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35
Literatura
36

Izračun neposrednih proizvajalnih stroškov in določanje prodajnih cen
proizvodov v izbranem podjetju
Povzetek
Določanje prodajnih cen je ena izmed najzahtevnejših nalog poslovodstva. Da bi dosegli zadovoljivo donosnost, morajo biti prihodki od prodaje proizvodov ali storitev
dovolj veliki, da pokrijejo vse stroške poslovanja in zagotovijo zadovoljiv dobiček.
Iz tega razloga mora prodajna cena posameznega proizvoda pokrivati vse njegove
neposredne stroške, ustrezen del posrednih stroškov in zagotoviti zadovoljiv dobiček.
V delu diplomskega seminarja sem določil prodajne cene proizvodov nemškega podjetja, ki ima zaradi lastnosti proizvajalnega procesa težave pri izračunu neposrednih
proizvajalnih stroškov.

Calculating direct manufacturing costs and pricing products in a chosen
company
Abstract
The determination of selling prices is one of the most demanding manegerial tasks.
In order to achive the satisfying return the sales revenues must be enough high to
cover total operating costs and to assure the satisfying profitability. Therefore each
selling price of a product has to cover all of its direct costs, a corresponding part of
its indirect costs and it has to assure the projected profit. The purpose of my thesis
was to price products for a German company, which has problems calculating direct
manufacturing costs because of nature of its manufacturing process.

Math. Subj. Class. (2010): 91B24, 91B32
Ključne besede: prodajna cena, neposredni proizvajalni stroški, poslovodno računovodstvo, kalkulacija, proizvodno podjetje
Keywords: selling price, direct manufacturing costs, mangement accounting, calculation, manufacturing company

1. Uvod
Prodajne cene proizvodov ali storitev so cene, po katerih podjetje prodaja svoje
proizvode ali storitve kupcem. Te morajo ustrezati dvema kriterijema (Kavčič,
Klobučar Mirovič & Vidic, 2007, str. 29):
• biti morajo sprejemljive za kupce;
• biti morajo dovolj visoke, da podjetju pokrijejo vse stroške, ki zadevajo prodajni proizvod, in prispevajo k dobičku podjetja.
Podjetje mora zato pri oblikovanju prodajnih cen upoštevati upoštevati uporabnike
(kupce), tekmece in stroške.
V delu diplomskega seminarja se bom posvetil določanju prodajnih cen na primeru
proizvodnega podjetja, ki ima zaradi lastnosti svojih proizvodov, ti so namreč izdelani po posebnih zahtevah naročnika, težave pri izračunu ene izmed komponent
kalkulacije prodajne cene, in sicer neposrednih proizvajalnih stroškov. Cilj naloge je
izdelati kalkulacijo, s katero bodo na oddelku prodaje določali prodajne cene proizvodov.
Preden bomo začeli z izračunom prodajnih cen na primeru izbranega podjetja, se
bomo spoznali s problematiko določanja prodajnih cen v teoriji in načini kalkuliranja
prodajne cene. V ta namen bomo predstavili vse pomembne prvine poslovodnega
računovodstva, ki so za razumevanje te problematike nujno potrebne.
Zaradi zaupnosti podatkov o stroškovnih cenah podjetja, le tega v dela ne bom
poimenoval.
2. Stroški
2.1. Opredelitev stroškov. Stroški so cenovno izraženi potroški prvin poslovnega
procesa, ki nastopajo pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev (Kavčič et
al., 2007, str. 29).
Poznamo štiri temeljne prvine, ki se trošijo v poslovnem procesu (Čadež & Hočevar,
2008, str. 5):
• delovna sredstva (stroji, naprave, inštalacije, orodja, prevozna sredstva, inventar, zgradbe, zemljišča, dolgoletni nasadi in osnovna čreda),
• predmeti dela (surovine, material, polproizvodi, energija),
• storitve (prevozne storitve, popravila, poštne in druge storitve) in
• delavci in njihove delovne sile.
Čadež in Hočevar (2008, str. 6) nadalje trdita, da cenovno (vrednostno) izražavo
potroškov načeloma dobimo kot zmnožek porabljenih ali obrabljenih količin zgoraj
naštetih temeljnih prvin z njihovimi cenami oziroma obračunskimi postavkami.
O stroških pa ne moremo govoriti v naslednjih primerih (Kavčič et al., 2007, str.
29):
• Nimamo opravka s kakšno izmed prvin poslovnega procesa.
• Kakšna izmed prvin poslovnega procesa se ne troši, čeprav je navzoča pri
poslovnem procesu.
• Prvine poslovnega procesa ni mogoče izraziti vrednostno ali za njeno pridobitev niso potrebna denarna sredstva.
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• Cenovno izraženi potroški niso smiselno povezani z nastajanjem poslovnih
učinkov.
• Cenovno izraženi potroški prvin prekoračujejo utemeljeni znesek pri prizadevanju po doseganju poslovnih učinkov.
2.2. Razvrščanje stroškov. V literaturi obstajajo različne razvrstitve stroškov.
Nekaj najpomembnejših je prikazanih v tabeli 1.

Tabela 1. Prikaz vrst stroškov po različnih kriterijih
KRITERIJ ZA RAZVRŠČANJE KATEGORIJE STROŠKOV
Izvor glede na prvine

Stroški amortizacije

poslovnega procesa

Stroški materiala

(naravne vrste stroškov)

Stroški dela
Stroški storitev

Poslovne funkcije

Stroški proizvodnje
Stroški nabave, prodaje, uprave

Obdobje vplivanja na

Stroški, ki se zadržujejo v zalogah proizvodov

poslovni izid

Stroški, ki so neposredno odhodki

Izbiranje med poslovnimi

Relevantni stroški

alternativami

Nerelevantni stroškii

Odzivanje na spremembe v

Stalni stroški

obsegu poslovanja

Spremenljivi stroškii

Pripisovanje stroškovnim

Neposredni (direktni) stroški

nosilcem

Posredni (splošni) stroški

Obdobje nastanka

Planirani (načrtovani) stroški

stroškov

Obračunski (uresničeni) stroški

VIR: Čadež in Hočevar (2008)
Za potrebe poslovodskega odločanja lahko kot ključne izpostavimo predvsem zadnje
štiri razvrstitve stroškov:
• pomen pri managerskem odločanju (relevantni in nerelevantni),
• odzivanje na spremembe v obsegu poslovanja (stalni in spremenljivi),
• pripisovanje stroškovnim nosilcem (neposredni in posredni stroški),
• obdobje nastanka (planirani in uresničeni stroški)
Skladno s ciljem moje naloge bom v nadaljevanju podrobneje predstavil le kategoriji stroškov z vidika obdobja nastanka stroškov, torej planirane (načrtovane oziroma predračunske) in obračunske (uresničene) stroške, in z vidika pripisovanja
stroškovnim nosilcem, torej neposredne in posredne stroške. Natančne predstavitve preostalih razvrstitev stroškov iz tabele 1 so dostopne v knjigi Poslovodno
računovodstvo (Kavčič et al., 2007, str. 31-40).
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3. Predračunski in obračunski stroški
Stroške moramo poznati, preden se začne proizvajalni proces in tudi potem, ko
je že končan. Glede na to ali ugotavljamo stroške za naprej ali nazaj (temu vidiku
bi lahko rekli časovni vidik ugotavljanja stroškov), ločimo predračunske (stroške v
predračunih) in obračunske (stroške v obračunih) stroške. Za poslovne odločitve je
ta vidik razvrščanja stroškov med najpomembnejšimi (Kavčič et al., 2007, str. 32).
Predračunski oziroma načrtovani stroški so zelo koristni pri sprejemanju poslovnih
odločitev, saj so te praviloma usmerjene naprej, ne nazaj.1 Tudi obračunske informacije se izkažejo za zelo pomembne, kadar potrebujemo podlago za popravljalne
odločitve (Kavčič et al., 2007. str. 30).2
V vsakem podjetju tako morajo delati tako predračunske kot obračunske kalkulacije
stroškov, saj sicer (Kavčič et al., 2007, str. 45):
• ne vedo, koliko jih bo kaj stalo;
• ne morejo pravočasno sprejeti popravljanih odločitev, takrat kadar je je dejansko stanje drugačno od predvidenega;
• ne vedo, ali je bilo predvideno uresničeno in kaj je treba drugače upoštevati
pri predračunavanju za naslednje leto.
Več na temo kalkulacij bomo spoznali v nadaljevanju.
4. Neposredni in posredni stroški
Da bi poslovodstvo podjetja lahko sprejelo prave odločitve o proizvodnji in prodaji proizvodov oziroma storitev, potrebuje podatke o stroških le teh. (Čadež &
Hočevar, 2008, str. 97). Ponavadi se v podjetjih srečujemo z razvejenim proizvajalnim programom. Stroškov v takem primeru ne opazujemo le na ravni podjetja
kot celote, temveč tudi na ravni proizvajalnega programa; celo več: na ravni posameznega stroškovnega mesta in posameznega stroškovnega nosilca (Turk, Kavčič
& Kokotec - Novak, 2003, str. 103). To je naloga stroškovnega računovodstva,
dela celotnega računovodskega sistema, ki spremlja stroške za potrebe poslovodskega
odločanja in finančnega računovodstva. Čadež in Hočevar (2008, str. 97) menita,
da vsako podjetje (in tudi zavodi), ne glede na to ali je proizvajalno ali storitveno,
potrebuje neke vrste stroškovno računovodstvo.
4.1. Stroškovni nosilec. Stroškovni nosilec je le tehnično ime za namen, za katerega se ugotavljajo stroški. Kot nameni se lahko pojavljajo proizvodi, oddelki,
projekti, kupci ali druge stvari in aktivnosti. Ugotavljanje stroškov po stroškovnih
nosilcih najpogosteje vključuje dva procesa (Čadež & Hočevar, 2008, str. 97):
(1) zbiranje stroškov po njihovih vrstah (na primer stroški materiala, stroški
dela itd.) in
(2) razporejanje stroškov na enega ali več stroškovnih nosilcev.
1Prodajno

ceno je na primer treba postavljati prej, kot je mogoče obračunati uresničene stroške,
ki zadevajo proizvod ali storitev.
2V povezavi s primerom zgoraj si popravljalno odločitev lahko predstavljamo kot odločitev o spremembi prodajne cene, potem ko smo z obračunskimi stroški ugotovili neustreznost planiranih
stroškov in s tem tudi posledično prodajne cene.
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Slika 1. Zbiranje in razporejanje stroškov

