih reklamacij itd.
Omenjenim razlogom se želimo čim bolj izogibati. Da bi nam to uspelo, je potrebno
čim bolj natančno planiranje. Pomemben je pregled preteklih poslovnih let, napoved
za prihodnje poslovno obdobje in zaključek, ki izhaja iz teh informacij. Kljub
planiranju je pomembno, da podjetje ostane dinamično, saj bomo le tako lahko
obvladovali nepredvidene scenarije. V planiranje moramo zajeti vse oddelke v
podjetju in čim bolje predvideti, kako se bo povečanje naročil odrazilo na njih.
Bistveno je dobro in nemoteno delovanje oskrbovalne verige. Če se namreč tu
pojavijo težave, bo v težavah tudi proizvodni del. Cilj vsega omenjenega je, da tudi
v obdobju povečanega povpraševanja ostanemo maksimalno profitabilni in ne
izgubljamo denarja.
Kot tipični primer bi lahko navedli prodajo zabavne elektronike v obdobju raznih
počitnic ali praznikov. Jasno je, da če bodo imela ta podjetja povečano število
naročil, bodo imela tudi podjetja kot so MiVal d. o. o. povečanje naročil za
embalažo. Dobra plat takih povečanj je to, da jih lahko dobro predvidimo. Poleg
tega se lahko pogovorimo z našim kupcem in se direktno pozanimamo, kakšna
pričakovanja ima. Vse pridobljene informacije strnemo v planske zaključke. Glede na
te lahko natančno določimo, kdaj potrebujemo določene surovine, imamo dovolj
časa za njihovo naročilo in dobavo našemu podjetju, pripravimo se na morebitne
nove zaposlitve dodatne delovne sile. V veliko primerih surovine ali polizdelke
naročamo v tujini, zato čas, ki ga bo dobavitelj potreboval za dobavo na naslov
podjetja, ni zanemarljiv. Če se odločamo za zaposlitev dodatnih ljudi, moramo na to
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ustrezno pripraviti kadrovsko službo. Kljub vsemu moramo ohranjati mero
uravnoteženosti. Ne želimo namreč npr. naročiti preveč surovin, saj nam lahko to
povzroči stroške, ki jih v primeru, da se povpraševanje upočasni, ne bomo mogli
pokriti. Najbolje je, da poskušamo nabavo materialov izvajati vsak mesec ali pa še v
krajših časovnih obdobjih. Tako ohranimo dinamičnost in stroškovno učinkovitost v
primeru sprememb. Ugotovimo torej, da je lahko povečanje povpraševanja oziroma
naročil za podjetje izjemno pozitiven dogodek, če je podjetje na to pripravljeno. Če
temu ni tako, lahko ta dogodek končamo z nezadovoljnimi kupci in izgubljenim
tržnim deležem, ki ga težko povrnemo nazaj.
V podjetju MiVal d. o. o. se vsako leto izvede strateško planiranje za vsa področja v
podjetju. Zbirajo se informacije dobaviteljev, kupcev in informacije, pridobljene v
podjetju, iz njih pa se skuša čim bolj natančno predvideti, kaj podjetje čaka v
tekočem letu.
Glede na te ugotovitve se podjetje poskuša čim bolje pripraviti na morebitno
povečanje povpraševanja oziroma naročil, kar pa ni vsako leto enako.
Med povečanjem povpraševanja oziroma naročil se poslužujejo naslednjih možnosti:
 čim bolj učinkovita porazdelitev dela oziroma naročil med strojne kapacitete
 opravljanje nadur obstoječih zaposlenih
 dodatna delovna sila (podjetje zaposli nove stalno zaposlene sodelavce ali pa
bolj verjetno zaposli nove sodelavce za določen čas, npr. 3 mesece)
V podjetju MiVal d. o. o. se ob vsakem povečanju povpraševanja oziroma naročil
poslužujejo kombinacije vseh treh naštetih možnosti. V prvi vrsti se preveri
organizacija proizvodnje oziroma planiranje izvedbe naročil in strojne kapacitete. Če
je možnost, da s preureditvijo plana izvedbe naročil bolj učinkovito izkoristimo
strojne kapacitete in tako zmoremo izpolnitev vseh novih naročil, seveda uporabimo
to možnost. Slednja ne zahteva posebnega povečanja porabe poslovnih prvin. To
pomeni, da lahko s povečanjem naročil povečamo tudi dobiček podjetja.
V primeru, da je podjetje vnaprej planiralo določeno obdobje, v katerem
pričakujemo več dela, lahko problem rešimo z zaposlitvijo dodatne delovne sile. Ta
se lahko zaposli za določen čas. Vse dodatne sodelavce je treba, kot vse ostale,
primerno uvesti v delovni proces. To pomeni opravljanje varstva pri delu in uvajanje
v samo delo, ki ga bodo opravljali. Ponavadi gre tu za preprostejša dela in je
uvajanje sodelavcev hitro. Kljub temu je pomembno, da poznajo pravila podjetja in
njihovo filozofijo, saj ga s tem, ko se zaposlijo v našem podjetju, tudi zastopajo.
Podjetje ima še tretjo možnost – dodatno delo obstoječih zaposlenih. Slednjo
možnost lahko gledamo iz dveh vidikov:
1. Glede na to, da obremenjujemo obstoječe zaposlene, ne povzročamo
posebnih dodatnih nalog za kadrovsko službo ali za katerikoli drugi oddelek v
podjetju – iz organizacijskega vidika je to dobro.
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2. Glede na to, da zaposlenim nalagamo dodatno delo, lahko to vpliva na
njihovo moralo, motivacijo, lahko postanejo izčrpani ali začnejo delo
opravljati površno.
Glede nadurnega dela se moramo sicer držati zakona o delovnih razmerjih. Ta pravi,
da je zaposlen dolžan na zahtevo delodajalca delo opravljati preko polnega
delovnega časa v naslednjih primerih (internetni vir 6, 7):






