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KALKULACIJE STROŠKOV POSAMEZNIH STROJEV IN DELOVNIH 

OPERACIJ V PODJETJU GKN DRIVELINE SLOVENIJA 
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UDK: 330.526.33:336.051(043.2) 

 

 

POVZETEK  

Zaradi vsakodnevne vztrajne želje po zmanjševanju stroškov, so le-ti venomer problematika 

na službenih ali osebnih ravneh. Kalkulacije stroškov so tako zaželene na osebnem področju, 

pri podjetjih pa stroški predstavljajo zelo pomemben vidik strategije poslovanja v prihodnosti. 

GKN Driveline Slovenija d.o.o. je proizvodno podjetje avtomobilske industrije, ki za 

potrebe  poslovanja kalkulira svoje stroške na mesečni, letni in desetletni ravni. Izdelki, ki so 

poglavitni razlog poslovanja, s katerimi v podjetju ustvarjamo dobiček, so namenjeni vgradnji 

v avtomobilski industriji.  

Zmanjševanje stroškov se zaradi želje po povečevanju poslovnega dobička obrestuje le 

z naložbami in investicijami, ki stremijo k bolj avtomatiziranim, varnim in ergonomično 

urejenim delovnim mestom in podjetju v celoti. Stroškovne nosilce torej predstavljajo vse 

opravljene storitve in proizvodi s katerimi so stroški povezani. Težnja k nenehnim 

spremembam na področju spreminjaja stroškov je zelo pomembna za rast in razvoj podjetja na 

lokalnem in svetovnem nivoju, zato je stroške potrebno obvladovati.  

 

 

 

 

 

 

 



»Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo«                                          »Magistrsko delo« 

IV 

 

COST CALCULATIONS MACHINES AND WORK OPERATIONS IN 

THE COMPANY GKN DRIVELINE SLOVENIA 

 

Key words: Calculations, costs, company, work operations, workplace, fixed costs, variable 

costs. 

 

UDK: 330.526.33:336.051(043.2) 

 

 

ABSTRACT  

On a daily basis, we have persistent desire to reduce costs, which are always a problem at 

work or on a personal level. Cost calculations are desirable in our personal life, but for 

companies the costs represent a very important aspect of business strategy for the future. 

GKN Driveline Slovenia Ltd. is a manufacturing company for the automobile industry. The 

company calculates its costs on a monthly, annual and ten-year basis for the needs of the 

business. The main reasons for the business to generate profits in the company are products 

that are intended to be built-in in the automotive industry.  

Cost reducing is profitable only due to the desire to increase business profits through 

investments that aim for more automatized, safe and ergonomically regulated workplaces and 

the company. Costs carriers represent all the services and products that are cost related. The 

tendency of constant changes in the field of costs is very important for the growth and the 

development of the company, based on a local and global level, because of this, it is necessary 

to control the costs. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

V proizvodnih podjetjih vedno znova nastajajo stroški, ki so posledica proizvodnega procesa 

posameznega končnega izdelka ali posamezne delovne operacije, ki se izvajajo za določen 

polizdelek.  

Stroške, ki nastanejo v podjetju lahko tako povezujemo s tistimi delovnimi mesti kjer 

nastanejo. Govorimo o stroškovnih mestih. Stroški so torej vedno povezani z nekaterimi 

delovnimi operacijami, ki jih izvajamo v proizvodnem procesu in so povezani z nastajanjem 

poslovnega učinka. Tako govorimo o poslovnem učinku kot o stroškovnem nosilcu.  

Stroškovni nosilci (Turk et al. 2004) so proizvodi ali opravljene storitve, zaradi katerih so 

stroški nastali in s katerimi so tudi povezani. Pri razporejanju stroškov po stroškovnih nosilcih 

razlikujemo: 

   neposredne stroške stroškovnih nosilcev, ki so znani že na začetku pri serijski in     

         posamični dejavnosti ter 

   posredne stroške teh stroškovnih nosilcev. 

 

Končno določanje lastne cene izdelka oziroma polizdelka je pogost problem nekaterih 

podjetij, predvsem takšnih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo končnih izdellkov in tudi pri 

delovnih operacijah, kjer se opravijo le določene operacije proizvodnega procesa, polizdelkih. 

Če bi sestavo lastne cene popolnoma poenostavili bi razlikovali naslednje štriri dele (Turk et 

al. 2004): 

 neposredne stroške materiala, storitev in amortizacije; 

 neposredne stroške dela; 

 posredne stroške ustvarjanja učinkov (v proizvajalnih organizacijah posredne   

       proizvajalne stroške) in 

 posredne stroške nakupa, prodaje, financiranje in splošnih dejavnosti. 
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Znotraj podjetja so potrebni različni vidiki proučevanja stroškov,  zaradi kompleksne in 

zapletene strukture stroškov, katero je potrebno obravnavati iz več možnih zornih kotov. 

Najpogosteje govorimo o naslednjih vrstah stroškov (Rebernik, 1995, str. 126): 

1. naravne vrste stroškov, 

2. izvirni stroški, 

3. stroški po poslovnih funkcijah, 

4. stroški stroškovnih mest, 

5. stroški stroškovnih nosilcev, 

6. direktni in indirektni stroški in 

7. stroški v odvisnosti od obsega poslovanja. 

Pri kompleksnem izdelku oziroma proizvodu ni dovolj, da ugotavljamo samo stroške 

končnega izdelka (končni stroškovni nosilec), ampak za opredelitev, kako se na končnem 

izdelku zbirajo stroški uporabljamo še začasne stroškovne nosilce. To so vmesni izdelki ali 

polizdelki oziroma ne končni proizvodi, za katere je potrebno zbrati stroške (Rebernik, 1995, 

str. 128). 

Če bi primerjali ugotavljanje stroškov po stroškovnih mestih in končnih stroškovnih 

nosilcih, lahko zapišemo naslednje ugotovitve (Rebernik, 1995, str. 129): 

 stroškovna mesta so organizacijski princip, s katerimi obvladujemo stroške, 

 stroškovna mesta so orodja, ki nam pomagajo ugotavljati vrednostno trošenje    

       proizvodnih virov, 

 stroškovna mesta se vedno nanašajo na odnos podjetja s trgom, 

 končni stroškovni nosilci so izdelki ali polizdelki, ki jih podjetje prodaja in 

 končni stroškovni nosilci so direktna vez podjetja s trgom, so eksternega značaja. 

Podjetje GKN Driveline Slovenija  d.o.o. proizvaja homokinetične zglobe, tripode in 

celotne  polgredi. Funkcija izdelkov, ki jih proizvajajo v omenjenem podjetju, je ustvarjanje 

prenosa pogonske energije iz avtomobilskega motorja na pogonsko kolo. Zaradi zelo 

specifičnega proizvodnega programa v podjetju, so sestavine izdelka, ki morajo zadovoljevati 

potrebe potencialnih uporabnikov natančno definirane in dogovorjene skupaj s proizvajalci 

avtomobilov. V podjetju GKN Driveline Slovenija se srečujejo s problemom izračuna lastne 
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cene izdelka, ki temelji na opredelitvi stroška samo določene operacije ali stroja in ne celotne 

proizvodne linije (več strojev in delovnih operacij zaporedoma). Trenutna praksa v podjetju 

je, da včasih kupcu ne prodajo celotnega izdelka, ampak se na izdelku naredijo samo določene 

operacije
1
 ali delovni procesi. Zaradi teh delovnih operacij nastanejo določeni stroški, ki pa 

jih je težje opredeliti, saj so kalkulacije stroškov narejene samo za celotne linije procesov, kar 

pa je neuporabno pri prodaji polizdelka. 

V magistrski nalogi smo se zato osredotočili na stroške, ki nastanejo zaradi posameznih 

obdelav v proizvodnem procesu podjetja. Pri tem želimo opredeliti stroške za vsak stroj in 

delovno operacijo, ki nastanejo pri različnih vrstah obdelave in opraviti končno kalkulacijo za 

vsak stroj in operacijo obdelave v podjetju. 

 

Skozi celotno raziskovalno delo, smo z zbiranjem potrebnih podatkov prišli do 

optimalnega načina zbiranja podatkov po strojih in delovnih operacijah, na kar smo vse 

pridobljene podatke združili v celovit projekt izdelave stroškov opredeljenih po strojih in 

vrstah obdelave. Trenutno aktivne kalkulacije stroškov, ki jih v podjetju uporabljajo, smo 

posodobili oziroma nadgradili. Z dobljenimi končnimi ugotovitvami, smo lahko na bolj 

optimalen način določevali stroje, kjer naj bi se izvajale posamezne delovne operacije za 

obdelavo polizdelkov. Hkrati, pa smo lahko bolj eksaktno in ekonomično določili prodajno 

ceno posameznih polizdelkov, saj smo izračunali stroške, ki jih je posamezna delovna 

operacija na polizdelku povzročila. 

1.2 Namen in cilji 

Namen magistrske naloge je bil pripraviti projekt kalkulacije stroškov posameznega 

stroja in delovnih operacij v proizvodnji podjetja GKN Driveline Slovenija. Podjetje se 

ukvarja z izdelavo ter prodajo končnih izdelkov in polizdelkov. Problem nastane, pri določitvi 

natančne končne prodajne cene polizdelka. V omenjenem podjetju nimajo opredeljenih 

stroškov, ki nastanejo zaradi procesa obdelave in izdelave na posameznih strojih.  

                                                 

1
 Delovne operacije so operacije, ki se opravljajo na mestih obdelave, delovnih mestih, pri čemer kot 

delovno mesto razumemo funkcionalno povezavo med delavcem (delavci) in delovnih sredstev (prostor, strojev, 

orodij in naprav) na točno določeni lokaciji v podjetju (Ljubič, 2009). 
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Na strojih v proizvodnih linijah se tako vršijo najrazličnejši delovni procesi, za katere je 

bilo potrebno določiti stroške posamične obdelave.  

V magistrski nalogi smo sledili naslednjim ciljem: 

 Preučevanje pojmov v povezavi s stroški in vzroke stroškov v izbranem podjetju 

zaradi delovnih operacij na strojih oziroma proizvodnih linijah; 

 Analiza obstoječih načinov zbiranja podatkov o stroških po linijah v podjetju in način 

izračunavanja stroškov; 

 Analiza procesa knjigovodenja stroškov v računalniško informacijskem sistemu 

podjetja GKN Driveline Slovenija; 

 Opredelitev potrebnih sprememb v podjetju in podajanje predlogov za potrebne 

spremembe pri proizvodnem procesu v odvisnosti od stroškov  posameznega stroja v 

podjetju. 

V podjetju se srečujejo z že omenjenim problemov določevanja stroškov, ti izračuni pa 

bodo koristni za interne analize lažjega odločanja na katerem stroju se bo izvajala kakšna 

delovna operacija. Cilj podjetja je, da se delovne operacije po strojih določajo po 

univerzalnem tehnično dovršenem sistemu, ki bo hkrati tudi ekonomsko najbolj primeren in 

upravičen. 

1.3 Predpostavke in omejitve 

V magistrskem delu smo predstavili vrste in vzroke za nastanek posameznih stroškov po 

strojih oziroma glede na delovno operacijo. Predpostavil smo nekatere veličine, ki smo jih 

potrebovali v izračunih kalkulacij.  

V teoretičnem delu smo tako prikazali nekatere pojme, ki so povezani z nastankom 

stroškov po delovnih operacijah in se omejili predvsem na literaturo, ki se navezuje na 

raziskavo magistrskega dela.  

V praktičnem delu smo se omejili na delovne operacije, ki jih izvajamo v podjetju na 

različnih strojih in kalkulacijo stroškov, ki nastanejo pri vsaki obdelavi znotraj proizvodnega 

obrata v podjetju GKN Driveline Slovenija. Omejili smo se na stroške polizdelkov, ki 

nastanejo zaradi posameznih faz obdelav znotraj proizvodnje podjetja. Podatke smo 

pridobivali od naslednjih oddelkov v podjetju: 
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   računovodstvo in finance, 

   službe nabave, 

   službe prodaje, 

   službe tehnologije, 

   Proizvodnje, 

   priprave orodij, 

   kakovosti in 

   oddelka vzdrževanja. 

Zaradi zbiranja podatkov od zgoraj navedenih oddelkov znotraj podjetja, smo prišli do 

posameznih omejitev, saj smo naleteli na težave pri zbiranju podatkov in do morebitnih 

omejitev o javni objavi le-teh. V času pisanja naloge smo uporabljali SRS (2006), saj od 

1.1.2016 veljajo novi SRS (2016). 

1.4 Uporabljene raziskovalne metode 

V raziskovalni nalogi smo uporabili naslednje metode: 

 metoda deskripcije: opisovanje procesov in predmetov v podjetju in predstavitev 

podjetja s katerim smo sodelovali. Metodo smo uporabili v poglavju 3 in v poglavju 4. 

 metoda kompilacije: primerjava tujih izsledkov opredelitve posameznih definicij, 

opazovanj, sklepov in stališč v povezavi z nastalimi stroški proizvodnje v omenjenem 

podjetju. Metodo smo uporabili v začetku raziskovalnega dela v poglavju 2 in 4. 

 metoda analize: analiza in pojasnitev stroškov, ki nastanejo v podjetju zaradi 

obdelave polizdelkov. Vse stroške posameznih strojev bom povezal v celoto in 

izračunal končne stroške posameznih linijskih obdelav izdelkov. Metodo smo 

uporabili v poglavju 5 in v poglavju 6. 

 primerjalna metodo: Primerjava medsebojnih razlik ali enakosti v stroških med 

posameznimi delovnimi stroji, kjer se opravljajo iste vrste obdelave. Metodo smo 

uporabili v poglavju 7. 

 statistična metodo: S pomočjo grafikonov in izračunanih kazalnikov bom odkrival 

značilnosti in zakonitosti stroškov v posameznih časovnih intervalih tekom leta. 

Metodo smo uporabili v poglavju 7 in 8. 
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 metoda dokazovanja: Ugotavljanje in dokazovanje točnosti izračunov na podlagi 

konkretnih primerov v podjetju. Z omenjeno metodo smo dokazovali točnosti 

izračunov v poglavju 7 in 8. 

 komparativna metodo: Primerjava istih in podobnih dejstev, procesov ter ugotovitev 

med sabo kot razlike ali enakosti. V poglavju 9 in 10 smo s pomočjo te metode podali 

predloge sprememb, primerjal hipoteze in podali zaključna mnenja s predlogi celotne 

raziskovalne naloge. 

Uporabili smo še naslednje metode: 

   študij in analizo knjižnih virov, 

   izračun stroškov na realnih primerih v podjetju in 

   metodo opazovanja. 

Pri raziskovanju smo tako uporabili strokovno literaturo, knjige, članke in svetovni 

splet, predvsem pa smo v praktičnem delu uporabljali gradiva znotraj podjetja GKN Driveline 

Slovenija, od koder smo črpali informacije. 
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2 VRSTE STROŠKOV  IN KALKULACIJ  

2.1 Vzroki za nastale stroške 

Stroški venomer nastajajo in so posledica trošenja ter vlaganja zato, da skozi delovni proces v 

proizvodnji dosežemo določene rezultate. »Stroški v načelu niso nič drugega kot cenovno 

izraženi potroški delovnih sredstev, predmetov dela, delovne sile in storitev pri proučevanem 

poslovanju.« (Hočevar, Igličar, Zaman, 2004). »Stroške je mogoče vedno povezovati s tistimi 

mesti, na katerih so nastali. V tem smislu govorimo o stroškovnih mestih. Vendar vsako 

delovno mesto še ne predstavlja posebnega stroškovnega mesta. Katera delovna mesta je treba 

obravnavati kot eno samo stroškovno mesto, pa nakazuje namen razdelitve organizacije na 

stroškovna mesta.« (Turk, et al. 2004).  

Na kratko smo prikazali nekatere pojme iz slovensko računovodskega standarda, kjer so 

zapisane posamezne definicije povezane na tematiko v magistrskem delu. 

»Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in podobne zneske 

v kosmatih velikostih pa tudi na dajatve, ki se obračunavajo od te osnove in niso sestavni 

del kosmatih zneskov. Podrobnosti določa SRS 15. Ti stroški lahko neposredno bremenijo 

ustvarjanje poslovnih učinkov (stroški neposrednega dela) ali pa imajo naravo posrednih 

stroškov in so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih stroškov. « 

(Slovensko računovodski standard, 2006, str. 92). 

»Stroškovno mesto je namensko, prostorsko ali stvarno zaokrožen del podjetja, na 

katerem ali v zvezi s katerim se pri poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče razporejati 

na posamezne začasne ali končne stroškovne nosilce in je zanje nekdo odgovoren. « 

(Slovensko računovodski standard, 2006, str. 92). 

 »Potrošek. Kot že ime samo da vedeti je potrošek povezan s trošenjem, in sicer s 

trošenjem posameznih prvin poslovnega procesa ali proizvodnih virov v njihovi naravni 

obliki. Trošenje v naravni ali stvarni obliki pomeni zmanjševanje fizičnih ali drugih stvarnih 

lastrnosti tega proizvodnega vira. Delovna sredstva, kot so stroji, oprema, se trošijo ker se 

med delom obrabljajo.« (Rebernik, 1995, str.124). 

»Stroški. Definiramo jih kot vrednostno izražene neobhodne potroške prvin poslovnega 

procesa.« (Rebernik, 1995, str. 124). 
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Stroške ločimo po različnih vidikih, katere smo na kratko pojasnili v nadaljevanju 

naloge. 

2.1.1 Naravne vrste stroškov 

Te vrste stroškov izhajajo iz porabe prvin poslovnega procesa in ni dovolj natančno 

opredeljena, da bi bila uporabna v praksi, saj ločimo (Rebernik, 1995, str. 126): 

 stroške delovnih sredstev, 

 stroške predmetov dela, 

 stroške dela in  

 stroške storitev. 

2.1.2 Izvirni stroški 

Predstavljajo nadaljnjo razčlembo naravnih vrst stroškov in jih imenujemo tudi originalni 

stroški katerih predstavniki so (Rebernik, 1995, str. 126): 

 stroški storitev, 

 stroški materiala, 

 stroški dela, 

 stroški amortizacije, 

 stroški davkov in 

 stroški obresti. 

2.1.3 Stroški poslovnih funkcij 

Rebernik (1995, str. 126-127) omenja, da stroške poslovnih funkcij predstavljajo različne 

poslovne funkcije, pod katero spadajo: 

 proizvodna, 

 kadrovska, 

 prodajna, 

 finančna, 
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 nabavna, itd.. 

2.1.4 Stroški stroškovnih mest 

Uvedba stroškovnih mest je zelo pomembna zaradi nadzorovanja in obvladovanja stroškov. V 

grobi opredelitvi bi lahko dejali, da ločimo dve vrsti stroškovnih mest (Rebernik, 1995, str. 

127-128): 

 proizvodna stroškovna mesta in 

 neproizvodna stroškovna mesta 

2.1.5 Stroški stroškovnih nosilcev 

Strošek stroškovnih nosilcev predstavljajo izdelki ali storitve, ki so razlog za nastanek 

stroškov v podjetju. Pomembno pri ugotavljanju teh vrst stroškov je predvsem to, da 

ugotovimo, koliko nas dejansko en izdelek oziroma naš končni stroškovni nosilec stane. 

Zaradi lažjega nadzorovanja stroškov se uporabljajo tudi začasni stroškovni nosilci.
2
  

Rebernik (1995, str. 128-129) omenja, da lahko govorimo tudi o direktnih in indirektnih 

stroških, za katere velja naslednje: 

 direktni stroški so stroški, za katere vemo kateri izdelek jih je povzročil in v kolikšni 

meri in 

 indirektni stroški predstavljajo stroške, za katere ne moremo natanko ugotoviti kateri 

stroškovni nosilec je razlog za njihov nastanek. 

2.2 Kalkulacije stroškov  

2.2.1 Splošno o kalkulacijah 

»V tem poglavju bomo kalkulcijo razumeli kot računski postopek, s pomočjo katerega na 

stroškovne nosilce prenesemo stroške in izračunamo povprečne stoške stroškovnega nosilca. 

O kalkulacijah zato pogosto govorimo tudi kot o preračunavanju stroškov ali obračunavanju 

stroškov, pa tudi o ugotavljanju tako imenovane lastne cene izdelka proizvoda in storitve. Da 

                                                 

2
 Začasni stroškovni nosilci so polizdelki, na katerih zbiramo stroške zaradi lažjega ugotavljanja končnih 

povprečnih stroškov končnega stroškovnega nosilca. 
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bi lahko ugotovili povprečne stroške posameznega izdelka ali storitve, moramo imeti v 

pojetju urejeno: 

1. zajemanje stroškov in 

2. razporejanje stroškov na stroškovne nosilce. 

Zajemanje stroškov pomeni vzpostavitev primarnega stroškovnega sistema, s pomočjo 

katerega lahko izračunavamo stroške, ki nastajajo v podjetju ter spremljamo njihovo 

spreminajnje. Z razporeditvijo stroškov na stroškovne nosilce pa mislimo na to, da je treba 

stroške prisoditi tistemu stroškovnemu nosilcu, ki jih je povzročil.« (Rebernik, 1995, str. 158). 

 

Slika 1: Lastna cena izdelka 

Vir: (Pehan, 2011) 

2.2.2 Vrste kalkulacij  

V splošnem poznamo več različnih vrst kalkulacij, zato lahko kalkulacije označimo tudi kot 

preračunavanje ali obračunavanje stroškov in posledično ugotavljanje tako imenovane lastne 

cene proizvoda ali storitve. 

Ugotavljanje stroškov posameznega izdelka ali storitve je za podjetje ključnega 

pomena, saj iz kalkulacij izvira tudi končni poslovni rezultat. V podjetju moramo imeti 

urejeno zajemanje stroškov in razporejanje stroškov glede na stroškovne nosilce. 

Zajemanje stroškov vključuje vzpostavitev sistema zbiranja stroškov in spremljanja 

nastalih in spreminjajočih se stroškov v določenem časovnem obdobju. Razporejanje stroškov 
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na stroškovne nosilce pa ima pomen predvsem v pravilnem določevanju stroškov tistemu 

stroškovnemu nosilcu, ki je stroške tudi povzročil. 

V namene preračunavanja stroškov so že vrsto let v uporabi principi (Rebernik, 1995, 

str. 157-159), ki se jih podjetja držijo, to so: 

 stroške moramo zajemati v celoti, ki so nastali v določenem obdobju, časovni princip 

razmejitve stroškov, 

 stroške moramo razporediti po stroškovnih mestih, kjer so le-ti nastali in po 

stroškovnih nosilcih, ki so jih povzročili, princip diferenciranja stroškov, 

 v podjetju moramo izbrati vrsto kalkulacije, ki najbolj ustreza specifični dejavnosti in 

poslovanju podjetja, prilagodljivost  kalkulacije, 

 vse vrste stroškov, ki jih zajemamo v kalkulaciji stroškov podjetja, morajo biti pisno 

dokazljivi (knjigovodske listine), dokumentiranost stroškov, 

 stroški, ki jih prikazujemo v kalkulacijah stroškov, morajo biti pregledni, hkrati pa 

moramo biti pozorni na primerljivost izbrane kalkulacije z drugimi kalkulacijami 

stroškov, preglednost, točnost in ekonomičnost stroškov. 

Kalkulacije nam služijo predvsem za ugotavljanje treh osnovnih ciljev: 

 s kalkulacijami lažje planiramo posamične stroške in na koncu celoten poslovni izid 

podjetja, 

 kalkulacije nam služijo kot oporna točka o prodajnih cenah, nam bodo omogočale 

ustvarjati pozitiven poslovni izid, 

 stroški, ki jih izračunamo s pomočjo kalkulacij so bistvenega pomena za vse 

ekonomske odločitve v podjetju. 

 »Kalkulacija ali obračun stroškov pomeni končno določitev povprečnih stroškov 

posameznega proizvoda. 

Predkalkulacija ali naknadna kalkulacija pa je namenjena preverjanju naših poslovnih 

odločitev. Z njo ugotovimo ali smo v poprejšnjem procesu kalkuliranja naredili kakšne 

napake, ugotavljamo torej odstopanja od zastavljenih kalkulacijskih ciljev.« (Rebernik,1995, 

159). 
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Rebernik (1995) navaja, da je oblikovanje kalkulacije v veliki meri odvisno od 

organiziranosti delovanja podjetja in tehnološkega procesa, ki ga podjetje uporablja. Običajno 

se v proizvodnih podjetjih uporabljata naslednja dva tipa kalkulacije: 

 delitvena obračunska kalkulacija in 

 kalkulacija z dodatki. 

2.2.2.1 Delitvena obračunska kalkulacija  

Rebernik (1995) navaja, da se delitvena kalkulacija uporablja predvsem v podjetjih, ki 

proizvaja samo en izdelek oziroma storitev. Posledično pri tej kalkulaciji nastane samo en 

stroškovni nosilec, katerega bremenijo vsi nastali stroški. Povprečne stroške takšnega nosilca 

ugotovimo enostavno tako, da vse nastale stroške podelimo s proizvedenimi količinami z 

naslednjo enačbo (2.1): 

(2.1) 

𝑷𝒐𝒗𝒑𝒓𝒆č𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 =
𝒄𝒆𝒍𝒐𝒕𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊

𝒌𝒐𝒍𝒊č𝒊𝒏𝒂 𝒐𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕𝒂
 

 

Delitveno kalkulacijo v splošnem razdelimo na več podsistemov kalkuliranja (Rebernik, 

1995): 

 enostavna delitvena kalkulacija, predstavlja stroške z enim samim stroškovnim 

nosilcem, 

 fazna delitvena kalkulacija, ki je podobna enostavni delitveni kalkulaciji le, da nam 

takšna vrsta kalkulacije omogoča tudi zbiranje povprečnih stroškov vmesnih 

proizvodov po posameznih fazah in 

 delitvena kalkulacija pri vezani proizvodnji, kjer se ob glavnem stroškovnem 

nosilcu pojavljajo še drugi učinki, ki jih je mogoče prodati (značilna za živilsko in 

kemično industrijo). 