VIR: Čadež in Hočevar, 2008

Slika 1 prikazuje oba navedena procesa na primeru stroškov materiala. V prvi fazi
materialne stroške zberemo, nakar jih razporedimo na oddelke, ki ta material uporabljajo v proizvodnem procesu. Materialne stroške določenega končnega proizvoda
dobimo kot seštevek stroškov materiala, ki je bil razporejen na različne oddelke.
4.2. Stroškovno mesto.
4.2.1. Opredelitev stroškovnega mesta. Stroškovno mesto bi lahko opredelili kot
funkcijsko, prostorsko ali stvarno zaokrožen del podjetja, na katerem ali v zvezi s katerim se pri poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče razporejati na stroškovne
nosilce (proizvode) in je zanje nekdo odgovoren. Bistvo opredelitve stroškovnega
mesta je torej v dvojem (Čadež & Hočevar, 2008, 128):
• omogočiti popolnejši obračun stroškov po stroškovnih nosilcih in
• omogočiti pregled gibanja stroškov na tistih področjih, kjer nastaja zanje
odgovornost.
4.2.2. Razčlenitev stroškovnih mest. Stroškovna mesta lahko razčlenimo na (Čadež
& Hočevar, 2008):
• temeljna oziroma proizvajalna stroškovna mesta in
• pomožna oziroma servisna stroškovna mesta.
Proizvajalna stroškovna mesta so tista stroškovna mesta, kjer se proizvaja proizvod in njegovi deli. Vsa druga stroškovna mesta so servisna oziroma pomožna
stroškovna mesta, ki zagotavljajo storitve za proizvajalna oziroma druga servisna
stroškovna mesta (Čadež & Hočevar, 2008).
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4.3. Opredelitev neposrednih in posrednih stroškov. Kot osnovno merilo za
razčlenitev stroškov na neposredne (direktne) in posredne (splošne, indirektne) uporabljamo dejstvo neposredne oziroma posredne povezave teh stroškov s posameznimi
proizvodi, storitvami ali drugimi stroškovnimi nosilci (Čadež, 2013, 78).
Potemtakem je enostavno izpeljati, da so neposredni stroški tisti stroški, ki jih
lahko neposredno (direktno) povežemo s posameznimi proizvodi, storitvami ali drugimi stroškovnimi nosilci, torej stroški, ki jih je stroškovni nosilec sam povzročil.
Strošek porabljenega materiala je tipičen predstavnik te skupine.
Ravno nasprotno lahko opredelimo posredne (splošne) stroške. To so stroški, ki
jih ne moremo neposredno povezati s posameznimi proizvodi, storitvami ali drugimi
stroškovnimi nosilci, saj so povezani z več kot enim stroškovnim nosilcem. Tipičen
predstavnik te skupine je direktorjeva plača.
V podjetjih je razvrstitev med neposredne in posredne stroške odvisna tudi od tega,
kakšne informacije poslovodstvo potrebuje za odločanje in kako se stroški razlikujejo po posameznem stroškovnem nosilcu. Podjetja bi seveda želela čim večji delež
vseh stroškov razporediti med neposredne stroške, saj se zaradi takšne razvrstitve stroškov lažje odločajo. Natančno raporejanje stroškov pa seveda pomeni večje
stroške pri delovanju stroškovnega računovodstva, tako da se poslovodstvo podjetja
pogosto odloči, da se bodo določeni stroški obravnavali kot splošni stroški (Čadež &
Hočevar, 2008, str. 98-100).
Razumevanje koncepta neposrednih in posrednih stroškov bo zelo pomembno v nadaljevanju, kjer bomo spoznali elemente celotnih stroškov (polno lastno ceno)
stroškovnega nosilca.
4.4. Polna lastna cena. Polna lastna cena je seštevek vseh stroškov, ki nastanejo
v zvezi z določenim proizvodom ali storitvijo (Čadež, 2013, str. 81).
Ko torej v podjetju proučujejo posamezen proizvod ali storitev (stroškovni nosilec)
z vidika polne lastne cene, jih zanimajo vsi stroški, ki jih je ta stroškovni nosilec
povzročil. Izračun polne lastne cene se tako v večini primerov prevede v kompleksno
opravilo, saj je potrebno stroškovnemu nosilcu pripisati tako neposredne kot posredne stroške. Pri prvih ne pride do težav, saj le te povzroči stroškovni nosilec sam,
medtem ko pri posrednih stroških pripis stroškovnemu nosilcu ni tako enostaven, saj
so posredni stroški odraz več stroškovnih nosilcev.
Posredne stroške posameznim proizvodom ali storitvam pripišemo s pomočjo podlag,
ki morajo biti izbrane tako, da kažejo njihovo povezanost s stroški, ki jih razporejamo na posamezen proizvod ali posamezno storitev (Turk et al., 2003, str. 104).
Ta koncept si bomo podrobneje ogledali v nadaljevanju.
4.4.1. Elementi polne lastne cene. Elemente polne lastne cene lahko razčlenimo tako,
kot je razvidno na sliki 2.
Neposredni stroški materiala. Neposredni material je tisti material, katerega
vsebuje končni proizvod in je razporejen na proizvedene proizvode po načelu ekonomičnosti (na primer blago za izdelavo obleke). Z ekonomičnostjo v tem primeru
mislimo na pretehtanje koristi delovanja stroškovnega računovodstva nad stroški delovanja tega istega, ki jih ustvarimo z ugotavljanjem stroškov porabe materiala po
8

Slika 2. Elementi polne lastne cene proizvoda

VIR: Čadež, 2013

proizvodih. Materialu, ki ga zaradi vidika ekonomičnosti oziroma bolje rečeno neekonomičnosti ne vključimo v neposredne stroške, pravimo posredni ali pomožni
material. Le ta vstopi v izračun polne lastne cene kot del enote posredni (splošni)
proizvajalni stroški, ki jo bomo opisali v nadaljevanju. Pomožni material so lahko
strojna olja, olje, ki ga uporabljajo v kuhinjskih restavracijah za kuhanje in podobno
(Čadež & Hočevar, 2008, str. 102).
Neposredni stroški dela. Neposredni stroški dela so tisti, ki jih lahko brez težav
razporedimo na proizvode po načelu ekonomičnosti. Sem spadajo plače delavcev
za strojem oziroma delavcev, ki delajo v proizvodnji določenega proizvoda, ali pa
stroški delovnega časa popravljalca televizorjev, ki ga je ta porabil za popravilo
sprejemnika (popravilo je v tem primeru stroškovni nosilec). Podobno kot pri neposrednih stroških materiala se lahko tudi tu zgodi, da smo bodisi nezmožni neposredno
razporediti določen strošek dela na proizvod bodisi imamo pri ugotavljanju stroškov
dela po proizvodih prevelike stroške. Takim stroškom pravimo posredni stroški
dela in kot del splošnih proizvajalnih stroškov vstopajo v izračun polne lastne cene.
Posredni stroški dela so na primer plača mojstra, ki nadzira proizvodnjo več vrst
proizvodov, plača voznika viličarja, plača varnostnika in podobno (Čadež & Hočevar,
2008, str. 102).
Neposredna lastna cena oziroma neposredni proizvajalni stroški. Na sliki 2
vidimo, da so neposredni proizvajalni stroški nič drugega kot seštevek neposrednih
stroškov materiala in neposrednih stroškov dela. V nekaterih podjetjih, kjer so
stroški energije zelo pomembni, med neposredne proizvajalne stroške uvrščajo tudi
stroške električne energije (Čadež & Hočevar, 2008, str. 103).
Posredni (splošni) proizvajalni stroški. Posredni proizvajalni stroški vključujejo vse posredne proizvajalne stroške oziroma vse druge proizvajalne stroške, ki
niso opredeljeni kot neposredni stroški materiala ali dela. Najpogostejši primeri teh
stroškov so stroški energije, vzdrževanja, amortizacije itd (Čadež & Hočevar, 2008,
str. 103).
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Sodobna računalniška strojna in programska oprema v zadnjih časih igra veliko
vlogo pri ugotavljanju neposrednih stroškov, saj je le to naredilo bolj stroškovno
sprejemljivo kot je včasih bilo. Posledično lahko v podjetju več splošnih stroškov
razporedijo na stroškovne nosilce neposredno, kar privede do natančnejših in koristnejših informacij o stroških proizvodov in oddelkov (Čadež & Hočevar, 2008,
str. 103).
Proizvajalna lastna cena oziroma celotni proizvajalni stroški. Na sliki 2
vidimo, da pomeni seštevek neposrednih proizvajalnih stroškov in splošnih proizvajanih stroškov celotne proizvajalne stroške. V proizvajalnih podjetjih tem stroškom
pogosto pravijo stroški (vrednost) zaloge, saj so to stroški, s katerimi se praviloma vrednoti zaloga dokončane in nedokončane proizvodnje (Čadež & Hočevar,
2008, str. 103).
Stroški prodaje. Stroške prodaje lahko razčlenimo na stroške marketinga in
stroške razpečave (distribucije). Stroški marketinga oziroma prejema naročil
vključujejo stroške plač prodajnega osebja, stroške oglaševanja, predstavitev, stroške
potovanj, katerih namen je pridobitev naročila in podobno. S stroški razpečave
oziroma s stroški izpolnitve naročila pa so mišljeni vsi stroški, ki so povezani z dokončanimi proizvodi po njihovi proizvodnji. To so stroški skladiščenja, transporta
in izstavljanja računov (Čadež & Hočevar, 2008, str. 103).
Stroški uprave in drugi splošni stroški. Te vrste stroškov vključujejo vse
stroške, ki niso bili vključeni v prejšnje vrste stroškov. To so stroški, ki nastanejo v upravi, v administraciji, v razvojno-raziskovalnih oddelkih, stroški odnosov z
javnostjo, stroški donatorstva in podobno (Čadež & Hočevar, 2008, str. 104).
Polna lastna cena je potemtakem preprosto seštevek neposrednih proizvajalnih
stroškov, splošnih proizvajalnih stroškov, stroškov prodaje, stroškov uprave in vseh
preostalih splošnih stroškov (slika 2) (Čadež & Hočevar, 2008, str. 104).
4.5. Določanje prodajne cene na podlagi polne lastne cene. Prodajne cene
prozvodov ali storitev so tiste cene, po katerih podjetje prodaja svoje proizvode
ali storitve kupcem (Kavčič et al, 2007, str. 505). Temeljni cilj gospodarjenja je
doseči zadovoljiv (načrtovan) dobiček na investirana sredstva oziroma kapital. Poslovanje podjetja bo uspešno, če bodo prihodki od prodaje različnih vrst proizvodov
zadovoljivo presegali vse stroške poslovanja. Ker so prihodki od prodaje odvisni od
prodajne cene vsakega izmed prodanih proizvodov, se lahko vprašamo, kako določiti
prodajno ceno posameznega proizvoda, da bomo dosegli zadovoljiv dobiček za celotno podjetje oziroma za vse proizvode. Prodajna cena posameznega proizvoda
mora biti potemtakem dovolj velika, da (Čadež & Hočevar, 2008, str. 110):
• pokrije vse njegove neposredne stroške,
• ustrezen del posrednih stroškov in
• zagotovi zadovoljiv dobiček.
Ravno ta podatek da podjetju za zadovoljiv dobiček popravljena polna lastna cena.
Slednja zagotavlja, kot smo spoznali, pokritje vseh stroškov povezanih z določenim
stroškovnim nosilcem.
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Seveda se je potrebno zavedati, da podjetja v večini primerov ne ponujajo svojih
storitev na nekonkurenčnem trgu. Iz tega izhaja, da mora podjetje pri oblikovanju prodajnih cen poleg stroškov upoštevati tudi tekmece in uporabnike (kupce).
Na zelo konkurenčnih trgih so podjetja primorana sprejeti ceno, ki jo narekuje trg
(Kavčič et al., 2007, str. 506-507). Vseeno pa je poznavanje vrednosti prodajne cene
na podlagi polne lastne cene zelo pomembna informacija za poslovodstvo. Tudi v
primeru, ko moramo sprejeti dano tržno ceno, je ključnega pomena za namene analiziranja in ugotavljanja vedeti, kakšna bi prodajna cena morala biti. Z rezultati
analize dobičkonosnosti se tako lahko osredotočimo na proizvodnjo le tistih proizvodov, ki prispevajo k prihodkom od prodaje zadovoljiv dobiček, in opustimo tiste, pri
katerih imamo izgubo.