v primerih izjemoma povečanega obsega dela
če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se
preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi, če je
nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev
dela
če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost
prometa
v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali
kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti

Delodajalec mora zaposlenemu v podjetju nadurno delo odrediti v pisni obliki
praviloma pred pričetkom dela. Če le-to ni mogoče, se lahko nadurno delo odredi
tudi ustno, vendar je pisno odreditev potrebno urediti naknadno in najpozneje do
konca delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.
Nadurno delo lahko po zakonu traja največ osem ur na teden, največ dvajset ur na
mesec in največ sto sedemdeset ur na leto. Delovni dan lahko traja največ deset ur.
V kolikor se zaposleni strinjajo, lahko nadurno delo traja tudi preko letne časovne
omejitve, vendar največ dvesto trideset ur letno. Za omenjene prekoračitve mora
delodajalec vedno pridobiti pisno soglasje zaposlenega.
Hkrati pomeni nadurno delo za delodajalca dodaten strošek, ki ni zanemarljiv. To je
razlog, da skušamo na vsak način izkoristiti vire, ki jih imamo na voljo v
standardnem delovnem času osmih ur.
V podjetju MiVal d. o. o. smo pridobili podatke o opravljenih nadurah. Podatke smo
pridobili za leto 2013 in leto 2014. Število opravljenih nadur precej variira po
mesecih. Zakaj je temu tako, lahko pripišemo več razlogom:




povečanje obsega dela,
bolniške zaposlenih,
okvara stroja itd.

V letu 2013 so zaposleni v podjetju MiVal d. o. o. opravili skupaj 9410 nadur, v
povprečju je bilo to 784 ur na mesec.
V letu 2014 so zaposleni v podjetju MiVal d. o. o. opravili skupaj 9506 nadur, v
povprečju je bilo to 785 ur na mesec.
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4.4.1.1 Finančni vidik
Vsaka opravljena nadura predstavlja povprečen strošek: 10,15 EUR.
To pomeni, da je imelo podjetje v letu 2013 z nadurami strošek v velikosti:
95.511,5 EUR.
V letu 2014 je imelo podjetje z nadurami strošek v velikosti: 96.485,9 EUR.

