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NASLOV 

Uvedba metode uravnoteženega sistema kazalnikov v podjetje  

IZVLEČEK 

V današnjem času trg zaznamujejo hitre spremembe in huda konkurenca. Podjetja so 

prisiljena iskati vedno nove pristope za ohranjanje dolgoročne konkurenčnosti in 

poslovne uspešnosti. To lahko dosežejo samo s pravočasnimi in uporabnimi 

informacijami, ki kažejo realno stanje poslovanja podjetja. Za učinkovito merjenje 

uspešnosti poslovanja ne zadoščajo več samo finančni kazalniki, saj temeljijo na 

preteklih podatkih in ne dajejo ustreznih smernic za poslovanje v prihodnosti. Današnja 

podjetja vpeljujejo vedno več sodobnih metod merjenja učinkovitosti. Ena izmed njih je 

uravnoteženi sistem kazalnikov, ki poslanstvo in vizijo podjetja pretvarja v cilje in 

kazalnike. 

V diplomskem delu obravnavamo uravnoteženi sistem kazalnikov kot podporo pri 

načrtovanju in uvajanju strategije podjetja. Uravnoteženi sistem kazalnikov predstavlja 

učinkovit managerski mehanizem, ki oblikuje strateške cilje ter načrtuje in nadzira 

njihovo uvajanje v podjetje. 

Podjetju omogoča, da meri svojo učinkovitost iz štirih vidikov: finančnega, procesnega, 

vidika kupcev ter vidika učenja in rasti. Pred uvedbo uravnoteženega sistema kazalnikov 

mora imeti podjetje jasno določene cilje, strategijo, poslanstvo in vizijo. V praktičnem 

delu diplomske naloge smo zasnovali takšen model, ki bo podjetju omogočil učinkovito 

spremljanje uspešnosti poslovanja. 

KLJUČNE BESEDE 

Uravnoteženi sistem kazalnikov, finančni kazalniki, vidiki, cilji, strategija, vizija, 

poslanstvo. 
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TITLE  

Implementation of balanced scorecard system into the company 

ABSTRACT 

Nowadays, the market is experiencing rapid changes and intense competition. 

Companies are increasingly forced to seek for new approaches to maintain their long-

term competitiveness and business performance. This can only be achieved using  timely 

and useful informations, to find out the real conditions of the company business. Use of 

financial indicators only is no longer sufficient to effectively measure the business 

performance, as they are based on obsolete data  they do  not provide adequate guidelines 

for actions in the future. Today's companies are implementing many modern methods of 

performance measurements. One of them is a balanced scorecard system, which 

translates the mission and vision of the company into objectives and indicators. 

In the bachelor thesis we deal with the balanced scorecard system as a support to 

planning and implementing the strategy of a company. Balanced scorecard provides an 

efficient mechanism for managers to both articulate and communicate their strategy 

goals and implementation plans, and to find out how effectively these goals and plans are 

being implemented. 

Balanced scorecard system allows the company to measure its efficiency from four 

balanced perspectives: financial perspective, customer perspective, internal business 

process and learning and growth perspective. Before the balanced scorecard is 

implemented, the company must have  a clearly defined objectives, strategy, mission and 

vision. In the practical part of thesis, we have formed such a model for company  for 

effective monitoring the business performance. 

KEYWORDS 

Balanced scorecard system, financial indexes, perspectives, goals, strategies, vision, 

mission. 
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1  UVOD 

V sodobnem poslovnem okolju nobeno podjetje ni varno, ne glede na dodano vrednost 

na zaposlenega ali tehnološko opremljenost. Povpraševanje določa možnost preživetja in 

vpliva na stanje v gospodarstvu. Podjetja, ki želijo poslovati in preživeti na zahtevnih 

svetovnih trgih, morajo biti prilagodljiva, saj jim le tak pristop omogoča pravočasno 

odzivanje na spremembe v okolju. Vedno nove zahteve trga silijo podjetja k nenehnemu 

iskanju konkurenčnih prednosti in izboljšav na vseh področjih poslovanja. To lahko 

dosežejo samo s pravočasnimi in z uporabnimi informacijami, ki kažejo realno stanje 

poslovanja podjetja. Za učinkovito merjenje uspešnosti poslovanja zgolj finančni 

kazalniki ne zadoščajo več, saj temeljijo na preteklih podatkih in ne dajejo ustreznih 

smernic za poslovanje v prihodnosti. V današnjem poslovnem okolju so zato potrebne 

nove metode merjenja, ki poleg finančnih upoštevajo tudi nefinančne kazalnike. 

Eden izmed sodobnih konceptov merjenja uspešnosti je tudi uravnoteženi sistem 

kazalnikov, ki pretvarja poslanstvo in strategijo neke organizacije v razumljiv splet 

kazalnikov uspešnosti poslovanja, ki zagotavljajo okvir za strateški sistem merjenja in 

managementa (Kaplan in Norton, 2000). 

1.1  Opredelitev problema  

Ker v sodobnem poslovnem okolju tradicionalni pristopi za merjenje podjetniške 

uspešnosti in učinkovitosti niso več sposobni zagotavljati zadovoljivega poslovnega 

izida, so bili razviti novi managerski sistemi vodenja, med katere sodi tudi metoda 

uravnoteženih kazalnikov. Model uravnoteženega sistema kazalnikov uspešnosti (angl. 

balanced scorecard) je nov pristop v prikazovanju in proučevanju uspešnosti podjetja, ki 

temelji na uravnoteženem spletu kazalcev in poleg finančnih združuje še nefinančne 

kazalce. Posebnost te metode je v tem, da podjetje na podlagi točno določene strategije 

pripravi sistem kazalnikov, ki so za uspešnost poslovanja podjetja v prihodnosti enakega 

pomena. Ti vidiki so: finančni vidik, notranji ali procesni vidik, vidik kupcev ter  vidik 

učenja in rasti ali vidik zaposlenih. Merila za merjenje vidikov morajo biti medsebojno 

uravnotežena. Povezovati morajo kratkoročne poslovne cilje z dolgoročno vizijo in 

strategijo poslovanja. 
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1.2  Cilj diplomske naloge  

Temeljni cilj diplomske naloge je prikazati pomen in učinkovitost strateškega orodja 

uravnoteženega sistema kazalnikov za podjetje, ki bo želelo obvladovati poslovanje ter 

obstati in se razvijati v dinamičnem poslovnem okolju.  

V teoretičnem delu smo se osredotočili na opis značilnosti metode uravnoteženega 

sistema kazalnikov avtorjev Kaplana in Nortona ter primerjali ocenjevanje uspešnosti 

poslovanja podjetja v preteklosti in danes. V empiričnem delu diplomske naloge smo na 

primeru informacijskega podjetja opredelili cilje, strategijo in vizijo ter oblikovali 

uravnoteženi sistem kazalnikov skozi štiri vidike: finančnega, procesnega, vidik kupcev 

ter vidik učenja in rasti.  

1.3  Namen diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je bil analizirati način presojanja uspešnosti in preučiti  

današnje stanje poslovanja podjetja. Opredelili smo prihodnji uravnoteženi sistem 

kazalnikov za informacijsko podjetje in predvideli tudi ustrezno zaporedje faz uvedbe 

koncepta. Pravilna zasnova koncepta uravnoteženega sistema kazalnikov in izbira 

kazalnikov bo omogočala celovitejši pregled poslovanja podjetja in s tem primerne 

poslovne rezultate v prihodnosti. Zasnovo koncepta smo predstavili vodilnim v podjetju 

in jih skušali prepričati, da lahko z njegovo uporabo izboljšamo poslovanje podjetja v 

prihodnosti. 

1.4  Metode raziskovanja  

V diplomski nalogi smo uporabili dinamično in statično metodo, saj smo poleg uporabe 

dostopne domače in tuje literature izvajali tudi konkretne raziskave poslovnega okolja, v 

katerem posluje informacijsko podjetje. Opisali smo teoretične značilnosti modela 

uravnoteženega sistema kazalnikov in uporabili deskriptivni pristop z metodo 

kompilacije, ki je postopek povzemanja razpoložljive literature in navajanja opazovanj, 

spoznanj, stališč in sklepov različnih avtorjev. 