4.6. Metode kalkuliranja lastne cene. Kalkulacija je postopek, s katerim lahko
ugotavljamo stroškovne cene, določamo prodajne cene, vrednotimo zaloge in podobno. Da bi ugotovili (izračunali) lastno ceno nekega proizvoda oziroma storitve,
je potrebno ugotoviti tako neposredne kot posredne stroške povezane z le tem. Medtem ko neposredne stroške proizvoda lahko ugotovimo relativno preprosto, so problematični posredni stroški. Ker jih s posameznimi proizvodi ne moremo povezati
neposredno, ampak jih poznamo samo v celotnem znesku za celo podjetje, potrebujemo neko osnovo (ali ključ), na podlagi katere lahko splošne stroške razporedimno
na posamezne vrste proizvodov oziroma stroškovne nosilce.
Iz tega sledi, da je ključno vprašanje pri kalkulaciji lastne cene, kolikšen je ustrezen delež splošnih stroškov, ki pripadajo posameznim proizvodom (Čadež,
2013, str. 94).
Obstaja več metod kalkuliranja lastne cene. Izbrati moramo tisto, ki je prilagojena
razmeram v podjetju (Kavčič et al., 2007, str. 45). V nadaljevanju bom na kratko
predstavil osnovno logiko različnih metod kalkuliranja lastne cene.
4.6.1. Klasična kalkulacija lastne cene. Klasične kalkulacije so tiste kalkulacije, ki
so v podjetjih prevladovale do pred nekaj nekaj desetletji. Ločimo:
• delitvene kalkulacije stroškov in
• kalkulacije stroškov z dodatki.
Delitvene kalkulacije stroškov. Značilno za delitvene kalkulacije je, da so vse
stroški obravnavani kot neposredni, kar pomeni, da ni treba celotnih stroškov deliti
na neposredni in posredni del. V praksi je ta metoda kot edina sorazmerno redko
uporabna, praviloma jo uporabljamo v kombinaciji s kalkulacijo z dodatki. S slednjo
namreč najprej ugotovimo stroške za neki obseg proizvodov, nato pa z delitveno kalkulacijo izračunamo stroške na enoto (Kavčič et al, 2007, str. 46).
Za lažje razumevanje si lahko predstavljamo podjetje, ki proizvaja en sam prozvod.
Polno lastno ceno tega proizvoda bi enostavno izračunali kot količnik med celotnimi
stroški obdobja in številom proizvedenih elementov.
Kalkulacije stroškov z dodatki. Kalkulacija z dodatki se za razliko od delitvene kalkulacije uporablja pri raznovrstni proizvodnji. Prvi korak pri tej metodi je
razdelitev celotnih stroškov na neposredne in posredne, posrednih pa na stalne in
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spremenljive.3 Lastno ceno pri tej metodi ugotavljamo tako, da najprej razporedimo
na posamezne vrste stroškovnih nosilcev neposredne, nato pa s ključem še posredne
stroške. Na koncu nam še preostane, da ugotovljene posredne in neposredne stroške
stroškovnega nosilca porazdelimo na proizvedeno količino stroškovnega nosilca.
Za opis koncepta izbire osnov oziroma ključev za razporeditev splošnih stroškov bom
povzel značilnosti enostavne kalkulacije z dodatki. Slednja je ena izmed vrst kalkulacij stroškov z dodatki.
Enostavna kalkulacija z dodatki. Razporejanje splošnih stroškov na proizvode pri
Slika 3. Klasična kalkulacija z dodatki

VIR: Čadež, 2013
enostavni kalkulaciji poteka v dveh korakih (Čadež & Hočevar, 2008, str. 95):
• prvi korak - stroški se zberejo na stroškovnih nosilcih,
• drugi korak - stroški s stroškovnih mest (SM) se razporejajo na proizvode na
podlagi koeficientov dodatka splošnih stroškov (oziroma ključev).
V drugem koraku (slika 3) je potrebno stroške s stroškovnih mest razporediti na
proizvode oziroma storitve. Ključno vprašanje razporejanja je izbira osnove oziroma ključa za razporeditev splošnih stroškov. Možne osnove za razporejanje
splošnih stroškov na stroškovne nosilce so (Čadež & Hočevar, 2008, str. 95):
• število vrst proizvodov,
• število proizvedenih enot,
• število neposrednih ur dela,
• stroški neposrednega dela,
• število strojnih ur in
• drugi.
Osnova pomeni, da različne aktivnosti stroškovnega mesta damo pod skupni imenovalec. Kot pomoč pri izbiri osnove nam lahko služi vprašanje, zakaj mora imeti
določen proizvod več spošnih stroškov določenega stroškovnega mesta kot drugi
(Čadež & Hočevar, 2008, str. 135). Tako je recimo izbira osnove število neposrednih ur dela posledica odgovora, da proizvodnja določenega proizvoda zahteva večji
potrošek dela kot proizvodnja drugih proizvodov in da domnevamo, da se splošni
stroški spreminjajo s potroškom dela.
Ko je osnova izbrana, izračunamo koeficient dodatka splošnim stroškom po
3Spremenljivi

stroški so tisti stroški, ki se neposredno in sorazmerno spreminjajo z obsegom dejavnosti. Njihovo nasprotje so stalni stroški, ki se ne spreminjajo z obsegom dejavnosti podjetja.
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naslednji formuli:
Koeficient dodatka splošnih stroškov (KDSS) =

splošni stroški
osnova

Po izračunu KDSS preostane le še ustrezen del le tega pripisati določenemu stroškovnemu nosilcu oziroma proizvodu. Ta vrednost predstavlja posredne stroške na enoto.
Njen izračun je odvisen od izbire osnove za razporeditev. Če smo na primer za
osnovo izbrali število vrst proizvodov, moramo KDSS deliti s številom proizvedenih enot posamezne vrste proizvoda. S pripisom posrednih stroškov na enoto, smo
izračun lastne cene zaključili.
Različni ključi vodijo do različnih izračunanih polnih lastnih cen (Čadež, 2013).
Vendar pa ne glede na to, kateri ključ bomo izbrali, splošni stroški ne bodo nikoli
natančno razporejeni (Čadež & Hočevar, 2008, str. 135). To sledi že iz opredelitve
le teh. Tako je edino smiselno vprašanje, kateri izmed ključev je boljši oziroma bolj
smiseln, kar pa je predvsem stvar vsebinske presoje, ne pa matematične usposobljenosti. Lahko zaključimo, da je določitev ključa vedno stvar subjektivne presoje.
Slabosti klasične kalkulacije. Klasična kalkulacija je bila razvita že pred prvo
svetovno vojno. Za takratni poslovni svet je bilo značilno (Čadež, 2013):
• pretežno ročna proizvodnja,
• majhen delež splošnih stroškov glede na neposredne stroške,
• relativno nekonkurenčni in zaprti trgi.
Današnji poslovni svet bi brez dvoma lahko opisali kot popolno nasprotje zgoraj
napisanega. Vseeno pa obstaja mnogo podjetij, ki še danes razporeja spošne stroške
po ključu neposrednih delovnih ur. Le ta je bil v preteklosti najbrž povsem sprejemljiv, danes pa lahko povzroča napačno izračunane lastne cene.
Za klasične metode na splošno velja, da pripišejo prevelik delež splošnih stroškov
velikoserijskim in relativno nekompleksnim proizvodom, medtem ko pripišejo premajhen delež splošnih stroškov maloserijskim in relativno kompleksnim proizvodom.
To so prvi opazili Japonci in ugotovili, da zahodna podjetja na osnovi napačnih kalkulacij postavljajo previsoke cene relativno preprostim velikoserijskim proizvodom in
prenizke cene relativno kompleksnim maloserijskim proizvodom (Čadež & Hočevar,
2008, str. 141). S tem spoznanjem so se oblikovali novi trendi na področju kalkulacij.
Ker cilj mojega dela ni opis kalkulacij z vseh možnih vidikov, bom v nadaljevanju le
na kratko povzel osnovne značilnosti metode kalkuliranja stroškov po sestavinah dejavnosti (metoda ABC), enega glavnih predstavnikov sodobnih trendov na področju
kalkulacij.
4.6.2. Sodobni trendi na področju kalkulacij. Sodobne metode kalkulacije lastne cene
izhajajo iz drugačne predpostavke kot klasična metoda. Splošni stroški niso dejstvo,
ampak jih nekaj povzroča. Medtem, ko klasična kalkulacija implicitno predstavlja,
da splošne stroške povzročajo proizvodi, sodobne metode izhajajo iz predpostavke,
da splošne stroške povzročajo aktivnosti, potrebne za proizvodnjo procesov (Čadež,
2013, str. 101).
Metoda kalkuliranja stroškov po sestavinah dejavnosti (ABC-metoda).
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ABC-metoda kalkulacije (Activity Based Costing) lastne cene temelji na predpostavki, da stroškov ne povzročajo proizvodi ali storitve, temveč aktivnosti v podjetju, ki so potrebne za proizvodnjo teh proizvodov oziroma storitev (npr. nabava
materiala, kontrola proizvodov, distribucija proizvodov itd.). Aktivnosti trošijo prvine poslovnega procesa v podjetju, zato nastajajo stroški, proizvodi ali storitve so
le porabniki teh aktivnosti. Za razliko od klasičnih metod, ki se ne ukvarjajo z
vzrokom nastanka splošnih stroškov, skuša ABC-metoda pojasniti splošne stroške
kot posledico posameznih aktivnosti v podjetju (Čadež, 2013, str. 102). Primere
aktivnosti in stroškov zaradi teh aktivnosti prikazuje tabela 2.