2.2.2.2 Kalkulacija z dodatki 

Kalkulacija z dodatki se bistveno razlikuje od delitvene kalkulacije, saj je za to vrsto 

kalkulacije značilna raznolika proizvodnja, kjer izdelki med sabo niso primerljivi. Ker v tej 

vrsti kalkulacije nastajajo stroški, ki se razlikujejo po oblikovanju stroškov in po postopku 

izdelave, nam kalkulacija z dodatki izračuna stroške za vsak izdelek posebej točno tam, kjer 
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so nastali in za izdelek, ki jih je resnično povzročil. Rebernik navaja (1995), da pri kalkulaciji 

z dodatki torej realno zajamemo vse stroške, ki so nastali neposredno za posamičen izdelek. 

V osnovi ločimo dva tipa kalkulacij z dodatkom in sicer (Rebernik, 1995, str. 157-165): 

 kalkulacijo z metodo enotnega dodatka, kjer razporejamo vse indirektne stroške na 

stroškovne nosilce po enakem kriteriju in 

 kalkulacijo z metodo različnih dodatkov, kjer za vsako vrsto stroška določimo drug 

koeficient dodatkov in velja ta metoda za natančnejši prikaz stroškov. 

Preden se lotimo kalkulacij z dodatki pa moramo skupne stroške, ki nastanejo razdeliti 

na posamične ali direktne stroške in splošne ali indirektne stroške. Natančnost kalkulacije z 

dodatki je strogo pogojena z izbiro osnove in kriterija, po katerem bomo dodajali delež 

indirektnih stroškov na stroškovne nosilce. Povprečne stroške stroškovnega nosilca, pri 

kalkulaciji z dodatki lahko zapišemo z naslednjo enačbo (2.2): 

(2.2) 

𝑷𝒐𝒗𝒑𝒓𝒆č𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒐𝒗𝒏𝒆𝒈𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒊𝒍𝒄𝒂

=
𝒅𝒊𝒓𝒆𝒌𝒕𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒐𝒗𝒏𝒆𝒈𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒊𝒍𝒄𝒂

š𝒕𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐 𝒆𝒏𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒐𝒗𝒏𝒆𝒈𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒊𝒍𝒄𝒂
 

+
𝒅𝒐𝒍𝒐č𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒍𝒆ž 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒌𝒕𝒏𝒊𝒉 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒐𝒗

š𝒕𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐 𝒆𝒏𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒐𝒗𝒏𝒆𝒈𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒊𝒍𝒄𝒂
 

 

2.3 Sklepne ugotovitve poglavja 

Skozi poglavje smo vam predstavili in na kratko opisali dejstva, ki smo jih zasledili iz 

strokovne literature. Skupaj po metodi kompilacije smo opredelili nekatere pomembne vidike 

razčlenjevanja in prikazovanja stroškov. V omenjenem cilju smo tako opredelili teoretične 

izsledke iz virov, ki navajajo in opredeljujejo tematiko s katero smo se srečevali skozi celotno 

nalogo. 

Bistveno razliko med kalkuliranjem stroškov smo opredelili na podlagi dveh kalkulacij, 

ki sta za podjetje primerljivi, saj ugotavljamo in navajamo razlike med omenjenima 

kalkulacijama.  
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3 GKN DRIVELINE SLOVENIJA 

3.1 Kratek opis podjetja 

3.1.1 Nastanek in zgodovina podjetja 

Družba oziroma podjetje GKN Driveline Slovenija d.o.o., ki ima sedež na Rudniški 

cesti 20 v Zrečah, je bilo ustanovljeno s 1.1.1993. Ustanovile so jo firme GKN (Velika 

Britanija), UNIOR (Zreče) in Autocommerce (Ljubljana). S pomočjo podjetja Glaenzer-

Spicer (Francija), je bila leta 1988 uvedena proizvodnja elementov za notranji pomični zglob. 

Začetek proizvodnje sega v leto 1987, ko je bil v okviru podjetja UNIOR-Zreče ustanovljen 

obrat Joint-Venture za proizvodnjo fiksnih zglobov. Obrat z udeležbo mednarodnega kapitala 

so ustanovila podjetja: UNI-CARDAN (Nemčija), IMV (Novo mesto), AUTOCOMMERCE 

(Ljubljana) in UNIOR (Zreče).  

Sedaj so večinski lastniki GKN Driveline Slovenija d.o.o. tujci. Podjetje je v letu 1998 

prešlo pod okrilje organizacije GKN Driveline, ki predstavlja enega izmed vodilnih 

dobaviteljev komponent v avtomobilski industriji. 

3.1.2 Lokacija podjetja 

Podjetje GKN Driveline Slovenija d.o.o., se nahaja na naslovu Rudniška cesta 20, 3214 

Zreče, Slovenija. Podjetje ja vseskozi predano rasti in razvoju znotraj svojega delovanja, kar 

se kaže z novimi projekti in kupci, ki jih podjetje iz leta v leto pridobiva. V skladu s 

proizvodno strategijo GKN Driveline Driveshaft se lokacije z nižjimi stroški proizvodnje 

širijo, mednje pa spada tudi podjetje iz Zreč. V mesecu junija leta 2005 dogradila nova 

proizvodna hala z 8400 m² in dodatni prostori z 2100 m², vsako leto pa se invenstira v 

dodatne stroje. Razlog je, da je v zadnjih letih precej novih poslov za končne kupce (FIAT, 

BMW, DACIA, RENAULT, MERCEDES, ...) in se prodaja povišuje. 

3.1.2.1 Dejavnost podjetja GKN Driveline Slovenija 

Družba GKN Driveline Slovenija  d.o.o. proizvaja homokinetične zglobe, tripode in 

celotne  polgredi. Tako, lahko kot glavno in hkrati stransko dejavnost podjetja opredelimo 

prav zgoraj zapisane končne izdelke. Izdelki podjetja so namenjeni proizvajalcem osebnih 
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avtomobilov na prednji in zadnji pogon, kakor tudi tistim skupinam z rezervnimi deli in 

obsega izdelkov kot so: homokinetični zglobi,  tripode in polgredi.   

 

Slika 2: Izdelki v podjetju GKN Driveline Slovenija d.o.o. 

Vir: (Interni viri podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o., 2015) 

 

Slika 3: Homokinetični zglob 

Vir: (Interni viri podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o., 2015) 
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Proizvodni program podjetja je zelo specifičen, kar pomeni, da so sestavine izdelka, ki 

morajo zadovoljevati potrebe potencialnih uporabnikov natančno definirane in dogovorjene 

skupaj s proizvajalci avtomobilov, saj je le takšen izdelek mogoče vgraditi v avtomobile. 

Osnovna značilnost zgloba je ta, da omogoča hitro spreminjanje svojih položajev, spremembe 

zgibnega kota in tudi spremembe obratov ter vrtilnih momentov znotraj velikega območja. 

Vsa ta dejstva pa dajo vedeti tudi, da se v podjetju venomer izvajajo projekti, kjer se razvijajo 

prototipi polizdelkov in končnih izdelkov za nove generacije avtomobilov in njihovih 

proizvajalcev.  

 

 

Slika 4: Prikaz prenosa moči 

Vir: (Interni viri podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o., 2015) 

Navedeno pomeni, da GKN Driveline Slovenija, d.o.o., kot proizvajalec teh izdelkov 

nima možnosti samostojnega odločanja o dodajanju sestavin in funkcij izdelka, saj je njegov  

izdelek vitalnega pomena v končnem proizvodu – avtomobilu, torej je življenjsko  

pomemben sestavni del avtomobila.  

3.1.3 Opis ključnih sprememb v razvoju in rasti podjetja 

Ves opis ključnih sprememb skozi vsa leta podjetja, smo predstavili v spodaj prikazani tabeli 

(tabela 1). V tabeli so predstavljene ključne letnice, za katere smo navedli spremembe, ki so 

se zgodile v omenjenem posameznem letu. 
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LETO  SPREMEMBA 

1986 Ustanovitev obrata v Zrečah 

1987 Sprostitev začetnih vzorcev za podjetje 

ZASTAVA – homokinetični zglobi različnih 

velikosti (HKZ) in tripode 

1988 Začetek serijske proizvodnje za ZASTAVO 

1991 Izguba ključnega kupca ZASTAVA zaradi 

vojne na Balkanu 

1993 Začetek serijskih dobav polgredi podjetju 

REVOZ 

1994 Začetek proizvodnje polgredi in izplačilo 

1996 GKN Driveline prevzame 74% delež 

1998 GKN Driveline postane 100% lastnik obrata 

v Zrečah 

1999 Odkup zemljišča in stavbe od podjetja 

UNIOR 

2001 Nakup dodatnega zemljišča od podjetja 

UNIOR 

2003 Sprememba imena v GKN Driveline 

Slovenija 

2004 Širitev proizvodnih površin za izdelavo HKZ 

intripode 

2006 Investicija v novo proizvodno halo za 

povečanje kapacitet proizvodnje 

2008 Zaključek plana širitve – korak 5 (HKZ – 

15.000 kos/dan; Tripoda – 18.000 kos/dan) 

2010 Pridobitev novega kupca za vozilo BMW 

Mini Colorado R 60 – Lemförder 

2011 Pridobitev novega kupca Fiat Automobili 

Srbija za vozilo FIAT 500L 

2013 Pridobitev novega kupca za DACIO Duster 

2014 Pridobitev novega kupca REVOZ Slovenija 

za vozili Twingo in Smart 
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2015 Pridobitev novega kupca Magyar Suzuki 

Corporation Madžarska za vozila Suzuki 

SX4 

 

 

Tabela 1: Opis ključnih sprememb v podjetju 

Vir: (povzeto po interni viri podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o. in spletni strani: 

http://www.gkndriveline.com/, 2015). 

3.1.4 Vizija in strategija podjetja 

Podjetje ima zelo jasne cilje in vizije, zato na nekatera vprašanja odgovarjajo zelo preprosto in 

jasno (Interni vidi podjetja GKN Driveline Slovenija, 2015).  

»Imamo preprosto vizijo »Kaj smo in kaj želimo biti« 

Smo eden izmed vodilnih dobaviteljev avtomobilskih komponent. Naša vizija je biti 

prepoznavni kot dobavitelj transmisijskih komponent in sistemov s tem, da izvajamo 

poslovanje po najvišjih standardih kakovosti, integritete in izvedbe. 

»Kaj bomo naredili da zagotovimo, da postanemo to kar želimo« 

Naše poslanstvo je oblikovati in proizvajati najboljše transmisijske proizvode ob 

zagotavljanju najboljših storitev za kupce. S tem bomo ustvarili vrednost za kupce in 

delničarje. Da bi izvršili to poslanstvo bomo: 

 Ustvarili najboljše transmisijske proizvode in sistemske rešitve za kupce, 

 dosegli vodilni tržni delež na vseh področjih poslovanja,  

 zadovoljili ali presegli pričakovanja kupcev v kakovosti, stroških in dobavi, 

 postali zaželen delodajalec za usposobljene in motivirane ljudi in 

 se obnašali z integriteto  in s spoštovanjem do naših udeležencev poslovanja, 

vključujoč lokalno skupnost, kupce, zaposlene, okolje in naše delničarje. 

»Vrednote« 

 Cenimo naše ljudi, 

 cenimo naše delničarje, 

http://www.gkndriveline.com/
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 cenimo naše kupce, 

 cenimo naše dobavitelje, 

 cenimo naše partnerje in 

 cenimo našo vlogo v skupnosti/družbi. 

»Kakovost« 

 poslovna odličnost,  

 funkcionalnost izdelkov, 

 dolga življenjska doba in 

 varovanje okolja. 

Podjetje se vsekakor več kot očitno poteguje za svoj delež trga v svetovnem merilu in 

hkrati strmi k učinkoviti promociji svojih izdelkov in poslovni odličnosti tako zunaj podjetja 

kot tudi v samem podjetju z številnimi izobraževanji zaposlenih.« 

3.2 Proizvodni program podjetja 

3.2.1 Opis strojne opreme 

Strojna oprema, ki je v uporabi za proizvodnjo izdelkov in  proizvodov znotraj podjetja GKN 

Driveline Slovenija d.o.o. se delijo na štiri glavne skupine (Satler, 2011, str. 14): 

 stroji za odrezovanje (rezkanje, struženje, vrtanje, brušenje, prebijanje), 

 stroji za preoblikovanje (upogibanje), 

 stroji za toplotno obdelavo (žarjenje, kaljenje, popuščanje) in 

 stroji in naprave za montažo. 

Vsi obdelovalni stroji zadostujejo potrebam podjetja, saj znotraj podjetja sledijo 

trendom razvoja tehnologije na vseh področjih. Stroji, ki so v uporabi so večinoma namenski 

in NC krmiljeni, v večini tipa Sinumerik. Pogoni obdelovalnih strojev in pogoni njihovih osi 

so pnevmatski, hidravlični ali gnani preko elektro-servo motorjev oziroma so pogoni lahko 

tudi kombinirani.  
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Večina delovnih operacij se vrši avtomatizirano (posluževanje strojev, vlaganje in 

izlaganje obdelovancev), pri nekaterih strojih pa se tudi našteto vrši ročno. Znotraj 

proizvodnje podjetja so nekateri stroji zaradi manipulacije izdelkov, linijsko povezani. Hkrati 

so vse te linijske povezave tudi opremljene z ustrezno signalizacijo, ki služi v primeru zastoja 

ali okvar na liniji. Za tehnološki proces obdelave, ki se izvaja v podjetju, poteka znotraj 

obdelovalnih faz tudi hlajenje obdelovancev. Za hlajenje med posameznimi obdelavami se 

uporabljajo olja ali emulzije, ki predstavljajo zajeten strošek podjetju. Strojna oprema pa je 

nadzorovana s preventivnim in kurativnim vzdrževanjem. 

Vsi stroji delujejo v skladu s predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstno poslovanje in 

imajo izjavo o skladnosti CE. Vsi gibi na strojih, ki predstavljajo potencialno nevarnost so 

ustrezno varovani in opremljeni s simboli za varno delo in varnostnimi navodili. V Republiki 

Sloveniji je v uveljavi pravilnik o varnosti strojev, ki ga zapoveduje Uradni list Republike 

Slovenije št.25/06 s spremembo 75/08. 

3.2.2 Opis linij v podjetju 

V podjetju GKN Driveline Slovenija d.o.o. je v proizvodnem delu več linij, ki so prikazane v 

prilogi (priloga 7 - Layout proizvodnje podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o.), kjer lahko 

iz načrta in razporeditve delovnih strojev vidimo potek posameznih linij. 

Razčlenitev strojev po linijah v podjetju uporabljajo zaradi razlike med izdelki, ki so 

produkt proizvodnih operacij, ki se izvajajo na vsakem delovnem mestu v proizvodni liniji. 

Znotraj razčlenitve proizvodnega dela podjetja zato torej ločimo naslednje proizvodne linije: 

 linija Čep 1, 

 linija Čep 2, 

 linija Čep 3, 

 linija Čep 4, 

 linija Čep 5, 

 linija Čep 6 

 linija Pesto, 

 linija Kletka, 
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 linija Tripoda, 

 linija Toplotna obdelava in 

 Montažna linija (Tripoda, Zglob, Polgred). 

Cilj proizvodnih linij je torej narediti več, saj se na določeni liniji izdelujejo samo 

izdelki ene vrste vendar različnih tipov oznak in nekaterih detajlnih obdelav. Ko pride do 

menjave, se začne obdelovati novi tip izdelka, zato je potrebno ponastaviti vse parametre in 

nastavitve strojev, narediti poizkusne kose in v primeru dobrih kosov (pokažejo meritve) 

zagnati linijo. 

3.3 Sklepne ugotovitve poglavja 

V poglavju smo želeli na kratko in celovitostno opisati podjetje, s katerim smo sodelovali v 

magistrski nalogi. Z metodo deskripcije smo opisali in prikazali procese in predmete v 

podjetju, način delovanja podjetja in kratkega zgodovinskega razvoja uspešnega podjetja. 

Skozi zapisano vizijo in strategijo podjetja lahko spoznamo zelo celovitostno skrb za 

vse zaposlene znotraj podjetja, saj je vsakdo izmed zaposlenih »krojač« uspeha, s katerim se 

podjetje predstavlja v svetu. V namene usposabljanja sodelavcev v podjetju se veliko 

finančnih sredstev invenstira v pridobitev znanja zaposlenih. Uspehi podjetja pa se 

vrednostijo s trgom s katerim podjetje posluje saj se le ta vedno znova povečuje in širi. 
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4 DELOVNA MESTA IN DELOVNE OPERACIJE 

4.1 Vrste in opis delovnih mest 

V podjetju GKN Driveline Slovenija d.o.o. so znotraj proizvodnih oddelkov različna delovna 

mesta, ki služijo raznim delovnim operacijam znotraj organizacijsko vodene proizvodnje. 

Proizvodni procesi v podjetju so vodeni na več načinov: 

 avtomatski delovni procesi (so procesi, kjer so delovne operacije vodene avtomatsko s 

pomočjo posebnih računalniških programov in pod-programov), 

 pol-avtomatski delovni procesi (ti delovni procesi so vodeni z delno avtomatizirano 

tehnologijo, za katero je človeški faktor pomembnega in neposrednega vpliva) in 

 ročni delovni procesi (procesi znotraj podjetja se predvsem vršijo pri 100% kontroli 

končnih komponent, ki predstavljajo prodajne izdelke podjetja). 

Podjetje venomer sledi razvoju tehnologije in tako svoje proizvodne linije opremlja z 

dovršenimi in najnovejšimi delovnimi stroji, ki so potrebni za proizvodno dejavnost. Seveda 

ta proces predstavlja stroške, ki so vseskozi pod nadzorom oddelka za računovodstvo in 

finance, kjer skrbijo za finančno strukturo podjetja. Vsekakor pa oddelek tehnologije 

predstavlja enega izmed vplivnejših dejavnikov, kjer jim razvoj tehnologije in napredek 

sodobnega časa vsekakor ni tuji. 

4.2 Vrste delovnih operacij 

Strojno opremo, ki jo uporabljamo v podjetju GKN Driveline Slovenija d.o.o. za proizvodnjo 

naših proizvodov  razdelimo v  štiri glavne obdelovalne skupine, kot smo jih že omenili v 

poglavju 3.2.1. 

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili v širšem pomenu naštete obdelave iz 

poglavja 3.2.1 za lažjo predstavo. 

4.2.1 Stroji za odrezavanje 

Stroji za odrezavanje predstavljajo pomembno skupino strojev v proizvodnih linijah v 

podjetju. Vsekakor so stroji za odrezavanje namenjeni posameznim delovnim operacijam kot 
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so struženje, rezkanje, prebijanje, vrtanje, brušenje, itd. in so v podjetju eni izmed najbolj 

uporabljenih strojev v delovnih procesih podjetja. Veliko delovnih operacij v podjetju poteka 

avtomatično ali pol-avtomatično, kar je velika prednost, saj delovni proces teče gladkeje in 

kar je najbolj pomembno je ta delovni proces dober, stabilen in brez neplaniranih prekinitev.  

4.2.2 Stroji za preoblikovanje 

Proizvodno linijo sestavlja tudi nekaj strojev, ki se uvrščajo med stroje za preoblikovanje, kjer 

se izvaja delovni proces preoblikovanja surovca. Stroji za preoblikovanje proizvajajo 

potrebno silo, hitrost in  pospešek za preoblikovanje surovca v izdelek. Stroji so računalniško 

vodeni in se uporabljajo za zahtevne izdelke, česar posledica je vse večja togost 

preoblikovalnih strojev. Osnovni sklopi preoblikovalnih strojev so: 

 ogrodje stroja, 

 pogon, 

 nosilec orodja in surovca, 

 krmiljenje in 

 dodatna oprema. 

Vrsta gibanja je pri teh strojih možna na dva načina in sicer se uporabljajo stroji s 

premočrtnim gibanjem (stroji za vlečenje palic, stiskalnice) in stroji z ne-premočrtnim 

gibanjem (valjanje in upogibanje). 

4.2.3 Stroji za toplotno obdelavo 

V podjetju GKN Driveline Slovenija je zelo pomembna kvaliteta končnega izdelka, saj mora 

biti le-ta brezhiben, torej brez dopustnih napak. V podjetju se zavedajo, da končni izdelek 

predstavlja kasneje eno izmed avtomobilskih komponent, kjer pa kakovost nikakor ne sme 

biti pod vprašanjem. V podjetju se uporablja več vrst strojev, namenjenih toplotni obdelavi 

(kaljenje, žarjenje, popuščanje) in nekaj peči, kjer se izvaja toplotna obdelava kletke, peste in 

tripode, ki predstavljajo komponente končnega izdelka homokinetičnega zgloba in polgredi. 

4.2.4 Stroji in naprave za montažo 

Vsaka proizvodna linija v podjetju predstavlja enega izmed segmentov, ki so potrebni za 

nastanek končnega izdelka. Na koncu vsake proizvodne linije se izdelki uporabljajo za 
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montažo homokinetičnih zglobov različnih tipov, ki so po novi razporeditvi na skupnem 

mestu v proizvodni podjetja (priloga 7 - Layout podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o.). 

Stroji, ki se uporabljajo v te namene so primarnega pomena, saj je montaža enostavnejša in 

hitrejša, kljub vsemu, pa montaža  zaradi delno avtomatiziranega dela zahteva prisotnost  

delavca. 

4.2.4.1 Montaža tripode GI 1500i 

Montaža tripode, na katero se bomo v praktičnem delu naloge osredotočili, se izvaja na dveh 

različnih tipih strojev. Delno avtomatizirana montaža na stroju Disgapre in avtomatizirana 

montaža na stroju Lazpiur. Montaža izdelka tripode se tako lahko vrši na dveh različnih 

strojih, med katerima lahko izbiramo na podlagi prostih kapacitet. 

4.3 Delno avtomatiziran proces – stroj Disgapre 

Montaža na stroju Disgapre (slika 5) poteka na delno avtomatiziran način, za katerega je 

potreben vsaj eden izmed zaposlenih. Zahtevnost človeškega dela je v tem primeru malo večja 

kot v čisto avtomatiziranem procesu montaže, saj mora delavec opraviti več manipulacij z 

rokami, kar pa v primeru avtomatiziranega procesa ni potrebno. Razlika se izraža predvsem v 

času montaže, ki je potreben za montažo enega izdelka tripode.  

Montaža tripode GI 1500i na polavtomatskem stroju poteka s predhodno predmontažo. 

Na omenjenem stroju se lahko na eno izmeno (v trajanju 8 ur) izdela v povprečju okoli 850 

tripod tipa GI 1500i, saj so časi montaže daljši zaradi več manipulacij.   

Pri omenjenem načinu montaže tripode se na telo tripode montirajo naslednje komponente: 

 iglice, 

 varovani obroč, 

 varovalna ploščica in  

 valjček. 
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Slika 5: Disgapre - stroj za delno avtomatizirano montažo tripode 

Vir: (Lasten vir, 2015) 

Pri montaži na stroju Disgapre potekajo kontrole rotacije valjčka in prisotnost iglic na 

ročni način, kar otežuje delo oziroma ga zaradi dodatnih nalog delavca upočasni. Način 

kontrole je tako odvisen predvsem od človeškega faktorja, tako da kontrola poteka delno ne-

avtomatizirano. Avtomatizirano poteka kontrola le za prisotnost iglic in kontrola sile 

snemanja valjčka. Pri ročni kontroli delavec 100% preveri kos saj še vedno obstaja možnost, 

da manjka iglica ali pa je onemogočena rotacija valjčka zaradi razlogov predhodne obdelave 

(tesen ujem, termične obdelave, brušenja krakov tripode). 

 



»Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo«                                          »Magistrsko delo« 

26 

 

 

Slika 6: Kontrola vrtenja iglic in valjčka 

Vir: (Lasten vir, 2015) 

4.4 Avtomatiziran proces – Lazpiur 

Avtomatiziran proces montaže tripode poteka hitro in učinkovito s samodejnim izločanjem 

slabih kosov (slika 7). Način montaže na stroju poteka po naslednjih korakih: 

 kontrola ozobja na trnu na koničnem kalibru in kontrola max. premera tripode se 

izvaja na pripravi izven stroja, 

 ko pride kos iz saržerja  (trn preveri prisotnost faze), 

 izdelek potuje na krožno mizo kjer se izvajajo naslednji procesi (montaža varovalnega, 

obroča in montaža varovalne ploščice, montaža iglic, montaža valjčka), 

 kontrola prisotnosti montaže obroča, 

 kontrola pozicije valjčka (minimalni in maksimalni odklon), 

 kontrola prisotnosti iglic in 

 po vseh pozitivnih kontrolah se kos tripode naolji in je pripravljen za pakiranje ali 

nadaljno montažo za končni izdelek (homokinetični zglob in nadalnje polgred). 
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Slika 7: Lazpiur - stoj za avtomatizirano montažo tripode 

Vir: (Lasten vir, 2015) 

Na omenjenem stroju lahko na izmeno (v trajanju 8 ur), izdela v povprečju okoli 1200 

kosov tripod tipa GI 1500i, saj so časi montaže krajši in potekajo bolj avtomatizirano.   

4.5 Sklepne ugotovitve poglavja 

Podjetje GKN Driveline Slovenija je pomembno, saj znotraj avtomobilske industrije 

predstavlja pomemben vplivni dejavnik na celotno avtomobilsko proizvodnjo. Zapisane 

trditve lahko ovrednotimo skozi zgodovinski razvoj podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o, 

ki smo ga prikazali v začetku naloge, saj lahko skozi zgodovinski razvoj podjetja vidimo 

nenehno rast in širjenja trga, kjer se izdelki podjetja prodajajo in uporabljajo. 

Skozi proizvodni program podjetja lahko spoznamo raznolikost delovnih operacij in 

obvladovanju znanja, ki je zato potreben, da lahko podjetje funkcijonira skupaj z sledenjem 

nenehnemu razvoju tehnologije obdelovanja, s katero se podjetje srečuje. V predstavljenem 

poglavju smo primerjali razliko med montažo določenega izdelka, ki je proizvod podjetja. S 

primerjalno metodo smo opisno na kratko predstavili razlike med strojema za montažo, ki se v 

podjetju uporabljajo in zaradi katerih nastane tudi razlika v končnem strošku, ki ga ima 

podjetje za posamezen proizveden izdelek. 
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5 VRSTE STROŠKOV V PODJETJU 

5.1 Opredelitev nastalih stroškov proizvodnega programa 

Stroški so cenovni izraz potroškov postranski dejavnik vsake dejavnosti, zato nastajajo tudi v 

podjetju in se v grobem lahko razdelijo na (Rebernik, 1995): 

 fiksne, stalne stroške, ki nastanejo kot celota, katere povprečno vrednost ugotovimo 

tako, da to vrednost celote podelimo s številom outputa in 

 variabile, spremenljive stroške, ki so posledica trošenja variabilnih inputov. 