Pri pisanju diplomskega dela smo uporabili domačo in tujo literaturo. V empiričnem delu 

smo uporabili interno dokumentacijo informacijskega podjetja in letna poročila. 
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1.5  Omejitve  

Omejitve diplomske naloge so pravilna izbira strokovne literature, saj se okvir 

uravnoteženega sistema kazalnikov nenehno širi in izpopolnjuje. Vsebinsko smo 

diplomsko nalogo omejili na uporabnost metode uravnoteženega sistema kazalnikov. 

Omejitev nam je predstavljala tudi dostopnost podatkov v praktičnem delu diplomske 

naloge, saj zaradi zahtev vodstva podjetja strateško pomembnih podatkov in imena 

podjetja nismo razkrili. 

1.6  Pregled strukture dela  

Diplomsko delo je razdeljeno na pet poglavij. Uvodnemu delu sledi opis značilnosti 

metode uravnoteženega sistema kazalnikov, njena uporabnost, izbira in oblikovanje 

kazalnikov uspešnosti poslovanja podjetja, njihovo uvajanje v poslovanje podjetja, 

zaključek in literatura.  
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2  URAVNOTEŽENI SISTEM KAZALNIKOV  

Uravnoteženi sistem kazalnikov je metoda, ki sta jo v letu 1990 z raziskavo, imenovano 

»Merjenje uspešnosti v organizaciji prihodnosti«, v več podjetjih začela razvijati D. P. 

Norton in R. S. Kaplan na inštitutu Nolan Norton v ZDA. V raziskavi je sodelovalo večje 

število predstavnikov iz ameriških proizvodnih in storitvenih podjetij iz različnih 

dejavnosti; sestajali so se vsaka dva meseca. Namen sestajanja je bil razvoj novega 

modela meril za merjenje učinkovitosti poslovanja. Ugotovili so, da postajajo obstoječi 

načini merjenja uspešnosti, ki se nanašajo samo na finančne in računovodske kazalnike, 

zastareli. Sistem novih meril so zasnovali na osnovi dejavnikov, odločilnih za uspešnost 

prihodnjega poslovanja podjetja. Tradicionalnim računovodskim in finančnim 

kazalnikom so dodali tudi nefinančne kazalnike in nastala je nova metoda, katere 

značilnost je, da vsebuje štiri, za uspešnost poslovanja enako pomembne vidike: 

finančnega, notranjega ali procesnega, vidik kupcev ter vidik učenja in rasti ali vidik 

zaposlenih.  

Rezultati raziskave so bili objavljeni leta 1992 v publikaciji Harvard Business Review.  

Izhajajoč iz spoznanj Kaplan in Norton (Kaplan in Norton, 2000) navajata, da morajo biti 

merila za merjenje teh vidikov medsebojno dobro uravnotežena. Pomembna je tudi dobra 

uravnoteženost med kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, med finančnimi in nefinančnimi 

kazalniki ter med zunanjimi in notranjimi vidiki uspešnosti (Kaplan in Norton, 2000). 

2.1 Merjenje in presoja uspešnosti z uporabo uravnoteženega sistema   

kazalnikov 

Metoda merjenja rezultatov z uporabo uravnoteženega sistema kazalnikov omogoča 

podjetjem, da definirajo cilje, ki presegajo zgolj finančno uspešnost in zajemajo vlaganja 

v ljudi in izpopolnjevanje procesov, kar podjetju zagotavlja dolgoročno uspešnost. 

Uspešnost podjetja je odvisna od poslovnih sprememb, ki se jim podjetje prilagaja z 

uporabo novih managerskih pristopov in sodobnih sistemov merjenja. Uravnoteženi 

sistem kazalnikov je eno izmed sodobnih managerskih orodij za obvladovanje strategije 

in podjetjem služi tudi kot vodilo v procesu strateškega managementa. Vključuje izvedbo 

strategije, komuniciranje in proces povratnega informiranja. Analiza uravnoteženega 

sistema kazalnikov nam pokaže, na katerih področjih se strategija uspešno uresničuje in 
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kakšne rezultate je podjetje doseglo v določenem obdobju na določeni ravni delovanja 

(Kaplan in Norton, 2000). 

2.2  Uravnoteženi sistem kazalnikov kot strateški managerski sistem 

Kaplan in Norton navajata, da se učinkovitost uravnoteženega sistema kazalnikov pokaže 

takrat, ko se iz sistema merjenja uspešnosti preobrazi v managerski sistem. Na sliki 1 so 

prikazana področja, ki se uporabljajo za izvajanje ključnih managerskih procesov: 

• pojasnjevanje ter udejanjanje vizije in strategije, 

• posredovanje ter povezovanje strateških ciljev in kazalnikov, 

• načrtovanje, zastavljanje ciljev in usklajevanje strateških pobud, 

• učinkovito pridobivanje povratnih informacij in izboljšanje procesa učenja. 

Uravnoteženi sistem kazalnikov je managerski sistem, ki usmerja sposobnosti in znanja 

ljudi v podjetju k doseganju dolgoročnih strateških ciljev in daje celovit pregled nad 

učinkovitostjo poslovanja podjetja ter zmanjšuje pomen finančnih kazalnikov. Usmerja 

se predvsem na tiste vidike, ki podjetju omogočajo doseganje zastavljenih ciljev, kot so 

znanje zaposlenih, inovativni izdelki, iskanje notranjih rezerv, hitro in učinkovito 

odzivanje na spremembe v poslovanju (Kaplan in Norton 2000). 

 
 
 

    Slika 1: Uravnoteženi sistem kazalnikov kot okvir za preoblikovanje strategije v    

dejanja (Kaplan in Norton, 2000, str. 24) 
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Uravnoteženi sistem kazalnikov dobi svoj pomen, ko postane sestavni del managerskega 

sistema, kar je prikazano na sliki 2.  

 

 

Slika 2: Povezava med uravnoteženim sistemom kazalnikov in managerskim sistemom 

(Kaplan in Norton, 2000, str. 290) 

2.2.1  Opredelitev vizije, strategije in poslanstva  

Tipurić (Tipurić, 2009) opredeljuje vizijo podjetja kot projekcijo podjetja v prihodnosti, 

ki se lahko udejanji z uspešno strategijo. Vizija je pomemben prožilec gibanja od 

stabilnosti poslanstva in temeljnih vrednot do dinamike strategije, ki je naslednji korak 

na nepretrgani poti. Nato organizacija razvije strategijo, ki jo skozi čas dopolnjuje in 

spreminja. 

Drnovškova (Drnovšek, 2008) ugotavlja, da vizija opredeli specifičen želen rezultat in 

promovira aktivnosti za dosego tega rezultata in spodbuja spremembo. Elementi dobro 

oblikovane vizije so: 

• jasnost (vizija je enostavno razumljiva, osredotočena), 

• konsistentnost (vizija je konstantna v času, vendar je prilagodljiva), 

• edinstvenost (vizija je posebna in unikatna za podjetje), 
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• namenskost (vizija ima namen in razlog).  

Poslanstvo podjetja razčleni cilje podjetja in kupce s tem, da vključi tudi osnovne 

elemente vizije. Poslanstvo podjetja mora biti določeno v sodelovanju z vsemi 

zaposlenimi v podjetju, v poslanstvu je treba zagotoviti  uravnoteženost interesov. Za 

pripravo dobrega poslanstva si je potrebno postaviti nekaj temeljnih vprašanj: S čim se 

ukvarjamo? Kdo je naš kupec? Kaj je tisto, kar pomeni vrednost v očeh naših kupcev? S 

čim se bomo ukvarjali? Na ta vprašanja je potrebno dati jasno izjavo (Drnovšek, 2008). 

Strategijo razumemo kot vsako mogočo poslovno usmeritev podjetja, ki obeta 

uresničitev ciljev. Razvijanje strategije je predvsem iskanje različnih poti in možnosti, ki 

nas bodo pripeljale do želenih ciljev (Pučko, 2003).  

Strategija podjetja je način uresničevanja temeljnih ciljev, poslanstva in smotrov, torej 

politike podjetja in vanjo vgrajenih interesov udeležencev podjetja. Povezanost 

poslanstva, vizije in strategije prikazuje slika 3. 

 

Slika 3: Povezanost poslanstva, vizije, strateških ciljev in strategije (Kaplan in Norton, 

2001, str. 85) 

2.2.2  Pojasnjevanje in udejanjanje vizije ter strategije  

Metoda uravnoteženega sistema kazalnikov predvideva uskladitev vizije in strategije. 