Tabela 2. Primeri aktivnosti in stroškov aktivnosti

Aktivnost
Nabava materiala

Stroški aktivnosti
Plače referentov v nabavi
Stroški telefona in računalniške opreme

Ravnanje z materialom

Stroški delavcev v skladišču
Stroški delovne opreme v skladišču

Postavitev (zagon) proizvodnje Stroški dela inženirjev
Stroški vzdrževanja strojev
Prodaja in trženje

Stroški dela prodajnega osebja
Stroški oglaševanja
Stroški telefona in računalniške opreme
VIR: Čadež (2013)

Razporejanje splošnih stroškov na proizvode pri ABC-metodi poteka v treh korakih
(glej sliko 4). Opredelitev aktivnosti (activity) in ugotovitev stroškov, povezanih s posameznimi aktivnostmi, predstavlja prvi korak ABC-metode. Stroški,
ki jih lahko pripišemo določeni aktivnosti, tvorijo tako imenovani stroškovni bazen (activity cost pool). Določitev povzročiteljev stroškov (cost driver) za
vsako posamezno aktivnost sledi v drugem koraku. Tipični povzročitelji stroškov so
predstavljeni v tabeli 3. Vidimo lahko, da so odločitve v prvem in drugem koraku
predvsem arbitrarne, zato je pomembna vsebinska presoja pravilnosti teh odločitev
(Čadež, 2013, str. 103).
Od tu naprej se pristop ne razlikuje veliko od klasične kalkulacije z dodatki. Najprej
izračunamo koeficient dodatka splošnih stroškov (KDSS) po naslednji formuli:
KDSS =

stroškovni bazen aktivnosti x
število povzročiteljev stroškov aktivnosti x

V zadnjem koraku s pomočjo tako izračunanih KDSS stroške aktivnosti prenesemo na proizvode oziroma storitve, in sicer tako, da izračunan KDSS pomnožimo
s številom aktivnosti, ki jih povzroči vsak proizvod.
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Slika 4. ABC-metoda kalkulacije

VIR: Čadež, 2013

Tabela 3. Primeri povzročiteljev stroškov za različne aktivnosti

Aktivnost

Povzročitelji stroškov

Nabava

Število dobaviteljev ali
Število dobavnih nalogov

Ravnanje z materialom

Število premikov materiala ali
razdalja premikov materiala

Postavitev (zagon) proizvodnje Število postavitev ali
čas postavljanja
Prodaja in povezovanje s kupci Število kupcev ali
število naročil od kupcev
VIR: Čadež (2013)

Slabosti ABC-metode kalkulacije. Čeprav je ABC-metoda teoretsko superiorna v primerjavi s klasično metodo, ima tudi ta svoje slabosti. Te so (Čadež, 2013,
str. 112):
• pogosto temelji na preteklih stroških,
• pogosto zanemari oportunitetne stroške,4
• je subjektivna oziroma arbitrarna,
4Znesek,

ki ga izgubimo, ker smo zaradi ene izbrane alternative odločitve opustili drugo možno
alternativo (Čadež, 2013).
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• stroški uvajanja ABC-metode pogosto ne presegajo koristi od natančnejših
lastnih cen.

5. Izračun neposrednih proizvajalnih stroškov in določanje
prodajnih cen v izbranem podjetju
5.1. Predstavitev podjetja. Izbrano podjetje deluje v Nemčiji. Sodi med vodilne
ponudnike transportnih in filtrirnih napeljav za ostružke in hladilno mazivna sredstva na področju obdelovanja oziroma predelovanja kovin. Posebna vrsta črpalk
izbranega podjetja se uporablja tudi na področjih kemije in živilske industrije. Tako
znotraj obsežne palete produktov podjetje na trgu ponuja celotne napeljeve in sistemske rešitve s centralno oziroma decentralno funkcijo.
Izbrano podjetje je bilo ustanovljeno leta 1970 s strani moža z dolgoletnimi inženirskimi izkušnjami v konstrukciji in produkciji. V prvi delavnici, veliki 200 m2 , je
oblikoval svoj prvi produkt, filtrirno napravo, ki je takoj požela veliko zanimanje.
Veliko število naročil je zahtevalo ekspanzijo. V letu 1973 je transportna napeljava
za ostružke dopolnila proizvodni program in v letu 1974 se je podjetje, ki je takrat
zaposlovalo šest delavcev, preselilo v novozgrajene 900 m2 velike prostore. Na tem
naslovu se podjetje nahaja tudi danes, seveda v mnogo večjem obsegu. Na sliki 5
je nazorno prikazan razvoj infrastrukture podjetja od preselitve v nove prostore
leta 1974 do danes. Inovacije in posledično širitve proizvodnje in števila zaposleSlika 5. Razvoj infrastrukture podjetja od leta 1974 do danes

VIR: Spletna stran podjetja
nih so se načrtno nadaljevale. Ustanovitelj je razmeroma zgodaj v posel vpeljal
tudi družinske člane, ki so začeto nadaljevali, in tako danes lahko govorimo o zelo
uspešnem družinskem podjetju z 811 zaposlenimi delavci. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev so v letu 2012 znašali 132,63 mio e. Večji del prihodkov ustvari
podjetje v Evropi, preko poslovnih partnerjev pa je zastopano tudi v Severni in
Južni Ameriki, kot tudi v Aziji.
Slika 6 predstavlja glavni del proizvodnega programa podjetja. V drugi vrsti (gle16

Slika 6. Proizvodni program podjetja

VIR: Spletna stran podjetja
dano od spodaj) lahko vidimo prej omenjene transportne napeljave za ostružke,
medtem ko se v vrsti nad njo nahajajo različne vrste filtrirnih napeljav za hladilno
mazivna sredstva. Vse napeljave se namestijo kot dodatek k že nameščenim strojem,
ki obdelujejo kovino, ali pa predstavljajo eno izmed komponent centralnega sistema.
Le ta se sestavi iz različnih posameznih napeljav izbranega podjetja, odvisno od proizvodnega procesa in strojev naročnika, in služi popolni avtomatizaciji transporta
in obdelave ostružkov in hladilno mazivnih sredstev (Slika 7).
Slika 7. Primer centralnega sistema

VIR: Spletna stran podjetja
Moto podjetja je vedno preseči pričakovanja kupca. Le temu se pri nakupu napeljave
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oziroma sistema dodobra posveti prodajni oddelek, ki je v koordinaciji z oddelkom
konstrukcije vedno sposoben najti rešitev za še tako zahteven problem. Ravno iz
tega izhaja posebnost podjetja. Vsak izdelani produkt je namreč posebna zgodba,
izdelan tako, da ugodi zahtevam oziroma potrebam stranke. Skozi leta delovanja je
podjetje pridobilo sloves zelo kvalitetnega in zanesljivega podjetja. Podjetje stremi
k perfekciji proizvodov že od ustanovitve, četudi po ceni večjih stroškov. Skozi inovacije in reinvestiranje sredstev v posel želijo v podjetju še bolj okrepiti svojo vlogo
na svetovnem trgu in nadaljevati z rastjo iz preteklih let.
5.2. Opredelitev problema - določanje prodajnih cen. Težavnost pri določanju prodajne cene proizvoda izhaja iz dejstva, da so proizvodi v večini primerov izdelani po posebnih zahtevah naročnika. Tako je množica dogodkov, povezanih z
zahtevami oziroma možnimi izbirami naročnika, zelo velika in se kot taka odraža na
zelo raznolikih enotah znotraj iste vrste proizvodov. Za namene lažjega razumevanja
bom opisano težavnost ponazoril s primerom filtrirne napeljave. Slika 8 predstavlja
eno izmed vrst filtrirnih napeljav. Vrsto le teh določa nameščen filter. Poleg filtra za
Slika 8. Filtrirna napeljava

VIR:Produktni katalog podjetja
prečiščevanje kot oprema napeljave nastopajo še različne črpalke, odvisno od potreb
stranke, rezerovar čiste vsebine, rezervoar umazane vsebine, različni kazalniki nivojev, električna napeljava in še bi lahko našteval. Osnovni koncept delovanja filtrirne
napeljave je predstavljen na sliki 9.
V podjetju poznajo prodajne cene svojih filtrov, črpalk in celotne preostale opreme,
ki ne glede na vrsto naprave svoje oblike ne spreminja. Množica izbir oziroma zahtev
naročnika se tu odraža pretežno preko količin posamezne enote, kar pa določanja prodajne cene teh komponent ne zaplete. Vpliva pa količina teh elementov na dimenzije
rezervoarja (L, B, H na sliki 8), saj so nenazadnje te komponente postavljene nanj.
Na velikost rezervoarja pa lahko hkrati vpliva tudi prostorska omejitev proizvodnih
prostorov naročnika. To lahko privede do situacije, ko se v oddelku prodaje srečajo s
povpraševanjem potencialnega kupca po prodajni ceni proizvoda, kakršnega v podjetju še nikoli niso dokončali. Za natančno določitev prodajne cene bi se v podjetju
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Slika 9. Delovanje filtrirne napeljave