Proizvodnja v podjetju je sestavljena iz treh različnih delov po delovnih operacijah: 

 linijska proizvodnja (Čep 1, Čep 2, Čep 3, Čep 4, Čep 5, Čep 6), 

 ločena montaža zglobov (tripoda, homokinetičnih zglobov in polgredi) in 

   ostalo (obdelava s preprostimi delovnimi operacijami, termična obdelava in fina   

  obdelava). 

»Potrošek. Kot že ime samo da vedeti je potrošek povezan s trošenjem, in sicer s 

trošenjem posameznih prvin poslovnega procesa ali proizvodnih virov v njihovi naravni 

obliki. Trošenje v naravni ali stvarni obliki pomeni zmanjševanje fizičnih ali drugih stvarnih 

lastrnosti tega proizvodnega vira. Delovna sredstva, kot so stroji, oprema, se trošijo ker se 

med delom obrabljajo.« (Rebernik, 1995, 124). 

»Stroški. Definiramo jih kot vrednostno izražene neobhodne potroške prvin poslovnega 

procesa.« (Rebernik, 1995, 124). 

»Izdatek. Izdatke opredeljujemo kot zmanjševanje denarnih sredstev podjetja. Izdatki 

so torej izdajanje, odliv denarja.« (Rebernik, 1995, 124). 

»Odhodki. Odhodki so stroški, ki so zajeti v prodanih poslovnih učinkih.« (Rebernik, 

1995, 124). 

Vse vrste obdelav znotraj proizvodnega programa predstavljajo za podjetje strošek, ki se 

mu podjetje ne more izogniti, vendar pa ima moč nad njim in ga lahko omeji. Preden pa si 

podrobneje pogledamo fiksne in variabilne stroške podjetja GKN Driveline Slovenija bomo 

pojasnili še nekatere pojme v povezavi s stroški. 
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5.1.1 Stalni stroški podjetja GKN Driveline Slovenija 

Stalni stroški so stroški, ki jih povzroča fiksno vlaganje oziroma inputi. V podjetju se zato 

pojavljajo naslednji stalni stroški, ki smo jih na kratko obravnavali v nadaljevanju naloge. 

 Stroški amortizacije 

»Stroški amortizacije so izvirni stroški, ki so povezani s strogo doslednim 

prenašanjem vrednosti amortizirljivih opredmetenih osnovnih sredstev in amortizirljivih 

neopredmetenih sredstev v duhu SRS 13; izjemoma se lahko obravnavajo kot neposredni 

stroški pri nastajanju posameznih poslovnih učinkov, v večini primerov pa  nimajo take 

narave in spadajo v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih stroškov. 

Obračunavajo se po cenah, veljavnih v obračunskem obdobju. « (Slovensko računovodski 

standard, 2006, 92). 

Ko govorimo o amortizaciji, se moramo zavedati, da je le-ta nujno potrebna za 

brezhibno obratovanje proizvodnje, še posebej to velja za linijske proizvodnje, katere 

predstavniki so linije Čep v podjetju, saj že en sam zastoj delovnega procesa povzroča ozko 

grlo proizvodni liniji. Stroške amortizacije je preračunan na posamezni stroj, pri čemer smo 

nato preračunali amortizacijo za vsak proizveden izdelek oziroma pol-izdelek. 

 Stroški orodja 

Orodje in njegova obraba predstavljata velik strošek v podjetju, saj je obraba orodij 

prisotna pri vsaki delovni operaciji. V podjetju GKN Driveline Slovenija delijo orodje na 

naslednje dve skupine: 

 fiksno orodje, med katerega spadajo orodja, ki so v uporabi dlje časa (dve leti in več), 

v podjetju mednje prištevamo vpenjalne glave za frezalne stroje, stružne stroje,.. itd. in 

 obnova orodja, kjer poteka dejanska obnova že obrabljenih orodij (ki spadajo pod 

fiksna orodja), saj je obnova cenejša od nakupa novega orodja ali samo dela orodja, v 

podjetju v večini obnova poteka na raznih stružnih in frezalnih svedrih in tako 

predstavljajo strošek, ki spada pod stalne stroške. 

Takšna orodja, ki se obavljajo in so v uporabi več kot dve leti spadajo po računovodskih 

standardih pod stalne stroške orodja. (Slovensko računovodski standard, 2006).  
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 Zgradba 

Podjetje je po klasifikaciji uvrščeno med večja podjetja. V osnovi je podjetje ločeno na 

proizvodni del podjetja in del podjetja, kjer so ostale službe v podjetju, ki so pomembne za 

delovanje podjetja. Mednje sodijo službe; nabave, kadrovske, služba financ, logistika, 

tajništvo, služba kakovosti, služba finomerilnice, služba tehnologije, služba varostva pri delu, 

informatika in služba logistike. Vsi stroški omenjenih služb so stroški, ki posredno vpljivajo 

na proizvodno dejavnost. 

 Ostali stroški 

Pod ostale stroške, ki jih opredeljujemo pod stalne stroške podjetja, lahko opredelimo 

komunalne storitve. Komunalne storitve so zelo pomembne, saj vzporedno s proizvodnimi 

procesi nastajajo odpadki, ki predstavljajo nevarnost okolju. Zato je odvoz nevarnih odpadkov 

(porabljena olja, vnetljive tekočine, emulzija prepojena z olji), in tudi nenevarnih odpadkov, 

ki ga ureja »Pravilnik o ravnanju z odpadki«. 

5.1.2 Spremenljivi stroški podjetja GKN Driveline Slovenija 

 Strošek materiala 

»Stroški materiala so izvirni stroški kupljenega materiala, ki se neposredno porablja 

pri ustvarjanju poslovnih učinkov (neposredni stroški materiala), pa tudi stroški materiala, ki 

nimajo take narave in so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih 

poslovnih stroškov. V prvo podskupino spadajo stroški surovin, drugih materialov in 

kupljenih delov ter polproizvodov, katerih porabo je mogoče povezovati z ustvarjanjem 

poslovnih učinkov. V drugo skupino spadajo stroški pomožnega materiala za vzdrževanje 

opredmetenih osnovnih sredstev, drobnega inventarja, katerega doba koristnosti ne presega 

leta dni in katerega posamična vrednost ne presega tolarske vrednosti 500 evrov, nadomestnih 

delov za servisiranje proizvodov po njihovi prodaji, pisarniškega materiala, strokovne 

literature in drugega. S stroški materiala so mišljeni tudi vračunani stroški kala, razsipa, okvar 

in loma. V duhu SRS 14 se pri teh stroških upoštevajo cene v obdobju, v katerem pride do 

potroškov. 

 

V širšem pomenu je s stroški materiala izenačena tudi nabavna vrednost prodanega 

trgovskega blaga in materiala. « (Slovensko računovodski standard, 2006, 91-92).  
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Stroški materiala nastajajo šele takrat, ko material porabimo. Stroški materiala 

predstavljajo strošek za podjetje, saj se stroški materiala povečujejo v primeru, da imamo na 

zalogi večje število materiala. V podjetju stroške materiala predstavlja več komponent v 

obliki odkovkov in ostalih delov, ki se kupujejo pri kupcih za potrebe proizvodnje.  

 Strošek dela 

»Stroški dela so izvirni stroški, ki se nanašajo na obračunane plače in podobne zneske 

v kosmatih velikostih pa tudi na dajatve, ki se obračunavajo od te osnove in niso sestavni del 

kosmatih zneskov. Podrobnosti določa SRS 15. Ti stroški lahko neposredno bremenijo 

ustvarjanje poslovnih učinkov (stroški neposrednega dela) ali pa imajo naravo posrednih 

stroškov in so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih stroškov. Strošek 

dela v podjetju se nanaša na standardni čas, ki je potreben za določeno obdelavo deljeno z 

zmnožkom produktivnosti in stroškom proizvodnega delavca na minuto izraženega v denarni 

valuti. « (Slovensko računovodski standard, 2006, 92). 

Stroški dela v podjetju se nanašajo na stroške, ki se pojavljajo ob proizvodni dejavnosti 

znotraj podjetja.  

 Strošek orodja 

Stroški orodja ravno tako predstavljajo variabilne stroške, ki so uporabni za kratko 

obdobje, obdobje do dveh let. Proizvodna dejavnost, ki poteka v podjetju povzroča variabilne 

stroške orodja, mednje štejemo vse orodje, ki se vsakodnevno porabljajo, katerih predstavniki 

so navojni svedri, rezalne ploščice, kalibri, rezalne plošče, itd.. 

 Strošek energije 

Strošek energije je neizogiben strošek vsake dejavnosti, ki pa ga lahko razmeroma 

nadziramo, če imamo dobre usmeritve. Podjetje zato za svojo dejavnost izkazuje naslednje 

vrste stroškov energije: 

 električno energijo, 

  plin, 

 vodo in 

 zrak (stisnjen, kompresorski zrak oziroma komprimiran zrak). 

V podjetju veliko pozornost usmerjajo zmajševanju stroškov energije, ki jo podjetje 

porabi. Proizvodna dejavnost podjetja temelji na proizvodnih linijah in posameznih strojih, ki 
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za svoje delovne operacije potrebujejo komprimiran zrak
3
. Komprimiran zrak so v podjetju 

kupovali, strošek nakupa na mesečni ravni pa ni bil ravno majhen. Podjetje se je zato odločilo, 

da postavi lastno kompresorsko postajo, kjer se bo za lastne potrebe proizvajal komprimiran 

zrak. Strošek postavitve kompresorske postaje je bil v začetni fazi velik, dolgoročno pa 

predstavlja znatno znižanje stroškov energije gledano v celoti, saj se komprimiran zrak samo 

dokupi v primeru neuravnovešene proizvedbe in porabe stisnjenega zraka. 

 Strošek vzdrževanja 

Vzdrževanje je zelo pomemben segment pri delovanju proizvodnega procesa. Nenehna 

kontrola in izvajanje rednega vzdrževanja v večini primerov podjetju prihrani odvečne 

stroške. Ločimo dve vrsti vzdrževanja in sicer, ko govorimo o preventivnem vzdrževanju 

mislimo predvsem na vzdrževanje, ki je planirano (v večini primerov v času kolektivnega 

dopusta v proizvodnih obratih) in kurativno vzdrževanje, ki se izvede v primeru, ko na stroju 

pride do okvare ali loma delovnih sredstev.   

Kurativno vzdrževanje je ne planirano vzdrževanje, ki se v podjetju izvaja venomer, saj 

se skozi proizvodni program podjetja pojavljajo ne planirane okvare, ki mašijo delovanje 

proizvodnje.  

 Ostali stroški 

Pod ostale stroške, ki jih nismo posebej navedli in spadajo med spremenljive stroške 

lahko omenimo stroške potrošnega materiala. Kot potrošni material v proizvodnem delu 

podjetja lahko opredelimo rokavice, čistilne krpe, metle, čistila, zaščitna očala, itd.. 

5.2 Sklepne ugotovitve poglavja 

V poglavju smo lahko spoznali, da so stroški zelo odvisni od tega, iz katerega zornega kota jih 

obravnavamo. Prav tako, je potrebno poudariti, da so odvisni od velikega nabora vplivnih 

dejavnikov, med katerimi vsekakor primarno prevladuje dejavnost, s katero se podjetje 

ukvarja.  

                                                 

3
 Komprimiran zrak je vse bolj pomemben vir energije in je prisoten na vseh vrstah industrije. Služi kot pogon, 

hkrati pa komprimiran zrak povečuje možnosti uporabe.  
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V industrijski dejavnosti je podjetje tako poleg vseh funkcijskih spremenljivk in 

obdelav, ki se izvajajo za posamezen izdelek ali pol izdelek, predvsem odvisni tudi od cene 

surovin in cene materiala, ki podjetju služi kot surovec za kasnejšo obdelavo. V poglavju smo 

opredelili posamezne vrste stalnih in spremenljivih stroškov, ki spremljajo dejavnost s katero 

se ukvarjajo v podjetju.  
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6 ANALIZA PODATKOV ZBIRANJA STROŠKOV 

DELOVNIH OPERACIJ 

6.1 Akcijski plan 

Znotraj akcijskega plana bomo predvsem govorili o dosedanjem zbiranju podatkov za izračun 

lastne cene izdelka oziroma za spremljanje stroškov, ki nastajajo znotraj proizvodnje 

dejavnosti. 

6.1.1 Analiza zbiranja podatkov 

V podjetju GKN Driveline Slovenija nastajajo stroški zaradi proizvodne dejavnosti, 

posledično pa se pojavijo tudi ostali stroški, ki jih primarno za sabo prinese dejavnost, ki se 

izvaja v podjetju.  

Dosedanje izkušnje z zbiranjem stroškov so bile dobre, saj je zbiranje stroškov potekalo 

po linijah, kar pomeni, da so se stroški zbirali po posameznih linijah
4
 znotraj proizvodnje 

podjetja. Zbrani podatki so bili zadostni, za naknadno izvajanje izračuna celotnega stroška 

izdelka. Zbrani podatki so bili naslednji: 

 Stroški materiala, pod katere spadajo stroški, ki nastanejo zaradi materiala. Pod 

te stroške spadajo stroški energije, maziva, stroški kupljenih polproizvodov, delov, 

stroške kala oziroma izmeta, razsipa in tehniških okvar (učinkovitost). 

 Stroški storitev v ožjem smislu, kamor ne moremo šteti vseh potroškov za 

določeno storitev; med omenjene stroške spadajo stroški komunalnih storitev, 

najemnin, ipd.. 

 Stroški amortizacije, ki dejansko pomeni razporejanje opredmetenih osnovnih 

sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev med stroške v življenjski dobi 

amortiziranih strojev. V podjetju se amortizacija računa na način letne 

amortizacije, ki jo izračunamo na naslednji način, enačba (6.1);  

                                                 

4
 Linijo v podjetju sestavlja več strojev na katerih se izvajajo različne delovne operacije. 
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(6.1) 

𝑳𝒆𝒕𝒏𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒋𝒂 = 𝒏𝒂𝒃𝒂𝒗𝒏𝒂 𝒗𝒓𝒆𝒅𝒏𝒐𝒔𝒕 × 𝒔𝒕𝒐𝒑𝒏𝒋𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 

 

Problem pri izračunavanju končnih cen izdelkov nastane, ko se potrebuje strošek samo 

določene operacije, ki je se izvedla znotraj proizvodnega programa podjetja ali pa ko se 

potrebuje strošek samo določenega stroja. Težava izhaja iz preprostih razlogov, saj včasih 

kupci na izdelku želijo opravljene le določene delovne operacije, katerih stroškov ne znamo 

natanko stroškovno ovrednotiti. Dobre kalkulacije po strojih se potrebujejo tudi zaradi lažje 

izbire pri odločanju na katerem stroju izvajati določene delovne operacije, saj je v podjetju 

interes le-te opraviti z čim majn povzročenimi stroški.  

6.1.2 Analiza knjiženja stroškov v informacijski sistem 

Podjetje GKN Driveline Slovenija za knjiženje oziroma prikazovanje stroškov uporablja 

program MfgPro. Postopek vnašanja podatkov in ravnanje s programom smo na kratko 

prikazali z dvema primeroma v prilogi (priloga 6 - Primeri knjiženja stroškov v programu 

MfgPro z obrazloživijo). 

6.1.3 Analiza trenutnega izračunavanja stroškov 

V podjetju GKN Driveline Slovenija ocenjujejo dosedanje zbiranje podatkov kot primerljivo 

za dosedanje potrebe, vendar pa so se z novimi projekti in kupci zahteve po kalkulacijah in 

zbiranju stroškov spremenile. Zbiranje podatkov mora biti v prihodnje bolj podrobno po 

posameznih stroškovnih nosilcih, kar pričajo zahteve, ki jih potencialni kupci izdelkov 

zahtevajo. 

»Linijski (izdelčni) razpored opreme, kjer so stroji razporejeni v takem zaporedju, kot 

teče proizvodni tok oziroma kot si sledijo tehnološke operacije; posamezne stroje običajno 

povezuje neko posebno transportno sredstvo, ki teče kontinuirano (tekoči trak) tako, da je 

materialni tok sicer diskontinuiran, a čas prehoda med operacijami zanemarljiv, zaporedje 

tehnoloških operacij je delno časovno usklajeno – operacije si sledijo nepretrgoma (v 

določenem taktu).« (Ljubič, 2000). 

V podjetju so s pomočjo zbranih stroškov v programu MfgPro lahko spremljali 

predvsem stroške posameznih stroškovnih mest, medtem ko stroškov po posameznih delovnih 

strojih nismo poznali, saj so se stroški nanašali na stroje povezane v linijsko proizvodnjo. 
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Stroške smo v podjetju zbirali za lastne potrebe in kalkulacije, ki so nam služile kot pomoč pri 

postavljanje prodajne cene končnih izdelkov podjetja. Stroški, ki jih razvidujejo v podjetju  v 

računalniškem programu MfgPro so naslednji: 

 električna energija, se knjiži na eno stroškovno mesto 0931, 

 amortizacija, se knjiži enkrat mesečno v programu MfgPro na stroškovna mesta 0910, 

0920, 0931, 0932, 0933, 0934, 2100, 2101, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2200, 

2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 2400, 2410, 2420, 2430, 3100, 3210, 3220, 3230, 

5000, 5310, 5311, 5312, 5320, 5321, 5322, 5510, 5511, 5512, 5520, 5530, 6100, 6310, 

6320, 6400, 6510, 6520, 6530,6600, 6710, 6720, 6730, 6740, 7400, 7500, 7510 in 

7700, 

 plin se knjiži enkrat mesečno na eno stroškovno mesto 0932, 

 voda se knjiži na eno stroškovno mesto 09341, 

 komprimiran zrak, se proizvaja na stroškovnem mestu 0933, 

 maziva se v računalniškem programu MfgPro knjižijo za vsak ident po stroškovnem 

mestu na stroškovna mesta 2101, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2210, 2220, 

2310, 2320, 2410 in 2420, 

 emulzije se ravno tako razknjiži v programu MfgPro za vsak ident po stroškovnem 

mestu na 2101, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2110, 2220, 2310, 2320, 2410, 

2420, 3100 in 5520, 

 komunalne storitve se knjižijo po stroškovnih mestih enkrat na mesec, ko prispe račun 

za opravljene komunalne storitve (odvoz smeti, nevarnih in nenevarnih odpadkov) na 

stroškovno mesto 5520, 

 vzdrževanje (material), se razknjiži za vsak ident po stroškovnih mestih v programu 

MfgPro na 0910, 0920, 0934, 2100, 2101, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2210, 

2200, 2220, 2230, 2310, 2300, 2320, 2410, 2420, 2430, 3100, 3210, 3220, 3230, 5311, 

5321, 5322, 5323, 5510, 5511, 5512, 5520, 5530, 6710 in 6730, 

 vzdrževanje (storitve), se knjižijo po stroškovnih mestih, kjer je dogodek nastal in 

sicer na stroškovna mesta 0910, 0920, 0931, 0934, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 

2150, 2160, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 2400, 2410, 2420, 3100, 3210, 3220, 
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3230, 5000, 5310, 5311, 5312, 5320, 5321, 5322, 5323, 5510, 5511, 5512, 5520, 5530, 

6310, 6320, 6400, 6520, 6530, 6600, 6710, 6720, 6730, 6740 in 7510, 

 orodje, se v programu MfgPro razknjiži za vsak ident posebej na stroškovna mesta 

2110, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2210, 2220, 2310, 2320, 2410, 2420, 3100, 

3210, 3230, 5510, 5512, 5520, 5530, 6310, 6320 in 6710,  

 stroški dela, se izračunavajo po stroškovnih mestih na mesečnem nivoju na stroškovna 

mesta 1000, 1200, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2200, 2210, 2220, 2300, 

2310, 2320, 2400, 2410, 2420, 2430, 2500, 3100, 3210, 3230, 5000, 5310, 5311, 5312, 

5314, 5320, 5321, 5322, 5323, 5510, 5511, 5512, 5520, 5530, 5540, 6100, 6310, 6320, 

6400, 6510, 6520, 6600, 6710, 6730, 6740, 7400 ,7500, 7510 in 7700, 

 stroški ostalega materiala in storitev se knjižijo po stroškovnih mestih na stroškovna 

mesta vzdrževanja storitev in vzdrževanja material. 

V predstavitev stroškovnih mest po oznakah prilagam v prilogi (Priloga 8 – 

Stroškovna mesta v podjetju GKN Driveline Slovenija d.o.o.), kjer so prikazana vsa 

stroškovna mesta, ki se uporabljajo v podjetju. 

6.2 Vrste podatkov potrebnih za posodobitev stroškov DM 

6.2.1 Izbira optimalnega načina zbiranja podatkov 

Najti optimalni in popolnoma zanesljiv način zbiranja podatkov po stroških ni realen, saj se 

skozi proizvodni proces vedno pojavljajo določene izgube, ki pa ne moremo spremljati v 

celoti. 

Za zbiranje podatkov smo izbrali vse stalne in spremenljive stroške znotraj podjetja, 

ločeno za proizvodni del in za upravo. V naslednjih podpoglavjih smo prikazali določene 

stroške in navedli nekatere razloge za nastajanje stroškov.  

»Neposredni stroški so tisti, ki jih lahko že v trenutku njihovega nastanka razporedimo 

na stroškovni nosilec oz. jih je stroškovni nosilec povzročil.  

Posredni stroški so tisti, ki sta jih povzročlila dva ali več stroškovna nosilca. Ni jih 

mogoče neposredo razporejati na posamezen stroškovni nosilec.« 
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(http://www.pavliha.org/stroskovno_racunovodstvo/stroskovna_mesta_stroskovni_nosilci.ht

m, 2015). 

V nadaljevanju smo prikazali stroške, ki nastanejo v podjetju. Najprej so prikazani 

neposredni stroški podjetja,  na katere vpliva direktna proizvodna, nato pa so prikazani še 

stroški, ki nastanejo se uvrščajo pod posredne stroške podjetja. 

6.2.1.1 STROŠEK DELA 

Vsi zaposleni, med katere sodijo proizvodni delavci, vzdrževalci, skladiščniki, celotna 

administracija podjetja in vse ostali  zaposleni, so v programu za izračun plač na določenem 

stroškovnem mestu. Ko se izračunavajo plače in ostali stroški dela (potni stroški oziroma 

prevoz, regres, nagrade), so stroški opredeljeni na določeno stroškovno mesto. Izračunavanje 

plač se izvaja na mesečnem nivoju, vsak mesec posebej.  

6.2.1.2 STROŠEK ORODJA 

Vso orodje se v podjetju skladišči v zato primernem skladišču indirektnega materiala. Pri 

uporabi orodja se v računalniškem programu MfgPro odpripozna količina za vsak ident po 

stroškovnem mestu posebej. Tako strošek nastaja sproti. Po stroškovnih mestih lahko 

razberemo stroške iz programa MfgPro, za podatke porabe orodij po strojih pa v Excelu 

pripravimo posebej normative, kjer lahko zasledimo vrednosti stroškov porabe orodij 

posameznega stroja v podjetju. 

Amortizacija v podjetju predstavlja dve vrsti stroška. Orodje je znotraj podjetja v prvi 

vrsti variabilen strošek, saj so orodja, ki se pri delovanju obrabijo uporabna le za kratkoročno 

obdobje (svedri, brusne ploščice, itd.). Pod spremenljive stroške pa se uvrščajo tudi stroški 

vzdrževanja, saj se določena orodja obnavljajo znotraj podjetja. Za takšno delo skrbijo 

delavci, ki so zaposleni na oddelku Vzdrževanje orodja, kjer lahko določene vrste orodja 

obnovijo, in tako omogočijo njihovo ponovno uporabo brez zapletov (primer vrtalni svedri). 

Stalni stroški pa v podjetju predstavljajo predvsem orodja, ki so namenjena dolgoročni 

uporabi (vpenjalne glave), ki jih lahko uporabljamo za daljša časovna obdobja. 

6.2.1.3 STROŠEK VZDRŽEVANJA (material) 

Material, ki se uporablja za vzdrževanje delovnih strojev v podjetju se skladišči v skladišču 

indirektnega materiala. Material, ki je nujen za neplanirno vzdrževanje mora biti venomer na 

http://www.pavliha.org/stroskovno_racunovodstvo/stroskovna_mesta_stroskovni_nosilci.htm
http://www.pavliha.org/stroskovno_racunovodstvo/stroskovna_mesta_stroskovni_nosilci.htm
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zalogi, saj lahko le tako zagotovimo minimalne zastoje znotraj delovanja proizvodnega 

programa podjetja. Pri uporabi se v računalniškem sistemu MfgPro odpripozna količina za 

vsak ident po stroškovnem mestu posebej. Strošek tako nastaja sproti, s podatki pa lahko 

razpolagamo po stroškovnih mestih. Podrobnejši normativi o porabi materiala za vzdrževanje 

izdelamo v Excel tabeli, kjer lahko vidimo dejansko porabo materiala po posameznih 

delovnih strojih v namene vzdrževanja po letih. 

6.2.1.4 STROŠEK VZDRŽEVANJA (storitve) 

Stroški storitvenega vzdrževanja se razvidujejo, ko prispe račun v podjetje. Razviduje se na 

ustrezno stroškovno mesto, kjer je dogodek nastal. Po stroškovnih mestih ima podjetje 

podatek v programu MfgPro, po posameznih strojih pa pripravimo posebej normative v 

programu Excel.  

Stroške storitev za posamezen delovni stroj skozi leto, lahko torej spremljamo v 

pripravljeni Excel datoteki, kjer se vodi evidenca stroškov za omenjeno storitveno 

vzdrževanje. 

6.2.1.5 STROŠEK MAZIVA 

Maziva v podjetju predstavljajo strošek, ki se pojavlja zaradi vzdrževanja strojev in delovnega 

procesa v podjetju. Maziva se skladiščijo v skladišču indirektnega materiala. V računalniškem 

programu MfgPro se odpripozna količina maziva za vsak ident posebej po stroškovnem mestu 

po nastanku uporabe. 

Maziva predstavljajo neposredne stroške na stroškovnem mestu, kjer se porabijo, kar 

pomeni, da se odpripoznanje porabe maziv po posameznih stroškovnih mestih lahko spremlja 

v programu MfgPro, posamezno po strojih pa se pripravi normative porabe maziv v Excelu. 