Usklajevanje se vrši najprej na ravni podjetja, nato vodstvo prenese svojo vizijo in 

strategijo na nižje ravni poslovanja. Vrhnji management potrdi končne modele 

kazalnikov poslovanja in se tudi opredeli, katera merila v modelu je treba spremljati na 

vseh ravneh. Določiti mora tudi raven, do katere bodo v podjetju uvajali model.  
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Koncept uravnoteženega sistema kazalnikov omogoča prenos modela od ravni podjetja 

prek ravni oddelkov ali služb do posameznika (Kaplan in Norton, 2001). 

 

 

Slika 4: Uravnoteženi sistem kazalnikov kot strateški okvir delovanja (Kaplan in Norton, 

2000, str. 289) 

Slika 4 prikazuje proces strateškega učenja, za katerega Kaplan in Norton (Kaplan in 

Norton, 2000) ugotavljata, da je najbolj inovativen in najpomembnejši vidik celotnega 

manegerskega procesa uravnoteženega sistema kazalnikov. 

"S posredovanjem strategije in njenim povezovanjem z osebnimi cilji sistem kazalnikov 

vzpostavlja razumevanje in podporo podjetju med vsemi udeleženci v organizaciji. Ko pa 

vsi posamezniki razumejo dolgoročne cilje svoje poslovne enote, lahko vsa prizadevanja 

in pobude organizacije uskladimo s potrebnimi procesi preobrazbe. Posamezniki lahko 

tako vidijo, kako njihova dejanja prispevajo k doseganju ciljev poslovne enote." (Kaplan 

in Norton, 2000, str. 210) 

2.2.3  Načela strateško usmerjenih organizacij 

Uravnoteženi sistem kazalnikov omogoča organizaciji, da uskladi management, 

zaposlene, enote, informacijsko tehnologijo in finančne vire s strategijo organizacije. 

Vsaka organizacija si v ta namen oblikuje svoj uravnoteženi sistem kazalnikov, za vsako  
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organizacijo pa so značilna skupna načela strateško usmerjenih organizacij. Uravnoteženi 

sistem kazalnikov omogoča inovativnim in uspešnim podjetjem, da oblikujejo 

management, ki bo obvladoval strategijo na treh razsežnostih: 

• strategija je osrednja organizacijska točka;  

• usmeritev vseh virov in aktivnosti je skladna s strategijo; 

• zaposlene je potrebno motivirati (Kaplan in Norton, 2001). 

 

Slika 5: Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov (Kaplan in Norton, 2001, str. 9) 

Uravnoteženi sistem kazalnikov usmerja in usklajuje interese vodstvenih ekip, poslovne 

enote, človeške vire, informacijsko tehnologijo in finančne vire s strategijo organizacije, 

kar prikazuje slika 5. 

Pri raziskovanju uspešnih podjetij, ki uporabljajo sistem kazalnikov, so raziskovalci 

odkrili pet skupnih načel. Poimenovali so jih načela strateško usmerjenih organizacij 

(Kaplan in Norton, 2001): 

• preoblikovanje strategije v dejanja, 

• uskladitev organizacije s strategijo, 

• strategija kot vsakodnevno delo, prenos strategije in njeno razumevanje, 

• strategija kot neprestan proces, 
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• združitev taktičnega in strateškega managementa v enoten proces, 

• spodbujanje pozitivnih sprememb. 

2.3  Oblikovanje strateških ciljev 

Strateški cilji so težnja po doseganju vnaprej določenih rezultatov. Namen večine 

strateških ciljev je povečevanje profita in utrjevanje položaja podjetja, lahko pa so 

usmerjeni h kupcem in širši družbi (Dess in drugi, 2005).  

Pri oblikovanju strateških ciljev je potrebno razlikovati med zaprtimi in mehkimi 

strateškimi cilji. Merljive strateške cilje imenujemo zaprti cilji. Podjetje si lahko zastavi 

tudi cilje, za katere je že vnaprej znano, da so nedosegljivi. Imenujemo jih mehki cilji. 

Strateške cilje mora podjetje opredeliti za vse štiri vidike uravnoteženega sistema 

kazalnikov (Kaplan in Norton, 2000). 

2.3.1  Posredovanje strateških ciljev in kazalnikov  

Osnovni pogoj za izvajanje strategije je, da vsi zaposleni, vključno z vodstvom podjetja, 

razumejo tako strategijo kot splošne usmeritve, ki so potrebne za doseganje strateških 

ciljev. Organizacija mora obravnavati posredovanje vizije in strategije kot notranjo 

trženjsko akcijo in s tem ozaveščati ciljno skupino ter vplivati na njeno ravnanje.  

Sistem posredovanja in obveščanja mora biti dovolj obsežen in ga je potrebno neprestano 

izvajati. Strateški cilji in kazalniki uravnoteženega sistema kazalnikov se posredujejo 

prek okrožnic, avdiovizualnih medijev ali v elektronski obliki (Kaplan in Norton, 2000). 

2.3.2 Preoblikovanje strateških ciljev  

Preoblikovanje strateških ciljev v operativne se izvede znotraj posameznega vidika, nato 

se operativnim ciljem določi kazalnike. Biloslavo (Biloslavo, 2006) navaja uporabo 

naslednjih meril za presojo pomembnosti kazalnikov: 

• merljivost: doseganje merljivih ciljev daje zadovoljstvo nad dosežkom, hkrati pa 

je merljivost tudi predpogoj za obvladanje podjetja, saj velja, da tega, česar ne 

moremo meriti, tudi obvladovati ne moremo; 
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• dosegljivost: zaposleni se zavzemajo le za realne, dosegljive cilje, nedosegljivi 

cilji niso privlačni; 

• spodbudnost: cilji, ki obetajo izpolnjevanje naših želja in interesov;  

• skladnost: smotri in cilji so urejeni hierarhično, podrejeni cilji morajo biti skladni 

z nadrejenimi (Biloslavo, 2006). 

2.4  Vidiki uravnoteženega sistema kazalnikov 

Uravnoteženi sistem kazalnikov zagotavlja vodstvenim delavcem obsežen okvir, ki 

pretvarja vizijo in strategijo podjetja v razumljiv splet kazalnikov uspešnosti poslovanja. 

Uravnoteženi sistem kazalnikov pretvarja poslanstvo in strategijo v cilje in kazalnike, 

razvrščene v štiri vidike, kar je prikazano na sliki 6. Poleg tradicionalnih finančnih 

rezultatov omogočajo podjetju tudi spremljanje poslovanja z vidika zadovoljstva kupcev, 

vidika učinkovitosti in uspešnosti notranjih procesov ter vidika  učenja in rasti (Kaplan in 

Norton, 2000). 

 

Slika 6: Uravnoteženi sistem kazalnikov kot okvir za preoblikovanje strategije  v dejanja 

(Kaplan in Norton, 2000, str. 21) 
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2.4.1  Finančni vidik 

"Uravnoteženi sistem kazalnikov ohranja finančni vidik, saj so finančni kazalniki koristni 

pri povzemanju lahko izmerljivih ekonomskih posledic že sprejetih ukrepov." (Kaplan in  

Norton, 2000, str. 47) 

Kazalniki finančne uspešnosti pokažejo, ali strategija in njeno uveljavljanje in izvajanje v 

podjetju prispevajo h končnemu izboljšanju poslovanja (Kaplan in Norton, 2000). 

Pri povezavi finančnih ciljev s strategijo avtorja Kaplan in Norton (Kaplan in Norton, 

2000) navajata različnost finančnih ciljev v treh razvojnih stopnjah življenjskega cikla: 

• rast, 

• zrelost, 

• upadanje. 

Rast vključuje tiste poslovne enote, ki so začetni fazi svoje rasti. Zanje je  značilno, da 

imajo izdelke in storitve z velikim potencialom rasti. Za izkoristek  tega potenciala so 

potrebna velika vlaganja v razvoj in krepitev novih izdelkov ter storitev, širitev 

proizvodnih in operativnih zmogljivosti, vlaganje v sisteme in infrastrukturo, 

navezovanje stikov z novimi kupci ter ohranjanje odnosov z obstoječimi (Kaplan in 

Norton, 2000). 

Večina poslovnih enot podjetja je na stopnji zrelosti, ko so še vedno privlačna za 

vlaganja in reinvestiranje, vendar se od njih pričakuje, da dosegajo velike donose 

vloženega kapitala. Od njih se pričakuje ohranjanje in povečevanje tržnega deleža. 