VIR:Spletna stran podjetja

moral skonstruirati natančen načrt te napeljave, kar pa podjetje ne more storiti, saj
ne ve, kakšna bo končna odločitev povpraševalca, torej, ali bo ponudbo sprejel. Tako
je prodajalec prisiljen v oceno prodajne cene. Zavoljo tega so v podjetju že dolgo
časa nazaj znotraj vsake vrste filtrirne naprave oblikovali standardne rezervoarje, ki
jih, če se le da, poskušajo tudi uporabiti pri načrtovanju filtrirne naprave. Za vse
ostale rezervoarje, torej nestandardne, v podjetju poskušajo oceniti prodajno ceno
na podlagi prodajnih cen standardnih rezervoarjev oziroma podobnih predhodnikov,
če ti obstajajo. Ker pa se dimenzije naročenih rezervoarjev lahko precej razlikujejo
od dimenzij standardnih rezervoarjev, tak pristop k izračunu pogosto pripelje do
napačno postavljene prodajne cene.
V podjetju zato želijo proces predračuna prodajnih cen za nestandardne rezervoarje
izboljšati. V ta namen oddelek prodaje potrebuje kalkulacijo, ki bo za vse kombinacije možnih lastnosti rezervoarja (vrsta materiala, debelina materiala, dimenzije
rezervoarja) izračunala prodajno ceno le tega in se v predračunu, torej le na osnovi
podatkov, ki so zaposlenim na oddelku prodaje dostopni brez povzročitve stroškov
po drugih stroškovnih mestih, čimbolj približala prodajni ceni, ki jo izračunajo na
podlagi dejanskih stroškov po končanem proizvodnem procesu. To je tudi glavni cilj
mojega dela.
V nadaljevanju si bomo ogledali metodo kalkuliranja prodajnih cen, ki jo podjetje uporablja za izračun prodajnih cen proizvodov, ko so stroški po posameznih
stroškovnih mestih poznani.
5.3. Analiza kalkuliranja prodajnih cen v podjetju. V tem podpoglavju bom
predstavil način kalkuliranja prodajnih cen, kakršnega uporabljajo v podjetju za
določanje prodajnih cen rezervoarjev (slika 10). Kot lahko vidimo, v podjetju za
osnovo določanja prodajnih cen proizvodov uporabljajo lastno ceno proizvoda. S
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Slika 10. Shema načina kalkuliranja prodajnih cen

prištetjem zadovoljivega dobička, ki v našem primeru za rezervoarje znaša deset odstotkov lastne cene, dobimo prodajno ceno. Lastna cena proizvoda je sestavljena iz
celotnih proizvajalnih stroškov, katerim so prišteti posredni stroški prodaje, uprave,
razvoja in konstrukcije. Celotne proizvajalne stroške v podjetju delijo na celotne
stroške materiala, ki so nadalje račlenjeni na posredni in neposredni del, in celotne
stroške dela, ki so pravtako nadalje razčlenjeni na posredni in neposredni del. Vidimo lahko, da splošne stroške proizvodnje pri podjetju ocenjujejo z odstotkovnim
pribitkom na neposrednih del teh stroškov. To ne velja le za splošne proizvajalne
stroške. V podjetju so namreč skozi leta delovanja podrobno opazovali gibanje vseh
vrst splošnih stroškov. Rezultat tega je danes to, da se posredni stroški prodaje,
uprave, razvoja in konstrukcije pri kalkuliranju izražajo kot deleži celotnih proizvajalnih stroškov (tabela 4). Podjetje torej za potrebe določanja prodajnih cen
Tabela 4. Posredni stroški
POSREDNI STROŠKI % CELOTNIH PROIZVAJALNIH STROŠKOV
Prodaja

5,27

Uprava

6,87

Razvoj

1,53

Konstrukcija

7,50

kalkulira lastno ceno na podlagi klasične kalkulacije z dodatki posrednih stroškov.
Odstotkovni pribitki posrednih stroškov so se skozi zgodovino poslovanja na podlagi
kalkulacij dejanskih stroškov usklajevali in podjetju trenutno ponujajo zadovoljivo
raven natančnosti. Na podlagi tega podjetje želi v novem izračunu nestandardnih
rezervoarjev ohraniti vse odstotkovne pribitke. To se zdi razumljivo, saj so vse te
vrednosti odraz večdesetletnega poslovanja, torej izkušene vrednosti, ki bi jih z zamenjavo, pa četudi bi našli najboljše možne ključe za razporejanje, težko izboljšali.
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Razloge za tak način kalkuliranja lastne cene lahko iščemo tudi v lastnostih proizvodnega procesa, saj se večina proizvodov proizvaja po posebnih zahtevah naročnika,
kar onemogoča standardizacijo in avtomatizacijo neposrednega delovnega procesa.
Tako se posledično večina del opravlja ročno in v neposredni povezavi s proizvodom
oziroma njegovimi sestavnimi deli, kar se odrazi v prevladi neposrednih stroškov
nad posrednimi v deležu lastne cene. To lahko vidimo tudi na primeru kalkulacijske
sheme s slike 10.
Potemtakem, sta edini neznanki v načinu izračuna lastne cene, ki ga podjetje želi
ohraniti, neposredni stroški materiala in neposredni stroški dela. Njuno vsoto lahko
skladno s sliko 2 na strani 9 poimenujemo kot neposredno lastno ceno oziroma neposredne proizvajalne stroške. Izračun le teh mi bo omogočil, brez težav določiti
tako lastno kot tudi prodajno ceno proizvoda, s čimer bo izpolnjen cilj tega dela. V
nadaljevanju se bom tako posvetil izračunu neposrednih proizvajalnih stroškov.
5.4. Izračun neposrednih proizvajalnih stroškov. Kot se je izkazalo, je izračun
neposrednih proizvajalnih stroškov proizvoda ključen del mojega dela diplomskega
seminarja. V podjetju imajo pri predračunavanju prodajnih cen nestandardnih rezervoarjev, torej rezervoarjev poljubnih dimenzij, težave, saj se zgodi, da ti zelo
odstopajo od dimenzij že vnaprej določenih standardnih rezervoarjev, kar znatno
poslabša možnosti dobre ocene prodajne cene.
Da bi lahko začeli z izračunom neposrednih proizvajalnih stroškov rezervoarja poljubnih mer in ostalih poljubnih karakteristik, si moramo natančneje ogledati proizvodni proces oziroma vsa stroškovna mesta, ki na kakršenkoli način vplivajo na
končno izdelavo in obliko našega proizvoda. V nadaljevanju bom predstavil ključna
stroškovna mesta v podjetju, ki so povezana s proizvodom, in kako odločitve zaposlenih na teh oddelkih in omejitve delovnih strojev, ki sodelujejo pri proizvodnem procesu, vplivajo na izdelavo rezervoarjev oziroma njegovih sestavnih delov (slika 11).

Slika 11. Sestava rezervoarja
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5.4.1. Proces načrtovanja in izdelave - pomembna stroškovna mesta. Stroškovna mesta v podjetju lahko razdelimo na proizvajalna in servisna. Servisni stroškovni mesti,
ki največ vplivata na samo obliko in izdelavo rezervoarja in s tem posledično na neposredne proizvajalne stroške stroškovnega nosilca sta:
• oddelek konstrukcije in
• oddelek programiranja za razrezno napravo.
Na drugi strani proizvajalna stroškovna mesta predstavljajo naslednji oddelki proizvodnje:
•
•
•
•
•
•

razrez materiala,
upogib pločevine,
rezanje in vrtanje,
varjenje,
brušenje in
preverjanje neprepustnosti.

Oddelek konstrukcije. Na oddelku konstrukcije na podlagi lastnosti prodane filtrirne napeljave (vrsta in količina filtrov, vrsta in količina črpalk, vrsta in debelina
materiala, dimenzije rezervoarja in ostali dodatki) skonstruirajo celoten rezervoar
in na ta način določijo dokončno obliko proizvoda, kar vpliva tako na neposredne
stroške materiala kot tudi na količino dela, ki jo potrebujemo za izdelavo rezervoarja. Na ta načrt se opirajo vsa nadaljna servisna kot tudi proizvajalna stroškovna
mesta. Zaposleni na oddelku konstrukcije se morajo držati predpisov, ki so določeni
s strani oddelka, ki ureja in oblikuje pravila izdelave končnega proizvoda, da bi ta
ustrezal različnim zakonitostim, predvsem fizikalnim. Moramo se namreč zavedati,
da napeljave lahko tehtajo tudi po več tisoč kilogramov, zato je nujno upoštevati
recimo predpise nosilnosti, stabilnosti in ostale fizikalne lastnosti rezervoarja. Pri
procesu konstruiranja rezervoarjev tako veljajo naslednja pravila:
• Če je izpolnjen eden izmed pogojev:
– dolžina rezervoarja je večja od 3000 milimetrov 5 (v nadaljevanju mm)
ali
– višina rezervoarja je večja od 1000 mm in dolžina rezervoarja je večja
od 2000 mm,
potem mora rob rezervoarja (”X”na sliki 11) izgledati tako kot je prikazan
na sliki 12 (primer b). V vseh ostalih primerih se rob rezervoarja konstruira
in posledično tudi izdela tako kot je prikazano na sliki 12 (primer a).
• Če je višina rezervoarja večja od 699 mm, se mora v rezervoar vgraditi dodatna vrsta kotnega železa vzdolž vseh stranic, na sredini le teh (slika 11, del 4).
• Teža posameznega kosa pokrovne pločevine ne sme presegati 20 kilogramov.
Debelina pokrovne pločevine znaša 3 mm.
• Debelina okvirja za črpalke in ostalo opremo znaša 5 mm.

5Z

merami rezervoarja mislimo na notranje mere (oznake L, B in (H-100) na sliki 8).
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Slika 12. Izpeljavi robu

• Noge rezervoarja se oblikujejo glede na predpisane regulative oziroma v
skladu s standardnimi rezervoarji. Za rezervoarje, ki so daljši od standardnih, znaša dovoljeni razmik med nogami 700 mm. Širina noge znaša 185
mm.
Oddelek programiranja za razrezno napravo. Po začetnem obdobju opazovanja stroškovnih mest sem ugotovil, da oddelek programiranja za razrezno napravo (v
nadaljevanju oddelek programiranja) opravi ključno vlogo v procesu izdelave rezervoarja. Naloga oddelka programiranja je namreč razvoj razreza vseh sestavnih delov
rezervoarja, ki se so iz pločevine. To so zunanja površina rezervoarja (1 na sliki 11),
noge rezervoarja, razdelilna stena, podporni elementi, okvirji za črpalke in ostalo
opremo, pokrovna pločevina in nekateri ostali dodatki. Povedano drugače, glavna
naloga zaposlenih na tem oddelku je, kako iz formatov pločevine, ki so podjetju dostopni, sestaviti cel rezervoar. Pomembni podatki za ta proces so možnosti upogiba
pločevine, prej omenjena velikost formata pločevine in posledično tudi količina varjenja, ki je potrebna, da se tako razrezana in upognjena pločevina sestavi v končno
obliko. V podjetju velja pravilo, da se mora razrez rezervoarja oziroma njegovega
plašča opraviti tako, da bo dolžina varjenja minimalna. Torej, potrebno je poiskati in izbrati tak razrez, ki bo pri danem rezervoarju minimiziral dolžino varjenja
in upošteval zmožnosti in omejitve proizvodnega procesa. Upoštevati zmožnosti in
omejitve proizvodnega procesa pomeni, da lahko iz delov razreza tudi v praksi (v proizvodnem procesu podjetja) sestavimo končni produkt z uporabo upogiba pločevine
in varjenja.
Z odločitvijo o razrezu je proizvodna pot našega proizvoda po prej omenjenih proizvajalnih stroškovnih mestih oziroma količina dela, povezana s plaščem proizvoda,
na teh stroškovnih mestih v resnici že čisto odločena. Tu se tudi skriva glavni izmed razlogov, zakaj v podjetju nestandardnih rezervoarjev nikoli niso natančneje
obračunavali. Namreč, težko je določiti neposredne proizvajalne stroške dela, ko ne
vemo, kako natanko bo to delo potekalo. Iz tega razloga sem se tudi odločil, da
bom preučil delo zaposlenih na oddelku programiranja in omejitve, ki nastopijo pri
upogibanju pločevine, ter na podlagi teh podatkov oblikoval diagram poteka, ki bo
v resnici ponazarjal postopek razmišljanja pri procesu razreza in bo vodil do rešitve
23