Velik problem porabe maziv v podjetju predstavljajo samopostrežni portali maziv, predvsem 

najrazličnejša olja, ki so potrebna pri delovanju strojev. Na omenjenih oljnih postajah imamo 

tako več vrst maziv, ki jih v podjetju uporabljajo. Samopostrežne postaje omogočajo vsakemu 

delavcu v podjetju dostop do maziv, ki so na voljo, hkrati pa mora vsak izmed zaposlenih ob 

iznosu določene količine in določenega tipa maziva zabeležiti naslednje: 

 vrsto mazivnega sredstva, olja, 

 količino, ki jo je porabil in 

 delovno mesto porabe maziva oziroma olj. 
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Sledljivost porabe olj v določenih primerih je zelo sporna, saj se lahko na 

samopostrežnih oljnih postajah beleži samo porabljena količina, zgodi pa se, da natančnega 

podatka o dejanski porabi na posameznem stroju nimamo zaradi neizpolnjevanja nalog s 

strani delavcev pri iznosu maziv. 

6.2.1.6 STROŠEK EMULZIJE 

Emulzija se skladišči v primernem skladišču in predstavlja stroške neposredno na stroškovno 

mesto, kjer se uporablja in porabi. Stroški emulzije se razvidijo enako kot stroški maziv. Pri 

uporabi se v računalniškem programu MfgPro odpripozna količina porabljene emulzije za 

vsak ident po stroškovnem mestu. Po stroškovnih mestih imamo tako podatek v programu 

MfgPro, po strojih pa pripravljamo normative v Excelu. 

6.2.1.7 STROŠEK AMORTIZACIJE 

Amortizacija v proizvodnem podjetju predstavlja strošek, saj se v podjetju zavedajo, da je 

amortizacija pomemben dejavnik znotraj proizvodnega procesa za nemoteno delovanje 

proizvodnje. Znotraj podjetja se amortizacija knjiži enkrat mesečno v programu MfgPro. V 

registru osnovnih sredstev se amortizacija računa za vsako inventarno številko posebej, torej 

posebej za vsako delovno mesto. V podjetju razpolagajo z zelo podrobnimi podatki za 

vrednost amortizacije na letni osnovi za posamezno delovno mesto oziroma inventarno 

številko. V primeru, ko se kakšno osnovno sredstvo proda, odpiše ali uniči, se ves strošek 

odpripozna in zabeleži v registru. 

6.2.1.8 STROŠEK ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Stroške, ki se nanašajo na električno energijo se razviduje takrat, ko pride račun. Po sistemu 

plačevanja električne energije se stroški porabljene električne energije obračunavajo na 

mesečnem nivoju, torej enkrat mesečno. Znotraj podjetja GKN Driveline Slovenija se strošek 

električne energije v celoti razviduje na eno stroškovno mesto z oznakami 0931 (električna 

energija). Zaradi razvidovanja električne energije na eno samo stroškovno mesto, nimamo 

natančnega podatka v programu MfgPro, koliko so vrednosti v kWh porabljene električne 

energije na posamezen stroj, zato je strošek po svoji naravi posreden in ga je potrebno 

preračunati na stroškovna mesta, kjer nastaja. Podatki o porabnikih in dejanski porabi 

električne energije po delovnih strojih, linijah, stisnjen zrak, razsvetljavo, itd. se v namene 

natančnejše kontrole izračunavajo podrobneje na podlagi meritev na posameznih porabnikih v 

podjetju. 
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Stroški električne energije se beležijo po ključu kompresorske postaje posameznega 

delovnega mesta posebej, kamor se prišteje še dejanska poraba električne energije stroja 

oziroma stroškovnega nosilca za njegovo delovanje. Skozi proizvodni proces torej nastajajo 

dvojni stroški porabe električne energije. Primarno nastajajo stroški električne energije, ki 

predstavljajo strošek delovanja stroškovnega nosilca oziroma posameznega stroja v 

proizvodnji, sekundarno pa lahko navedemo proizvodnjo komprimiranega zraka, ki se razdeli 

po ključih znotraj dejanskih porabnikov stisnjenega zraka. 

6.2.1.9 STROŠEK PLINA 

Stroški za porabo zemeljskega plina se razvidujejo enkrat mesečno ob prispetju računa za 

njegovo dejansko porabo. Celoten znesek oziroma strošek plina se razvidi na stroškovno 

mesto 0932 (plin). Posameznih podatkov o porabi plina na posameznih stroškovnih mestih ali 

strojih v računalniškem programu MfgPro ni, zato se podrobnejši izračuni izdelajo v 

programu Excel. Tukaj se izračunavajo podatki o porabi plina po strojih, vendar pa lahko 

poudarimo, da se plin trenutno uporablja samo na strojih za termično obdelavo. 

6.2.1.10 STROŠEK VODE 

Voda predstavlja strošek vsake dejavnosti, ki se vrši v podjetju. V podjetju GKN Driveline 

Slovenija voda predstavlja strošek, ki se obračunava enkrat mesečno. Vsaki mesec prispe 

račun s stroški vode na mesečni ravni, celoten znesek pa se razvidi na eno stroškovno mesto 

09341 (voda).  

Zato torej posamezna poraba vode po strojih in stroškovnih mestih v programu MfgPro 

ne obstaja, saj se te vrednosti izračunov izračunavajo v Excelu. V programu Excel se posebej 

obračunavajo stroški porabljene vode za posamezno stroškovno mesto ali stroj, tako, da 

imamo nad stroški vode po določenih segmentih dober pregled o dejanski porabi vode na 

točno določenem stroškovnem mestu ali stroju. 

6.2.1.11 STROŠEK ZRAKA 

Stroški komprimiranega oziroma stisnjenega zraka se beležijo pod stroškovno mesto 0933 

(komprimiran zrak). Cevi, po katerih se dovaja komprimiran zrak so razporejene po celotnem 

podjetju. Komprimiran zrak se uporablja predvsem na strojih, za njegovo proizvodnjo pa se 

porablja električna energija.  
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6.2.1.12 STROŠEK KOMUNALNIH STORITEV 

Strošek, ki ga predstavljajo komunalne storitve so rezultat vsake proizvodne ali pa tudi ne-

proizvodne dejavnosti, ki se odvija v podjetju. Komunalne storitve se razvidujejo po prejetju 

računa za opravljene storitve komunale. Stroški komunalnih storitev se knjižijo na ustrezno 

stroškovno mesto, kjer je dogodek nastal.  

Strošek komunalnih storitev se v podjetju spremlja na letni ravni za posamezen stroj 

oziroma stroškovno mesto. Na letni ravni lahko torej vidimo, kolikšne stroške komunalnih 

storitev predstavlja določen delovni stroj v podjetju.  

6.2.1.13 STROŠEK ZGRADBE 

Strošek, ki ga predstavlja prostor se izračunava v Excel tabeli. Najprej se po stroškovnih 

mestih zberejo posamezni stroški (amortizacija upravne in proizvodne zgradbe, ogrevanje, 

razsvetljava, zavarovanje, najemnine, itd) in se delijo s kvadratnimi metri površine podjetja. 

Strošek, ki ga dobimo predstavlja vrednost na kvadratni meter, od koder lahko določimo vse 

ostale vrednosti stroškov prostora po posameznih stroškovnih nosilcih. 

6.2.1.14 STROŠEK OSTALIH MATERIALOV ALI STORITEV 

Ostali stroški, ki jih predstavlja predvsem potrošni material (krpe, zaščitne rokavice, zaščita 

očala, delovna obleka, itd), se razvidi na določeno stroškovno mesto. Podrobnih podatkov po 

posameznih strojih nimamo in jih ne moremo spremljati v računalniškem programu MfgPro. 

Za vse ostale analize se uporablja predvsem Excel, kjer se preračunavajo vse vrednosti ne 

samo vrednosti za posamezno stroškovno mesto, ki se v grobem deli na proizvodni in 

neproizvodni del. 

6.2.2 Vrste zbranih podatkov 

Vrste zbranih podatkov so zelo različne in so ključnega pomena za končni izračun cene 

izdelka. Cena izdelka tako predstavlja strošek, ki ga je povzročil proizvodni proces znotraj 

podjetja. Posamezne spremenljivke, ki vplivajo na ceno izdelka se vodijo s pomočjo programa 

MfgPro in dodatno s tabelami v programu Ecxel. Tako dobimo natančnejše podatke o vrstah 

stroškov, ki jih lahko natančneje opredelimo na podlagi zahtevnejšega vodenja in beleženja 

nastalih stroškov po stroškovnih mestih in posameznih delovnih operacijah, ki so za določen 

izdelek potrebne. 
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6.3 Sklepne ugotovitve poglavja 

V podjetju GKN Driveline Slovenija d.o.o. vsekakor potrebujejo novosti in napredek v 

spremljanju in pridobivanju aktualnih podatkov o posameznih vrstah stroškov, ki nastanejo 

zaradi tehnološkega procesa. Vse smernice so usmerjene v novosti, katere pa se bodo 

realizirale tekom tekočega in prihajajočega leta. V poglavju smo lahko spoznali narazličnejše 

stroške, ki nastanejo na podlagi proizvodne dejavnosti kot tudi neproizvodne dejavnosti 

(neposredni in posredni stroški). 

Nadaljno zbiranje podatkov po strojih je nujnega pomena, saj le z dobrimi in 

ažuriranimi podatki, lahko v podjetju ovrednotijo pravilne kalkulacije stroškov za posamezno 

delovno operacijo. Dobre kalkulacije pa lahko nadalno služijo za lažje odločitve v programu 

investiranja v posodobitve in optimizacijo delovnih procesov v proizvodnji. 
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7 KALKULACIJE STROŠKOV PO DELOVNIH 

OPERACIJAH 

Pomen kalkulacij v podjetju je ključnega pomena za pridobivanj novih projektov, kar smo 

prikazali v nadaljevanju naloge pri sami kalkulaciji. Le z dobro opredeljenimi in natančno 

kalkuliranimi stroški posameznih faz obdelav so v podjetju konkurenčni znotraj koorporacije 

podjetja GKN širom po svetu za pridobivanje novih projektov za namene avtomobilske 

industrije. 

7.1 Kalkulacija izdelka tripode GI 1500i 

Izdelek je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov, kot je tudi prikazano na spodnji sliki (slika 

8): 

 distančni obroč, 

 iglice,  

 varovalni obroč, 

 varovalna ploščica, 

 valjček in 

 telo tripode. 
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Slika 8: Tripoda 

Vir: (Interni viri podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o., 2015) 

S pomočjo kalkulacije z dodatki, bomo v nadaljevanju prikazali stroške, ki nastanejo v 

podjetju tekom proizvodnega programa za izdelek tripode GI 1500i (slika 9): 

 

 

Slika 9: Prikaz tripode GI 1500i 

Vir: (Interni viri podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o.,2015) 
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7.1.1 Tehnološki postopek izdelave tripode 

Tripoda je eden izmed končnih produktov proizvodnje v podjetju GKN Driveline Slovenija. 

Tripoda pa ne predstavlja edini produkt podjetja, saj nastajajo kot končni produkti še naslednji 

proizvodi: 

 polgredi in 

 homokinetični zglobi. 

Vsi izdelki, ki so plod visokokakovostne industrije služijo namenu prenosa gibanja iz 

motorja avtomobila na pogonska kolesa. Proizvodi so v uporabi za najrazličnejše tipe velikih 

avtomobilskih proizvajalcev kot končnih kupcev. (Fiat, BMW, Toyota, Opel, Nissan, Alfa 

Romeo, Renault, itd.) in porabniki na trgu rezervnih delov. 

V podjetju se kupujejo dve vrsti materialov in sicer direktni materiali in indirektni 

materiali, ki so potrebni za nastanek končnega izdelka. 

7.1.1.1 Direktni materiali 

Med direktne materiale spadajo tisti materiali, ki se vgradijo v končne proizvode in tako 

sestavljeni zapustijo podjetje. Med te materiale spadajo odkovki tripod, pest in čepov, 

kroglice, mast, manšete, valjčki, iglice, zatezni trakovi, zaščitni obročki, cevi, itd.. Na spodnji 

sliki (slika 10) lahko vidimo grafikon, kjer so prikazani vsi direktni materiali, ki so za 

proizvodni program podjetja pomembni. 
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Slika 10: Direktni materiali 

Vir: (Interni viri podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o., 2015) 

7.1.1.2 Indirektni materiali 

Indirektni materiali pomagajo, da lahko proces proizvodnje poteka nemoteno in takšni 

materiali ostanejo v podjetju do konca svoje življenjske dobe. Mednje uvrščamo orodja, s 

katerimi na strojih obdelujemo direktne materiale, rezervne dele strojev, maziva, material za 

pakiranje, zaščitna sredstva, stroji, itd.. Vsi indirektni materiali in storitve so prikazane na 

spodnji sliki (slika 11): 

DIREKTNI MATERIALI 

Odkovki Cevi in kletke

Zatezni trakovi Kroglice

Valjčki in iglice Gumijaste manšete

Ostali gumijasti in termoplastični materiali Mast

Odlitki ABS obroči

Blažilci sunkov Ležaji in ohišja ležajev

Drobni kovinski deli (zašč. Obroči, itd.) Termoplastične manšete

Gredi Razno - nalepke
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Slika 11: Indirektni materiali 

Vir: (Interni viri podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o., 2015) 

Na spodnji sliki (slika 12) vidimo prikazan tehnološki postopek izdelave tripode, ki se 

med tipi razlikuje z nekaj obdelavami, v principu pa so obdelave več ali manj enake za vse 

tipe tripode. 

Najprej v podjetje dobijo toplo kovan odkovek, ki služi zgolj kot odkovek, katerega s 

posameznimi delovnimi operacijami skozi proizvodni proces in z nekaj komponentami 

izdelajo v končni izdelek. Izdelek bo naprodaj kupcem po celem svetu. Sledijo naslednje 

delovne operacije, ki se izvajajo na zato primernih delovnih strojih v proizvodni liniji 

»Tripoda«. 

 

Slika 12: Faze obdelave Tripode 

Vir: (Interni viri podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o., 2015) 

INDIREKTNI MATERIAL 

Orodja

Rezervni deli

Potrošni material

Energija

Transport

Ostalo
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 posnemanje ozobja - s to delovno operacijo v podjetju naredijo poljuben notranji ali 

zunanji profil na obdelovancu. Posnemanje se v podjetju na liniji tripode uporablja in 

izdeluje na stroju proizvajalca Forst, postopek je delno avtomatiziran s prisotnostjo 

zaposlenega delavca, 

 struženje krakov je v bistvu odrezavanje s krožnim rezalnim in podajalnim gibanjem. 

V podjetju v namene struženja krakov na obdelovancih uporabljajo stroje Comek, kjer 

proces poteka delno avtomatizirano z ročnim podajanjem kosov na tekoči trak stroja, 

na izdelanih kosih pa se vrši končna kontrola znotraj procesa, 

 pranje, kontrola, gladkanje - postopek se v podjetju izvaja pred termično obdelavo 

izdelka, saj pranje izdelkov izvajajo v tako imenovanih »pralnih strojih«, kjer se 

izdelki operejo zaradi nečistoč. Gladkanje se izvaja v zato primernih strojih tipa Rosler 

R320, koncu pa se izvaja kontrola kosov na Ferofluksu, kjer pregledamo vsak izdelek 

posebej, da se izloči možnost razpoke in napak materiala na izdelku, 

 termična obdelava - v podjetju termična obdelava poteka v posebnih pečeh, znamke 

Ipsen, kjer so izdelki namenoma in kontrolirano izpostavljeni temperaturnim 

spremembam. S tem dosežemo načrtovane lastnosti materiala, da le-ti zadostijo vsem 

planiranim lastnostim, ki si jih želimo doseči in ki so pomembne za nadaljno uporabo 

izdelkov in 

 montaža tripode - končna montaža tripode v podjetju poteka na dva ustaljena načina, 

ročna montaža in delno avtomatizirana montaža, ki se izvaja na stroju Lazpiur. 

Montaža tripode je končen postopek kjer se izjava končna operacija za omenjen 

izdelek na liniji. Mednje spada tudi tip tripode GI 1500i, ki ga bomo podrobneje 

predstavili skozi kalkulacije v nalogi. 

7.1.2 Neposredni direktni materialni stroški za izdelek tripode GI 1500i 

Direktni material za izdelavo končnega izdelka tripode GI 1500i, v podjetju dobavljajo pri 

različnih dobaviteljih. Le-ti zagotavljajo oskrbo potrebnih dobavljenih materialov v podjetju 

za vse izdelke, ki nastanejo v proizvodnji. Za izdelek tripoda GI 1500i, ki predstavlja enega 

izmed tipov tripode, se tako s strani dobaviteljev dobavijo naslednje komponente, ki smo jih 

prikazali v spodnji tabeli (tabela 2). 
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Tabela 2: Material za izdelek tripoda GI 1500i 

Vir: (Interni viri GKN Driveline Slovenija d.o.o., 2015) 

»Stroški materiala so izvirni stroški kupljenega materiala, ki se neposredno porablja 

pri ustvarjanju poslovnih učinkov (neposredni stroški materiala), pa tudi stroški materiala, ki 

nimajo take narave in so zajeti v ustrezne namenske (funkcionalne) skupine posrednih 

poslovnih stroškov. V prvo podskupino spadajo stroški surovin, drugih materialov in 

kupljenih delov ter polproizvodov, katerih porabo je mogoče povezovati z ustvarjanjem 

poslovnih učinkov. V drugo skupino spadajo stroški pomožnega materiala za vzdrževanje 

opredmetenih osnovnih sredstev, drobnega inventarja, katerega doba koristnosti ne presega 

leta dni in katerega posamična vrednost ne presega tolarske vrednosti 500 evrov, nadomestnih 

delov za servisiranje proizvodov po njihovi prodaji, pisarniškega materiala, strokovne 

literature in drugega. S stroški materiala so mišljeni tudi vračunani stroški kala, razsipa, okvar 

in loma. V duhu SRS 14 se pri teh stroških upoštevajo cene v obdobju, v katerem pride do 

potroškov.« (Slovensko računovodski standard, Ur. l. RS, št. 118/2005; 27. 12. 2005). 

Neposredni materialni stroški so prikazani za primer izdelka tripoda GI 1500i, ki ga 

sestavljajo štirje različni dobavljeni deli, ki spadajo po zgornji definiciji pod neposredne 

materialne stroške (odkovek, iglica, valjček in varovalna ploščica). Vrednosti, ki jih kupljen 

sestavni del povzroča so prikazane v ponderiranih vrednostih, zaradi zagotavljanja varnosti 

podatkov, torej v enotah, s katerimi razpolagamo in jih prikazujemo za prikaz realne 

kalkulacije z dodatki izdelka Tripode GI 1500i. 

MATERIAL 
Kosovnica 

 (kosi) 

NABAVNA 
CENA 

(na kos) 
[enot] 

NABAVNA 
CENA 
[enot] 

TRANSPORT 
[enot] 

IZMET 
[enot] 

SKUPAJ 
[enot] 

ODKOVEK 1 1,830  1,830  0,111  0,020  1,961  

IGLICA 96 0,006 0,547 0,000  0,000  0,547 

VALJČEK 3 0,696 2,087 0,043 0,003 2,133 

VAROVALNI OBROČ 3 0,011 0,034 0,000  0,000  0,034 

VAROVALNA 
PLOŠČICA 3 0,074 0,222 0,006 0,000  0,228 

SKUPAJ 
  

4,721 0,160 0,023 4,904 



»Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo«                                          »Magistrsko delo« 

51 

 

7.1.3 Stroški in prikaz stroškov po operacijah za izdelek Tripoda GI 1500i  

Kalkulacije stroškov so se računale za naslednje operacije, ki so potrebne za končni izdelek 

Tripode GI 1500i: 

 posnemanje ozobja, 

 struženje krakov, 

 termična obdelava, 

 trda obdelava (brušenje krakov), 

 pranje, kontrola, gladkanje in 

 montaža tripode. 

Montaža tripode je v nadaljevanju naloge prikazana na dva načina, saj v podjetju 

razpolagajo s strojem za delno-avtomatizirano montažo in s strojem za avtomatsko 

montažo. Prikazali smo, kolikšne so dejanske razlike v končnih skupnih neposrednih 

stroških, kjer lahko vidimo ali izbira strojev vpliva pozitivno ali negativno na dobiček v 

primerjavi s prodajno ceno. 

7.1.3.1 Neposredni stroški dela 

Neposredni stroški dela so se računali za naslednje operacije, ki so potrebne za končni izdelek 

Tripode GI 1500i, ki jo prikazuje spodnja enačba (7.1): 

 posnemanje ozobja, 

 struženje krakov, 

 termična obdelava 

 trda obdelava (brušenje krakov) 

 pranje, kontrola, gladkanje in 

 montaža tripode 

(7.1) 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒅𝒆𝒍𝒂 =
𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅𝒏𝒊 č𝒂𝒔

𝒖č𝒊𝒏𝒌𝒐𝒗𝒊𝒕𝒐𝒔𝒕
× 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌  𝒅𝒆𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒊𝒛𝒗𝒐𝒅𝒏𝒊𝒉 𝒅𝒆𝒍𝒂𝒗𝒄𝒆𝒗 

 

strošek dela [enot/kos]     – strošek dela 

standardni čas [min/kos]    – standardni čas  

učinkovitost [%]       – učinkovitost   

stroški dela proizvodnega dela [enot/min]  – stroški dela proizvodnega dela  
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7.1.3.2 Neposredni stroški orodja 

Neposredni stroški orodja so prikazani v kalkulaciji, kot stroški orodja, ki so odvisni od izbire 

stroja oziroma od dejanskega stroja, ki ga izberemo za izvedbo določene delovne operacije. 

Izračune prikazujeta enačbi (7.2) in (7.3): 

(7.2) 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒆 (𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒏𝒐) + 𝒐𝒃𝒏𝒐𝒗𝒂  

 

(7.3) 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒆 (𝒇𝒊𝒌𝒔𝒏𝒐) 

 

strošek orodja [enot/kos]   – strošek orodja 

orodje (variabilno) [enot/kos]  – orodje (variabilno) 

obnova [enot/kos]    – obnova   

7.1.3.3 Neposredna amortizacija 

Stroški neposredne amortizacije so prikazani v kalkulaciji enačba (7.4). Upoštevala se bo 

sedanja vrednost stroja. Število kosov letno se računa za 3 izmensko delo, kar pomeni da delo 

poteka v izmenah (6.
00

-14.
00

, 14.
00

-22.
00

, 22.
00

-6.
00

). 

(7.4) 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 = 𝒔𝒆𝒅𝒂𝒏𝒋𝒂 𝒗𝒓𝒆𝒅𝒏𝒐𝒔𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒋𝒂 ÷
š𝒕𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐 𝒌𝒐𝒔𝒐𝒗 𝒍𝒆𝒕𝒏𝒐

𝒛𝒂𝒔𝒆𝒅𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕
 

 

 strošek amortizacije [enot/kos]  – strošek amortizacije 

sedanja vrednost stroja [enot/kos]   – sedanja vrednost stroja 

število kosov [kosi/leto]   – število kosov 

zasedenost [%]     – zasedenost  
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7.1.3.4 Drugi neposredni stroški 

Drugi neposredni stroški predstavljajo stroške energije, olja, in vzdrževanja. Stroške smo 

prikazali v kalkulaciji enačba (7.5), skozi izračune in v prilogi končni tabeli vseh stroškov. 

(7.5) 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 = (
𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒆𝒍𝒆𝒌𝒕𝒓𝒊č𝒏𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 + 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒗𝒐𝒅𝒆 +

𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒍𝒋𝒂 + 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒑𝒍𝒊𝒏𝒂
) ÷ 𝒌𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂 

 

strošek energije [enot/kos]     – strošek energije 

strošek električne energije [enot/izmeno]   – strošek električne energije 

strošek vode [enot/izmeno]     – strošek vode 

strošek olja [enot/izmeno]      – strošek olja 

kapaciteta [kos/izmeno]      – kapaciteta  

 

7.1.3.5 Skupaj neposredni stroški 

Skupni neposredni stroški predstavljajo seštevek (neposrednih stroškov materiala, 

neposrednih stroškov dela, neposrednih stroškov orodja, neposrednih stroškov amortizacije in 

neposrednih ostalih stroškov. Izračun prikazuje spodnja enačba (7.6): 

(7.6) 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝒏𝒆𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒂 + 𝒏𝒆𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒂 

+𝒏𝒆𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 + 𝒏𝒆𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆

+ 𝒏𝒆𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒐𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 (𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆) 

 

skupni neposredni stroški [enot]   – skupni neposredni stroški 
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7.1.3.6 Splošni posredni ne proizvajali stroški 

Med splošne posredne ne proizvajalne stroške spadajo stroški prostora, torej zasedenost 

posameznih strojev merjeno v kvadratnih metrih (m
2
). Izračun je prikazan s spodnjima 

enačbama enačba (7.7) in (7.8): 

(7.7) 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂 = (𝒌𝒗𝒂𝒅𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒋𝒂 × 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂) 

 

strošek prostora [enot/leto]   – strošek prostora 

kvadratura stroja [m
2 
]    – kvadratura stroja 

strošek prostora [enot/m
2
]   – strošek prostora 

(7.8) 

𝑺𝒑𝒍𝒐š𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑. 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂 ÷
𝒌𝒐𝒔𝒐𝒗 𝒍𝒆𝒕𝒏𝒐

𝒛𝒂𝒔𝒆𝒅𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕
 

 

splošni posredni neproizvajalni stroški / enot/leto –splošni posr. nep. stroški 

kosov letno [kosi]   – kosov letno 

zasedenost [%]    – zasedenost 

strošek prostora [enot/leto]   – strošek prostora 

7.1.3.7 Stroški vzdrževanja 

Stroški vzdrževanja predstavljajo stroške, ki nastanejo zaradi nenehnih preventivnih in 

kurativnih vzdrževalnih del v podjetju. Večina generalnih vzdrževalnih del se v podjetju 

opravi v času kolektivnega dopusta. Spodnja enačba (7.9) prikazuje veličine, ki se upoštevajo 

pri izračunu stroškov vzdrževanja. 