Naložbe so usmerjene k povečevanju zmogljivosti in uvajanju stalnih izboljšav. Finančni 

cilji uporabljeni na tej stopnji so dobičkonosnost, donosnost naložb, dobičkonosnost 

poslovnih sredstev in ekonomska dodana vrednost. Za poslovne enote, ki so dosegle 

stopnjo upadanja svojega življenjskega cikla so smotrna samo vlaganja v vzdrževanje 

opreme in zmogljivosti. Vlaganja v razširitev ali gradnjo novih kapacitet pa niso več 

upravičena. Vsak naložbeni projekt mora imeti natančno opredeljene roke vračanja. 

Glavni cilj je doseči najvišjo možno mero vračanja denarnega toka v podjetje (Kaplan in 

Norton, 2000).  
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Prikaz izbora  gibal po posameznih strateških usmeritvah  finančnega vidika  je prikazan 

v tabeli 1.  

Tabela 1: Izbor gibal po posameznih strateških usmeritvah  finančnega vidika (Kaplan in 

Norton 2000, str. 61) 

 

  STRATEŠKE USMERITVE 

  RAST IN SPLET PRIHODKOV ZMANJŠANJE STROŠKOV  
IZBOLJŠANJE 

PRODUKTIVNOSTI 

IZRABA SREDSTEV 

S
T

R
A

T
E

G
IJ

A
 P

O
S

L
O

V
N

E
 E

N
O

T
E

 

R
A

ST
 

• Stopnja rasti prodaje po 
segmentih. 

• Odstotek prihodkov od 
novih izdelkov, storitev, 
strank. 

• Prihodki /zaposleni. 

• Naložbe (odstotek od 
prodaje). 

• Raziskave in razvoj 
(odstotek od prodaje). 

 

Z
R

E
L

O
ST

 

• Delež ciljnih strank in 
naročil. 

• Navzkrižna prodaja. 
• Odstotek prihodkov 

zaradi razširitve 
uporabnosti. 

• Dobičkonosnost strank in 
proizvodnih linij. 

• Stroški v primerjavi s 
tekmeci. 

• Stopnje zmanjševanja 
stroškov. 

• Posredni odhodki(odstotek 
od prodaje). 

• Delež obratnih sredstev 
(denarni krog) 

• Dobičkonosnost 
poslovnih sredstev po 
ključnih kategorijah 

• Stopnje izrabe sredstev 

U
P

A
D

A
N

JE
 

• Dobičkonosnost strank in 
proizvodnih linij. 

• Odstotek dobičkonosnih 
strank. 

• Stroški na enoto (na vrsto 
izdelka, na  transakcijo). 

• Povračilo, pretok 

 

2.4.2  Vidik poslovanja s strankami 

V preteklosti so se podjetja usmerjala na svoje notranje zmogljivosti s poudarjanjem 

uspešnosti izdelkov in tehnoloških inovacij. Podjetja, ki niso razumela potreb svojih 

strank, so pozneje ugotovila, da jih tekmeci lahko prehitijo z izdelki in s storitvami, ki so 

prilagojeni željam in potrebam strank. Če želijo podjetja dosegati in obdržati dolgoročno 

finančno uspešnost, morajo nedvomno oblikovati in dobavljati izdelke in storitve, ki so 

za kupca zanimivi. Poslovne enote morajo opredeliti tržne segmente med svojimi 

obstoječimi in potencialnimi  strankami ter nato izbrati tiste, s katerimi so se odločile 

konkurirati. 
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Slika 7: Osnovni vidiki poslovanja s strankami (Kaplan in Norton 2000, str.78) 

Na sliki 7 je prikazana osnovna skupina kazalnikov pri poslovanju s strankami in je 

enaka za vse vrste organizacij. Vključuje naslednje kazalnike: 

• Tržni delež predstavlja količino izdelkov ali storitev na določenem trgu, ki ga 

podjetje obvladuje. Lahko se meri v prihodkih od prodaje, prodanih enotah ali 

po številu strank. Je merilo učinkovitosti prodiranja na določen trg in s tem 

učinkovitosti uporabljene strategije. 

• Ohranjanje strank je pomemben dejavnik pri ohranjanju in povečevanju tržnega 

deleža. Stranke morajo biti zelo zadovoljne z izdelki ali s storitvami, če naj 

ostanejo njihov zvest uporabnik ter izdelke in storitve priporočijo tudi drugim. 

• Pridobivanje strank je pokazatelj uspešnosti izbrane trženjske strategije in 

učinkovitosti njenega izvajanja na vseh ravneh. 

• Zadovoljstvo strank po navadi ugotavljamo z izvajanjem anket ali s pošiljanjem 

vprašalnikov in analizo rezultatov. Pomemben kazalnik zadovoljstva strank je 

tudi število reklamacij ali pritožb. 

• Dobičkonosnost strank je kazalnik, ki nam pokaže, na katerem tržnem segmentu 

strank podjetje ustvarja dobiček. Prej našteti kazalniki imajo močan vpliv na 

dobičkonosnost strank, vendar ne prikazujejo finančnega izida. Na začetku 

poslovanja z novimi strankami se lahko zgodi, da podjetje ne ustvarja dobička, 

zato je potrebna analiza poslovanja za celotno življenjsko dobo produkta ali 

storitve. Na podlagi rezultatov se managerji odločijo, ali naj stranko zadržijo ali 

ne (Kaplan in Norton, 2000). 
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Managerji se morajo osredotočiti na segmentacijo strank in segmentacijo tržišča, na 

katerem želijo poslovati. Segmentiranje lahko zajema trenutne in prihodnje stranke. Na 

osnovi pridobljenih podatkov lahko managerji oblikujejo učinkovite ukrepe za 

zadovoljitev potreb strank. Vidik poslovanja s strankami zajema splet ciljev in meril, ki 

so tesno povezani s vzdrževanjem zvestobe strank. Povečevanje tržnega deleža, 

pridobivanje novih strank, zadovoljstvo strank, ohranitev kupcev in dobičkonosnost 

kupcev so glavni namen vidika poslovanja s strankami (Drury, 2001). 

Razmerja med dobičkonosnostjo in nedobičkonosnostjo ter ciljnimi segmenti prikazuje 

tabela 2. 

Tabela 2: Povezava med ciljnim segmentom in dobičkonosnostjo strank (Kaplan in 

Norton, 2000, str. 82)  

  Dobičkonosne Nedobičkonosne 

St
ra

nk
e Ciljni segment Ohranjanje Preobrazba 

Neciljni segment Spremljanje Ukinitev 

 

2.4.3  Vidik notranjih poslovnih procesov 

V vidiku notranjih poslovnih procesov so vključeni procesi, ki so ključni za 

izpolnjevanje ciljev poslovanja s strankami in ciljev lastnikov podjetja. Po navadi v 

podjetjih najprej opredelijo cilje in kazalnike uspešnosti za finančni vidik in vidik 

poslovanja s strankami, nato pa določijo cilje in kazalnike uspešnosti za vidik notranjih 

poslovnih procesov. Vidik notranjih poslovnih procesov v uravnoteženem izkazu 

kazalnikov uspešnosti teži h konstantnemu izboljševanju notranjih poslovnih procesov in 

uvajanju filozofije poslovne odličnosti tudi v te procese (Kaplan in Norton, 2000).  

Vsako podjetje ima lasten niz procesov, s katerimi ustvarja vrednost in dosega finančne 

rezultate. Osnovni model verige vrednosti je prikazan na sliki 8.  

Kaplan in Norton (Kaplan in Norton, 2000) delita kazalnike notranjih poslovnih 

procesov na tri skupine, prikazane v modelu verige vrednosti: 
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• proces inovacij, v katerem podjetja ugotavljajo obstoječe potrebe strank in 

razvijajo nove rešitve za zadovoljevanje teh potreb; 

• operativni proces, v katerem podjetje strankam ponudi nove izdelke ali storitve; 

• proces poprodajnih storitev, v katerem podjetje po opravljeni prodaji strankam  

nudi storitve, ki povečujejo vrednost izdelkov ali storitev (Kaplan in Norton, 

2000). 