problema le tega procesa. V ta namen je potrebno poznati vse omejitve pri velikosti
formata pločevine in upogibu le te, zato se bom v nadaljevanju posvetil tej tematiki.
• Omejitve pri velikosti pločevine. Največji format pločevine, ki ga imajo
v podjetju na voljo, meri 3000 x 1500 (dolžina x širina) mm. To je tudi
maksimalna možna dimenzija, ki jo lahko razrežemo na razrezni napravi v
podjetju. V izjemnih primerih (večji rezervoarji), ko bi razrez z največjim
formatom podjetja vseboval preveč delov, se v podjetju odločijo za razrez
s formatom velikosti 4000 x 2000 (D x Š) mm. Takrat v podjetju sprogramirajo razrez, datoteko pa pošljejo v drugo podjetje, ki prevzame posel
in dostavi dele pripravljene za upogibanje. Ločnica med malimi in velikimi
rezervoarji ni dosledno določena, zato zaposleni na oddelku programiranja
dostikrat uporabijo občutek, ko se odločajo, ali je razrez določenega rezervoarja z manjšim formatom preveč zapleten oziroma zahteva preveč dela.
• Omejitve pri upogibu pločevine. Vse omejitve pri upogibanju pločevine
izhajajo iz delovnih strojev, s katerimi se opravlja tovrstno delo. Upogibe,
ki so pomembni pri procesu razreza lahko razdelimo v naslednje skupine:
– Upogib ene strani (slika 13). Dokler je L manjši ali enak 3680 mm,
Slika 13. Upogib ene strani

lahko upognemo največ 860 mm (H). Za vsak L večji od 3680 mm,
maksimalni H znaša 400 mm.
– Upogib dveh strani - U-upogib (slika 14). Pretežno se v podjetju siSlika 14. U-upogib
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mulator uporablja za to vrsto upogiba, saj se zaposleni podrobneje vanj
niso poglabljali in zato ne vedo, koliko največ lahko znaša H ob danem B. Da bi lahko računali kot simulator, moramo razumeti osnovni
princip delovanja delovnega stroja in njegove mere. To potrebujemo,
če želimo razviti diagram poteka, ki nam bo avtomatično podal željeni
razcep. Osnovno predstavo o upogibanju na delovnem stroju bi lahko
Slika 15. Lastnosti delovanja delovnega stroja

predstavili s sliko 15 (I). Rdeča oblika predstavlja našo pločevino, modra
pa komponenti delovnega stroja. Pritisk delovnega stroja povzroči, da
se obe strani pločevine upogneta za 45◦ . Če ne bi imeli nobenih drugih
omejitev, bi veljalo, da lahko maksimalni H ob danem B za U-upogib
znaša ravno toliko, kot je B. Pravokotni trikotnik, sestavljen iz delovnega orodja in dveh stranic U-upogiba, je namreč enakokrak, kraka pa
sta ravno stranici B in H.
V resnici orodje delovnega stroja ni ravno premica. Konstrukcija orodja
je širša (slika 15 (II)). Iz tega posledično sledi, da naš U upogib ne morejo
sestavljati tri enako dolge stranice. Od H moramo odšteti ravno toliko,
kolikšna je dolžina stranice X na sliki 15 (podrobnost A). Pravokotni
trikotnik, katerega hipotenuza je X, je zopet enakokrak (vrednost kota ß
je namreč 45◦ ). Na podlagi izmerjene vrednosti b = 50 mm dobimo tako:
√
X = 2 ∗ b = 70, 71 mm
Zaradi ustrezne varnostne razdalje med orodjem in pločevino kot tudi
upoštevanja različnih debelin pločevine, smo se v podjetju dogovorili, da
k vrednosti za X prištejemo še 20 mm. Tako končni odbitek od višine
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znaša 90,71 mm. Intepretacija izpeljanega podatka pomeni, da za H,
ki je za manj kot 90,71 mm manjši od B, ne moremo narediti takšnega
U-upogiba, kot je prikazan na sliki 15.
Delovni stroj se od primera I na sliki 15 ne razlikuje zgolj po orodju,
temveč tudi po dodatni zunanji steni, ki predstavlja ogrodje stroja (primer III, slika 15). Izmerjena vrednost a znaša 50 mm, iz česar lahko
analogno s prejšnjim izračunom izpeljemo, da je odbitek zaradi morebitnega trčenja pločevine v steno dvakratnik vrednosti X, kateremu
prištejemo še prej omenjenih 20 mm, ki predstavljajo varnostno razdaljo
in različne debeline materiala. Tako drugi odbitek, poimenujmo ga z Y ,
znaša 161,42 mm. Torej, če je H za več kot ali natanko za Y manjši od
B in so izpolnjene vse prej omenjene omejitve, lahko zagotovo naredimo
tak U-upogib (slika 15).
Za vse vmesne vrednosti med odbitkoma X in Y pa moramo preveriti še
en kriterij. In sicer, pogledati moramo, če naša pločevina mogoče trešči
ob steno stroja in se zaradi tega ne more upogniti, kot bi se morala.
Dovolj je preveriti, če velja:
p
(B 2 + H 2 ) ≥ D = 1144 mm.
V zgornjem izračunu vrednost pod kvadratnim korenom predstavlja polmer vrtenja našega U-upogiba, vrednost D pa izmerjeno vrednost (slika
15, III). Če je zgornja neenačba izpolnjena, potem takega U-upogiba ne
moremo narediti, saj bo pločevina treščila ob steno delovnega stroja.
Iz vsega povedanega pri upogibu dveh strani lahko izpeljemo pravilo,
ki za dana B in H pove, ali lahko naredimo U-upogib. Če je izpolnjen
eden izmed kriterijev:
∗ B - 161,42 mm ≥ H alip
∗ B - 90,71 mm ≥ H in (B 2 + H 2 ) < D = 1144 mm,
potem lahko zagotovo na delovnem stroju naredimo tak U-upogib, kot
je prikazan na slikah 14 in 15.
– Upogib vseh štirih stranic (slika 16). Vse štiri strani pločevine je
Slika 16. Upogib štirih stranic

možno upogniti le, če je H ≤ 150 mm (Slika 16).
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Na koncu moramo pripomniti, da je vsako izmed opisanih pravil potrebno
obravnavati v povezavi s preostalimi pravili znotraj omejitev pri upogibu kot
tudi z omejitvami pri velikosti pločevine, saj le na ta način lahko zagotovimo,
da za dane vhodne podatke (L, B, H) lahko znotraj podjetja naredimo Uupogib pločevine.
Proizvajalna stroškovna mesta. Proizvajalna stroškovna mesta so tista stroškovna mesta, kjer se proizvaja proizvod in njegovi deli. Z vidika izračuna neposrednih
proizvajalnih stroškov so zelo pomembna, saj tu pride do nastanka vseh neposrednih stroškov dela, povezanih z našim rezervoarjem. Zaradi tega sem si v podjetju
podrobno ogledal vsako proizvajalno stroškovno mesto, na katerem se izdeluje rezervoar oziroma njegov sestavni del, posvetoval pa sem se tudi z delavci in vodjami
oddelkov. Na ta način sem pridobil vse potrebne informacije o delovnem procesu na
posameznem proizvajalnem stroškovnem mestu. Količino dela, ki je potrebna, da se
vse naloge v povezavi z rezervoarjem opravijo, sem razčlenil glede na sestavne dele
rezervoarja (slika 11). Delovni proces po posameznih proizvajalnih stroškovnih mestih bom prikazal v nadaljevanju, ko se bom posvetil izračunu neposrednih stroškov
dela.
5.4.2. Diagram poteka - proces razreza. Diagram poteka (angl. flow chart) je diagram za prikaz možnih poti podatkov skozi sistem oz. program. V splošnem ga
uporabljamo za opis poteka operacij določenega računalniškega programa in kot tak
prikazuje natančno zaporedje informacij, ki jih program pri obdelavi podatkov izvede. Sestavljen je iz različnih grafičnih simbolov, ki predstavljajo vnos in izpis
podatkov, odločitve, razvejitve in podprograme.
Slika 17. Diagram poteka - proces razreza
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V našem primeru bomo diagram uporabili za opis procesa razreza in bo kot tak prikazoval miselni proces in odločitve zaposlenih na oddelku programiranja, ko se odločajo
o razrezu posameznega rezervoarja. Na podlagi opisanih omejitev iz prejšnjega podpoglavja (omejitve pri velikosti pločevine, omejitve pri upogibu pločevine), zahtev,
katerim mora končni razrez rezervoarja ustrezati, in poznavanja preteklih razrezov
ter odločitev zaposlenih, lahko korak za korakom oblikujemo pravila, ki glede na
velikost danega rezervoarja oziroma njegovega plašča (slika 11, str. 21) določijo eno
izmed skupin razreza. Če ta pravila združimo v celoto, dobimo precej razvejano
strukturo (diagram poteka), ki ponazarja celoten proces razreza (slika 17). Postopek določanja razreza glede na diagram pokriva več kot 99% vseh rezervoarjev
filtrirnih napeljav, ki so bili v podjetju proizvedeni do tega trenutka. Izjema so le
izredno veliki rezervoarji, kjer določanje razreza in natančno ugotavljanje stroškov
po proizvajalnih stroškovnih mestih ne bi bilo v skladu z ekonomičnostjo.
Ker je vseh pravil diagrama na sliki 17 preveč, da bi vsakega posebej opisal, bom
osnovno logiko, ki se skriva za procesom določanja razreza, opisal na primeru nestandardnega rezervoarja, katerega neposredne proizvajalne stroške bom v nadaljevanju
računal.
5.4.3. Standardni rezervoarji in izbira rezervoarja za izračun. Tabela 5 prikazuje lastnosti standardnih rezervoarjev znotraj enega tipa filtrirnih napeljav. Z lastnostmi
Tabela 5. Standardni rezervoarji in njihove lastnosti
Filter Dolžina (mm) Širina (mm) Višina (mm) Površina filter (m2 ) Površina zgoraj brez filtra (m2 )
110

1450

1100

550

0,273

150

1600

1100

600

0,36

1,322
1,4

200

1800

1100

700

0,468

1,512

400

2100

1350

900

0,7965

2,0394

600

2500

1500

1000

1,122

2,628

900

3000

2000

1000

1,632

4,368

standardnih rezervoarjev si bomo pomagali pri izpeljavi izračuna za posamezne elemente nestandardnega rezervoarja. Predstavil bom izračun le znotraj enega tipa
filtrirnih napeljav, saj so si izračuni za različne napeljave zelo podobni, predstavitev
vseh pa bi bila za potrebe tega dela preobsežna.
Izračun bom izvedel na primeru nestandardnega rezervoarja z lastnostmi, ki jih
prikazuje tabela 6. Poleg lastnosti, omenjenih v tabeli, naj bo rezervoar izdelan iz
Tabela 6. Lastnosti izbranega rezervoarja
Filter Dolžina (mm) Širina (mm) Višina (mm) Površina filter (m2 ) Površina zgoraj brez filtra (m2 )
900

3400

1800

800

1,632

4,488

tri milimetre debele jeklene pločevine, kar obenem predstavlja tudi material, ki se
uporablja v večini primerov, ko imamo opravka z rezervoarji.
5.4.4. Izračun neposrednih stroškov materiala izbranega rezervoarja. Neposredne
stroške materiala bomo izračunali kot stroške vsote potroškov materiala posameznih
sestavnih elementov rezervoarja (slika 11 na strani 21).
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Plašč rezervoarja. Upoštevamo izpeljavo robu rezervoarja (”X”na sliki 11) v
skladu s predpisi konstrukcije (slika 12). Prilagojene mere rezervoarja za izračun
potroška materiala plašča so prikazane v tabeli 7.