4.4.2 Prenova procesa
4.4.2.1 Združevanje nalogov za zmanjšanje odpada in zmanjšanje časa
priprave
Ugotovili smo, da je ideja zmanjševanja nadur precej »široka« ideja. Sestavljena je
iz večih delov; predstavili bomo tri. Ena od podidej za zmanjševanje nadur je bila
združevanje nalogov z namenom hitrejše priprave strojev in zmanjšanje odpada.
Logično se zdi, da če bomo delo opravili hitreje, potem verjetno ne bo potrebe po
opravljanju nadur, s tem pa podjetje privarčuje strošek plačila dodatnega dela. Pri
združevanju nalogov se osredotočamo na take, ki imajo zelo podobne karakteristike
pri nastavitvi strojev. Delovni nalogi se lahko namreč precej razlikujejo. Iz tega
razloga lahko priprava za en nalog traja petnajst minut, za drugega pa dve uri.
Odvisno je seveda tudi od tega, kateri stroj gledamo. Če je to stroj za tiskanje,
poskušamo združiti take naloge, ki vključujejo podobne barve. Tiskarski stroj je
namreč sestavljen iz večih agregatov, ki nanašajo barve, iz katerih lahko dobimo
najrazličnejše odtenke. Vsak agregat vsebuje eno barvo. Če združimo nalog, ki
vsebuje eno od potrebnih barv, ki je enaka prejšnjemu nalogu, prihranimo na času
priprave enega agregata tiskarskega stroja.
Dodatno pri tej izboljšavi zmanjšamo odpad, ki nastane pri pripravi strojev, kar
ponovno pomeni določen prihranek. Pred polnim zagonom moramo namreč
preveriti, ali stroj deluje pravilno, pri tem pa vedno izgubimo nekaj pol kartona. Teh
naj bi bilo čim manj.
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Slika 26: Zmanjševanje odpada in časa priprave – kalkulacija (Vir: Podjetje MiVal
d. o. o., 2014)
S kalkulacijo na sliki 26 ugotovimo, da smo v letu 2014 (mesec januar do
september) porabili 4090 ton kartona. V letu 2013 smo porabili 5453 ton kartona.
Ugotovimo, da če bi zmanjšali izmet oziroma odpad za 0,25 %, bi prihranili 13 ton
kartona. Povprečna cena za tono kartona je 673 EUR. To pomeni, da bi prihranili
približno 9000 EUR. Zraven moramo prišteti še nastali odpad, ki ga tudi prodamo in
zaslužimo še dodatnih 8000 EUR.
Časovna slika je prav tako zanimiva. Slika 26 prikazuje izračun, ki nam pokaže,
kakšne razsežnosti ima učinkovita poraba razpoložljivega časa. Predvidimo, da bomo
s hitrejšo nastavitvijo stroja prihranili 33 minut. Ta čas upoštevamo za dve izmeni in
dva stroja (predvidimo, da mora večina artiklov skozi vsaj dva koraka v proizvodnji).
Pridemo do prihranka dveh ur na dan. Na mesečni ravni to pomeni 42 ur
prihranjenega časa. Ta čas pomnožimo s približno dvema zaposlenima, ki upravljata
stroje. Pridemo do skupnega prihranka 94,5 ur na mesec. Ko izračunan čas
pomnožimo še z urnima postavkama obeh delavcev, ugotovimo, da lahko
prihranimo več kot 20.000 EUR na letni ravni. Poleg tega ne potrebujemo velikih
vlaganj v kakršnokoli opremo, saj so spremembe zgolj organizacijske. Največjo
odgovornost za izvajanje te ideje predamo planerju proizvodnje. Ta mora redno
spremljati tekoča naročila in kar se da optimizirati izvedbo dela, tako da le-to
sovpada z novo idejo in z njo povezanimi spremembami.
Na sliki 27 vidimo proces priprave tiskarskega in izsekovalnega stroja. Zaposleni
morajo biti natančni in zbrani pri pripravi stroja. Morajo skozi nekaj korakov in
testno serijo, preden lahko polno zaženejo stroj. Pri tiskarskem stroju je prvi korak
nastavitev podajalne enote. Ta mora biti pripravljena na sprejem določenega
formata kartona. Med tem časom lahko drugi zaposleni na stroju pripravlja barvne
agregate. Na njih se pripravi barva, s katero se nato potiska pole kartona. Če je
potrebno, se nastavi lakirna enota. Potem se stroj pregleda in nastavi oziroma
pripravi še nekatere splošne dele stroja. Na koncu sledi še nastavitev izlagalne enote
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in testna serija, tako da se preveri, ali vse deluje brezhibno. Izlagalna enota pole
kartona zlaga na palete, ki jih nato odpelje viličarist. To je lahko zadnji korak in
paleta se odpelje na pakiranje ali pa jo viličarist prepelje k strojem za nadaljnjo
obdelavo.
Pripravo izsekovalnega stroja prav tako začnemo z nastavitvijo podajalne enote.
Nadaljujemo s pripravo izsekovalnega orodja. Ta je za vsako embalažo drugačen in
ga je potrebno pri vsakem nalogu zamenjati. Nadaljujemo z nastavitvijo obtrgovanja
odpada. S tem olajšamo delo sodelavcem pri nadaljnjih korakih. Če namreč sledi še
lepljenje, morajo zaposleni izsekane pole obtrgati, preden se jih lahko vstavi v lepilni
stroj. Ko pregledamo izsekovalni stroj in nastavimo morebitne splošne dele, moramo
prav tako nastaviti še izlagalno enoto. Ko naredimo test stroja s testno serijo pol in
je vse pravilno nastavljeno, lahko začnemo s polnim zagonom stroja.

Slika 27: Proces priprave tiskarskega in izsekovalnega stroja (Vir: Lastna izdelava,
2015)
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4.4.2.2 Združevanje nalogov z istim artiklom
V podjetju MiVal d. o. o. so po implementaciji ideje združevanja nalogov za namen
manjšega odpada in krajšega časa priprave iskali nadaljnje rešitve pri optimizaciji
proizvodnje in posledično zmanjšanje potrebnega časa za dokončanje dela. Ugotovili
smo naslednje: zaradi zahtev kupca se mora določeno število nalogov proizvajati
pod svojim delovnim nalogom, proizvajani artikel pa je enak. Pred to ugotovitvijo so
se omenjeni artikli oziroma delovni nalogi proizvajali ločeno. Primer: proizvajamo
delovni nalog A z artikli a. Ko tega končamo, stroj nastavimo za delovni nalog B, ki
vsebuje artikle b. Stroj je treba nastaviti. Ko končamo tega, pridemo do delovnega
naloga C, ki pa vsebuje artikle a. Torej je razlika samo v tem, da imamo ločen
delovni nalog, artikli pa so v nekaterih primerih enaki. To pomeni, da ko smo začeli
s proizvodnjo drugih artiklov, smo izgubili čas pri pripravi strojev in dodatnem
nepotrebnem odpadu.
Najbolj pomembno nalogo ima planer proizvodnje. On mora pregledati delovne
naloge in artikle, ki jih vsebujejo, in proizvodnjo urediti tako, da si bodo nalogi, ki
vsebujejo enake artikle, sledili zaporedno. Tako ne bo nepotrebnega nastavljanja
strojev, ki zahtevajo določen čas. Prav tako ne bo potrebno izvesti poizkusne serije,
saj smo pravilno delovanje že dosegli pri prvi pripravi strojev za enak artikel. Pri
tiskarskih strojih potrebujemo offset plošče, ki jih je potrebno izdelati za vsak
delovni nalog. Če združimo delovne naloge z istim artiklom, lahko uporabimo iste
offset plošče, kar ponovno pomeni prihranek.