 

 

 

Slika 8: Vidik notranjih poslovnih procesov–model osnovne verige vrednosti (Kaplan in 

Norton, 2000, str. 105) 

V vidiku notranjih procesov so vključeni procesi, tesno povezani z izhodiščno strategijo 

podjetja, ki se praktično izvaja na operativnem nivoju. Zahteve po uspešnosti notranjih 

procesov izhajajo iz pričakovanj zunanjih odjemalcev, delničarjev in vodstva podjetja, 

kakor tudi iz celotnega podjetja. Poleg že navedenih treh notranjih procesov pa obstaja še 

četrta skupina. To so regulacijski in okoljevarstveni procesi, ki pa navadno niso vezani 

neposredno na poslovanje s strankami. Tu gre za posredne kazalnike uspešnosti, 

povezane z varnim odstranjevanjem odpadkov in stranskih produktov, ki nastanejo v 

proizvodnem procesu ter so škodljivi za ljudi in okolje. Ti kazalniki so pomembni zaradi 

svojega vpliva na okolje in ne zaradi povečanja proizvodnih stroškov (Kaplan in Norton, 

2000). 

2.4.4  Vidik učenja in rasti 

Strateške in poslovne cilje podjetja, ki so določeni s pomočjo kazalnikov ostalih treh 

vidikov uravnoteženega sistema kazalnikov, ni mogoče uspešno udejanjiti, če znotraj 

podjetja ni inovativnosti in učenja ter vključevanja vseh zaposlenih v doseganje 

strateških ciljev podjetja. Izkušnje, pridobljene pri uvajanju uravnoteženega sistema 
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kazalnikov v različnih storitvenih in proizvodnih organizacijah, so pripeljale do treh 

glavnih kategorij vidika učenja in rasti: 

• sposobnost zaposlenih, 

• zmogljivost informacijskih sistemov, 

• motivacija, avtonomnost in usklajevanje. 

Cilji vidika učenja in rasti zagotavljajo podjetju osnovo za doseganje ciljev, opredeljenih 

v preostalih treh vidikih. Uspešnega prihodnjega poslovanja podjetja ni mogoče 

zagotoviti le z vlaganji v investicije in raziskave. Podjetja morajo investirati tudi v svojo 

infrastrukturo, kar pomeni, da morajo investirati v ljudi, sisteme in postopke za dosego 

dolgoročnih ciljev. Usposabljanje zaposlenih, izboljšanje informacijske tehnologije, 

uskladitev postopkov in  poteka dela v podjetju so cilji, ki so izraženi v vidiku učenja in 

rasti.  

Kaplan in Norton  (Kaplan in Norton, 2000) navajata, da v večini organizacij določijo 

cilje glede učinka zaposlenih na podlagi treh kazalnikov dosežkov: 

• zadovoljstvo zaposlenih, 

• ohranjanje zaposlenih v organizaciji, 

• produktivnost zaposlenih. 

 

Slika 9: Ogrodje za merjenje učenja in rasti (Kaplan in Norton, 2000, str. 138). 
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Potem, ko v podjetju določijo splošne kazalnike za merjenje učinka zaposlenih, 

zadovoljstva, ohranjanja zaposlenih in produktivnosti, morajo določiti gibala vidika 

učenja in rasti, ki so značilna za točno določene situacije. Ogrodje za merjenje učenja in 

rasti je prikazano na sliki 9. Gibala po navadi izvirajo iz prekvalifikacije zaposlenih, 

povečanja zmogljivosti informacijskih sistemov, motivacije, samostojnosti in 

medsebojnih usklajevanj (Kaplan in Norton, 2000).  

2.5  Uvedba uravnoteženega sistema kazalnikov 

Uravnoteženi sistema kazalnikov nudi vodstvenim delavcem novo orodje za usmerjanje 

organizacije v strategijo in s tem dolgoročen uspeh podjetja. Z določitvijo 

najpomembnejših ciljev, ki jim mora organizacija nameniti največ pozornosti in sredstev, 

sistem kazalnikov ustvarja pogoje za uveljavitev strateškega managerskega sistema 

(Kaplan in Norton, 2000). 

Predpogoj za uvedbo uravnoteženega sistema kazalnikov je dobro razumevanje vizije in 

strategije podjetja. Osnova za sistematično ustvarjanje vizije in strategije pa je holističen 

pogled na informacije, ki jih management sprejema (Niven, 2006). 

Uvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov je lažje, če so vsi udeleženci v procesu 

uvajanja dobro obveščeni in motivirani, da sprejemajo svojo vlogo v procesu uvedbe. 

Udeležencem je potrebno zagotoviti pomoč s pisnimi navodili, z nakazovanjem pravilnih 

pristopov in s spodbujanjem skupinskega dela (Olve in drugi, 2003). 

Virtanen (Virtanen, 2009) navaja, da mora biti uvajanje uravnoteženega sistema 

kazalnikov organizirano in načrtovano kot vsak drug projekt. Projekt uvajanja mora biti 

organiziran in voden po načelih projektnega vodenja. Uvajanje uravnoteženega sistema 

kazalnikov lahko razdelimo v štiri faze: sintezo sistema, tehnično implementacijo, 

vključevanje v organizacijo in izvajanje. Večina od omenjenih faz se lahko izvaja tudi 

vzporedno in s tem bistveno prihranimo čas potreben za uvajanje sistema. V fazi sinteze 

podjetje usklajuje svojo vizijo in strategijo in določa potrebna merila. V fazi tehnične 

implementacije se v sistem vgradijo vizija, strategija in merila. Ta faza vključuje tudi 

instalacije potrebne programske opreme, šolanje zaposlenih, izdelavo sistemu 

prilagojenih poročil itd. Cilji faze vključevanja sistema v organizacijo so, vključitev v 
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vodstvene  procese, predstavitev sistema in komunikacija z vsemi zaposlenimi. Koristi, 

ki jih sistem prinaša podjetju, se pokažejo, ko sistem zaživi, in v vsakodnevni uporabi. 

2.5.1 Proces oblikovanja uravnoteženega sistema kazalnikov 

Kaplan in Norton (Kaplan in Norton, 2000) navajata štiri faze oblikovanja 

uravnoteženega sistema kazalnikov, ki jih podrobneje razdeljujeta na naloge: 

1. Arhitektura programa merjenja 

• Prva naloga je opredelitev primerne poslovne enote, za katero je primeren sistem 

na najvišji ravni. Začetni proces najbolje deluje v strateški poslovni enoti, ki v 

idealnem primeru izvaja dejavnosti v celotni verigi vrednosti: inovacije, 

poslovanje, trženje, prodaja in poprodajne storitve. Takšna strateška poslovna 

enota ima svoje lastne izdelke, stranke, trženjske in distribucijske poti ter 

proizvodne zmogljivosti.  

• Druga naloga je opredelitev povezav med strateškimi poslovnimi enotami in 

podjetjem. Ko je strateška poslovna enota izbrana, se mora arhitekt seznaniti o 

odnosih med njo in ostalimi strateškimi poslovnimi enotami ter z organizacijo na 

ravni oddelka in podjetja. Arhitekt se pogovori s ključnimi vodstvenimi delavci 

oddelka in podjetja o: 

−−−− finančnih ciljih strateške poslovne enote (rast, dobičkonosnost, denarni 

tok, donos), 

−−−− najpomembnejših usmeritvah podjetja (okolje, varnost, politika, cena, 

cenovna konkurenčnost, inovacije), 

−−−− povezavah z drugimi strateškimi poslovnimi enotami (skupne stranke, 

osnovne pristojnosti, priložnosti za skupne nastope pred strankami, 

notranja razmerja dobavitelj-stranka). 

Poznavanje povezav med strateškimi poslovnimi enotami in podjetjem je življenjskega 

pomena za vodenje celotnega razvojnega procesa, da strateška poslovna enota ne razvije 

ciljev in kazalnikov, po katerih se optimizira na škodo drugih strateških poslovnih enot 

ali celotne organizacije. 
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2. Doseganje soglasja o strateških ciljih 

• Tretja naloga je prvi krog pogovorov. Arhitekt pripravi informacijsko gradivo o 

uravnoteženem sistemu kazalnikov, o viziji, poslanstvu in strategiji strateške 

poslovne enote in podjetja kot celote. Vodstveni udeleženci preučijo 

informacijsko gradivo. Temu sledi izvajanje pogovorov z arhitektom, kjer vsak 

posameznik predlaga smiselne kazalnike za vse štiri vidike.  

• Četrta naloga je usklajevalni sestanek. Potem ko so opravljeni vsi pogovori, se 

arhitekt in člani ekipe sestanejo in razpravljajo o dogovorih, predstavijo probleme 

ter sestavijo poskusni seznam ciljev in kazalnikov, ki bodo osnova za prvo 

srečanje vodilnih delavcev. Rezultat usklajevalnega sestanka morata biti spisek in 

lestvica ciljev v vseh štirih vidikih. Člani ekipe naj bi skušali ugotoviti, ali 

poskusni seznam prednostnih ciljev predstavlja strategijo poslovne enote in ali so 

cilji vseh štirih vidikov povezani v vzročno- posledična razmerja. 