Tabela 7. Prilagojene mere rezervoarja
Dolžina (mm) = L Širina (mm) = B Višina (mm) = H
3400

1800

920

Potrošek materiala plašča = Volumen plašča (cm3 ) ∗ Gostota materiala (kg/cm3 ) =
= (2 ∗ L ∗ H + 2 ∗ B ∗ H + L ∗ B)/100 ∗ Debelina materiala (cm) * 0,0079 kg/cm3 =
= 371, 81 kg
Noge rezervoarja. V skladu s predpisi konstrukcije ima ta rezervoar pet nog.
Največji dovoljeni razmik med nogami je namreč 700 mm, noga je široka 185 mm,
od roba rezervoarja pa je odmaknjena na vsaki strani 50 mm. Dolžina noge je za 20
mm krajša od širine rezervoarja.
Potrošek materiala nog = 5 ∗ ((B - 20)/10 ∗ Raztegnjena širina noge (cm) ∗ Debelina materiala (cm) ∗ Gostota materiala (kg/cm3 ) = 5 ∗ ((B - 20)/10 ∗ 42,4 cm ∗
Debelina materiala (cm) ∗ 0,0079 kg/cm3 = 89,43 kg
Razdelilna stena. Za dolžino razdelilne stene bom v izračunu uporabil širino
rezervoarja. Le to dobimo po vpogledu v načrte standardnih rezervoarjev. Pregradna stena je za 100 mm nižja od višine rezervoarja.
Potrošek materiala razdelilne stene = B ∗ (H-100)/100 ∗ Debelina Materiala (cm)
∗ Gostota materiala (kg/cm3 ) = B ∗ (H-100) ∗ Debelina Materiala (cm) ∗ 0,0079
kg/cm3 = 35 kg
Kotno železo. V skladu s predpisi konstrukcije moramo upoštevati dve vrsti kotnega železa vzdolž celotnega obsega rezervoarja.
Potrošek materiala kotnega železa = 2 ∗ Obseg rezervoarja (m) ∗ Teža kotnega
železa na meter (kg/m) = 2 * (2 ∗ L + 2 ∗ B)/1000 ∗ 2,34 kg/m = 48,67 kg
Podporni elementi. Ker potroška materiala (količino) podpornih elementov ne
moremo natančno izračunati, saj predpisi konstrukcije tega področja ne obravnavajo, moramo izhajati iz standardnih rezervoarjev, kjer potrošek materiala podpornih elementov poznamo natančno. Tako sem upošteval dejstvo, da število podpornih elementov enakomerno raste s površino rezervoarja. In sicer površino brez
filtra, saj tam podpornih elementov ni. Tako sem iz podatkov najmanjšega (x) in
največjega (y) standardnega rezervoarja ob upoštevanju linearnega trenda izračunal
smerni koeficient premice, ki gre skozi točki (površina brez filtra x, potrošek materiala podpornih elementov x) in (površina brez filtra y, potrošek materiala podpornih
elementov y), in tega uporabil pri izračunu nestandardnih rezervoarjev.
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Površina rezervoarja brez filtra = Površina rezervoarja (m2 ) − Površina filtra (m2 ) =
= L ∗ B/1000000 − 1,632 m2 = 4,488 m2
Potrošek materiala podpornih elementov = Potrošek materiala podpornih elementov x (kg) + (Površina rezervoarja brez filtra (m2 ) - Površina x brez filtra (m2 )) ∗
∗ Smerni koeficient premice (kg/m2 ) = 3,34 kg + (4,488 m2 - 1,322 m2 ) ∗ 9,139 kg/m2
= 32,27kg
Okvir za črpalke ter pokrovna pločevina. Pri obravnavanju okvirjev in pokrovne pločevine sem prišel do zaključka, da lahko oba sestavna dela pri neposrednih
stroških materiala obravnavam skupaj. Namreč, okvirji se zaradi lukenj za črpalke in
ostalo opremo ne razlikujejo dosti od kosa pokrovne pločevine enake velikosti, čeprav
so 2 mm debelejši. Tako lahko potrošek materiala obeh sestavnih delov združimo in
izračunamo glede na površino rezervoarja brez filtra.
Potrošek materiala okvirjev in pokrovne pločevine = Površina rezervoarja brez filtra (m2 ) ∗ 10000 ∗ Debelina pokrovne pločevine (cm) ∗ Gostota materiala (kg/cm3 )=
= 4,488 m2 ∗ 10000 ∗ 0,3 cm ∗ 0,0079 kg/cm3 = 106,37 kg
Potroške materiala ostalih dodatkov bom pri izračunu izpustil, saj predstavljajo
zanemarljivo vrednost v primerjavi z vsoto potroškov vseh preostalih sestavnih elementov rezervoarja. Le ta tako znaša 683,55 kg. Zaradi nastanka odpadnega
materiala pri razrezu v podjetju to vsoto popravijo še za faktor 1,3. Tako končni
potrošek materiala znaša 888,62 kg. Če to vrednost pomožimo s ceno kilograma
jeklene pločevine (0,58 e/kg) dobimo iskane neposredne stroške materiala za
naš rezervoar. Le ti so potemtakem 515,40 e.

5.4.5. Izračun neposrednih stroškov dela izbranega rezervoarja. Najprej si oglejmo
pravilo razreza na primeru našega rezervoarja. Vhodni podatki za razrez glede na
konstrukcijo rezervoarja so prikazani v tabeli 8. Osnovne mere rezervoarja so mere,
Tabela 8. Vhodni podatki
Osnovna Prilagojena (*)
Dolžina (L) (mm)

3400

3514

Širina (B) (mm)

1800

1914

Višina (H) (mm)

800

920

kot jih poznamo s slike 8 na strani 18. Prilagojene mere pa so mere, ki jih mora
zaposleni na oddelku programiranja dejansko upoštevati pri razrezu, in so posledica
načina konstrukcije rezervoarja. Pravilo, ki določa razrez izbranega rezervoarja, je
prikazano na sliki 18. Pravilo upošteva vse izpeljane omejitve pri velikosti pločevine
in upogibanju le te. Kot dodatna omejitev se pojavi še lastnost razrezne naprave, ki
mora za pravilno delovanje vedno rezati najmanj 25 mm znotraj formata pločevine
(vrednosti 2950, 5900, 3900 (mm)). Pogoj TEST(B,H) = 1 na prvem koraku pa preverja zmožnost izdelave U-upogiba iz vrednosti B in H. V tem primeru se rezervoar
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Slika 18. Pravilo razreza izbranega rezervoarja

ne izdela po tem principu, vendar je ta pogoj pomemben za manjše rezervoarje, ki
jih na začetku razvrstimo glede na ta kriterij. Celotni diagram razreza si potemtakem lahko predstavljamo kot množico vseh pravil. Vsako pravilo vodi do končnega
razreza, s čimer se posledično določi tudi količina dela na prestalih proizvajalnih
stroškovnih mestih v zvezi s plaščem rezervoarja. Razrez plašča izbranega rezevoarja v našem primeru sestoji iz štirih delov. Količina varjenja plašča znaša L + 2∗B
+ 4∗H* = 3400 mm + 3600 mm + 3680 mm = 10680 mm = 10,68m.
Zdaj, ko smo določili razrez našega rezervoarja, lahko začnemo računati stroške
neposrednega dela po proizvajalnih stroškovnih mestih. Zopet bomo le te izračunali
kot stroške vsote potroškov, le da se tokrat v poslovnem procesu ne bo trošil material, temveč delovna sila in delovna sredstva (stroji). Ti dve prvini bomo merili v časovnih enotah in ju na koncu pomnožili z obračunskimi postavkami, da bi
izračunali celotne neposredne stroške dela za naš rezervoar.
Razrez materiala. Prve tri postavke v tabeli 9 dobimo neposredno glede na
Tabela 9. Stroški razreza materiala
Dolžina reza (m) Čas rezanja (min) Posebni čas (min) Strošek rezanja (e)
Plašč rezervoarja

31,76

7,38

Noge rezervoarja

22,04

5,13

Razdelilna stena

5

1,21

17,05
1,65

15,66
2,8

Podporni elementi

4,14

9,57

Pokrovna pločevina

5,16

11,92

Okvir za črpalke

4

9,24

Skupaj

66,24

izbrani rezervoar. Hitrost rezanja za pločevino debeline 3 mm znaša 4,3 m/min,
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minuta uporabe delovnega stroja pa podjetje stane 2,31e. Pri podpornih elementih
in pokrovni pločevini uporabimo zopet lastnosti standardnih rezervoarjev, za katere
poznamo točen potrošek delovnega stroja. Privzamemo, da količina podpornih elementov in pokrovne pločevine enakomerno raste s površino rezervoarja brez filtra.
Tako izračunamo koeficienta premic, določenih s podatki najmanjšega in največjega
standarnega rezervoarja. Izračun je analogen izračunu pri potroških materiala za
podporne elemente. Okvirji za črpalke so za vse velikosti rezervoarjev zelo podobni,
ker je izbira in količina črpalk pravtako podobna. Tako za potrošek delovnega stroja
pri razrezu okvirja vzamemo pavšalno vrednost štirih minut.
Skupni stroški razreza materiala so tako 66,24 e.
Upogib pločevine. Podobno kot pri razrezu materiala tudi tu prve tri postavke
Tabela 10. Stroški upogibanja pločevine
Čas upogibanja (min) Posebni čas (min) Strošek upogibanja (e)
Plašč rezervoarja