Slika 28: Združevanje nalogov – opis ideje (Vir: podjetje MiVal d. o. o., 2014)
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Ker se delovni nalogi, ki vsebujejo iste artikle, pojavljajo vsak mesec, in ker so
potencialni prihranki, ki prihajajo iz te ideje, precejšnji, je izvršni tim idejo potrdil in
s tem se je začela njena vpeljava. Ta je vključevala predvsem dodatno
izobraževanje in pozornost planerja proizvodnje.
Na sliki 29 vidimo kalkulacijo za idejo združevanja nalogov z istim artiklom. Preko
izračunov lahko predvidimo potencial prihrankov. Planiramo, da se v vsakem
mesecu pojavi vsaj dvajset nalogov, ki vsebujejo iste artikle. Če to prenesemo na
priprave v tiskarni, to pomeni, da njihov čas zmanjšamo za 15 ur. Če štejemo, da
potrebujemo za delo na stroju približno dva delavca in strošek za njuno plačilo,
ugotovimo, da lahko zmanjšamo strošek za več kot 340 EUR na mesec. V
predelovalnem delu proizvodnje zmanjšamo priprave za polovico. To pomeni, da se
čas priprave zmanjša na 30 minut. Ko pomnožimo čas priprave 30 minut s
planiranimi 20-imi dvojčki, ugotovimo, da vsak mesec porabimo 22,5 ur manj za
opravljanje istega dela. Pri plačilu zaposlenih prihranimo približno 150 EUR. V
povprečju uporabljamo pri tiskanju embalaže štiri barve. To pomeni, da
potrebujemo štiri offset plošče, vsaka pa je v povprečju vredna približno 5 EUR. Ko
pomnožimo planiranih 20 enakih delovnih nalogov s štirimi ploščami, ki jih v
povprečju potrebujemo za tiskanje, s ceno plošče, ugotovimo, da prihranimo čez
380 EUR na mesec, v letu pa (če štejemo skupni prihranek pri offset ploščah in
prihranek pri časovnem zmanjšanju) čez 10.500 EUR.

Slika 29: Združevanje nalogov – kalkulacija (Vir: Podjetje MiVal d. o. o., 2014)
4.4.2.3 Priprava materiala za 2+ naloga vnaprej
Kot zadnjo med podidejami bomo predstavili ozadje ideje priprave materiala za vsaj
dva delovna naloga vnaprej. V podjetju smo ugotovili, da lahko pridemo do dodatnih
zmanjšanj potrebnega časa za izvedbo zahtevanega dela. Z vsako tako idejo
Gašper Mivšek: Zmanjševanje stroškov s pomočjo programa “PowerPack”

stran 62

Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

dodatno zmanjšamo potreben čas za opravljanje dela in zmanjšamo stroške. Le-te
ne zmanjšamo samo, ker zaposleni delo opravijo hitreje in se zmanjša število nadur,
ampak tudi na marsikaterem drugem področju, ki ga moramo spremeniti, če želimo
delo pospešiti. Ugotovili smo, da zaradi nepripravljenosti na delovne naloge v
proizvodnji izgubimo čas. Kot primer lahko navedemo tiskarno, v kateri se vsak dan
zaradi pomanjkanja določenih zadev izgubi ena ura časa. Za uspešno izvedbo
delovnega naloga potrebujemo:






tehnološko dokumentacijo,
offset plošče (za tiskarske stroje),
barve (za tiskarske stroje),
izsekovalno orodje (za izsekovalne stroje),
material.

Če katera od naštetih stvari manjka, izvedba delovnega naloga ni mogoča. Dokler
manjkajočega dela ne najdemo, ne moremo nadaljevati z delom. Na tak način
izgubljamo čas, zato se je pojavila ideja, da se bodo za vse delovne naloge
omenjene stvari pripravljale vnaprej.
Vpeljava te ideje zahteva spremembo dela pri nekaj zaposlenih. Na sliki 30 vidimo,
kako se v informacijski program vnaša mejnike vpeljevane ideje. Na tak način lahko
»širše« ideje razčlenimo na t. i. mejnike, tako da lažje spremljamo njeno
vpeljevanje. Pri prvem mejniku opazimo, da moramo nabavo materiala zagotoviti po
planu proizvodnje. Pri tem je pomembna dobra komunikacija med planerjem
proizvodnje in nabavnikom. Pisarne uredimo tako, da sta oba delavca blizu, tako da
je komunikacija med njima kolikor se da lahka.

Slika 30: Priprava materiala v naprej – mejniki (Vir: Podjetje MiVal d. o. o., 2014)
Naslednji mejnik je pravočasna dostava dokumentacije v studio. Zaposlena, ki je za
to zadolžena, je morala svoj način dela spremeniti tako, da studio ni nikoli v
zaostanku z urejanjem dokumentacije. Tam se namreč izvedejo zadnje priprave,
preden gre določen delovni nalog v proizvodnjo. Kot zadnji mejnik lahko navedemo
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obvestitev vodje tiskarne o planu za tekoči dan in dostava vseh tehničnih map. V ta
namen je podjetje kupilo motorizirane regale, ki omogočajo lažjo razvrstitev
dokumentov. Tako lahko takrat, ko določen dokument oziroma mapa potrebujemo,
le-tega tudi hitro najdemo. Izrisal se je proces, po katerem se pred vsakim
začetkom proizvodnje določenega delovnega naloga preveri, ali imamo ves potreben
material za proizvodnjo artiklov (slika 32). Z vpeljavo takega načina dela planiramo,
da bomo na leto prihranili 240 ur časa (slika 31). Če to pomnožimo s približno
dvema zaposlenima, ki ju oziroma potrebujemo za opravljanje dela, ugotovimo, da
prihranimo več kot 500 ur na leto. Pomnožimo še z urno postavko in pridemo do
letnega prihranka čez 5400 EUR.