• Peta naloga je prvi krog vodstvene delavnice. Arhitekt predstavi predlagane 

cilje, njihovo uvrstitev na lestvici in z njimi povezane navedke iz pogovorov. 

Med delavnico arhitekt pomaga pri skupinski razpravi o poslanstvu in strategiji, 

dokler ni doseženo soglasje. Vodstvena skupina bi morala biti razdeljena na štiri 

podskupine, od katerih je vsaka odgovorna za enega od vidikov. Poleg 

vodstvenih delavcev bi morali biti v podskupine vključeni tudi predstavniki 

nižjih ravni upravljanja, da bi razširili obseg razprave. 

3. Izbira in oblikovanje kazalnikov 

• Šesta naloga so sestanki podskupin z arhitektom, na katerih se skuša izpolniti štiri 

glavne cilje: 

− uskladiti besedilo opisa strateških ciljev skladno z nameni, ki so bili 

izraženi na prvi vodstveni delavnici; 

− za vsak cilj določiti kazalnik, ki najbolje sporoča njegov namen; 

− za vsak predlagani kazalnik določiti način dostopa do informacij in 

vire; 
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− za vsak vidik določiti ključne povezave med kazalci znotraj vidika in 

opredeliti vpliv posameznih kazalcev na druge.  

• Sedma naloga je drugi krog vodstvene delavnice, na kateri sodelujejo vodilni in 

srednji managerji. Razpravlja se o viziji organizacije, izjavah o njeni strategiji ter 

poskusnih ciljih in kazalnikih sistema.  

• Izsledke predstavijo vodilni delavci iz podskupin. 

•  Predstavitve prispevajo k poistovetenju s cilji in kazalniki ter celotnim procesom 

oblikovanja sistema. Usmeritev druge delavnice je, da je na koncu mogoče 

zasnovati načrt za sporočanje namenov in vsebine sistema vsem zaposlenim v 

poslovni enoti. 

4. Sestavljanje načrta za izvajanje 

• Osma naloga je oblikovanje načrta za izvajanje. Ekipa, ki jo sestavljajo vodje 

podskupin, formalizira cilje in sestavi načrt izvajanja sistema. Ta načrt mora 

vsebovati povezave kazalnikov z informacijskim sistemom, ki lahko kazalnike 

najvišje ravni za poslovno enoto poveže z operativnimi kazalniki za proizvodnjo 

in posamezna delovna mesta. 

• Deveta naloga je tretji krog vodstvene delavnice. Vodstvena ekipa se sreča tretjič, 

da bi dosegla končno soglasje o viziji, ciljih in kazalnikih, oblikovanih na prvih 

dveh delavnicah. Ob koncu delavnice bi se morala vodstvena ekipa strinjati o 

programu za posredovanje sistema zaposlenim.  

• Deseta naloga je dokončno oblikovanje načrta za izvajanje. Uravnoteženi sistem 

kazalnikov mora biti dokončno vključen v managerski sistem, da bi lahko 

ustvarjal vrednost. Načrt postopnega uvajanja mora biti oblikovan skladno s 

prednostnimi nalogami sistema. 

Izkušnje so pokazale, da je prvi uravnoteženi sistem kazalnikov v organizaciji mogoče 

oblikovati v 16-tedenskem obdobju (Kaplan in Norton, 2000). 
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2.5.2  Napake in nevarnosti pri uvedbi sistema uravnoteženih kazalnikov 

Metode  uvajanja uravnoteženega sistema kazalnikov so v literaturi podrobno opisane, in 

tudi sam sistem je razmeroma enostaven. Kljub temu pa se pogosto dogaja, da je sistem 

napačno zasnovan in implementiran. 

Niven (Niven, 2006) opisuje deset najpogostejših napak, ki jih delajo podjetja pri 

načrtovanju in implementaciji uravnoteženega sistema kazalnikov: 

• projekt uvedbe uravnoteženega sistema kazalnikov nima podpore vodstva 

podjetja;  

• izobraževanje zaposlenih o značilnostih uravnoteženega sistema kazalnikov je 

pomanjkljivo ali slabo izvedeno; 

• podjetje nima jasno zastavljene strategije; 

• podjetje nima oprijemljivih ciljev; 

• pretok informacij o rezultatih uravnoteženega sistema kazalnikov skozi 

organizacijo je prepočasen ali nezadosten; 

• način vodenja je neučinkovit, zavezanost k razvoju in sodelovanju v vodstvenih 

procesih je slaba;  

• načrtovanje sistema izključno s kazalniki, ki so že bili uporabljani; 

• neučinkovita razvojna skupina, pomanjkanje komunikacije med člani; 

• uvedba uravnoteženega sistema kazalnikov samo na nivoju podjetja, brez uvedbe 

na nižjih organizacijskih nivojih; 

• prenagljeno povezovanje uravnoteženega sistema kazalnikov z managerskim 

procesom. 

Kaplan in Norton navajata, da do rezultatov, ki izpolnjujejo pričakovanja, ne bo prišlo 

brez aktivnega sodelovanja vodstva podjetja, ki mora biti tudi soglasno o vlogi 

uravnoteženega sistema kazalnikov v podjetju. (Kaplan in Norton, 2000). 
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Hendricks navaja šest elementov, ki so ključnega pomena za uspešno implementacijo 

uravnoteženega sistema kazalnikov: 

• razumevanje, da je sistem uravnoteženih kazalnikov sestavni del večjega procesa, 

ki se začne s strategijo; 

• aktivna udeleženost vrhnjega managementa v procesu implementacije sistema 

uravnoteženih kazalnikov je ključnega pomena; 

• jasna vizija izgleda, delovanja, zgradbe in uporabe sistema uravnoteženih 

kazalnikov; 

• popolna implementacija uravnoteženega sistema kazalnikov na vseh nivojih 

organizacije; 

• stalna komunikacija med vsemi nivoji v organizaciji;  

• vsakodnevna uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov kot edini način dela 

(Hendricks in drugi, 2004). 

Podjetja pri načrtovanju uravnoteženega sistema kazalnikov pogosto uporabljajo 

neustrezne kazalnike. Brown navaja naslednje:  

• fluktuacija zaposlenih, 

• udeležba pri izobraževanju, 

• letno preverjanje zadovoljstva zaposlenih, 

• pritožbe strank, 

• rezultati anketiranja strank, 

• število vrstic programske kode, ki jo napiše programer, 

• število strani, ki jih napiše na dan pisatelj ali novinar, 

• povprečna dolžina klica v klicni center (Brown, 2006). 
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Uporaba naštetih kazalnikov je lahko vprašljiva, saj je na primer odhod nesposobnih 

zaposlenih dober kazalnik. Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih in strank je enostavno, 

vendar je na osnovi rezultatov raziskav težko predvideti njihovo obnašanje v prihodnosti 

(Brown, 2006). 

Kot pomembne dejavnike, ki lahko vplivajo na potek uvajanja in uporabo 

uravnoteženega sistema kazalnikov, Rohm in Halbach omenjata naslednje: 

• pri načrtovanju morajo biti uporabljeni obstoječi sistem izobraževanja ter znanja 

in veščine; 

• podporni sistemi v organizaciji morajo biti prilagojeni; 

• stroškovna učinkovitost podpornih sistemov mora biti ocenjena; 

• potrebno je razmisliti o ukinitvi stroškovno neučinkovitih podpornih sistemov;  

• načrtovane aktivnosti morajo biti usklajene z razpoložljivimi sredstvi (Rohm in 

Halbach, 2002). 
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3  UVEDBA URAVNOTEŽENEGA SISTEMA KAZALNIKOV V 

INFORMACIJSKO PODJETJE 

Pod pojmom informacijsko podjetje razumemo, da gre za podjetje, ki tržišču nudi 

storitve in rešitve na področju informacijske tehnologije. Gre torej za podjetje, ki je 

ponudnik storitev s področja informacijske podpore, svetovanja, uvajanja raznih 

podpornih informacijskih sistemov in razvoja aplikacij, za katere tudi izvaja vzdrževanje 

in izobraževanje. 