(7.9) 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒗𝒛𝒅𝒓ž𝒆𝒗𝒂𝒏𝒋𝒂 =
(𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒂 + 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒕𝒗𝒆)

š𝒕. 𝒌𝒐𝒔𝒐𝒗 𝒍𝒆𝒕𝒏𝒐
 

 

stroški vzdrževanja [enot/kos]  – stroški vzdrževanja 
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strošek materiala [enot/leto]   – strošek materiala 

strošek storitve [enot/leto]   – strošek storitve 

število kosov  [kosi/leto]    – število kosov 

 

7.1.3.8 Ostali stroški  

7.1.3.8.1 Ostali stroški – variabilni 

Pod ostale stroške, ki nastanejo kot variabilni stroški v podjetju spadajo stroški potrošnega 

materiala. Poraba potrošnega materiala se skozi leto ne spreminja, razen ob izjemnih 

dogodkih, ki pa jih v podjetju ne morejo planirati. 

Poraba potrošnega materiala se definira na kos izdelka na posameznem delovnem stroju, na 

katerem se vrši delovna operacija posameznega tehnološkega procesa. Izračun omenjenih 

stroškov sta prikazani spodaj v enačbi (7.10) in (7.11): 

(7.10) 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒑𝒐𝒕𝒓𝒐š𝒏𝒆𝒈𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍𝒂 

 

ostali stroški [enot/kos]    – ostali stroški 

stroški potrošnega materiala [enot/kos]   – stroški potrošnega materiala 

 

7.1.3.8.2 Ostali stroški – stalni 

Stroški, ki nastanejo kot stalni pri proizvodnem procesu izdelka izhajajo iz predpostavke, da 

stroški nastajajo kljub temu, če se delovni proces ne odvija. V podjetju GKN Driveline 

Slovenija d.o.o. težijo k temu, da je delovni proces kontinuiran in poteka ves čas. 

(7.11) 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 =
(𝒌𝒐𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒏𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒕𝒗𝒆 + 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒗𝒛𝒅𝒓ž𝒆𝒗𝒂𝒍𝒏𝒆𝒈𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒂)

š𝒕. 𝒌𝒐𝒔𝒐𝒗 𝒍𝒆𝒕𝒏𝒐
 

 

ostali stroški [enot/kos]    – ostali stroški 

komunalne storitve [enot/kos]   – komunalne storitve 
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strošek vzdrževalnega dela [enot/kos]   – strošek vzdrževalnega dela 

število kosov [kosi/leto]     – število kosov 

7.1.3.9 Posredni stroški uprave 

Pod posredne stroške uprave spadajo vsi stroški, ki nastanejo v naslednjih oddelkih znotraj v 

podjetju: 

 finance, 

 kadrovska služba, 

 nabava in prodaja in 

 logistika 

Posredne stroške smo merili s procenti, saj so vrednosti stroškov uprave na kos 

zanemarljive. Stroške uprave in vseh služb, ki sovpadajo pod upravo smo prikazali s procenti 

vrednosti skupnih proizvodnih stroškov. Izračun je prikazan spodaj enačba (7.12): 

(7.12) 

𝑷𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒖𝒑𝒓𝒂𝒗𝒆 = 𝒔𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒑𝒓𝒐𝒊𝒛𝒗𝒐𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 × 𝟎, 𝟎𝟓 

 

posredni stroški uprave [enot/kos]   – stroški uprave 

skupaj proizvodni stroški [enot/kos]   – skupaj proizvodni stroški   

procent stroškov uprave [%]    – procent stroškov uprave 

 

7.1.3.10 Skupaj posredni stroški 

Skupne posredne stroške smo prikazali kot seštevek splošnih posrednih neproizvajalnih 

stroškov in posrednih stroškov (uprave). Izračun prikazuje spodnja enačba (7.13): 

(7.13) 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊

= 𝒔𝒑𝒍𝒐š𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒓𝒐𝒊𝒛𝒗𝒂𝒋𝒂𝒍𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 + 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒖𝒑𝒓𝒂𝒗𝒆 

 

skupni posredni stroški [enot/kos]  – skupni posredni stroški 
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7.1.3.11 Skupaj stroški 

Skupaj stroški predstavljajo seštevek skupnih neposrednih stroškov in skupnih posrednih 

stroškov. Skupne stroške izračunavamo na naslednji način enačba (7.14): 

(7.14) 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝒔𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 + 𝒔𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 

 

skupaj stroški [enot/kos]  – skupaj stroški 

7.1.3.12 Prodajna cena brez DDV 

Prodajno ceno smo določili s pomočjo kalkulacij, ki predstavlja ceno izdelave posameznega 

kosa določene vrste izdelka.   

7.1.3.13 Poslovni izid (dobiček/izguba) 

Poslovni izid je razlika med prodajno ceno in skupnih stroškov, ki nastanejo zaradi 

proizvodnje. Poslovni izid izračunavamo po naslednji enačbi (7.15): 

(7.15) 

𝑷𝒐𝒔𝒍𝒐𝒗𝒏𝒊 𝒊𝒛𝒊𝒅 = 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒂𝒋𝒏𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒂 − 𝒔𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 

 

poslovni izid [enot/kos]  – poslovni izid 

 

7.1.3.14 Delež pokritja v prodajni ceni (izražen v %) 

Poslovni izid predstavlja vrednost dobička v procentih. Ta vrednost predstavlja vrednost v 

procentih, ki jo izračunamo z naslednjo enačbo (7.16): 

(7.16) 

𝑷𝒐𝒌𝒓𝒊𝒕𝒋𝒆 =
𝒅𝒐𝒃𝒊č𝒆𝒌

𝒑𝒓𝒐𝒅𝒂𝒋𝒏𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒂
 

 

pokritje [%]  – pokritje 
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7.2 Sklepne ugotovitve poglavja 

Stroški, ki nastajajo v podjetju so posledični učinek delovnih procesov, ki se v podjetju 

izvajajo. V poglavju smo s statistično metodo v obliki grafov in razpredelnic prikazali 

posamezne neposredne in posredne stroške, ki nastajajo za izdelek Tripoda GI 1500i. V 

zapisanih enačbah lahko vidimo izračunavanje in povezovanje najrazličnejših podatkov v 

končni rezultat, ki je za podjetje najbolj pomemben, saj predstavlja poslovni dobiček, ki ga 

podjetje ustvari na določeno količino izdelkov. Zbiranje informacij o posameznih stroških je 

zato nujno potrebno, saj nam lahko le dobro zbrani podatki koristijo za izračunavanje 

kalkulacij. O tem kako zelo pomembne so kalkulacije v podjetju priča sklepanje novih poslov, 

saj le na podlagi kalkulacij lahko vsaj z delno zagotovitvijo ugotovimo morebiten dobiček ob 

izdelovanju določenih izdelkov ali opravljanju le določenih storitev.  
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8 KALKULIRANI STROŠKI ZA IZDELEK TRIPODA GI 1500I 

8.1.1 Izračuni posameznih stroškov 

V praktičnem izračunavanju stroškov smo se omejili predvsem na zbrane podatke, ki so 

aktualni za podjetje GKN Driveline Slovenija d.o.o. in so potrebni za izračun posameznih 

kalkulacij izdelkov. 

Omejili smo se na izdelek Tripoda GI 1500i, kar pomeni, da je izdelek v množični 

izdelavi v podjetju na posameznih proizvodnih linijah. Podatki, ki so se prikazovali v 

izračunih so prikazani na način varovanja pomembnih podatkov znotraj družbe za širšo in 

ožjo javnost. Realni podatki se ne smejo razkrivati zaradi konkurenčnosti in kodeksa o 

varstvu podatkov, ki velja znotraj podjetja. 

8.1.2 Izračun stroškov dela 

Stroški dela se navezujejo na izdelek, ki smo ga obravnavali pri izračunu v nadaljevanju 

naloge, Tripoda GI 1500i. Vsi izračuni za omenjen izdelek so podani v prilogi, skupaj z 

primerjalno tabelo, iz katere sem črpal potrebne podatke, da sem lahko naredil dejanski 

izračun kalkulacij. Prikazane rezultate  pa smo ovrednotili v spodnjem izračunu in izračunih v 

prilogi (priloga 2 – Kalkulacije tripode GI 1500i). 

8.1.2.1 Stroški skupaj  

a) Skupaj stroški tehnoloških procesov 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟔, 𝟑𝟏𝟔 𝒆𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 𝒆𝒏𝒐𝒕 = 𝟔, 𝟑𝟗𝟏 𝒆𝒏𝒐𝒕 

b) Skupaj posredni stroški stroškov montaže 

 Disgapre – ročna montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟑𝟐𝟗 𝒆𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟕 𝒆𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟑𝟒𝟔 𝒆𝒏𝒐𝒕 

 Lazpiur – delno avtomatizirana montaža  

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟐𝟒𝟏 𝒆𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟑 𝒆𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟐𝟓𝟒 𝒆𝒏𝒐𝒕 

c) Skupaj posredni stroški  

 Tehnološki procesi in montaža na Disgapre – ročna montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟔, 𝟑𝟗𝟏 𝒆𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟑𝟒𝟔 𝒆𝒏𝒐𝒕 = 𝟔, 𝟕𝟑𝟕 𝒆𝒏𝒐𝒕 
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 Tehnološki procesi in montaža na Lazpiur – delno avtomatizirana montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟔, 𝟑𝟗𝟏 𝒆𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟐𝟓𝟒 𝒆𝒏𝒐𝒕 = 𝟔, 𝟔𝟒𝟒 𝒆𝒏𝒐𝒕 

8.1.2.2 Poslovni izid 

a) Poslovni izid pri ročni montaži - Disgapre 

𝑷𝒐𝒔𝒍𝒐𝒗𝒏𝒊 𝒊𝒛𝒊𝒅 = 𝟔, 𝟗𝟎𝟎 𝒆𝒏𝒐𝒕 − 𝟔, 𝟕𝟑𝟕 𝒆𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟑 𝒆𝒏𝒐𝒕 

b) Poslovni izid pri delno avtomatizirani montaži - Lazpiur 

𝑷𝒐𝒔𝒍𝒐𝒗𝒏𝒊 𝒊𝒛𝒊𝒅 = 𝟔, 𝟗𝟎𝟎 𝒆𝒏𝒐𝒕 − 𝟔, 𝟔𝟒𝟒 𝒆𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟐𝟓𝟔 𝒆𝒏𝒐𝒕 

8.1.3 Ovrednotenje in prikaz razlike stroškov pri montaži 

V naslednjih tabelah (tabela 3) in (tabela 4), smo prikazali samo bistvene razlike med 

izvajanjem obeh montaž Tripode GI 1500i. Primerjali smo ročno oziroma pol-avtomatizirano 

montažo v primerjavi z avtomatizirano montažo.  Iz prikazanega lahko spoznamo, da nam 

ključni segment pri končnem dobičku na prodani izdelek doprinese izbira načina montaže. V 

izračunih pa se hkrati izraža način montaže v uporabljenem času, ki se je porabil za enoto 

zmontiranega izdelka Tripode GI 1500i.  

 

Tabela 3: Ročna montaža 
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Tabela 4: Avtomatizirana montaža 

 

V primerjavi med stroški, ki nastanejo v uporabi različnih montaž lahko v spodnji tabeli 

(tabela 5) vidimo, kakšno razliko pri izdelku Tripoda GI 1500i nam doprinese uporaba 

različnega načina montaže. 

 

Tabela 5: Primerjava kalkulacij 
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Ročna montaža 4,904 1,487 0,346 6,737 6,900 0,163

Avtomatizirana 4,904 1,487 0,254 6,644 6,900 0,256

PRIMERJAVA KALKULACIJ  
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Po vseh izračunih, ki smo jih prikazali v zgornjem zapisu lahko preprosto sklenemo, da 

je vsekakor manjši strošek izdelave posameznega kosa Tripode GI 1500i na stroju, kjer se 

izvaja delno avtomatizirana montaža. Na stroju Lazpiur, kjer za omenjeno delo poleg vseh 

prednosti dosežemo za nekaj procentov manjše stroške na posamezen komad izdelka. To v 

širšem pomenu veliko doprinese podjetju, saj politika podjetja teži k čim večjem dobičku, ki 

ga podjetje ustvari zaradi narave svojega dela. 

8.2 Sklepne ugotovitve poglavja 

V poglavju prikazanem besedišču smo z metodo dokazovanja in statistično metodo prikazali 

izračune, na katerih temeljijo izračuni kalkulacij v podjetju. Skozi zgornji prikaz stroškov 

lahko sklepamo, da so stroški, ki nastanejo za posamezen izdelek zanemarljivi, vendar pa se 

moramo zavedati, da so ti stroški ovrednoteni glede na kapacitete, ki jih lahko naredimo na 

letni ravni. Kapacitete se v podjetju določujejo po standardu, ki velja znotraj vseh GKN 

podjetij po svetu. Standard opredeljuje vsa odstopanja in navedbo vseh razlogov za 

nedelovanje strojev. 

Podjetje GKN Driveline Slovenija d.o.o. ima zelo kompatibilen sistem zbiranja 

stroškov, saj se odstopanja ugotavljajo na vseh možnih smereh in vplivih, ki so lahko končni 

razlog za nedoseganje maksimalne učinkovitosti. Prikazati smo želeli razlike v dveh vrstah 

montaže, ročno montažo izdelka in avtomatizirano montažo enakega izdelka. Venomer je 

težja po spremembah in izboljšavah delovnih procesov in hkrati je povečanje učinkovitosti 

velik razlog investicij v podjetju. 
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9 PREDLOGE ZA SPREMEMBE KALKULACIJ 

9.1 Predloge o spremembah zbiranja stroškov  

Predloge o spremembah aktualnega zbiranja stroškov so zelo dobrodošle, saj se zavedamo, da 

vsaka sprememba teži k še boljšemu učinku, zaradi katerega smo spremembo sprejeli. V 

podjetju GKN Driveline Slovenija d.o.o., so zaradi te težnje vpeljali nekatere spremembe v 

načine zbiranja in knjiženja podatkov, ki so kasneje potrebni za izdelavo najrazličnejših 

kalkulacij in sprejemanja velikih in strateških poslovnih odločitev. 

9.1.1 Poraba električne energije na strojih 

Pridobivanje porabe električne energije za posamezen stroj je znotraj podjetja urejena na 

mesečni ravni, saj ko prispe račun za porabo električne energije v podjetje se račun knjiži v 

službi financ. Zbiranje podatkov za električno energijo (pridobitev porabe električne energije 

posameznega stroja v določeni časovni enoti, uri), se je za potrebe podjetja in kazalnikov 

stroškov električne energije v preteklosti delal povsem ročno, od stroja do stroja z merilcem 

porabe električne energije. 

V letošnjem letu imajo namen realizirati projekt, ki se nanaša na natančnejše zbiranje 

podatkov o porabi električne energije po posameznih postrojih in strojih. V naslednjih 

mesecih je namen v proizvodnjo namestiti analizatorje električne energije, ki bodo povezani v 

mrežo. Do analizatorjev bodo lahko dostopali le preko računalniškega programa in tako 

analizirali porabo električne energije, na strojih kjer bodo analizatorji nameščeni. 

Korak v boljše zbiranje podatkov po posameznih segmentih napreduje in v kratkem 

lahko v podjetju pričakujejo učinke, ki bodo več kot pozitivni kazalniki sprejetja odločitev o 

nadgradnji sistemov in zbiranja podatkov potrebnih za poslovanje podjetja. 
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9.1.2 Program za avtomatsko zbiranje podatkov na strojih (Captor 3) 

V prihodnosti imajo v podjetju vizijo, da način pridobivanja kalkulacij stroškov optimizirajo 

na najbolj zanesljiv in sledljiv način. Zbiranje podatkov mora biti natančno in detajlno, saj so 

vsi zbrani podatki ključni za vse izdelane kalkulacije v podjetju.  

Captor 3 je sistem za avtomatski zajem podatkov v proizvodnji (količine, zasedenost 

strojev, produktivnost). Je nadgradnja prve verzije sistema, ki je delovala znotraj podjetja in 

prinaša bistvene novosti in izboljšave, ki so bile nujno potrebne in zaželene. Na projektu 

deluje ekipa različnih funkcij celotnega podjetja, katerega člani so delavci v podjetju GKN 

Driveline Slovenija d.o.o.. Captor 3 je orodje, ki bo: 

 prineslo natančne podatke o dogajanju v proizvodnji, 

 poenostavilo poročanje, 

 vizualiziralo različne kazalnike in 

 pokazalo možnosti za izboljšave. 

Sistem deluje na zelo enostaven in hkrati zelo kompleksen način. Na podlagi vhodnih 

podatkov, lahko sitem izračuna za potrebe podjetja pomembne kazalnike in pripravi 

najrazličnejša poročila v različnih oblikah (fizični zapis, grafični prikaz, itd.). Avtomatski 

zajem podatkov se nanaša predvsem na to, da imajo novejši stroji že vgrajene vmesnike za 

komunikacijo s omenjenim programom Captor 3, starejšim strojem pa je potrebno takšne 

vmesnike še namestiti. Ko so vsi vmesniki nameščeni na stroje in povezani, lahko stroji 

Captorju avtomatsko pošiljajo različne podatke o delovanju.  

Pomembni so naslednji podatki, ki jih želijo pridobiti s programom Captor 3: 

 kdaj stroj deluje in kdaj ne deluje, 

 koliko kosov stroj proizvede na izmeno, 

 kje in kakšna je napaka na stroju, 

 kdaj stroj ne obratuje, 

 katera operacija na stroju je ozko grlo, 

 itd. 

V program Captor morajo vnašati naslednje vhodne podatke: 

 kdo in kaj dela na različnih strojih (operacijah), 

 kdaj stroj dela in kdaj ne (beležiti vse zastoje, podati razloge, itd.), 
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 kateri ident izdelka delamo na stroju ob določenem času in 

 koliko dobrih in koliko slabih kosov smo proizvedli (za izračun učinkovitosti). 

S projektom Captor 3 v podjetju želijo avtomatski zajem vseh podatkov, ki se trenutno 

vnašajo ročno. V letu 2016 želi podjetje celotno proizvodnjo zajeti v avtomatsko zbiranje 

podatkov, ki zanj predstavljajo »težo« in so velikega pomena za razvoj in investicije v 

podjetju, saj posredno ustvarjajo končni dobiček skozi proizvode. 

Sistem razpolaga z zelo natančnimi podatki  za izračun kazalnikov in zaradi natančnega 

izračuna je potreben zelo natančen vnos podatkov kot je na primer razpoložljivost stroja, saj 

mora delavec na stroju natančno in dosledno vnašati v sistem podatke o nedelovanju stroja, 

vzrokih nedelovanja (malica, pavza, okvara, vrsta okvare, čakanje na material, itd.). Vnos 

doslednih podatkov prinaša veliko prednosti, saj bo le tako natančno znano kateri izmed 

strojev se kvari, katera orodja se prekomerno obrabljajo, skratka pridobili bodo veliko 

pomembnih podatkov za boljšo delovanje v prihodnosti.  

9.2 Sklepne ugotovitve poglavja 

Podjetje GKN Driveline Slovenija d.o.o. je podjetje, ki svoj program proizvodov vedno znova 

posodablja. V podjetju se realizira vedno več projektov, ki so razlog za morebitne izboljšave 

in novosti, saj znotraj podjetja stremijo k čim bolj učinkoviti izrabi prostora in zasedenosti 

strojev.  

V podjetju v Zrečah so lahko številni priča novostim in napredku, saj so končni izdelki 

odlične kakovosti kar je razlog za nenehno vlaganje v sam proces proizvodnje in spremljanju 

stroškov tam, kjer je to potrebno. Odličen prikaz ravnanja s kalkulacijami smo predstavili 

skozi nalogo, projekt Captor  3 pa zgodbo o uspehu v prihodnosti samo potrjuje. V podjetju 

bodo z omenjenim projektom vsekakor ogromno doprinesli k ustvarjanju in rasti pozitivnega 

dobička za namen novih investicij in programov projektov v GKN Driveline Slovenija d.o.o.. 
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10 SKLEP Z UGOTOVITVAMI O HIPOTEZAH, MNENJI IN 

PREDLOGI 

10.1 Ovrednotenje hipotez 

10.1.1 Opredelitev natančnega zbiranja stroškov 

V omenjeni hipotezi smo opredeljevali in ugotavljali naslednjo zapisano trditev: 

H1: Stroški, ki nastanejo zaradi posameznih obdelav v podjetju GKN Driveline Slovenija 

d.o.o. niso dovolj natančno opredeljeni. 

V podjetju so trenutni izračuni stroškov posameznih linijskih obdelav, kar pa ni več 

dovolj za določevanje prodajne cene končnega izdelka, saj se potrebujejo bolj specifično 

opredeljeni stroški posamezne obdelave na strojih. Zbrane stroške smo proučili in podali bolj 

kakovostne izračune stroškov posameznih proizvodnih linij v podjetju. Z vsemi zbranimi 

stroški obdelav na posamičnem stroju v proizvodnih linijah podjetja smo pridobili nove 

stroške celotnih delovnih linij za potrebe podjetja. 

Podjetje GKN Driveline Slovenija d.o.o. tako v osnovi izpolnjuje zapisano hipotezo saj 

smo skozi nalogo ugotavljali ali hipoteza o tem, da podatki, ki jih zbirajo v podjetju niso 

dovolj natančno opredeljeni drži. Znotraj podjetja so tako v aktivnosti najrazličnejši projekti 

(Captor 3, posodobitev zbiranja električne energije z avtomatskim zbiranjem podatkov), kar 

priča o želenem napredku in bolj kakovostnem zbiranju podatkov, ki vplivajo na stroške. Le 

natančnejše zbiranje podatkov je ključ do uspeha na posameznih segmentih kalkulacij, ki 

doprinesejo svojo veljavo predvsem v investicijskih projektih za v prihodnost in razvoj 

podjetja. 

10.1.2 Prilagoditev delovnih operacij po stroških 

V omenjeni hipotezi smo opredeljevali in ugotavljali naslednjo zapisano trditev: 

H2: Prilagoditev delovnih operacij po stroških je za podjetje nujna zaradi lažje izbire strojev 

pri določeni vrsti obdelave. 

V podjetju se zavedajo, da vsaka delovna operacija povzroča stroške, ki nastanejo zaradi 

delovnih procesov, ki se izvajajo. Izračun stroškov na posameznih strojih je zato nujen, saj se 

lahko izračunani stroški kasneje prilagodijo (zmanjšajo), zaradi smotrnih prilagoditev in izbire 
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strojev na katerih se bo katera izmed delovnih operacij izvajala. Navedeno smo izvedli z 

zbiranjem stroškov posamezne delovne operacije, v katero je zajetih veliko vplivnih faktorjev 

(stroški energije, storitve vzdrževanja, stroški orodja, amortizacija stroja, zavarovanje, stroški 

prostora, preventivne in kurativne ure vzdrževanja, itd.). 

Hipotezo o nujnosti zbiranja stroškov po strojih za morebitno olajšanje dela in 

posledično stroškov proizvodnje na izdelek lahko ovrednotim na naslednji način. Hipotezo 

lahko potrdimo, saj natančne kalkulacije stroškov po strojih lahko privedejo do lažje 

odločitve, kje na stroju se bodo izvajale delovne operacije v primeru, da imamo za enako 

delovno operacijo več razpoložljivih strojev (prostih kapacitet dela). Konkreten primer smo 

navedeli pri montaži Tripode GI 1500i, saj montaža na dveh različnih strojih (Lazpiur in 

Disgapre) povzroča različne stroške. V osnovi pa gre za enako delovno operacijo, saj je 

glavna funkcija omenjenih strojev sestava tripode. V primeru vidimo, da lahko na veliko 

količino izdelkov, ki se proizvedejo v podjetju skozi leto, stroški znatno variirajo na podlagi 

izbire stroja za montažo v tem primeru. 

10.1.3 Mnenja in predlogi 

 Predlogi za prihodnost vsekakor temeljijo na razvoju in napredku predvsem na področju 

zbiranja stroškov, saj bo zbiranje stroškov posledično pozitivno vplivalo na kalkulacije, ki jih 

v podjetju izvajajo. Zavedati se moramo dejstva, da je stroške vedno optimalno imeti pod 

nadzorom, saj v nasprotnem primeru prekomerno preseganje planiranih stroškov ne prinaša 

razvoja in širjenja posla, temveč deluje ravno nasprotno. Zaviranje oziroma daljšanje časovnih 

mejnikov razvoja pa lahko dolgoročno privede podjetje v slabo poslovanje in v najbolj črnem 

scenariju podjetje izgubi stik z najboljšimi kupci zaradi višjih cen izdelkov in slabim načinom 

poslovanja, kar pa lahko privede celo do propada podjetja v industrijski dejavnosti, kjer je 

podjetje prisotno.   

Vlaganje in investicije so tako potrebne na razvoju in spremljanju stroškov, kalkulacijah 

stroškov in ne samo na ravni tehnološkega napredka proizvodnje. Dejstvo je, da vsak 

napredek, ki se lansira v proizvodnji povzroči stroške, katere je smiselno nenehno 

napovedovati in hkrati planirati obračanje sredstev, ko se sam vložek v napredek povrne in 

prične prinašati dobiček. 

Podjetje GKN Driveline Slovenija d.o.o. ima odlično vizijo poslovanja v prihodnosti, 

kar pa je samo ključ do uspeha na vseh nivojih in področjih, kjer deluje. Avtomobilska 
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industrijska dejavnost je ena izmed najbolj razširjenih dejavnosti na svetu, zato proizvodnja s 

končnimi elementi nenehno raste in si povečuje trg uporabnikov. Vsemu zapisanemu smo 

lahko priča v vsakodnevni praksi, saj je na cesti vedno več avtomobilov, v katerih so vgrajene 

tudi komponente, ki so ena izmed ključnih izdelkov podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o.. 
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PRILOGA 1 – Kalkulacija Tripode GI 1500i 



Podatki po  operacijah in strojih

Izvor podatkov Budget Budget Replacement valueReplacement value Register Register Register Register Register

Kosov Kapaciteta Število Stand. Učinkovitost Nabav vred Sedanja vred Nabav vred Sedanja vred Amort. Amort. Elektrika Ključ Poraba Poraba Poraba Plin Plin Plin

letno Zasedenost 1 izmena dir. delav. čas Efficiency stopnja stopnja Letna amort. Poraba stroji kompresorska kompresorska skupaj skupaj

Cost center Work center Stroj Operacija/enote (kosi/leto) (%) (kosi(izm.) (delavcev/izm.) (min/kos) (%) (enot/leto) (enot/leto) (enot/leto) (enot/leto) (enot/leto) (kWh/izm.) (kWh/izm.) (kWh/izm.) (enot/izm.) (m3/izm.) (enot/izm.) (enot/izm.)