Slika 31: Priprava materiala v naprej – kalkulacija
Da v prihodnosti ne bi prišlo do zastojev, se morajo zaposleni ravnati po procesu, ki
je narisan na sliki 32. Po pogovoru planerja proizvodnje z vodjo proizvodnje
zaposleni vedo, kako se bo proizvodnja artiklov odvijala. Tako imajo dovolj časa, da
uredijo vse potrebne zadeve, ki omogočajo uspešno izpolnitev delovnih nalogov.
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Slika 32: Proces preverjanja potrebnega materiala za izvedbo naloga (Vir: Podjetje
MiVal d. o. o., 2015)
4.4.2.4 Finančni vidik – za tri predstavljene ideje
Preden se lotimo vpeljave določene ideje, jo moramo oceniti, pregledati njen strošek
vpeljave in kakšen je njen morebiten finančni potencial. V podjetju MiVal d. o. o. se
je to vedno naredilo, izvršni tim pa je ideje potrdil ali zavrnil. Predstavili smo tri
ideje, ki so podjetju prinesle prihranke oziroma zmanjšale stroške. Poglejmo,
kolikšno vsoto predstavljajo vse tri ideje skupaj:


združevanje nalogov za zmanjšanje odpada in časa priprave
Prihranek: + 37.642 EUR/leto



združevanje nalogov z istim artiklom
Prihranek: + 10.590 EUR/leto
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priprava materiala za 2+ naloga v naprej
Prihranek: + 5481 EUR/leto

Skupaj: + 53.713 EUR/leto
Ugotovimo, da lahko z relativno majhnimi spremembami in investicijami pridemo do
znatnih prihrankov. Te lahko nato vlagamo v razvoj podjetja in skrbimo, da smo
boljši od konkurence.
Kot že omenjeno, smo predstavili samo 3 podideje »starševske« ideje
»zmanjševanje nadur«. V to je vključenih več kot 30 raznoraznih idej, ki
pripomorejo k hitrejšemu opravljanju dela in posledično zmanjšanju števila nadur ter
stroškov za podjetje. Informacijski program Powerpack omogoča, da spremljamo
finančno stanje vpeljanih idej. Tam imamo na voljo pregled nad planiranimi
prihranki in pa dejanskim stanjem. Navedemo lahko, da so vse podideje skupaj (tudi
nepredstavljene) v sedmih mesecih podjetju prinesle naslednji prihranek: + 50.912
EUR
Morda se to glede na planiran potencial idej ne zdi ogromno. Moramo se zavedati,
da vsaka ideja oziroma sprememba terja svoj čas, da pride do popolnega
potenciala. Zaposleni se morajo namreč navaditi na nov sistem oziroma način dela.
Glede na to, da je vpeljevanje idej postopno in da vsaka zahteva le del spremembe
dela, se zaposleni lažje na to privadijo, sčasoma pa nov način dela postane prav
tako rutinski, kot je bil pred spremembo.
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ZAKLJUČKI

V magistrski nalogi smo spoznali različne vidike stroškov, različne metode za
obvladovanje le-teh ter pregledali praktične primere iz podjetja MiVal d. o. o. V
prvemu delu naloge smo predstavili teoretični del stroškovnega ozadja. Ugotovili
smo, da so stroški cenovni izraz potroškov. Le-te lahko zmanjšamo, če zmanjšamo
porabo prvin poslovnega procesa ali zmanjšamo njihovo nabavno ceno. Skozi
nadaljevanje teoretičnega dela smo pregledali razne delitve stroškov, ki so za
proizvodno podjetje, kot je MiVal d. o. o., relevantni. Nekatere delitve stroškov
namreč ne ustrezajo omenjenemu podjetju in jih zato nismo pregledovali.
Poglavje o obvladovanju stroškov nam poda razumevanje konceptov vsake od
opisanih metod. Pregledali smo sedem metod:








koncept ciljnih stroškov
primerjalno presojanje (benchmarking)
koncept stalnih izboljšav
metoda ABC
koncept ravno ob pravem času
celovito obvladovanje kakovosti (TQM)
uravnoteženi izkaz poslovanja