60

51,7

Noge rezervoarja

30

25,85

Razdelilna stena

3

2,58

Podporni elementi

15,5

Skupaj

13,33
93,46

tabele 10 dobimo neposredno glede na izbrani rezervoar. Na podlagi razreza rezervoarja (slika 18) vemo natančno, kakšne dele moramo upogniti in kolikokrat jih moramo. Podobno lahko povemo tudi za noge rezervoarja in razdelilno steno. Časovno
zahtevnost upogibanja glede na skupino razreza, število in velikost nog in število
upogibov razdelilne stene sem določil po posvetu z zaposlenimi na tem oddelku.
Tako potrošek delovne sile pri upogibanju plašča znotraj te skupine razreza znaša
60 minut, medtem ko za vsako nogo porabimo dodatnih 6 minut. Pri podpornih elementih se moramo zopet sklicati na standardne rezervoarje. Na podlagi potroškov
delovne sile pri upogibanju najmanjšega in največjega rezervoarja oblikujemo linearni trend naraščanja, katerega uporabimo za oceno potroškov upogibanja vseh
preostalih nestandardnih rezervoarjev. Obračunana urna postavka delavca na tem
oddelku je 51,7 e.
Skupni stroški upogibanja pločevine so tako 93,46 e.
Rezanje in vrtanje. Prvo postavko tabele 11 dobimo neposredno glede na izTabela 11. Stroški rezanja in vrtanja
Čas rezanja oziroma vrtanja (min) Posebni čas (min) Strošek rezanja in vrtanja (e)
Kotno železo

11

9,41

Podporni elementi

4,68

4

Pokrovna pločevina

16,47

14,08

Skupaj

27,49
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brani rezervoar. Čas, potreben za pripravo ene vrste kotnega železa, znaša štiri minute. Zaposleni pa so delo, ki se nanaša na predpripravo materiala, ocenili s tremi
minutami. Pri preostalih dveh postavkah se moramo sklicati na standardne rezervoarje in zopet, kot v prejšnjih primerih, upoštevati enakomerno naraščanje količine
sestavnega elementa rezervoarja s površino rezervoarja zgoraj. S tem posledično
enakomerno narašča tudi potrošek delovne sile oziroma strošek dela, povezan s tem
sestavnim elementom rezervoarja. Obračunana urna postavka delavca na tem oddelku je 51,3 e.
Skupni stroški rezanja in vrtanja so tako 27,49 e.
Varjenje. Proces varjenja je najbolj kompleksno proizvajalno stroškovno mesto
Tabela 12. Stroški varjenja
Čas opravila (min) Posebni čas (min) Strošek (e)
Spajanje plašča

55,63

37,27

Varjenje plašča

44,38

29,73

Preverjanje neprepustnosti

3,4

2,31

Brušenje

23,42

15,93

Varjenje nog

30

20,1

Varjenje kotnega železa

93,2

62,44

Varjenje razdelilne stene

11,17

7,48

Varjenje podpornih elementov

67,28

45,08

Varjenje ostalih dodatkov

30

20,01

Uporaba žerjava

12

8,04

Skupaj (stroški)

293,47

v podjetju in je zato tudi najbolj zamudno. Da bi ga razumel, sem veliko časa
preživel v varilnici, kjer sem pomagal pri izdelavi rezervoarjev. Delovne naloge varilca sem podrobno opazoval in na podlagi zapiskov in lastnih izkušenj, ki sem jih
pridobil v podjetju, izdelal izračun, ki je prikazan v tabeli 12. Prvih sedem postavk
dobimo neposredno glede na izbrani rezervoar. Zaradi razreza rezervoarja, ki smo
ga izdelali, lahko vse postavke izračunamo enostavno. Ker vemo, kolikšna je dolžina
varjenja, lahko za vseh sedem postavk tabele pomnožimo časovno zahtevnost opravila na dolžinsko enoto (meter) z dejansko dolžino. Časovne zahtevnosti posameznih
opravil za razumevanje izračuna niso pomembne, dobili pa smo jih z merjenjem časa
pri procesu varjenja. Varjenje podpornih elementov smo dobili v skladu s prejšnjimi
izračuni potroškov, ko smo opazovali podporne elemente. Za varjenje ostalih dodatkov sem v izračunu uporabil pavšalno vrednost, saj so ostali dodatki kot neke vrste
obvezna dodatna oprema, ki nastopa v večini primerov na enak način. Znotraj vsake
skupine razreza pa sem definiral tudi čas uporabe žerjava. Vrstni red korakov pri
procesu varjenja namreč lahko definiramo vnaprej, čim poznamo razrez rezervoarja.
Obračunana urna postavka delavca na tem oddelku je 40,21 e.
Skupni stroški varjenja so tako 293,47 e.
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Brušenje. Tabela 13 prikazuje izračun potroškov delovne sile pri brušenju reTabela 13. Stroški brušenja
Čas brušenja(min) Posebni čas (min) Strošek brušenja (e)
Brušenje zvarov

16,02

8,5

Brušenje zgornjega robu

10,4

5,52

Uporaba žerjava

5

2,65

Brušenje podpornih elementov

8,26

4,38

Preostalo delo

10

5,3

Skupaj

26,35

zervoarja. Spet se naslonimo na razrez rezervoarja, saj se morajo zvari obvezno
zbrusiti. Pravtako enostavno izračunamo brušenje zgornjega robu, saj dolžino tega
lahko izračnamo kot obseg rezervoarja. Obe omenjeni postavki izračunamo kot preprosta zmnožka (hitrost brušenja na dolžinsko enoto ∗ dolžina območja brušenja).
Uporaba žerjava je standardna naloga pri brušenju in kot taka ni odvisna od velikosti rezevoarja, zato to nalogo obračunamo pavšalno. Potrošek delovne sile pri
brušenju podpornih elementov zopet sloni na standardnih rezervoarjih in enakomernem naraščanju potroška dela s površino rezervoarja zgoraj. Preostalo delo sem
obračunal pavšalno, saj le to predstavljajo manjša opravila, ki so podobna pri vseh
rezervoarjih. Obračunana urna postavka delavca na tem oddelku je 31,83 e.
Skupni stroški brušenja so tako 26,35 e.
Preverjanje neprepustnosti. Za to proizvajalno stroškovno mesto sem na podlagi videnega v podjetju oblikoval izračun, ki potrošek delovne sile pri preverjanju
neprepustnosti oceni s pomočjo dolžine zvarov. Nenazadnje je to tudi naloga zaposlenih na tem oddelku, saj do prepustnosti pride lahko samo tam, kjer je bilo
zvarjeno.
Čas preverjanja neprepustnosti = Priprava na preverjanje (min) + Dolžina zvarov (m) ∗ Čas preverjanja neprepustnosti na meter (min/m) = 10 min + 10,68 m ∗
1,5 min/m = 26,02 min
Obračunska urna postavka delavca na tem oddelku je 40,14 e. Skupni stroški preverjanja neprepustnosti so tako 17,41 e.
V tabeli 14 sem združil pravkar izračunane neposredne stroške dela po posameznih
proizvajalnih stroškovnih mestih. Neposredni stroški dela našega rezervoarja so
potemtakem enaki vsoti posameznih izračunanih stroškov dela oziroma 524,42 e.
Sedaj, ko imamo izračunane tako neposredne stroške dela kot tudi neposredne
stroške materiala, se lahko posvetimo izračunu oziroma določanju prodajne cene
izbranega rezervoarja. V ta namen moramo uporabiti znano kalkulacijsko shemo
podjetja (slika 10) in podatke o dodatku posrednih stroškov (tabela 4). V tabeli 15
je prikazan izračun prodajne cene izbranega rezervoarja na podlagi kalkulacije prodajnih cen, ki jo uporabljajo v podjetju. Kot smo že povedali pri opisu kalkulacije,
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Tabela 14. Neposredni stroški dela po stroškovnih mestih
Neposredni strošek dela (e)
Razrez materiala

66,24

Upogibanje pločevine

93,46

Rezanje in vrtanje

27,49

Varjenje

293,47

Brušenje

26,35

Preverjanje neprepustnosti

17,41

Skupaj

524,42

Tabela 15. Izračun prodajne cene

(e)
Neposredni stroški materiala
515,40
Posredni stroški materiala
21,90
Celotni stroški materiala
537,3
Neposredni stroški dela
524,42
Posredni stroški dela
29,94
Celotni stroški dela
554,36
Celotni proizvajalni stroški 1091,66
Posredni stroški prodaje
57,53
Posredni stroški uprave
75,00
Posredni stroški razvoja
16,70
Posredni stroški konstrukcije
81,87
Polna lastna cena
1322,76
Dobiček (10%)
Prodajna cena

132,28
1455,04

le ta posredne stroške splošnih služb izrazi z deležem celotnih proizvajalnih stroškov.
Izračun oziroma določanje prodajne cene v podjetju je tako samo še formalna stvar,
čim so poznani celotni proizvajalni stroški. Sledi, da je prodajna cena našega
rezervoarja 1455,04 e.
6. Zaključek
Izračunana prodajna cena temelji le na lastnostih proizvoda, ki so podjetju oziroma zaposlenim na oddelku prodaje dostopni, brez da bi povzročili znatne stroške
v povezavi s proizvodom na drugih stroškovnih mestih. Izdelani koncept kalkuliranja neposrednih proizvajalnih stroškov se bo uporabljal za namene predračunavanja
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prodajnih cen nestandardnih rezervoarjev, pravtako pa bo v pomoč zaposlenim na
oddelku priprave dela, ki predpisujejo delovne čase posameznih opravil. Tu bo
največjo vlogo odigral diagram razreza rezervoarja, ki bo povzročil, da bo marsikatero opravilo v podjetju po novem zelo natančno definirano, s čimer bodo natančnejši
tudi predpisani časi dela. Ker bo moja naloga v podjetju v prihodnosti tesno povezana s stroškovnimi cenami proizvodov podjetja, je moj cilj v zvezi s tem izračunom
vzpostavitev sistema kontrole znotraj podjetja oziroma stroškovnih mest, skozi katera se pomikajo rezervoarji filtrirnih napeljav. S pomočjo kontrolnega sistema bom
lahko predračun na podlagi izkušenih vrednosti proizvajalnega procesa čedalje bolj
približal dejanskemu stanju neposrednih proizvajalnih stroškov in na ta način poskrbel, da podjetje s prodajno ceno zares na pravi način pokrije vse stroške, ki
jih povzroči stroškovni nosilec, in doseže načrtovan dobiček na investirana sredstva
oziroma kapital.
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