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

MANUFACTURING 25.884.787 55,99 144.582.468 14.375.273 90.242.557 22.288.434 4.428.049 13.284 48,6% 1.901 15.184 4329,090 333 160 455,704

Nastavljalci 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,000 0 0 0,000

ČEP 2.748.508 75,7% 5.150 18,99 82,5% 59.631.985 5.963.199 42.444.157 7.754.058 1.714.538 6.607 30,9% 680 7.287 2077,465 0 0 0,000

PESTO 2.748.508 94,7% 4.116 5,00 0,58 74,6% 11.103.859 1.110.386 10.445.627 1.793.041 435.911 960 5,7% 125 1.086 309,543 0 0 0,000

KLETKA 3.314.044 92,2% 5.100 7,00 0,66 72,5% 20.671.012 2.071.093 15.009.700 4.248.711 935.050 2.386 19,7% 433 2.820 803,906 0 0 0,000

TRIPODA OBDELAVA 3.149.515 67,4% 6.632 7,50 0,54 73,5% 30.987.201 3.098.720 8.131.395 1.178.738 338.485 1.944 12,0% 264 2.208 629,406 0 0 0,000

2400 Vodstvo - tripoda 0 0,0% 0 0,00 0,00 73,5% 0 0 79.356 1.113 1.491 0 0,0% 0 0 0,000 0 0 0,000

11-2400-00 RT Tripod - nastavljalci, izmenovodje 0 0,0% 0 0,00 0,00 73,5% 0 0 79.356 1.113 1.491 0 0,0% 0 0 0,000 0 0 0,000

N0592400 Ostalo 0,0% 0,00 73,5% 0 0 79.356 1.113 1.491 0 0,000 0 0,000

2410 Posnemanje, struženje 3.149.515 66,1% 6.760 3,00 0,21 73,5% 12.649.945 1.264.994 1.480.537 201.243 70.783 817 3,2% 70 888 253,093 0 0 0,000

11-2410-00 TM Tripod Soft (broaching and turning) 3.149.515 66,1% 6.760 3,00 0,21 73,5% 12.649.945 1.264.994 1.480.537 201.243 70.783 817 3,2% 70 888 253,093 0 0 0,000

700838 FORST Posnemanje ozobja 1.574.757 66,1% 3.380 0,50 0,07 73,5% 712.750 71.275 13.313 1.495 F022 0,11 1.479 182 0,4% 9 191 54,492 0 0,000

164660 VARINELLI Posnemanje ozobja 1.574.757 66,1% 3.380 0,50 0,07 73,5% 712.750 71.275 36.007 0 F040 0,50 0 150 0,4% 9 159 45,274 0 0,000

700631 COMEK Struženje krakov 341.367 43,0% 1.126 0,33 0,14 73,5% 1.853.150 185.315 69.098 0 F043 0,17 0 80 0,4% 9 89 25,412 0 0,000

700632 COMEK Struženje krakov 341.367 43,0% 1.126 0,33 0,14 73,5% 1.853.150 185.315 86.255 0 F043 0,17 0 80 0,4% 9 89 25,412 0 0,000

700865 KALFA Struženje krakov 341.367 43,0% 1.126 0,33 0,14 73,5% 1.853.150 185.315 165.816 0 F024 0,13 0 80 0,4% 9 89 25,412 0 0,000

700988 KALFA Struženje krakov 341.367 43,0% 1.126 0,33 0,14 73,5% 1.853.150 185.315 81.756 0 F026 0,14 0 80 0,4% 9 89 25,412 0 0,000

703264 COMEK Struženje krakov 341.367 43,0% 1.126 0,33 0,14 73,5% 1.853.150 185.315 248.437 62.219 F021 0,10 24.844 80 0,4% 9 89 25,412 0 0,000

703562 COMEK Struženje krakov 341.367 43,0% 1.126 0,33 0,14 73,5% 1.853.150 185.315 280.584 91.233 F021 0,10 28.058 80 0,4% 9 89 25,412 0 0,000

703437 Ergo-nagibniki Nakladalna naprava 1.049.838 66,1% 2.252 0,00 73,5% 19.957 1.996 14.179 4.254 F021 0,10 1.418 1 0,0% 0 1 0,285 0 0,000

703439 Ergo-nagibniki Nakladalna naprava 1.049.838 66,1% 2.252 0,00 73,5% 19.957 1.996 14.179 4.254 F021 0,10 1.418 1 0,0% 0 1 0,285 0 0,000

703440 Ergo-nagibniki Nakladalna naprava 1.049.838 66,1% 2.252 0,00 73,5% 19.957 1.996 14.179 4.254 F021 0,10 1.418 1 0,0% 0 1 0,285 0 0,000

N050N0512410 Ostalo 3.149.515 66,1% 6.760 0,00 73,5% 45.674 4.567 456.736 33.533 12.148 0 0,000 0 0,000

2420 Brušenje 3.149.515 67,4% 6.632 4,00 0,29 73,5% 18.131.985 1.813.198 6.429.770 940.142 261.120 1.092 8,4% 185 1.277 364,111 0 0 0,000

11-2420-01 TT1 Tripode hard 1 -Emag (Uno+Duo) 1.574.757 62,0% 3.600 2,00 0,27 73,5% 9.858.383 985.838 5.194.498 610.734 162.091 817 5,4% 119 936 266,797 0 0 0,000

11-2420-03 TT3 Tripode Danobat cell 1 724.388 60,4% 1.700 1,00 0,28 73,5% 3.991.400 399.140 653.686 171.882 45.644 80 1,2% 26 106 30,335 0 0 0,000

11-2420-04 TT4 Tripode Danobat cell 2 850.369 90,6% 1.332 1,00 0,36 73,5% 4.282.202 428.220 581.586 157.526 53.385 195 1,8% 40 235 66,979 0 0 0,000

11-2420-05 TT5 Tripode Schaudt 0 0,0% 0 0,00 0,00 73,5% 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,000 0 0 0,000

ne obstaja Ostalo 0,0% 0,00 73,5% 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0,000

2430 Pranje, kontrola, gladkanje 3.149.515 89,3% 5.000 0,50 0,05 73,5% 205.272 20.527 141.731 36.239 5.092 34 0,4% 9 43 12,202 0 0 0,000

11-2430-00 TK Tripod tambling / FF/ checking 3.149.515 89,3% 5.000 0,50 0,05 73,5% 205.272 20.527 141.731 36.239 5.092 34 0,4% 9 43 12,202 0 0 0,000

82060 FEROFLUKS Q-kontrola 3.149.515 89,3% 5.000 0,17 0,02 73,5% 128.295 12.830 57.020 0 L066 0,07 0 0 0,000 0 0,000

700467 CABER pralni stroj -maliPranje 3.149.515 89,3% 5.000 0,17 0,02 73,5% 19.957 1.996 8.374 0 F035 0,25 0 6 0,4% 9 15 4,219 0 0,000

703041 ROSLER R320 EURO Pranje, gladkanje 3.149.515 89,3% 5.000 0,17 0,02 73,5% 57.020 5.702 76.338 36.239 F042 0,07 5.092 28 0,0% 0 28 7,983 0 0,000

N0522430 Ostalo 3.149.515 0,0% 0,00 73,5% 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0,000

TOPLOTNA OBDELAVA 6.977.753 111,5% 8.880 4,00 0,22 86,9% 10.285.829 1.028.583 4.977.719 2.405.064 362.169 1.159 6,5% 143 1.302 371,105 333 160 455,704

11-3100-00 TO Heat Treatment 6.977.753 111,5% 8.880 4,00 0,22 86,9% 10.285.829 1.028.583 4.977.719 2.405.064 362.169 1.159 6,5% 143 1.302 371,105 333 160 455,704

82090 IPSEN 1 Cementiranje + karbonitriranje 1.162.959 111,5% 1.480 0,40 0,13 86,9% 1.425.500 142.550 76.156 0 F038 0,33 0 83 0,7% 15 99 28,149 63 30 86,625

700020 IPSEN 2 Cementiranje + karbonitriranje 1.162.959 111,5% 1.480 0,40 0,13 86,9% 1.425.500 142.550 232.134 0 F024 0,13 0 83 0,7% 15 99 28,149 63 30 86,625

700869 IPSEN 3 Cementiranje + karbonitriranje 1.162.959 111,5% 1.480 0,40 0,13 86,9% 1.425.500 142.550 768.371 176.322 F016 0,08 64.005 83 0,7% 15 99 28,149 63 30 86,625

703514 IPSEN 4 Cementiranje + karbonitriranje 1.162.959 111,5% 1.480 0,40 0,13 86,9% 1.425.500 142.550 1.640.954 902.229 F042 0,07 109.452 83 0,6% 13 97 27,522 63 30 86,625

703960 IPSEN 5 Cementiranje + karbonitriranje 1.162.959 111,5% 1.480 0,40 0,13 86,9% 1.425.500 142.550 35.477 0 L000 1,00 0 83 0,7% 15 99 28,149 63 30 86,625

704109 IPSEN 6 Cementiranje + karbonitriranje 1.162.959 111,5% 1.480 0,40 0,13 86,9% 1.425.500 142.550 835.240 723.875 L100 0,10 83.524 493 0,7% 15 508 144,945 0 0,000

82980 IPSEN pralni stroj Pranje 3.488.877 111,5% 4.440 0,40 0,04 86,9% 342.120 34.212 44.166 0 L066 0,07 0 122 1,0% 22 144 40,959 7 3 8,895

703512 IPSEN pralni stroj Pranje 3.488.877 111,5% 4.440 0,40 0,04 86,9% 342.120 34.212 363.478 118.228 F021 0,10 36.348 104 1,0% 22 126 36,018 0 0,000

703513 IPSEN POPUŠNA PEČ Popuščanje 3.488.877 111,5% 4.440 0,40 0,04 86,9% 256.590 25.659 294.203 161.759 F042 0,07 19.623 0 0,2% 4 4 1,254 10 5 13,685

082090-1, 082090-2, 082090-3, 082090-4IPSEN POPUŠNA PEČ Popuščanje 3.488.877 111,5% 4.440 0,40 0,04 86,9% 503.877 50.388 503.877 201.653 F016 0,08 41.973 18 0,2% 4 22 6,386 0 0,000

82800 GOSTOL Peskanje 6.977.753 111,5% 8.880 0,00 86,9% 285.100 28.510 153.448 0 L066 0,07 0 5 0,0% 0 5 1,426 0 0,000

N0573100 Ostalo 6.977.753 111,5% 8.880 0,00 86,9% 3.022 302 30.216 120.998 7.244 0 0,000 0 0,000

MONTAŽA 6.946.460 74,8% 13.168 13,50 0,49 80,2% 11.902.583 1.103.293 9.233.958 4.908.822 641.896 228 11,6% 255 483 137,665 0 0 0,000

3210 Montaža tripode 3.149.515 83,1% 5.375 5,50 0,49 81,9% 3.448.385 344.839 2.681.920 907.468 143.520 44 3,5% 77 121 34,402 0 0 0,000

11-3210-00 MT Tripod Assembly 3.149.515 83,1% 5.375 5,50 0,49 81,9% 3.448.385 344.839 2.681.920 907.468 143.520 44 3,5% 77 121 34,402 0 0 0,000

700843 DISGAPRE 5 Montaža tripoda 471.983 84,2% 795 0,50 0,30 81,9% 342.120 34.212 10.384 0 F043 0,17 0 4 0,2% 4 8 2,300 0 0,000

701320 EPPI 5 Montaža tripoda 471.983 84,2% 795 0,50 0,30 81,9% 171.060 17.106 76.548 0 F024 0,13 0 1 0,2% 4 6 1,635 0 0,000

701304 DISGAPRE 4 Montaža tripoda 471.983 84,2% 795 0,50 0,30 81,9% 342.120 34.212 167.661 0 F024 0,13 0 4 0,2% 4 8 2,300 0 0,000

701503 EPPI 4 Montaža tripoda 471.983 84,2% 795 0,50 0,30 81,9% 171.060 17.106 107.640 0 F022 0,11 0 1 0,2% 4 6 1,635 0 0,000

700871 DISGAPRE 3 Montaža tripoda 471.983 84,2% 795 0,50 0,30 81,9% 342.120 34.212 134.591 0 F024 0,13 0 4 0,2% 4 8 2,300 0 0,000

701319 EPPI 3 Montaža tripoda 471.983 84,2% 795 0,50 0,30 81,9% 171.060 17.106 76.548 0 F024 0,13 0 1 0,2% 4 6 1,635 0 0,000

700633 DISGAPRE 2 Montaža tripoda 471.983 84,2% 795 0,50 0,30 81,9% 342.120 34.212 62.181 0 F030 0,20 0 4 0,2% 4 8 2,300 0 0,000

701504 EPPI 2 Montaža tripoda 471.983 84,2% 795 0,50 0,30 81,9% 171.060 17.106 120.725 0 F022 0,11 0 1 0,2% 4 6 1,635 0 0,000

700870 DISGAPRE 1 Montaža tripoda 471.983 84,2% 795 0,50 0,30 81,9% 342.120 34.212 126.383 0 F024 0,13 0 4 0,2% 4 8 2,300 0 0,000

701106 EPPI 1 Montaža tripoda 471.983 84,2% 795 0,50 0,30 81,9% 171.060 17.106 76 0 F024 0,13 0 1 0,2% 4 6 1,635 0 0,000

701976 DISGAPRE Montaža tripoda 0,0% 795 0,00 81,9% 47.307 4.731 47.307 8.279 F021 0,10 4.731 4 0,2% 4 8 2,300 0 0,000

701974 DISGAPRE Montaža tripoda 0,0% 795 0,00 81,9% 25.659 2.566 25.659 0 L066 0,07 0 4 0,2% 4 8 2,300 0 0,000

703600 DISGAPRE Montaža tripoda 0,0% 795 0,00 81,9% 99.785 9.979 99.785 0 L066 0,07 0 4 0,2% 4 8 2,300 0 0,000

701975 DUREX kontrola tripoda 0,0% 5.375 0,00 81,9% 30.112 3.011 30.112 13.541 F042 0,07 2.008 1 0,2% 4 6 1,635 0 0,000

703601 DUREX kontrola tripoda 0,0% 5.375 0,00 81,9% 3.849 385 3.849 0 L066 0,07 0 1 0,2% 4 6 1,635 0 0,000

703860 LAZPIUR - TRIPODE AUTOMATIC ASSEMBLY MACHINEkontrola tripoda 789.600 80,0% 1.400 0,50 0,17 81,9% 570.200 57.020 536.732 268.366 L100 0,10 53.673 5 0,5% 11 16 4,562 0 0,000

N0533210 Ostalo 0,0% 5.375 0,00 81,9% 105.574 10.557 1.055.741 617.281 83.108 0 0,000 0 0,000

3220 Montaža zglobov 2.748.508 69,6% 5.600 5,00 0,43 82,5% 1.739.306 86.965 542.287 350.105 45.781 8 0,4% 9 17 4,790 0 0 0,000

3230 Montaža polgredi 1.048.438 68,9% 2.193 3,00 0,66 76,1% 6.714.891 671.489 6.009.751 3.651.249 452.595 176 7,7% 169 345 98,474 0 0 0,000

11-3230-00 MP DriveShaft Assy FIAT 349.668 82,7% 600 3,00 2,40 72,1% 1.888.199 188.820 1.790.425 224.419 49.695 44 2,1% 46 90 25,716 0 0 0,000

11-3230-01 MP1 DriveShaft Assy MINI 300.082 94,6% 450 4,00 4,27 70,1% 1.909.656 190.966 1.302.290 582.678 110.792 44 2,4% 53 97 27,598 0 0 0,000

11-3230-02 MP2 DriveShaft Assy DACIA 240.000 51,4% 663 3,00 2,17 74,6% 1.492.106 149.211 1.492.106 1.419.221 149.615 44 1,6% 35 79 22,580 0 0 0,000

11-3230-03 MP3 DriveShaft Assy TWINGO 158.688 46,9% 480 3,00 3,00 66,0% 1.424.930 142.493 1.424.930 1.424.930 142.493 44 1,6% 35 79 22,580 0 0 0,000

še ni aktivirano 704388 OP 5 Montaža blažilca Montaža blažilca 158.688 53,6% 420 0,33 0,38 66,0% 203.561 20.356 203.561 203.561 L100 0,10 20.356 7 0,2% 4 11 3,250 0 0,000

še ni aktivirano 704389 OP 10 - Montaža manšetMontaža manšet 158.688 53,6% 420 0,33 0,38 66,0% 203.561 20.356 203.561 203.561 L100 0,10 20.356 7 0,2% 4 11 3,250 0 0,000

še ni aktivirano 704390 OP 20 - Montaža tripodeMontaža tripode 158.688 53,6% 420 0,33 0,38 66,0% 203.561 20.356 203.561 203.561 L100 0,10 20.356 6 0,2% 4 10 2,965 0 0,000

še ni aktivirano 704391 OP 30 - Montaža zgloba in grediMontaža zglobov in polgredi 158.688 53,6% 420 0,33 0,38 66,0% 203.561 20.356 203.561 203.561 L100 0,10 20.356 6 0,3% 7 13 3,592 0 0,000

še ni aktivirano 704392 OP 40 - Montaža tulpe in obročaMontaža tulpe in zaščitnega obroča 158.688 53,6% 420 0,33 0,38 66,0% 203.561 20.356 203.561 203.561 L100 0,10 20.356 6 0,3% 7 13 3,592 0 0,000

še ni aktivirano 704393 OP 50 - Končna montaža in mazanjeKončna montaža 158.688 53,6% 420 0,33 0,38 66,0% 203.561 20.356 203.561 203.561 L100 0,10 20.356 6 0,2% 4 10 2,965 0 0,000

še ni aktivirano 704394 OP 05 - Kontrolna postaja 158.688 53,6% 420 1,00 1,14 66,0% 203.561 20.356 203.561 203.561 L100 0,10 20.356 6 0,2% 4 10 2,965 0 0,000

N1013230 Ostalo 158.688 53,6% 420 0,00 66,0% 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0,000

TOTAL 25.884.787 55,99 73,9% 144.582.468 14.375.273 113.670.243 36.166.877 0 0 0 0 5.299.657 15.484 48,6% 1.901 17.384 4956,310 333 160 456

Strošek dela proizvodnih delavcev na minuto v enotah 0,62

Strošek dela vzdrževalcev na uro v enotah 51,32

Strošek prostora m2 v enotah na leto (proizvodnja) 71,56

Strošek prostora m2 v enotah na leto (uprava) 112,90

Elektrika kWh 0,29

Plin m3 1,37

Voda m3 2,71

Kapacitete Direktno delo Amortizacija



VARIABILNI FIKSNI

Voda Voda Vzdrževanje Vzdrževanje Vzdrževanje Orodje Potrošni

Komunalne

 storitve Kvadratura Strošek Delo Orodje Energija Vzdrževanje Ostalo Skupaj Amortizacija Orodje Prostor Ostalo Skupaj

Skupaj

proizvodni stroški Uprava Skupaj

Delo Preventiva Delo Kurativa Strošek dela material storitve VAR FIX Obnova material Izmet material prostora 0,050

(m3/leto) (enot/izm.) (ure/leto) (ure/leto) (enot/leto) (enot/leto) (enot/leto) (enot/kos) (enot/kos) (enot/kos) % (enot/kos) (m2) (enot/leto) (enot/kos) (enot/kos) (enot/kos) (enot/kos) (enot/kos) (enot/kos) (enot/kos) (enot/kos) (enot/kos) (enot/kos) (enot/kos) (enot/kos) (enot/kos) (enot/kos)

x x x x x x

9.051 0,000 26.665 12.275 1.998.323 200.029,305 1.362.778,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27.750 5.325 381.086  

0 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0

3.651 0,000 8.750 5.750 744.111 604.412,000 2,204 0,248 0,151 7,986 9600,000 2.276 162.885

970 0,000 1.390 780 111.360 74.126,000 0,000 0,000 0,000 0,553 3.850 302,00 21.611 0,000 0,075 0,000 0,553 0,628 0,383 0,000 0,007 0,042 0,432 1,060 0,053 1,113

3.120 0,000 3.825 1.725 284.815 91.232,000 0,248 0,009 0,037 1,551 6.550 627,20 44.882 0,285 0,158 0,000 1,551 1,994 0,576 0,009 0,012 0,088 0,685 2,679 0,134 2,813

1.210 0,000 6.665 2.125 451.085 313.610,000 0,242 0,017 0,037 0,770 2.650 639,70 45.777 0,460 0,279 0,095 0,000 0,770 1,604 0,663 0,017 0,010 0,144 0,833 2,437 0,122 2,559

0 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

600 0,000 1.800 800 133.427 114.040,000 128.295,000 0,143 0,003 0,011 0,282 550 277,40 19.851 0,181 0,154 0,037 0,077 0,282 0,731 0,265 0,003 0,004 0,043 0,315 1,046 0,052 1,098

600 0,000 1.800 800 133.427 114.040,000 128.295,000 0,148 0,014 0,011 0,282 0,2% 550 277,40 19.851 0,181 0,160 0,037 0,077 0,282 0,737 0,265 0,014 0,004 0,043 0,326 1,063 0,053 1,116

200 0,000 101 45 7.518 6.425,483 7.228,669 0,014 0,000 0,006 0,026 0,040% 50 14,00 1.002 0,060 0,020 0,016 0,009 0,026 0,131 0,030 0,000 0,000 0,005 0,035 0,166 0,008 0,174

100 0,000 101 45 7.518 6.425,483 7.228,669 0,014 0,000 0,006 0,026 0,040% 50 14,00 1.002 0,060 0,020 0,013 0,009 0,026 0,128 0,030 0,000 0,000 0,005 0,035 0,163 0,008 0,171

50 0,000 264 117 19.546 16.706,257 18.794,539 0,020 0,002 0,000 0,026 0,025% 50 19,20 1.374 0,120 0,020 0,023 0,104 0,026 0,293 0,233 0,002 0,002 0,057 0,295 0,587 0,029 0,617

50 0,000 264 117 19.546 16.706,257 18.794,539 0,020 0,002 0,000 0,026 0,025% 50 19,20 1.374 0,120 0,020 0,023 0,104 0,026 0,293 0,233 0,002 0,002 0,057 0,295 0,587 0,029 0,617

50 0,000 264 117 19.546 16.706,257 18.794,539 0,020 0,002 0,000 0,026 0,025% 50 19,20 1.374 0,120 0,020 0,023 0,104 0,026 0,293 0,233 0,002 0,002 0,057 0,295 0,587 0,029 0,617

50 0,000 264 117 19.546 16.706,257 18.794,539 0,020 0,002 0,000 0,026 0,025% 50 19,20 1.374 0,120 0,020 0,023 0,104 0,026 0,293 0,233 0,002 0,002 0,057 0,295 0,587 0,029 0,617

50 0,000 264 117 19.546 16.706,257 18.794,539 0,020 0,002 0,000 0,026 0,025% 50 19,20 1.374 0,120 0,020 0,023 0,104 0,026 0,293 0,233 0,002 0,002 0,057 0,295 0,587 0,029 0,617

50 0,000 264 117 19.546 16.706,257 18.794,539 0,020 0,002 0,000 0,026 0,025% 50 19,20 1.374 0,120 0,020 0,023 0,104 0,026 0,293 0,233 0,002 0,002 0,057 0,295 0,587 0,029 0,617

0 0,000 3 1 210 179,914 202,403 0,000 0,000 0,000 0,026 50 2,40 172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,026 0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 0,028 0,001 0,029

0 0,000 3 1 210 179,914 202,403 0,000 0,000 0,000 0,026 50 2,40 172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,026 0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 0,028 0,001 0,029

0 0,000 3 1 210 179,914 202,403 0,000 0,000 0,000 0,026 50 2,40 172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,026 0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 0,028 0,001 0,029

0 0,000 6 3 482 411,750 463,219 0,000 0,000 0,000 0,000 0 127,00 9.088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,002 0,000 0,003 0,003 0,000 0,003

600 0,000 4.750 1.250 307.908 213.825,000 171.060,000 0,100 0,014 0,000 0,436 1.900 357,90 25.611 0,245 0,100 0,055 0,122 0,436 0,958 0,388 0,014 0,005 0,098 0,505 1,464 0,073 1,537

0 0,000 2.583 680 167.410 116.256,919 93.005,535 1,548 0,010 0,000 0,154 300 220,20 15.758 0,226 1,548 0,074 0,133 0,154 2,135 0,388 0,010 0,006 0,106 0,511 2,646 0,132 2,779

0 0,000 1.046 275 67.780 47.069,371 37.655,496 0,011 0,001 0,000 0,103 0,2% 200 54,40 3.893 0,239 0,011 0,018 0,117 0,103 0,488 0,333 0,001 0,003 0,094 0,431 0,919 0,046 0,965

600 0,000 1.122 295 72.718 50.498,710 40.398,968 0,023 0,002 0,000 0,180 0,3% 1.400 83,30 5.961 0,305 0,023 0,050 0,107 0,180 0,665 0,456 0,002 0,006 0,087 0,552 1,217 0,061 1,278

0 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0% 0 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 0,000 115 75 9.750 1.850,539 14.255,000 0,000 0,000 0,000 0,051 200 4,40 315 0,041 0,000 0,002 0,005 0,051 0,100 0,006 0,000 0,000 0,003 0,009 0,109 0,005 0,114

10 0,000 115 75 9.750 1.850,539 14.255,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,0% 200 4,40 315 0,041 0,000 0,002 0,005 0,051 0,100 0,006 0,000 0,000 0,003 0,009 0,109 0,005 0,114

0 0,000 72 47 6.094 1.156,587 8.909,375 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0 0,014 0,000 0,000 0,003 0,000 0,017 0,004 0,000 0,000 0,002 0,006 0,022 0,001 0,023

10 0,000 11 7 948 179,914 1.385,903 0,000 0,000 0,000 0,026 100 1,60 114 0,014 0,000 0,001 0,000 0,026 0,041 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,041 0,002 0,044

0 0,000 32 21 2.708 514,039 3.959,722 0,000 0,000 0,000 0,026 100 2,80 200 0,014 0,000 0,002 0,001 0,026 0,042 0,002 0,000 0,000 0,001 0,003 0,045 0,002 0,047