Ugotovili smo, da so npr. metode koncept ciljnih stroškov, primerjalo presojanje,
koncept stalnih izboljšav, koncept ravno ob pravem času in celovito obvladovanje
kakovosti v delni ali celotni uporabi še danes. Vsaka od omenjenih metod poda
podlago za ustrezno spremljanje stroškov, primerjavo s podjetji v isti branži ali
načine, kako stroške učinkovito zmanjševati. Ugotovimo lahko, da koncept ciljnih
stroškov uporabljamo predvsem za namene izdelave kalkulacij. Te so še posebej
pomembne pri delu komercialistov, saj se na njihovi podlagi odločamo, po kakšni
ceni bomo kupcu ponudili proizvod.
Primerjalno presojanje se ponavadi v obravnavanem podjetju uporablja enkrat
letno. Takrat se rezultati, predvsem finančni, primerjajo bodisi s podjetji v isti
skupini ali s konkurenčnimi podjetji. To ni vedno preprosto, saj si načeloma
omenjenih podatkov ne delimo prav radi s konkurenco. Koncept stalnih izboljšav se
pravzaprav odraža v programu PowerPack, o katerem govorimo v poglavjih, ki
sledijo po obravnavi metod sodobnega obvladovanja stroškov. Tukaj se opazi
podobnost, saj oba programa oziroma metodi spodbujata stalno izboljševanje na
vseh področjih. Poleg tega bi lahko v stalno izboljševanje vključili tudi vpeljavo
metode 5S in npr. SMED (metoda za hitro menjavanje orodij na strojih).
Stalno govorimo o zmanjšanju stroškov. Hitro ugotovimo, da določen strošek
predstavlja tudi skladiščenje. Iz tega razloga poskušajo podjetja poslovati po metodi
ravno ob pravem času. Želimo si, da bi bil proizvod izdelan ob točno določenem
času in nato direktno prepeljan kupcu v njegovo proizvodnjo. Izziv pri tej metodi je
predvsem potreba po popolni uskladitvi večine služb v podjetju (od priprave,
planerja proizvodnje, proizvodnje same in logistike). V podjetju MiVal d. o. o. so se
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odločili za metodo OTIF (angl. on time in full). Preko te metode se spremlja točnost
dobav, količina in njihova kakovost. Vsak mesec se pregleda rezultate. Kot dobro
opravljeno delo se štejejo točnost dobave in njena odlična kakovost v vsaj 95
odstotkih primerov. Ugotovimo lahko, da metoda poda jasno sliko o rezultatih o
točnosti dobav, pravilnosti količine in njihovi kakovosti in zaposlene motivira k temu,
da bi vsak mesec presegli mejo 95-odstotne uspešnosti.
Metode, ki so se izkazale kot neprimerne za podjetje MiVal d. o. o., so metoda ABC,
celovito obvladovanje kakovosti in uravnoteženi izkaz poslovanja. Pri metodi ABC se
je izkazalo, da podjetju manjka določen del informacijske podpore, ki bi bila pri
zagotavljanju vseh potrebnih podatkov, ki jih metoda ABC potrebuje, nujna. Poleg
tega se je njeno uvajanje izkazalo za zelo zahtevno in drago, željeni pozitivni učinki
pa niso bili doseženi. V obravnavanem podjetju nastaja večina stroškov na mestih,
ki jih lahko klasificiramo po delovnih nalogih, splošnih stroškov pa ni veliko. Iz
naštetih razlogov se metode ABC ni vpeljevalo v poslovanje podjetja. Celovito
obvladovanje kakovosti je metoda, ki se v podjetje še ni vpeljevala v celoti.
Uporabljajo se določeni deli, ki doprinesejo k izboljšanju kakovosti na svojem
področju. Kot del obvladovanja kakovosti bi lahko navedli vpeljane ISO standarde
(ISO 9001 in ISO 14001). Stalno se spremlja kakovost proizvodov in išče vzroke, ki
so pripeljali do morebitne reklamacije. Kot prostor za izboljšanje bi lahko navedli
spremljanje zadovoljstva kupcev. Metode uravnoteženega izkaza poslovanja se ne
uporablja, saj lastniki podjetja MiVal d. o. o. uravnotežijo finančne rezultate s kazalci
kot npr. nesreče pri delu in merjenju klime v podjetju.
S pomočjo metod obvladovanja stroškov podjetje MiVal d. o. o. dosega sedanji nivo.
Metode obvladovanja stroškov so podjetju pomagale položiti temelj za nadaljnje
izboljševanje. Ker lahko podjetje sedaj bolje opazi, kje stroški nastajajo, lahko tudi
prej opazijo, kje so možnosti za njihovo zmanjšanje (potrdimo lahko tezo 1). Stanje
je bilo v preteklosti precej slabše. Stroški poslovanja so bili previsoki, podjetje pa je
komaj ohranjalo svojo konkurenčnost. Po izboljšavi v mnogih delih podjetja so se
stroški zmanjšali, procesi izboljšali tako, da so postali stroškovno in časovno
učinkovitejši, izboljšala pa se je tudi motivacija zaposlenih, saj so ugotovili, da
podjetje upošteva njihova mnenja in ideje. Pri posredovanju in informacijski podpori
igra veliko vlogo program PowerPack. Z njegovo podporo se je povečalo število idej
na vseh področjih v podjetju, posledično pa tudi produktivnost (potrditev teze 2 in
3). Zmanjšali so se stroški in povečala motivacija zaposlenih.