3.1  Pomen uvedbe uravnoteženega sistema kazalnikov za informacijsko 

podjetje 

Kot smo ugotovili v uvodnem poglavju, je uspešnost podjetij močno odvisna od okolja, v 

katerem poslujejo. Slovenska podjetja poslujejo v okolju, v katerem je nujno stalno 

prilagajanje spremembam, take spremembe pa zahtevajo čas in znatna sredstva ter so 

včasih težko izvedljive. Uspešnost poslovanja je odvisna od tega, kako dobro bodo 

podjetja izkoriščala svoje vire, kot so znanje zaposlenih, inovativnost, sposobnost hitrega 

uvajanja in izkoriščanja novih tehnologij. 

Pravilno oblikovan in vpeljan uravnoteženi sistem kazalnikov podjetjem zagotavlja 

globalno konkurenčnost, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, stroškovno 

učinkovitost in kakovostno upravljanje človeških virov.  

Za informacijsko podjetje je sistem uravnoteženih kazalnikov primeren predvsem zaradi 

njegove prilagodljivosti. Oblikujejo, vpeljejo in uporabljajo ga lahko podjetja in 

organizacije vseh velikosti in dejavnosti. Podjetja najprej opredelijo vizijo in poslanstvo 

podjetja ter na podlagi tega opredelijo strateške cilje, ki so podlaga za oblikovanje 

kazalnikov. 

3.2  Predstavitev informacijskega podjetja 

Informacijsko podjetje je bilo ustanovljeno leta 2004 kot ponudnik rešitev s področja 

računalniškega inženiringa. Organizirano je kot družba z omejeno odgovornostjo. Ob 

ustanovitvi je bilo v podjetju zaposlenih 5 ljudi, ki so bili hkrati tudi družbeniki. Danes 

predstavlja družba sodobno evropsko podjetje, tako po kakovosti storitev kot tehnološki 
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opremljenosti, in v povprečju zaposluje 17 ljudi. Organizacijska shema podjetja je 

prikazana na sliki 10. Podjetje se ukvarja z načrtovanjem in izdelavo programske in 

strojne opreme za nadzor in avtomatizacijo procesov. Ukvarja se tudi s prodajo, 

projektiranjem in z izvedbo računalniško vodenih sistemov ter računalniških mrež po 

naročilu in željah naročnikov. Po prodaji nudi svojim strankam tudi vzdrževanje 

instalirane opreme. Podjetje ima lasten oddelek razvoja strojne in programske opreme ter 

oddelek proizvodnje, in sicer za izdelavo predvsem enostavnejših delov, kot so kabli, 

napajalniki in ostala instalacijska oprema. Zahtevnejše elektronske sklope izdelujejo 

zunanji specializirani izdelovalci. V oddelku proizvodnje sklope nato sestavijo in 

testirajo. Podjetje ima tudi lasten oddelek računovodstva in trženja. Za vzdrževanje 

strojne in programske opreme skrbi oddelek vzdrževanja, ki hkrati načrtuje naročene 

izvedbe projektov in jih tudi izvaja. Oddelek vzdrževanja hkrati nudi podporo oddelku 

trženja pri pripravi ponudb.  

 

Slika 10: Organizacijska shema informacijskega podjetja 

3.3  Pregled obstoječih meril za presojanje uspešnosti v informacijskem 

podjetju 

"Smiselnost uporabe računovodskih kazalnikov je predvsem v tem, da izkazi ne povedo 

dovolj, ali je bilo določeno podjetje poslovno uspešno in ali posluje v ugodnih razmerah. 

Tako na primer absolutna vrednost dobička ni zadovoljiv kazalec uspešnosti podjetja, saj 

je pomembno, s kolikimi sredstvi oziroma kapitalom je bil dosežen. Enako velja za dolg, 
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ki ga ima podjetje. Lahko je velik po absolutni vrednosti, vendar je glede na celotno 

obveznost do virov sredstev njegov delež v okvirnih mejah. " (Benedik, 2003, str. 2) 

V informacijskem podjetju ugotavljajo uspešnost poslovanja na osnovi računovodskih 

informacij z mesečno analizo poslovanja, ki temelji na računovodskih izkazih, to je 

izkazu poslovnega izida, bilanci stanja in iz njiju izpeljanem izkazu finančnih tokov. 

Računovodske informacije o poslovanju pridobijo na tri osnovne načine: 

• Z vodoravno analizo dobijo informacije o velikosti, smeri in relativni 

pomembnosti sprememb posameznih postavk glede na preteklo obdobje. Za 

vsako postavko v bilanci stanja se izračuna odstotek spremembe stanja glede na 

prejšnje leto, postavke v izkazu bilance stanja in izkazu poslovnega izida se 

primerjajo z istovrstnimi postavkami v preteklem obdobju. 

• Z navpično analizo, kjer se postavke v bilanci stanja prikazujejo kot relativni 

deleži glede na bilančno vsoto in se vsaka postavka iz izkaza poslovnega izida 

izrazi kot odstotek od celotnih prihodkov oziroma odhodkov. 

• S pomočjo finančnih kazalnikov, izračunanih na osnovi podatkov iz obeh 

temeljnih računovodskih izkazov. 

Pri finančnem načinu presojanja uspešnosti podjetja se kazalniki delijo na: 

• kazalnike stanja financiranja (vlaganja), 

• kazalnike stanja investiranja (naložbe), 

• kazalnike vodoravnega finančnega ustroja, 

• kazalnike obračanja, kazalnike gospodarnosti in dobičkonosnosti. 

V prilogi 2 so v tabeli 13 navedeni temeljni finančni kazalniki, ki podjetju lahko služijo 

kot pripomoček za analiziranje uspešnosti v podjetju. 

"Ključno vprašanje uspešne računovodske analize je v izboru kazalnikov. Izbor 

kazalnikov je odvisen od namena analize uporabnika. Uporaba prevelikega števila 

kazalnikov zmanjšuje eno glavnih prednosti tovrstne analize, ki je v zgoščenosti 

informacij o podjetju. 
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 Čeprav so stroški računanja velikega števila kazalnikov neznatni, pa je vprašljivo, ali 

preobsežno število kazalnikov kakovostno doprinese k analizi: informacijska 

prezasičenost onemogoča osredotočenje na pomembne značilnosti poslovanja, modeli 

predvidevanja, ki vsebujejo visoko korelirane kazalnike, pa postanejo nestabilni in 

otežkočajo interpretacijo." (Slapničar, 2003, str. 1) 

Slabosti analize s kazalniki se odražajo v nepovezanosti kazalnikov s strategijo. 

Obstoječi sistem kazalnikov je preveč finančno orientiran, saj se namenja premalo 

pozornosti nefinančnim vidikom in njihovim kazalnikom. V nadaljevanju je prikazana 

analiza poslovanje podjetja v zadnjih dveh letih. Gibanje kategorij iz izkaza poslovnega 

izida za leti 2007 in 2008 je prikazano v tabeli 3. Razloženo je tudi spreminjanje 

določenih postavk izkaza poslovnega izida in bilance stanja. 

Tabela 3: Gibanje kategorij iz izkaza poslovnega izida za leti 2007 in 2008 (AJPES, 

2009) 

 2007 2008 Indeks 07/08 

Poslovni prihodki 2.993.827 € 2.978.291 € ↓ 99 

Odhodki poslovanja 1.707.406 € 2.649.969 € ↑ 154 

Finančni prihodki 43.562 € 22.180 € ↓ 196 

Finančni odhodki 1.707.406 € 2.649.969 € ↑ 155 

Drugi prihodki 935 € 429 € ↓ 217 

Drugi odhodki 1435 € 898 € ↓ 159 

V postavki poslovni prihodki so zajeti prihodki na osnovi fakturirane realizacije od 

prodaje strojne in programske opreme ter prihodki iz pogodbenega vzdrževanja 

instalirane opreme. S kazalnikom rasti prihodkov so v podjetju primerjali prihodke od 

prodaje v letu 2008 s prihodki od prodaje v letu 2007. 