0 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100 0,000 2.050 950 153.954 92.727,356 228.080,000 0,029 0,000 0,000 0,257 1.000 557,70 39.909 0,155 0,029 0,093 0,046 0,257 0,579 0,164 0,000 0,006 0,022 0,193 0,772 0,039 0,811

100 0,000 2.050 950 153.954 92.727,356 228.080,000 0,029 0,000 0,000 0,257 0,0% 1.000 557,70 39.909 0,155 0,029 0,093 0,046 0,257 0,579 0,164 0,000 0,006 0,022 0,193 0,772 0,039 0,811

0 0,000 284 132 21.336 12.850,967 31.609,319 0,009 0,000 0,000 0,026 100 14,40 1.030 0,093 0,009 0,078 0,038 0,026 0,243 0,137 0,000 0,001 0,018 0,156 0,399 0,020 0,419

0 0,000 284 132 21.336 12.850,967 31.609,319 0,009 0,000 0,000 0,026 100 14,40 1.030 0,093 0,009 0,078 0,038 0,026 0,243 0,137 0,000 0,001 0,018 0,156 0,399 0,020 0,419

0 0,000 284 132 21.336 12.850,967 31.609,319 0,009 0,000 0,000 0,026 100 15,30 1.095 0,093 0,009 0,078 0,038 0,026 0,243 0,137 0,000 0,001 0,018 0,156 0,399 0,020 0,419

0 0,000 284 132 21.336 12.850,967 31.609,319 0,009 0,000 0,000 0,026 100 14,40 1.030 0,093 0,009 0,077 0,038 0,026 0,243 0,137 0,000 0,001 0,018 0,156 0,399 0,020 0,419

0 0,000 284 132 21.336 12.850,967 31.609,319 0,000 0,000 0,000 0,026 100 14,40 1.030 0,093 0,000 0,078 0,038 0,026 0,234 0,137 0,000 0,001 0,018 0,156 0,390 0,020 0,410

0 0,000 284 132 21.336 12.850,967 31.609,319 0,000 0,000 0,000 0,026 100 14,40 1.030 0,093 0,000 0,098 0,038 0,026 0,255 0,137 0,000 0,001 0,018 0,156 0,411 0,021 0,431

50 0,000 68 32 5.121 3.084,232 7.586,237 0,000 0,000 0,000 0,026 100 11,40 816 0,031 0,000 0,011 0,003 0,026 0,071 0,011 0,000 0,000 0,001 0,013 0,084 0,004 0,088

50 0,000 68 32 5.121 3.084,232 7.586,237 0,000 0,000 0,000 0,026 100 11,40 816 0,031 0,000 0,008 0,003 0,026 0,068 0,011 0,000 0,000 0,001 0,013 0,081 0,004 0,085

0 0,000 51 24 3.841 2.313,174 5.689,677 0,000 0,000 0,000 0,026 100 7,40 530 0,031 0,000 0,003 0,002 0,026 0,062 0,008 0,000 0,000 0,001 0,009 0,072 0,004 0,075

0 0,000 100 47 7.542 4.542,483 11.173,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0 0,031 0,000 0,001 0,005 0,000 0,037 0,016 0,000 0,000 0,002 0,018 0,055 0,003 0,058

0 0,000 57 26 4.267 2.570,193 6.321,864 0,000 0,000 0,000 0,026 100 15,20 1.088 0,000 0,000 0,000 0,001 0,026 0,027 0,005 0,000 0,000 0,001 0,005 0,032 0,002 0,034

0 0,000 1 0 45 27,240 67,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0 425,00 30.413 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 0,005 0,000 0,005

0 0,000 3.985 945 252.998 107.301,949 51.318,000 0,137 0,023 0,000 1,006 4.100 922,60 66.021 0,382 0,137 0,010 0,023 1,006 1,559 0,119 0,023 0,007 0,037 0,186 1,745 0,087 1,832

0 0,000 510 180 35.409 31.087,000 19.957,000 0,020 0,043 0,000 0,046 750 233,50 16.709 0,374 0,020 0,006 0,016 0,046 0,462 0,091 0,043 0,004 0,011 0,150 0,611 0,031 0,642

0 0,000 510 180 35.409 31.087,000 19.957,000 0,057 0,043 0,000 0,046 0,0% 750 233,50 16.709 0,374 0,057 0,006 0,016 0,046 0,499 0,091 0,043 0,004 0,011 0,150 0,649 0,032 0,681

0 0,000 51 18 3.513 3.084,193 1.979,967 0,009 0,006 0,000 0,003 50 4,50 322 0,230 0,009 0,003 0,011 0,003 0,255 0,061 0,006 0,001 0,008 0,075 0,330 0,016 0,346

0 0,000 25 9 1.757 1.542,096 989,983 0,000 0,000 0,000 0,003 50 1,10 79 0,230 0,000 0,002 0,005 0,003 0,240 0,031 0,000 0,000 0,004 0,034 0,274 0,014 0,288

0 0,000 51 18 3.513 3.084,193 1.979,967 0,009 0,006 0,000 0,003 50 4,50 322 0,230 0,009 0,003 0,011 0,003 0,255 0,061 0,006 0,001 0,008 0,075 0,330 0,016 0,346

0 0,000 25 9 1.757 1.542,096 989,983 0,000 0,000 0,000 0,003 50 1,10 79 0,230 0,000 0,002 0,005 0,003 0,240 0,031 0,000 0,000 0,004 0,034 0,274 0,014 0,288

0 0,000 51 18 3.513 3.084,193 1.979,967 0,009 0,006 0,000 0,003 50 4,50 322 0,230 0,009 0,003 0,011 0,003 0,255 0,061 0,006 0,001 0,008 0,075 0,330 0,016 0,346

0 0,000 25 9 1.757 1.542,096 989,983 0,000 0,000 0,000 0,003 50 1,10 79 0,230 0,000 0,002 0,005 0,003 0,240 0,031 0,000 0,000 0,004 0,034 0,274 0,014 0,288

0 0,000 51 18 3.513 3.084,193 1.979,967 0,009 0,006 0,000 0,003 50 4,50 322 0,230 0,009 0,003 0,011 0,003 0,255 0,061 0,006 0,001 0,008 0,075 0,330 0,016 0,346

0 0,000 25 9 1.757 1.542,096 989,983 0,000 0,000 0,000 0,003 50 1,10 79 0,230 0,000 0,002 0,005 0,003 0,240 0,031 0,000 0,000 0,004 0,034 0,274 0,014 0,288

0 0,000 51 18 3.513 3.084,193 1.979,967 0,009 0,006 0,000 0,003 50 4,50 322 0,230 0,009 0,003 0,011 0,003 0,255 0,061 0,006 0,001 0,008 0,075 0,330 0,016 0,346

0 0,000 25 9 1.757 1.542,096 989,983 0,000 0,000 0,000 0,003 50 1,10 79 0,230 0,000 0,002 0,005 0,003 0,240 0,031 0,000 0,000 0,004 0,034 0,274 0,014 0,288

0 0,000 7 2 486 426,466 273,779 0,000 0,000 0,000 0,003 50 0,00 0 0,000 0,000 0,003 0,000 0,003 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,006

0 0,000 4 1 263 231,314 148,498 0,000 0,000 0,000 0,003 50 0,00 0 0,000 0,000 0,003 0,000 0,003 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,006

0 0,000 15 5 1.025 899,556 577,490 0,000 0,000 0,000 0,003 50 0,00 0 0,000 0,000 0,003 0,000 0,003 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,006

0 0,000 4 2 309 271,456 174,268 0,000 0,000 0,000 0,003 50 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,003

0 0,000 1 0 40 34,697 22,275 0,000 0,000 0,000 0,003 50 0,00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,003

0 0,000 84 30 5.855 5.140,321 3.299,945 0,014 0,014 0,000 0,003 0 8,50 608 0,130 0,014 0,003 0,011 0,003 0,161 0,058 0,014 0,001 0,007 0,080 0,242 0,012 0,254

0 0,000 16 6 1.084 951,744 610,994 0,000 0,000 0,000 0,000 0 197,00 14.097 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0 0,000 375 165 27.712 15.679,949 8.553,000 0,003 0,000 0,000 0,798 500 100,00 7.156 0,324 0,003 0,001 0,009 0,798 1,134 0,022 0,000 0,002 0,010 0,034 1,168 0,058 1,227

0 0,000 3.100 600 189.877 60.535,000 22.808,000 0,114 0,080 0,000 0,163 0,0% 2.850 589,10 42.156 0,538 0,114 0,045 0,079 0,163 0,939 0,441 0,080 0,028 0,184 0,732 1,671 0,084 1,755

0 0,000 872 169 53.392 17.022,184 6.413,512 0,029 0,020 0,000 0,091 1.600 200,10 14.319 2,074 0,029 0,043 0,067 0,091 2,304 0,446 0,020 0,034 0,157 0,657 2,961 0,148 3,109

0 0,000 882 171 53.999 17.215,623 6.486,395 0,029 0,020 0,000 0,051 900 129,40 9.260 3,792 0,029 0,061 0,079 0,051 4,012 0,602 0,020 0,029 0,183 0,834 4,846 0,242 5,089

0 0,000 689 133 42.192 13.451,396 5.068,133 0,029 0,020 0,000 0,020 350 129,80 9.289 1,814 0,029 0,034 0,077 0,020 1,974 0,319 0,020 0,020 0,177 0,536 2,510 0,126 2,636

0 0,000 658 127 40.293 12.845,797 4.839,959 0,029 0,020 0,000 0,000 0 129,80 9.289 2,832 0,029 0,047 0,111 0,000 3,019 0,421 0,020 0,027 0,254 0,722 3,741 0,187 3,928

0 0,000 94 18 5.756 1.835,114 691,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0 3,30 236 0,360 0,000 0,008 0,016 0,000 0,383 0,069 0,000 0,001 0,036 0,106 0,489 0,024 0,514

0 0,000 94 18 5.756 1.835,114 691,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,80 129 0,360 0,000 0,008 0,016 0,000 0,383 0,069 0,000 0,000 0,036 0,105 0,489 0,024 0,513

0 0,000 94 18 5.756 1.835,114 691,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,60 114 0,360 0,000 0,007 0,016 0,000 0,383 0,069 0,000 0,000 0,036 0,105 0,488 0,024 0,512

0 0,000 94 18 5.756 1.835,114 691,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,60 114 0,360 0,000 0,009 0,016 0,000 0,384 0,069 0,000 0,000 0,036 0,105 0,489 0,024 0,514

0 0,000 94 18 5.756 1.835,114 691,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0 4,10 293 0,360 0,000 0,009 0,016 0,000 0,384 0,069 0,000 0,001 0,036 0,106 0,490 0,025 0,515

0 0,000 94 18 5.756 1.835,114 691,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0 2,30 165 0,360 0,000 0,007 0,016 0,000 0,383 0,069 0,000 0,001 0,036 0,106 0,488 0,024 0,513

0 0,000 94 18 5.756 1.835,114 691,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0 1,10 79 1,079 0,000 0,007 0,016 0,000 1,102 0,069 0,000 0,000 0,036 0,105 1,207 0,060 1,267

0 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,029 0,020 0,000 0,000 0 114,00 8.158 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,020 0,028 0,000 0,048 0,076 0,004 0,080

9.051 0,000 26.665 12.275 1.998.323 200.029 1.362.778 27.750 5325,40 381.086

SKUPAJ 0,376 0,048 0,133 0,161 0,180 0,899 0,425 0,002 0,004 0,086 0,517 1,416 0,071 1,487

SKUPAJ + DISGAPRE 0,606 0,057 0,136 0,172 0,182 1,154 0,486 0,008 0,004 0,094 0,592 1,746 0,087 1,833

SKUPAJ + LAZPIUR 0,507 0,063 0,137 0,172 0,182 1,060 0,483 0,017 0,004 0,094 0,597 1,658 0,083 1,741



Tehnološki procesi

Neposredni stroški dela 0,376

Neposredi stroški orodja 0,051

Neposredni stroški amortizacije 0,425

Neposredni ostali stroški 0,561

Skupaj 6,316

Obdelava 1,413

Splošni posredni neproizvajalni stroški 0,004

Posredni stroški izdelave 0,071

Skupaj 0,074

Skupaj stroški

Z materialom 6,391

Brez materiala 1,487

Montaža Ročna Avtomatska

Neposredni stroški dela 0,230 0,130

Neposredi stroški orodja 0,014 0,029

Neposredni stroški amortizacije 0,061 0,058

Neposredni ostali stroški 0,024 0,024

Skupaj 0,329 0,241

Splošni posredni nep. stroški 0,001 0,001

Posredni stroški izdelave 0,016 0,012

Skupaj 0,017 0,013

Skupaj montaža

Skupaj stroški montaža 0,346 0,254

Z materialom 6,737 6,644

Brez materiala 1,833 1,741

Prodajna cena 6,900 6,900

Poslovni izid 0,163 0,256

Razlika 0,092 0,092



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRILOGA 2 – Izračuni kalkulacij Tripode GI 1500i  

 



Posnemanje in struženje  

a) Posnemanje ozobja (FORST) 

 Variabilni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒅𝒆𝒍𝒂 =
𝟎, 𝟕

𝒎𝒊𝒏
𝒌𝒐𝒔

𝟎, 𝟕𝟑𝟓
× 𝟎, 𝟔𝟐

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝒊𝒏
= 𝟎, 𝟎𝟔𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎, 𝟎𝟏𝟒
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
+ 𝟎, 𝟎𝟎𝟔

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 = 𝟓𝟒, 𝟒𝟗𝟐
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
÷  𝟑. 𝟑𝟖𝟎

𝒌𝒐𝒔

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟔

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒗𝒛𝒅𝒓ž𝒆𝒗𝒂𝒏𝒋𝒂 =
(𝟔. 𝟒𝟐𝟓

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟕. 𝟐𝟐𝟖
𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

)

𝟏. 𝟓𝟕𝟒. 𝟕𝟓𝟕
𝒌𝒐𝒔𝒊
𝒍𝒆𝒕𝒐

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟗
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 Stalni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 = 𝟕𝟏. 𝟐𝟕𝟓 𝑬𝒏𝒐𝒕 ÷
𝟏. 𝟓𝟕𝟒. 𝟕𝟓𝟕

𝒌𝒐𝒔
𝒍𝒆𝒕𝒐

𝟎, 𝟔𝟔𝟏
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂 = (𝟏𝟒 𝒎𝟐 × 𝟕𝟏, 𝟔𝟓
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
) = 𝟏𝟎𝟎𝟐 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒎² 

 



𝑺𝒑𝒍𝒐š𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑. 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟏𝟎𝟎𝟐
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
÷

𝟏. 𝟓𝟕𝟒. 𝟕𝟓𝟕 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐 

𝟎, 𝟔𝟔𝟏

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒍𝒆𝒕𝒐
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 =
(𝟓𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟕. 𝟓𝟏𝟖 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒍𝒆𝒕𝒐)

𝟏. 𝟓𝟕𝟒. 𝟕𝟓𝟕 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔  

 

b) Struženje krakov (COMEK) 

 Variabilni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒅𝒆𝒍𝒂 =
𝟎, 𝟏𝟒 𝒎𝒊𝒏/𝒌𝒐𝒔

𝟎, 𝟕𝟑𝟓
× 𝟎, 𝟔𝟐

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝒊𝒏
= 𝟎, 𝟏𝟐𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎, 𝟎𝟐𝟎
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
+ 𝟎, 𝟎𝟎𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 = 𝟐𝟓, 𝟒𝟏𝟐
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
÷  𝟏. 𝟏𝟐𝟔

𝒌𝒐𝒔

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟐𝟑

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒗𝒛𝒅𝒓ž𝒆𝒗𝒂𝒏𝒋𝒂 =
(𝟏𝟔. 𝟕𝟎𝟔

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟏𝟖. 𝟕𝟗𝟒
𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

)

𝟑𝟒𝟏. 𝟑𝟔𝟕
𝒌𝒐𝒔
𝒍𝒆𝒕𝒐

= 𝟎, 𝟏𝟎𝟒
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

 

 

 

 



 Stalni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 = 𝟏𝟖𝟓. 𝟑𝟏𝟓 𝑬𝒏𝒐𝒕 ÷
𝟑𝟒𝟏. 𝟑𝟔𝟕

𝒌𝒐𝒔
𝒍𝒆𝒕𝒐

𝟎, 𝟒𝟑
= 𝟎, 𝟐𝟑𝟑

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎, 𝟎𝟎𝟐 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂 = (𝟏𝟗, 𝟐𝟎 𝒎𝟐 × 𝟕𝟏, 𝟔𝟓
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
) = 𝟏𝟑𝟕𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒎² 

 

𝑺𝒑𝒍𝒐š𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑. 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟏𝟑𝟕𝟒
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
÷

𝟑𝟒𝟏. 𝟑𝟔𝟕 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐 

𝟎, 𝟒𝟑
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟐

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒍𝒆𝒕𝒐
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 =
(𝟓𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟏𝟗. 𝟓𝟒𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒍𝒆𝒕𝒐)

𝟑𝟒𝟏. 𝟑𝟔𝟕 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟓𝟕 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

Toplotna obdelava 

a) Cementiranje + karbonitriranje (IPSEN) 

 Variabilni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒅𝒆𝒍𝒂 =
𝟎, 𝟏𝟑 𝒎𝒊𝒏/𝒌𝒐𝒔

𝟎, 𝟖𝟔𝟗
× 𝟎, 𝟔𝟐

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝒊𝒏
= 𝟎, 𝟗𝟑 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎, 𝟎𝟎𝟗
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
+ 𝟎, 𝟎𝟎𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟗

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 = (𝟐𝟖, 𝟏𝟒𝟗 + 𝟖𝟔, 𝟔𝟐𝟓)
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
÷  𝟏. 𝟒𝟖𝟎

𝒌𝒐𝒔

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟕𝟖

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 



𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒗𝒛𝒅𝒓ž𝒆𝒗𝒂𝒏𝒋𝒂 =
(𝟏𝟐. 𝟖𝟓𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟑𝟏. 𝟔𝟎𝟗
𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

)

𝟏. 𝟏𝟔𝟐. 𝟗𝟓𝟗
𝒌𝒐𝒔𝒊
𝒍𝒆𝒕𝒐

= 𝟎, 𝟎𝟑𝟖
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

 Stalni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 = 𝟏𝟒𝟐. 𝟓𝟓𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕 ÷
𝟏. 𝟏𝟔𝟐. 𝟗𝟓𝟗

𝒌𝒐𝒔
𝒍𝒆𝒕𝒐

𝟏, 𝟏𝟏𝟓
= 𝟎, 𝟏𝟑𝟕

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂 = (𝟏𝟒, 𝟒𝟎 𝒎𝟐 × 𝟕𝟏, 𝟔𝟓
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
) = 𝟏. 𝟎𝟑𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒎² 

 

𝑺𝒑𝒍𝒐š𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑. 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟏𝟎𝟑𝟎
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
÷

𝟏. 𝟏𝟔𝟐. 𝟗𝟓𝟗 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐

𝟏, 𝟏𝟏𝟓
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟏

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒍𝒆𝒕𝒐
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 =
(𝟏𝟎𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟐𝟏. 𝟑𝟑𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒍𝒆𝒕𝒐)

𝟏. 𝟏𝟔𝟐, 𝟗𝟓𝟗 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟖 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔  

b) Pranje (IPSEN - pralni stroj) 

 Variabilni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒅𝒆𝒍𝒂 =
𝟎, 𝟎𝟒 𝒎𝒊𝒏/𝒌𝒐𝒔

𝟎, 𝟖𝟔𝟗
× 𝟎, 𝟔𝟐

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝒊𝒏
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎, 𝟎𝟎𝟎
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 = (𝟒𝟎. 𝟗𝟓𝟗 + 𝟖. 𝟖𝟗𝟓)
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
÷  𝟒. 𝟒𝟒𝟎

𝒌𝒐𝒔

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟏

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 



 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒗𝒛𝒅𝒓ž𝒆𝒗𝒂𝒏𝒋𝒂 =
(𝟑. 𝟎𝟖𝟒

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟕. 𝟓𝟖𝟔
𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

)

𝟑. 𝟒𝟖𝟖. 𝟖𝟕𝟕
𝒌𝒐𝒔𝒊
𝒍𝒆𝒕𝒐

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟑
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 Stalni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 = 𝟑𝟒. 𝟐𝟏𝟐 𝑬𝒏𝒐𝒕 ÷
𝟑. 𝟒𝟖𝟖. 𝟖𝟕𝟕

𝒌𝒐𝒔
𝒍𝒆𝒕𝒐

𝟏, 𝟏𝟏𝟓
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟏

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂 = (𝟏𝟏, 𝟒𝟎 𝒎𝟐 × 𝟕𝟏, 𝟔𝟓
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
) = 𝟖𝟏𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒎² 

 

𝑺𝒑𝒍𝒐š𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑. 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟖𝟏𝟔
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
÷

𝟑. 𝟒𝟖𝟖. 𝟖𝟕𝟕 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐

𝟏, 𝟏𝟏𝟓
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟐

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒍𝒆𝒕𝒐
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 =
(𝟏𝟎𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟓. 𝟏𝟐𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒍𝒆𝒕𝒐)

𝟑. 𝟒𝟖𝟖. 𝟖𝟕𝟕 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔  

 

c) Popuščanje (IPSEN – popušna peč) 

 Variabilni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒅𝒆𝒍𝒂 =
𝟎, 𝟎𝟒 𝒎𝒊𝒏/𝒌𝒐𝒔

𝟎, 𝟖𝟔𝟗
× 𝟎, 𝟔𝟐

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝒊𝒏
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎, 𝟎𝟎𝟎
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 



𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 = (𝟏, 𝟐𝟓𝟒 + 𝟏𝟑. 𝟔𝟖𝟓)
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
÷  𝟒. 𝟒𝟒𝟎

𝒌𝒐𝒔

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟑

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒗𝒛𝒅𝒓ž𝒆𝒗𝒂𝒏𝒋𝒂 =
(𝟐. 𝟑𝟏𝟑

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟓. 𝟔𝟖𝟗
𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

)

𝟑. 𝟒𝟖𝟖. 𝟖𝟕𝟕
𝒌𝒐𝒔𝒊
𝒍𝒆𝒕𝒐

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟐
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 Stalni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 = 𝟐𝟓. 𝟔𝟓𝟗 𝑬𝒏𝒐𝒕 ÷
𝟑. 𝟒𝟖𝟖. 𝟖𝟕𝟕

𝒌𝒐𝒔
𝒍𝒆𝒕𝒐

𝟏, 𝟏𝟏𝟓
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟖

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂 = (𝟕, 𝟒𝟎 𝒎𝟐 × 𝟕𝟏, 𝟔𝟓
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
) = 𝟓𝟑𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒎² 

 

𝑺𝒑𝒍𝒐š𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑. 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟓𝟑𝟎
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
÷

𝟑. 𝟒𝟖𝟖. 𝟖𝟕𝟕 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐

𝟏, 𝟏𝟏𝟓
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒍𝒆𝒕𝒐
 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 =
(𝟏𝟎𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟑. 𝟖𝟒𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒍𝒆𝒕𝒐)

𝟑. 𝟒𝟖𝟖. 𝟖𝟕𝟕 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔  

 

 

 

 

 

 



Pranje, kontrola in gladkanje 

 Variabilni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒅𝒆𝒍𝒂 =
𝟎, 𝟎𝟓 𝒎𝒊𝒏/𝒌𝒐𝒔

𝟎, 𝟕𝟑𝟓
× 𝟎, 𝟔𝟐

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝒊𝒏
= 𝟎, 𝟒𝟏𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 = 𝟎
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 = 𝟏𝟐, 𝟐𝟎𝟐
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
÷  𝟓. 𝟎𝟎𝟎

𝒌𝒐𝒔

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟐

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒗𝒛𝒅𝒓ž𝒆𝒗𝒂𝒏𝒋𝒂 =
(𝟏. 𝟖𝟓𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟏𝟒. 𝟐𝟓𝟓
𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

)

𝟑. 𝟏𝟒𝟗. 𝟓𝟏𝟓
𝒌𝒐𝒔𝒊
𝒍𝒆𝒕𝒐

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟓
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 Stalni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 = 𝟐𝟎. 𝟓𝟐𝟕 𝑬𝒏𝒐𝒕 ÷
𝟑. 𝟏𝟒𝟗. 𝟓𝟏𝟓

𝒌𝒐𝒔
𝒍𝒆𝒕𝒐

𝟎, 𝟖𝟒𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟔

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂 = (𝟒, 𝟒 𝒎𝟐 × 𝟕𝟏, 𝟔𝟓
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
) = 𝟑𝟏𝟓 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒎² 

 

𝑺𝒑𝒍𝒐š𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑. 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟑𝟏𝟓
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
÷

𝟑. 𝟏𝟒𝟗. 𝟓𝟏𝟓 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐

𝟎, 𝟖𝟗𝟑

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟖
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒍𝒆𝒕𝒐
 

 



𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 =
(𝟐𝟎𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟗. 𝟕𝟓𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒍𝒆𝒕𝒐)

𝟑. 𝟏𝟒𝟗. 𝟓𝟏𝟓 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔  

 

Montaža Tripode GI 1500i 

a) DISGAPRE – ročna montaža Tripode GI 1500i  

 Variabilni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒅𝒆𝒍𝒂 =
𝟎, 𝟑𝟎 𝒎𝒊𝒏/𝒌𝒐𝒔

𝟎, 𝟖𝟏𝟗
× 𝟎, 𝟔𝟐

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝒊𝒏
= 𝟎, 𝟐𝟑𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎, 𝟎𝟎𝟗
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
+ 𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟗

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 = 𝟐, 𝟑
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
÷  𝟕𝟗𝟓

𝒌𝒐𝒔

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟑

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒗𝒛𝒅𝒓ž𝒆𝒗𝒂𝒏𝒋𝒂 =
(𝟑. 𝟎𝟖𝟒

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟏. 𝟗𝟕𝟗
𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

)

𝟒𝟕𝟏. 𝟗𝟖𝟑
𝒌𝒐𝒔𝒊
𝒍𝒆𝒕𝒐

= 𝟎, 𝟎𝟏𝟏
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 Stalni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 = 𝟑𝟒. 𝟐𝟏𝟐 𝑬𝒏𝒐𝒕 ÷
𝟒𝟕𝟏. 𝟗𝟖𝟑

𝒌𝒐𝒔
𝒍𝒆𝒕𝒐

𝟎, 𝟖𝟒𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟔𝟏

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎, 𝟎𝟎𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂 = (𝟒, 𝟓 𝒎𝟐 × 𝟕𝟏, 𝟔𝟓
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
) = 𝟑𝟐𝟐 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒎² 