5.1

OCENA UČINKOV IN UVEDBA IZBOLJŠAV

Vsaka od omenjenih vpeljanih metod za obvladovanje stroškov je prinesla svoje
pozitivne učinke. Brez omenjenih metod bi bilo poslovanje v podjetju zelo oteženo
ali pa po vsej verjetnosti sploh ne bi bilo več možno; podjetje bi torej propadlo. Za
vsako podjetje, ki posluje v današnjih negotovih poslovnih časih, je bistvenega
pomena, da se osredotoči tudi na stroškovno učinkovitost; izdelek mora proizvesti
kar se da hitro, kakovostno in s takimi procesi, ki zahtevajo čim manj trošenja
poslovnih prvin.
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Pri podjetju MiVal d. o. o. smo navedli dva primera prenove poslovnega procesa.
Prvi primer je bil predlog ločevanja odpadnega papirja in prodaja le tega po višji
ceni. Ugotovili smo, da smo s sorazmerno preprostim načinom dosegli ločevanje
papirja in njegovo prodajo po višji ceni. V proizvodnji podjetja MiVal d. o. o. namreč
nastaja odpadni papir nižje kvalitete in odpadni papir, ki ga uporabljamo za izdelavo
zloženk za farmacevtsko industrijo. Slednji mora biti višje kakovosti. Problem
ločevanja smo rešili s sistemom vozičkov, ki odpadni farmacevtski papir prepeljejo k
preši, da se iz njega izdelajo bale odpadnega papirja, ki se ga lahko proda po višji
ceni. Odpadni papir nižje kakovosti se prepelje po sistemu tekočih trakov direktno k
preši. Optimizacija omenjene rešitve bi bila v smeri, da bi izdelali sistem tekočih
trakov posebej za transport papirja farmacevtske industrije. Sedaj imajo nalogo
transporta vozičkov s farmacevtskim papirjem viličaristi.
Drugi primer predstavlja večji problem. Cilj je bil, da bi zaposlenim v podjetju MiVal
d. o. o. zmanjšali število nadur. To zahteva drugačno organizacijo dela in
spremembo določenih procesov. Zmanjšanje nadur zaposlenih smo poimenovali
»parent« ideja oziroma »starševska« ideja. Ta vsebuje mnogo podidej, ki prispevajo
k hitrejšemu opravljanju dela oziroma njegovi optimizaciji in posledično zmanjšanju
potrebnega časa za dokončanje določenega opravila. Predstavili smo tri podideje:




združevanje nalogov (zmanjšanje odpada pri pripravi in zmanjšanje časa
priprave)
združevanje nalogov z istim artiklom
priprava materiala za 2+ naloga vnaprej

Pri združevanju nalogov smo bili pozorni predvsem na to, da smo združili take, ki
zahtevajo podobno nastavitev strojev. S tem namreč zelo pospešimo pripravo
strojev in tako zagotovimo hitrejši potek dela. Z združevanjem nalogov z istim
artiklom odstranimo določen pripravljalni čas strojev in odstranimo strošek ponovne
izdelave offset plošč. Določeni kupci želijo namreč, da se dobava izvrši na tak način,
da je potrebna izdelava nekaterih artiklov pod svojim delovnim nalogom, artikli pa
so dejansko isti. Zadnja od predstavljenih podidej je priprava materiala za 2+
naloga vnaprej. Pri tej izboljšavi želimo, da je za izdelavo vse pripravljeno že nekaj
časa, preden do te dejansko pride. Ne želimo namreč izgubljati časa z iskanjem
dokumentov, materiala ali česa podobnega takrat, ko bi morali že začeti s
proizvajanjem artikla.
Vsaka od idej podjetju prinaša določen pozitiven finančni učinek. Če seštejemo
predvidevano zmanjšanje stroškov oziroma prihranek podjetju za vse predstavljene
ideje, pridemo do naslednjih rezultatov:
+ 13.000 EUR/leto  ločena prodaja odpadnega papirja farmacije in ostale
proizvodnje
+ 37.642 EUR/leto  združevanje nalogov za zmanjšanje odpada in časa
priprave
+ 10.590 EUR/leto  združevanje nalogov z istim artiklom
+ 5481 EUR/leto  priprava materiala za 2+ naloga vnaprej
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SKUPAJ: + 66.713 EUR/leto
Zgornja številka predstavlja potencialni prihranek, ki ga podjetje lahko letno doseže.
Vidimo, da številka ni ravno nizka. Do tega prihranka smo prišli predvsem z
drugačno organizacijo dela, minimalnimi vložki v določeno opremo in spremembami
procesov. Pri prvem predstavljenem primeru smo morali kupiti nekaj vozičkov za
prevoz papirja, nekaj pa jih je podjetje že imelo. Poleg tega smo spremenili proces
stiskanja odpadnega papirja, in sicer smo dodali del, kjer mora odpadni papir
zaposleni na preši ločiti in narediti dve različni vrsti bal odpadnega papirja.
Ugotovimo, da je proces nezahteven, vložki v izboljšavo minimalni, dodaten zaslužek
pa nezanemarljiv.
Pri drugem obsežnejšem primeru je bilo dela nekoliko več, vendar se je bilo prav
tako potrebno osredotočati predvsem na organizacijske spremembe. Zmanjšanje
nadur zaposlenih smo dosegli z združevanjem nalogov (zmanjšanje odpada pri
pripravi in zmanjšanje časa priprave), združevanjem nalogov z istim artiklom in
pripravo materiala za 2+ naloga vnaprej. Prvi dve ideji vključujeta predvsem
planerja proizvodnje. On mora namreč potek izdelave delovnih nalogov organizirati
tako, da sovpadajo s predlaganimi spremembami. Pripravo materiala vnaprej mora
organizirati predvsem vodja proizvodnje. Pri tem sodeluje z nabavnikom podjetja in
zaposlenimi, ki pomagajo pri organizaciji logistike. Za primerjavo lahko navedemo,
da je podjetje MiVal d. o. o. z vsemi podidejami skupaj (tudi nepredstavljenimi) v
sedmih mesecih doseglo dejanski prihranek 50.912 EUR. Številka se mogoče na prvi
pogled ne zdi ogromna (glede na to, da je pri drugem primeru podidej okoli 20),
vendar se moramo zavedati, da zaposleni potrebujejo določen čas, da se navadijo
na nov način dela. Ko bodo jemali nov način dela za rutinskega, se bodo tudi ideje
približale potencialnim finančnim izboljšavam. Ponovno lahko rečemo, da se
sprememba organizacije dela podjetju izplača, saj opravljanje dela poteka hitreje,
manj je nadur in zato je tudi strošek plačila dela manjši.

5.3

MOŽNOSTI NADALJNJEGA RAZVOJA

Izboljševanje podjetja ni cilj, ki ga želimo doseči, potem pa se zgodba konča.
Izboljševanje podjetja je proces, ki se nikoli ne konča in se stalno nadaljuje in
dopolnjuje z novimi idejami in inovacijami z namenom, da smo stalno konkurenčni
in boljši od ostalih. Pomembno je, da dosegamo kratkoročne cilje, ki smo si jih
zastavili (npr. vpeljava nove ideje oziroma izboljšave). Če gledamo »široko« sliko,
ne moremo nikoli reči, da smo z izboljševanjem zaključili. Ko bomo vpeljali določeno
izboljšavo, se bodo pokazale možnosti za nadaljnji razvoj na podlagi te izboljšave ali
pa se bo možnost pokazala kje drugje.
Predstavljen program PowerPack podaja informacijsko podporo in teoretično
podporo iskanju in vpeljevanju novih idej zaposlenih v podjetju. Preko teoretične
podlage lahko razumemo, kje in kako nam želi program pomagati. Preko
informacijske podpore pa lahko spremljamo, katere ideje so potrjene za vpeljavo, v
kateri fazi vpeljave so, kakšni so morebitni pozitivni učinki vpeljanih idej itd.
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Možnosti nadaljnjega razvoja so velike. Že v začetku je bil program PowerPack
vpeljan z mislijo na prihodnost. Cilj je bil, da se ustvari določen tempo, s katerim naj
bi zaposlenim prišlo v zavest, da se mora podjetje stalno izboljševati in da
vpeljevanja novih idej ne bo nikoli konec. Ob tem se je ustvarilo informacijsko
okolje, preko katerega je predstavljanje novih idej oziroma izboljšav za zaposlene
zelo preprosto. Delo se olajša tudi vodilnim zaposlenim, saj lahko ideje hitro ocenijo
in pregledajo možnosti za njihovo vpeljavo.
Možnosti za izboljšave se ne kažejo samo v proizvodnem delu. Tako lahko npr.
ugotovimo, da imajo komercialisti v podjetju zelo veliko dela z razno 'papirologijo', ki
jim predstavlja veliko časovno omejitev. Pregledovanje, izpolnjevanje in pošiljanje
raznih dokumentov so opravila, ki sicer morajo biti izpolnjena, da se lahko zagotovi
sledljivost poslovanju. Bolje bi bilo, da bi čas, ki ga porabijo za delo z dokumenti,
porabili npr. za iskanje novih kupcev in tako povečali možnosti za nova naročila.
Najti bi morali možnosti, kako njihovo delo bolje informacijsko podpreti in tako
zmanjšati število dokumentov, s katerimi imajo opravka, ali pa delo z njimi pospešiti.
Če bi zmanjšali potrebo po tiskanju vsakega dokumenta, bi se na letni ravni
zagotovo pozitivno finančno poznalo pri porabi pisarniškega materiala, saj bi npr.
potrebovali precej manj pisarniškega papirja.
Ne smemo pozabiti, da moramo izboljšave iskati na vseh področjih in ne samo v
proizvodnji. Lahko se zgodi, da se nam pri tej zdi, da so izboljšave najbolj očitne in
mogoče tudi lahke za vpeljavo, vendar moramo včasih pogledati »širše« in možnosti
opaziti tudi v drugih sektorjih podjetja.
Rečemo lahko, da je podjetje MiVal d. o. o. na pravi poti. Uporaba programa
PowerPack je prinesla pozitivne učinke, s katerimi moramo nadaljevati tudi v
prihodnosti. S pomočjo vseh zaposlenih jih bo podjetje zagotovo tudi doseglo.
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KRATICE IN AKRONIMI
TQM:
JIT:
KPI:
SMED:
OTIF:
VZD:
PPV:

total quality management – celovito obvladovanje kakovosti
just in time – ravno ob pravem času
key performance indicator – ključni kazalniki uspeha
single-minute exchange of dies – metoda za hitro menjavanje orodij
on time in full – metoda ob pravem času v celoti
zakon o varnosti in zdravju pri delu
pravilnik o požarni varnosti
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