 



𝑺𝒑𝒍𝒐š𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑. 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟑𝟐𝟐
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
÷

𝟒𝟕𝟏. 𝟗𝟖𝟑 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐 

𝟎, 𝟖𝟒𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟏

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒍𝒆𝒕𝒐
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 =
(𝟓𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟑. 𝟓𝟏𝟑 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒍𝒆𝒕𝒐)

𝟒𝟕𝟏. 𝟗𝟖𝟑 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟖 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔  

 

b) LAZPIUR – delno avtomatizirana montaža 

 Variabilni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒅𝒆𝒍𝒂 =
𝟎, 𝟏𝟕 𝒎𝒊𝒏/𝒌𝒐𝒔

𝟎, 𝟖𝟏𝟗
× 𝟎, 𝟔𝟐

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝒊𝒏
= 𝟎, 𝟏𝟑𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎, 𝟎𝟏𝟒
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒋𝒆 = 𝟒, 𝟓𝟔𝟐
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
÷  𝟏. 𝟒𝟎𝟎

𝒌𝒐𝒔

𝒊𝒛𝒎𝒆𝒏𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟑

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒗𝒛𝒅𝒓ž𝒆𝒗𝒂𝒏𝒋𝒂 =
(𝟓. 𝟏𝟒𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟑. 𝟐𝟗𝟗
𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

)

𝟕𝟖𝟗. 𝟔𝟎𝟎
𝒌𝒐𝒔
𝒍𝒆𝒕𝒐

= 𝟎, 𝟎𝟏𝟏
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

 Stalni stroški 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒋𝒆 = 𝟓𝟕. 𝟎𝟐𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕 ÷
𝟕𝟖𝟗. 𝟔𝟎𝟎

𝒌𝒐𝒔
𝒍𝒆𝒕𝒐

𝟎, 𝟖𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟓𝟖

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒌𝒐𝒔
 

 

𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒐𝒓𝒐𝒅𝒋𝒂 =  𝟎, 𝟎𝟏𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 



𝑺𝒕𝒓𝒐š𝒆𝒌 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕𝒐𝒓𝒂 = (𝟖, 𝟓 𝒎𝟐 × 𝟕𝟏, 𝟔𝟓
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
) = 𝟔𝟎𝟖 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒎² 

 

𝑺𝒑𝒍𝒐š𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑. 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟔𝟎𝟖
𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒎𝟐
÷

𝟕𝟖𝟗. 𝟔𝟎𝟎 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐 

𝟎, 𝟖
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟏

𝑬𝒏𝒐𝒕

𝒍𝒆𝒕𝒐
 

 

𝑶𝒔𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 =
(𝟎

𝑬𝒏𝒐𝒕
𝒍𝒆𝒕𝒐

+ 𝟓. 𝟖𝟓𝟓 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒍𝒆𝒕𝒐)

𝟕𝟖𝟗. 𝟔𝟎𝟎 𝒌𝒐𝒔𝒊/𝒍𝒆𝒕𝒐
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟕 𝑬𝒏𝒐𝒕/𝒌𝒐𝒔 

 

Skupaj neposredni stroški 

a) Skupaj neposredni stroški tehnoloških procesov 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊

= 𝟒, 𝟗𝟎𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟑𝟕𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟓𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟒𝟐𝟓 𝑬𝒏𝒐𝒕

+ 𝟎, 𝟓𝟔𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟔, 𝟑𝟏𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕 

b) Skupaj neposredni stroški montaža 

 Disgapre – ročna montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊

= 𝟎, 𝟐𝟑𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟔𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕

= 𝟎, 𝟑𝟐𝟗 𝑬𝒏𝒐𝒕 

 Lazpiur – delno avtomatizirana montaža  

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊

= 𝟎, 𝟏𝟑𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟗 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟓𝟖 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕

= 𝟎, 𝟐𝟓𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 

c) Skupaj neposredni stroški  

 Tehnološki procesi in montaža na Disgapre – ročna montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟔, 𝟑𝟏𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟑𝟐𝟗 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟔, 𝟕𝟑𝟕𝑬𝒏𝒐𝒕 

 Tehnološki procesi in montaža na Lazpiur – delno avtomatizirana montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟔, 𝟑𝟏𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟐𝟒𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟔, 𝟔𝟒𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 



Splošni posredni neproizvajalni stroški uprave 

Splošni neposredni stroški uprave so relativno majhni na enoto izdelka, ki ga proizvedemo v 

podjetju. Ti stroški predstavljajo stroške prostora, ki je namenjen za postavitev posameznega 

stroja in komponent, za izvedbo delovnih operacij znotraj posamezne obdelave v proizvodnji. 

a) Splošni posredni neproizvajalni stroški tehnoloških procesov 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒓𝒐𝒊𝒛𝒗𝒂𝒋𝒂𝒍𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 

b) Splošni posredni neproizvajalni stroški montaža 

 Disgapre – ročna montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒓𝒐𝒊𝒛𝒗𝒂𝒋𝒂𝒍𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 

 Lazpiur – delno avtomatizirana montaža  

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒓𝒐𝒊𝒛𝒗𝒂𝒋𝒂𝒍𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 

c) Skupaj splošni posredni neproizvajalni stroški  

 Tehnološki procesi in montaža na Disgapre – ročna montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒓𝒐𝒊𝒛𝒗𝒂𝒋𝒂𝒍𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 𝑬𝒏𝒐𝒕 

 Tehnološki procesi in montaža na Lazpiur – delno avtomatizirana montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒓𝒐𝒊𝒛𝒗𝒂𝒋𝒂𝒍𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 𝑬𝒏𝒐𝒕 

Splošni posredni stroški  

Splošne posredne stroške uprave izračunavamo na podlagi tabele v prilogi, kjer so ti stroški 

izraženi v 5% stroškov, ki nastanejo s proizvodnjo. 

a) Posredni stroški uprave tehnoloških procesov 

𝑷𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒖𝒑𝒓𝒂𝒗𝒆

= 𝟎, 𝟎𝟎𝟖 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟗 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕

+ 𝟎, 𝟎𝟎𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 

b) Posredni stroški uprave stroškov montaže 

 Disgapre – ročna montaža 

𝑷𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒖𝒑𝒓𝒂𝒗𝒆 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕 



 Lazpiur – delno avtomatizirana montaža  

𝑷𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒖𝒑𝒓𝒂𝒗𝒆 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐 𝑬𝒏𝒐𝒕 

c) Skupaj neposredni stroški  

 Tehnološki procesi in montaža na Disgapre – ročna montaža 

𝑷𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒖𝒑𝒓𝒂𝒗𝒆 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟕 𝑬𝒏𝒐𝒕 

 Tehnološki procesi in montaža na Lazpiur – delno avtomatizirana montaža 

𝑷𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 𝒖𝒑𝒓𝒂𝒗𝒆 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟐 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟑 𝑬𝒏𝒐𝒕 

 

Skupaj posredni stroški 

a) Skupaj posredni stroški tehnoloških procesov 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 𝑬𝒏𝒐𝒕 

b) Skupaj posredni stroški stroškov montaže 

 Disgapre – ročna montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟕 𝑬𝒏𝒐𝒕 

 Lazpiur – delno avtomatizirana montaža  

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟑 𝑬𝒏𝒐𝒕 

c) Skupaj posredni stroški  

 Tehnološki procesi in montaža na Disgapre – ročna montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟕 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟗𝟐 𝑬𝒏𝒐𝒕 

 Tehnološki procesi in montaža na Lazpiur – delno avtomatizirana montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟑 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟖 𝑬𝒏𝒐𝒕 

1.1.1.1 Skupaj stroški 

a) Skupaj stroški tehnoloških procesov 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟔, 𝟑𝟏𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟓 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟔, 𝟑𝟗𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 

b) Skupaj posredni stroški stroškov montaže 

 Disgapre – ročna montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟑𝟐𝟗 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟕 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟑𝟒𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕 



 Lazpiur – delno avtomatizirana montaža  

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟎, 𝟐𝟒𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟑 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟐𝟓𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 

c) Skupaj posredni stroški  

 Tehnološki procesi in montaža na Disgapre – ročna montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟔, 𝟑𝟗𝟏𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟑𝟒𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟔, 𝟕𝟑𝟕 𝑬𝒏𝒐𝒕 

 Tehnološki procesi in montaža na Lazpiur – delno avtomatizirana montaža 

𝑺𝒌𝒖𝒑𝒂𝒋 𝒔𝒕𝒓𝒐š𝒌𝒊 = 𝟔, 𝟑𝟗𝟏 𝑬𝒏𝒐𝒕 + 𝟎, 𝟐𝟓𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟔, 𝟔𝟒𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 

 

Poslovni izid 

a) Poslovni izid pri ročni montaži - Disgapre 

𝑷𝒐𝒔𝒍𝒐𝒗𝒏𝒊 𝒊𝒛𝒊𝒅 = 𝟔, 𝟗𝟎𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕 − 𝟔, 𝟕𝟑𝟕 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟑 𝑬𝒏𝒐𝒕 

b) Poslovni izid pri delno avtomatizirani montaži - Lazpiur 

𝑷𝒐𝒔𝒍𝒐𝒗𝒏𝒊 𝒊𝒛𝒊𝒅 = 𝟔, 𝟗𝟎𝟎 𝑬𝒏𝒐𝒕 − 𝟔, 𝟔𝟒𝟒 𝑬𝒏𝒐𝒕 = 𝟎, 𝟐𝟓𝟔 𝑬𝒏𝒐𝒕 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 3 – Kalkulacija delovnih operacij Tripode GI 1500i  

 

 



Zap. št Kalkulacijska prvina Izračun

Posnemanje 

ozobja

Struženje

 krakov

Termična

 obdelava

Trda 

obdelava 

- brušenje 

kr.

Pranje, 

kontrola, gladkanje

Montaža 

tripode Cena

Delež pokritja 

v PC (%)

1 Neposredni materialni stroški 4,904

2 Neposredni stroški dela 0,060 0,120 0,155 0,041 0,376

3 Neposredni stroški orodja 0,020 0,022 0,009 0,000 0,051

4 Neposredna amortizacija 0,030 0,233 0,156 0,006 0,425

5 Neposredni ostali stroški (str. energije) 0,055 0,210 0,234 0,062 0,561

6 SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI (1+2+3+4+5=6) 0,165 0,586 0,553 0,000 0,109 0,000 6,316 91,5%

7 Prodajna cena brez DDV - NS 0,584

8 Splošni posredni neproizvajalni stroški 0,000 0,002 0,001 0,000 0,004

9 Posredni stroški izdelave (uprava) 0,008 0,029 0,028 0,005 0,071

10 SKUPAJ POSREDNI STROŠKI (8+9=10) 0,009 0,031 0,029 0,000 0,006 0,000 0,074 1,1%

11 SKUPAJ STROŠKI (lastna cena) (6+10=11) 0,174 0,617 0,582 0,000 0,114 0,000 6,391 92,6%

13 PRODAJNA CENA brez DDV (11+12=13) 6,900

12 POSLOVNI IZID (DOBIČEK/IZGUBA) 0,509 7,4%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 4 – Kalkulacija montaže Tripode GI 1500i 

 

 



Zap. št Kalkulacijska prvina Izračun Ročna Avtomatska Ročna - avt. Ročna / avt.

1 Neposredni materialni stroški

2 Neposredni stroški dela 0,230 0,130 0,099 76%

3 Neposredni stroški orodja 0,014 0,029 -0,014 -50%

4 Neposredna amortizacija 0,061 0,058 0,003 6%

5 Neposredni ostali stroški 0,024 0,024 0,000 -1%

6 SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI (1+2+3+4+5=6) 0,329 0,241 0,088 37%

7 Splošni posredni neproizvajalni stroški 0,001 0,001 0,000 -7%

8 Posredni stroški izdelave (uprava) 0,016 0,012 0,004 36%

9 SKUPAJ POSREDNI STROŠKI (7+8=9) 0,017 0,013 0,004 34%

10 SKUPAJ STROŠKI (lastna cena) (6+9=10) 0,346 0,254 0,092 36%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 5 – Primerjalna kalkulacija montaže Tripode GI 1500i  

 

 

 



Strošek celotne tripode v primeru različne montaže

Zap. št Kalkulacijska prvina Izračun Povprečje

Delež 

pokritja 

v PC (%) Ročna

Delež 

pokritja 

v PC (%) Avtomatska

Delež 

pokritja 

v PC 

(%) Razlika Razmerje

Delež 

pokritja v PC 

(%)

Delež 

nepokritja v PC 

(%)

Delež 

pokritja v PC 

(%)

Delež 

nepokritja

 v PC (%)

1 Neposredni materialni stroški 4,904 0,000

2 Neposredni stroški dela 0,376 0,230 0,130 0,099

3 Neposredni stroški orodja 0,051 0,014 0,029 0,014

4 Neposredna amortizacija 0,425 0,061 0,058 0,003

5 Neposredni ostali stroški (stroški energije) 0,561 0,024 0,024 0,000

6 SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI (1+2+3+4+5=6) 6,316 91,5% 0,329 4,8% 0,241 3,5% 0,088 3% 2%

7 Prodajna cena brez DDV - NS 0,584 6,571 6,659 0,088 66% 67%

8 Splošni posredni neproizvajalni stroški 0,004 0,001 0,001 0,000

9 Posredni stroški izdelave (uprava) 0,071 0,016 0,004 0,012

10 SKUPAJ POSREDNI STROŠKI (8+9=10) 0,074 1,1% 0,017 0,2% 0,005 0,1% 0,012 0% 0%

11 SKUPAJ STROŠKI (lastna cena) (6+10=11) 6,391 0,346 0,246 0,100 3% 2%

13 PRODAJNA CENA brez DDV (11+12=13) 6,900 100,0% 6,900 100,0% 6,900 100,0% 0,000

12 POSLOVNI IZID (DOBIČEK/IZGUBA) 0,509 7,4% 6,554 95,0% 6,654 96,4% 0,100 95% 96%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 6 – Primeri knjiženja stroškov v programu MfgPro z 

obrazloživijo 

 



Primer razvidovanja stroškov za plin – stroški brez predhodnega naročila 

V podjetju za razvidovanje računov uporabljajo program MfgPro, kjer na osnovi prispelih 

računov razvidujejo stroške na določene stroškovne nosilce. V spodnjem primeru bomo prikazali 

razvidovanje stroškov prispelega računa za porabo plina, ki prispe vsaki mesec in se razviduje na 

stroškovno mesto 0932 (plin). Prispeli račun za plin se razvidi na eno stroškovno mesto in je brez 

predhodnega naročila. V nadaljevanju bomo s pomočjo prikazanih slik (print – screenov) 

prikazali potek razvidovanja stroškov za prispeli račun plina. 

 

Slika 1: MfgPro razvidovanje računa (primer za plin) – osnovni podatki 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

 

 

 



V programu MfgPro vnašamo podatke za prispeli račun po naslednjem vrstnem redu: 

 pod kontrolno številko računa (Control), vnesemo celoten znesek prispelega  

      računa, 

 dobavitelj je izpisan na položnici, zato ga v programu izberemo znotraj ponujenih  

      možnosti (Supplier), ki jih ima program shranjene v bazi podatkov katere   

      uporabljamo, preverimo tudi davčno številko dobavitelja (VAT Reg), 

 sledi zapis datuma razvidovanja položnice (Effective), kjer zapišemo datum razvidovanja  

      položnice, zapišemo še datum prispetja računa (Tax date), 

 pod (Invoice) vnesemo številko računa, ki jo ima vsak prispeli račun, 

 v okencu (Type) imamo možnost določiti domači ali tuji tip plačila, 

 (Due date) določa točen datum zapadlosti, ki ga najdemo na prispelem računu in 

 vnos osnovnih podatkov končamo in nadaljujemo v programu MfgPro na  

      naslednjo stran.  



 

Slika 2: MfgPro razvidovanje računa (primer za plin) – davčni rgister 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

Naslednji korak se nanaša na davčni register, kjer se izbere davčna stopnja DDV, v našem 

primeru 22,10 %. S klikom na naprej (Next) se nam prikaže kontni plan, kjer se v podjetju 

uporabljajo 6 mestni konti (slika 3). 



 

Slika 3: MfgPro razvidovanje računa (primer za plin) – vnos podatkov 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

V zgoraj prikazani sliki (slika 3) zasledimo naslednje podatke, na katere moramo biti pozorni: 

 strošek plina se vnaša pod 6 – mestno kontno številko (Account), 

 v pod-kontu se vnese številka 4311 (označba podjetja GKN Driveline Slovenija), katera 

se vedno vnaša, kadar se strošek razviduje na določeno stroškovno mesto, 

 stroškovno mesto (CC) se nanaša na stroškovno mesto, na katero bomo razvidovali 

prispeli račun za plin in to stroškovno mesto se nahaja pod številko 0932 (plin), 

 znesek osnove (Amount) predstavlja znesek brez davka in ga vnesemo ter gremo naprej v 

programu (Next). 



 

Slika 4: MfgPro razvidovanje računa (primer za plin) – vpogled za davek 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

Nato nas program sprašuje, če želimo videti vpogled za davek, ki ga program sam izračuna 

na podlagi prej izbrane davčne stopnje (v našem primeru 22,10 %). 



 

Slika 5: MfgPro razvidovanje računa (primer za plin) – kontrola vrednosti izbranega davka 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

V tem koraku preverimo podatke, ki se nanašajo predvsem na davek (potrebno preveriti 

vrednosti, zaradi pravilnega obračunavanja in predhodne izbire izračuna davkov). 



 

Slika 6: MfgPro razvidovanje računa (primer za plin) – potrditev knjiženja 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

V tem okencu znotraj programa obkljukamo (Confirmed), ki pomeni, da je račun pravilno 

razvidovan, s čemer smo v zaključni fazi knjiženja prispelega računa, v tem primeru računa za 

plin.  



 

Slika 7: MfgPro razvidovanje računa (primer za plin) – številka knjiženja računa 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

V zadnjem zaključnem koraku razvidovanja računa za prispeli račun brez predhodnega 

naročanja se nam izpiše številka, pod katero je račun, ki smo ga razvidovali zaveden. 

 

 

 

 



Primer razvidovanja stroškov olja – stroški s predhodnim naročilom 

Primer naročila olja v programu MfgPro 

 

Slika 8: MfgPro naročilo olja (primer za olje) – določanje dobavitelja 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

V programu MfgPro naredimo naročilo po naslednjih korakih: 

  v prikazanem primeru smo naročili olje za vakumsko črpalko, kjer določimo     

       dobavitelja, 

 določimo lahko tudi datum zapadlosti, ki služi za takojšen odziv dobavitelja. 



 

Slika 9: MfgPro naročilo olja (primer za olje) - izbira za DDV 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

V tem koraku imamo možnost izbire DDV-ja, saj so računi te vrste obdavčljivi in nato 

nadaljujemo naprej v programu MfgPro. 



 

Slika 10: MfgPro naročilo olja (primer za olje) - pogoji z dobaviteljem 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

Vsi pogoji so določeni z dobaviteljem (vsak dobavitelj ima lahko drugačne zahteve) kjer pa 

lahko zapišemo opombo v primeru posebnih želja in potreb naročnika. 



 

Slika 11: MfgPro naročilo olja (primer za olje) - splošni podatki 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

V tem koraku preverimo splošne podatke o naročilu in preidemo na naslednji korak v 

programu MfgPro, kjer lahko dodamo komentar in preidemo na naslednji zaključen korak 

naročila. 



 

Slika 12: MfgPro naročilo olja (primer za olje) - prikaz stroškov naročila 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

V zadnjem koraku naročila preverimo zneske in davke, na kar naročilo potrdimo. Tako je 

naročilo uspešno narejeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer prevzema olja v programu MfgPro 

Prevzem naročenega olje se izvede v skladišču, kamor prispe naročilo.  

 

Slika 13: MfgPro prevzem olja (primer za olje) - vpis številke naročilnice 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

Številko naročila vpiše skladiščnik ob prispetju materiala in pod zaporedno številko iz 

naročila vpiše dospelo količino, ki je razvidna iz dobavnice. 



 

Slika 14: MfgPro prevzem olja (primer za olje) - prikaz naročila po pozicijah in vnos prispele količine 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 



 

Slika 15: MfgPro prevzem olja (primer za olje) - zaključni korak 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

V zaključnem koraku prevzema olja za vakumsko črpalko nam izpiše skupni strošek in 

davek, katerega preverimo in nato natisnemo prevzemnico. 



 

Slika 16: MfgPro prevzem olja (primer za olje) - tisk prevzemnice 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

Prevzemnico, kot jo vidimo na zgornji sliki (slika 16) izročimo v računovodstvo, kjer le-ta 

počaka na prispeli račun dobavitelja. Ko račun prispe, mu pripnemo prevzemnico in razvidimo 

račun v programu MfgPro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer razvidovanja olja v programu MfgPro 

Razvidovanje računa za olje se izvaja v računovodstvu podjetja (v finančno - računovodski 

službi), kjer se razvidovanje računa izvede po prejetju računa s strani dobavitelja. 

 

Slika 17: MfgPro razvidovanje olja (primer za olje) - naročilo vodeno pod zaporedno številko naročilnice 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

S številko naročilnice najdemo izvedeno naročilo, kjer preverimo podatke in nadaljujemo 

kot v primeru razvidovanja stroškov brez predhodnega naročila. 



 

Slika 18:MfgPro razvidovanje olja (primer za olje) - pregled davkov 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 



 

Slika 19: MfgPro razvidovanje olja (primer za olje) - potrditev knjiženja 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

S kljukico potrdimo razvidovanje prispelega računa za olje, katerega smo predhodno 

naročili. 

 

 

 

 

 

 



 

Primer izdaje olja v programu MfgPro 

Olje, ki smo ga prejeli v skladišče podjetja GKN Driveline Slovenija, se izdaja po naslednjem 

principu. V programu MfgPro skladiščnik odpre postavko identa za olje tj. olje za vakuum 

črpalko. 

 

Slika 20: MfgPro izdaja olja (primer za olje) - določitev stroškovnega mesta in količine 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

Skladiščnik v programu MfgPro določi količino izdanega olja po litrih in določi stroškovno 

mesto, kjer se olje potrebuje oziroma se bo olje porabilo. V ponujenem naboru vseh stroškovnih 

mest izbere stroškovno mesto, kamor bo izdal določeno količino olja. Tako se poraba olja vodi 

na točno določenem stroškovnem mestu v podjetju znotraj proizvodnje. 



 

Slika 21: MfgPro izdaja olja (primer za olje) - poročilo o izdani količini olja in dvig zaloge zaradi nabave 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

Poročilo o izdani količini olja nam prikazuje začetno količino olja za vakuum črpalko, dvig 

zaloge zaradi nabave in znižanje količine olja zaradi izdaje na določeno stroškovno mesto. 

Sledljivost izdajanja olja in trenutno stanje zaloge olja je tako zelo dobra. 



 

Slika 22: MfgPro prikaz knjiženja transakcij 

Vir: (Program MfgPro - GKN Driveline Slovenija d.o.o. 10.6.2015) 

V zgoraj prikazanem razvidovanju transakcij je razvidna transakcija za razvidovanje plina 

brez naročila, razvidovanje olja s predhodnim naročilom in na koncu izdaja olja za potrebe točno 

določenega stroškovnega mesta v podjetju.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 7  – Layout proizvodnje podjetja GKN Driveline Slovenija 

d.o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 8  – Stroškovna mesta v podjetju GKN Driveline Slovenija 

d.o.o. 

 

 



Cost Center Description Active

0000 Yes

0910 Proizvodna zgradba Yes

0920 Upravna zgradba Yes

0931 Električna energija Yes

0932 Plin Yes

0933 Komprimiran zrak Yes

0934 Voda Yes

1000 Vkalkulirani stroški Yes

1200 Nastavljalci Yes

1201 ESS variabilni Yes

2100 VODSTVO CEP Yes

2101 CUSTOMER TRDA Yes

2102 CUSTOMER MEHKA Yes

2110 ČEP - LINIJA HF1 Yes

2120 ČEP - LINIJA PF2 Yes

2130 ČEP - LINIJA PF3 Yes

2140 ČEP - LINIJA PF4 Yes

2150 ČEP - LINIJA PF5 Yes

2160 ČEP - LINIJA PF6 Yes

2200 VODSTVO PESTO Yes

2210 POSNEMANJE PESTO Yes

2220 BRUS/GLADK/KONTR-IR Yes

2230 PESTO KLASIFIKACIJA Yes

2300 VODSTVO KLETKA Yes

2310 MEHKA LINIJA KLETKA Yes

2320 TRDA LINIJA KLETKA Yes

2400 VODSTVO TRIPODA Yes

2410 POSN/STRU - TRIPODA Yes

2420 BRUSENJE TRIPODA Yes

2430 PRANJE/KONTR/GLADK-TRI Yes

2500 VODSTVO GRED Yes

2510 TORNO VARJENJE/VALJ Yes

2520 RAVN/BRU/PRAN/KONTR/KLAS Yes

3100 TOPLOTNA OBDELAVA Yes

3210 MONTAZA TRIPODE Yes

3220 MONTAZA ZGLOBOV Yes

3230 MONTAZA POLGREDI Yes

5000 Nabavna služba Yes

5310 Kakovost - splošno Yes

5311 Laboratorij Yes

5312 Finomerilnica Yes



5314 Kakovost storitve Yes

5319 NEKAKOVOST Yes

5320 Logistika - splošno Yes

5321 Skladišče dir.materiala Yes

5322 Skladišče got.proizvodov Yes

5323 Interni transport Yes

5510 Vzdrževanje - splošno Yes

5511 Vzdrževanje - elektro Yes

5512 Vzdrževanje - mehansko Yes

5520 Proizvodnja - splošno Yes

5530 Skladišče orodja Yes

5540 Pripravnik Yes

6100 Prodajna služba Yes

6210 Aplikativni inženiring Yes

6310 Tehnologija Yes

6320 Lansiranje proizvodov Yes

6400 Informatika Yes

6510 Administracija - splošno Yes

6520 Direktor Yes

6530 Avtopark Yes

6600 Finan-računovodska s. Yes

6710 Vsi zaposleni Yes

6720 Kantina Yes

6730 Kadrovska služba Yes

6740 Varstvo pri delu/okolja Yes

7400 Informatika Regional Yes

7500 LEAN EUR Yes

7510 OPER DIR SKUP PODJ EUR Yes

7700 Kadrovska - SEO Yes

9405 Global IS/IT Yes