Ugotovili so, da so se prihodki zmanjšali za 1 %. V tem letu zastavljenega cilja prodaje v 

višini 3.100.000 € niso dosegli. Odhodki poslovanja so sestavljeni iz proizvajalnih 

stroškov, nabavne vrednosti prodanega blaga in neposrednih stroškov prodaje, nastalih v 

obračunskem obdobju. Iz tabele 3 je razvidno, da so se odhodki poslovanja povečali za 

54 %.  
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 Finančni prihodki izkazujejo prihodke od obresti, ki izhajajo iz naslova zaračunanih 

obresti za dana posojila, za pozitivno stanje na transakcijskem računu, od prejetih 

subvencij itd. Finančni prihodki so se zmanjšali za 96 %. Finančni odhodki so odhodki 

za financiranje in odhodki za naložbenje. Prve sestavljajo predvsem stroški plačanih 

obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov. Ta 

postavka se je povečala za 55 % zaradi plačila obresti na prejete kredite. Eden od 

pomembnejših kazalnikov, ki zanimajo lastnike podjetja, saj pokaže, kako je podjetje 

poslovalo z lastnimi vložki, je čista dobičkonostnost kapitala (angl. ROE–return on 

equity);  izračuna se  po enačbi (1). 

ROE =  
Č���� ������	� �
��
�����č	� �������

(��
 č������ ������	��� �
��� ���č���	���� ����)

                                   (1) 

 

Izračun dobičkonosnosti kapitala za leti 2007 in 2008 je prikazan v tabeli 4. 

Tabela 4:  Dobičkonosnost kapitala 

Leto Dobičkonosnost kapitala (ROE) 
2007 96,05% 
2008 20,22 % 

Kazalnik, ki pokaže, kako uspešno je podjetje upravljalo s sredstvi, je čista 

dobičkonosnost sredstev (angl. ROA–return on assets); izračuna se po enačbi (2). 

Izračun dobičkonosnosti sredstev za leti 2007 in 2008 je prikazan v tabeli 5. 

ROA =  
Č���� ������	� �
��

�����č	� ���	�� �������
                                                                      (2) 

 

Tabela 5: Dobičkonosnost sredstev 

Leto Dobičkonosnost sredstev (ROA) 
2007 51,20 % 
2008 15,50 % 

Na sliki 11 je prikazano gibanje poslovnih prihodkov in odhodkov iz poslovanja za leti 

2007 in 2008, slika 12  prikazuje gibanje finančnih prihodkov in odhodkov. 
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Slika 11: Gibanje poslovnih prihodkov in odhodkov iz poslovanja 

 

 

Slika 12: Gibanje finančnih prihodkov in odhodkov iz poslovanja 

V tabeli 6 so navedene vrednosti stroškov materiala in storitev, ki so se povečale za 63 

%. Razlog za takšno rast so investicije in nabave materiala za izpolnitev naročil. V 

podjetju so morali dodatno zaposlovati. V letu 2007 je bilo v podjetju 12 zaposlenih. V 

začetku leta 2008 so dodatno zaposlili 4 delavce za določen čas. S tem so se  povečali 

stroški dela za 25 %.  
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Tabela 6:  Pregled gibanja kategorij stroškov iz izkaza poslovnega izida (AJPES, 2009) 

 

 2007 2008 Indeks 07/08 

Stroški materiala in storitev 1.329.389 € 2.178.994 € ↑ 163 

Stroški dela 326.017 € 409.054 € ↑ 125 

Amortizacija 50.565 € 61.023 € ↑ 120 

 

 

 

Slika 13: Gibanje stroškov dela ter stroškov materiala in storitev 

Slika 13 prikazuje gibanje stroškov dela ter stroškov materiala in storitev v letih 2007 in 

2008. Stroški materiala in storitev so v letu 2008 narasli zaradi novih naročil in 

pričakovane širitve poslovanja na zunanje trge. V tem letu je podjetje tudi najemalo 

zunanje kapacitete (angl. outsourcing) za dodelavo novih produktov in za razvoj 

posameznih segmentov nove programske opreme za uporabo na strojnem in 

aplikativnem nivoju. 

V podjetju uporabljajo za obračun amortizacije metodo enakomernega časovnega 

amortiziranja. Amortizacijska osnova je pri enakomernem časovnem amortiziranju enaka 

amortizirljivemu znesku. Amortizacijske stopnje so določene na osnovi pričakovane 

dobe koristnosti. Vrednost amortizacije se je spremenila za 20 % zaradi investiranja v 

nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja.  
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Tabela 7: Bilanca stanja – aktiva za leti 2007 in 2008 (AJPES, 2009) 

 2007 2008 Indeks 07/08 

SREDSTVA 2.003.627 € 1.771.686 € ↓88 

DOLGOROČNA SREDSTVA 266.784 € 284.583 € ↑106 

Neopredmetena sredstva 63.553 € 82.586 € ↑130 

Opredmetena sredstva 203.231 € 201.997 € ↓99 

KRATKOROČNA 
SREDSTVA 

1.653.622 € 1.430.560 € ↓86 

Zaloge 429.868 € 369.958 € ↓86 

Kratkoročne finančne naložbe 475.273 € 230.055 € ↓48 

Kratkoročne poslovne terjatve 675.429 € 743.161 € ↑110 

Denarna sredstva 73.052 € 87.386 € ↑119 

V tabeli 7 so navedene vrednosti postavk iz bilance stanja, in sicer aktive za leti 2007 in 

2008. Opredmetena osnovna sredstva, izkazana v poslovnih knjigah, so v celoti v lasti 

podjetja. Neopredmetena sredstva so se povečala za 30 % zaradi povečanja dolgoročnega 

razvoja novih produktov. Kratkoročna sredstva so se zmanjšala za 14 % zaradi 

zmanjšanja zaloge materiala in zmanjšanja kratkoročnih finančnih naložb. Zaloge so se 

zmanjšale za 14 % zaradi uvedbe novih produktov. S tem se je zmanjšala količina 

sestavnih delov, ki jih podjetje naroča v količinah, potrebnih za izvedbo naročila. Med 

denarnimi sredstvi so izkazana sredstva, hranjena na transakcijskih računih bank in 

razpoložljiva takoj. V letu 2008 so se povečala za 19,6 % na 87.386 €. 
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Tabela 8:  Bilanca stanja–pasiva za leti 2007 in 2008 (AJPES, 2009) 

 2007 2008 Indeks 07/08 

OBVEZNOSTI 2.003.627 € 1.771.686 € ↓88 

KAPITAL 1.082.365 € 1.356.447 € ↑125 

Osnovni kapital 42.725 € 42.725 € 100 

Čisti poslovni izid poslovnega 
leta 

1.039.613 € 274.082 € ↓26 

KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI 

921.262 € 415.239 € ↓45 

Kratkoročne finančne 
obveznosti 

0 € 0 € 0 

Kratkoročne poslovne 
obveznosti 

921.262 € 415.239 € ↓45 

V tabeli 8 so prikazane vrednosti pasive za leto 2007 in 2008. Obveznosti so se 

zmanjšale za 12 %. Osnovni kapital je izkazan v višini, vpisani v register ob ustanovitvi 

podjetja. V podjetju poslujejo z dobičkom. V letu 2007 je podjetje pridobilo več novih 

strank  in doseglo  dobiček 1.039.613 €. Čisti prihodki iz prodaje proizvodov in storitev 

za leto 2007 znašajo 2.956.111 €. V letu 2008 je dobiček padel  na 274.082 €. V tem letu 

niso dosegli planiranih prihodkov v višini 3.100.000 €, ampak le 2.978.291 €. 

Zmanjšanje dobička pa je tudi posledica povečanja stroškov storitev v omenjenem letu. 

V letu 2008 je podjetje precej sredstev namenilo tudi za intenzivne tržne aktivnosti na 

novih trgih. 

3.4 Oblikovanje poslanstva, vizije, strategije in ciljev informacijskega 

podjetja 

Uravnoteženi sistem kazalnikov bodo v informacijskem podjetju postopoma uvedli na 

osnovi štirih glavnih korakov:  

• opredelitev vizije, poslanstva in strateških ciljev podjetja, 

• povezovanje vizije in poslanstva podjetja s strateškimi cilji, 

• oblikovanje uravnoteženega sistema kazalnikov znotraj štirih vidikov, 

• določitev sprejemljivih velikosti kazalnikov. 
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Oblikovali so informacijskemu podjetju prilagojene elemente poslanstva, vizije, 

strateških ciljev in temeljnih vrednot: 

• Poslanstvo informacijskega podjetja je zagotoviti stabilen donos lastnikom in 

finančno varnost zaposlenim. 

• Vizija informacijskega podjetja je obdržati in hkrati povečati svojo pozicijo na 

slovenskem tržišču in vzporedno širiti tržne aktivnosti v tujino. Pri doseganju 

dolgoročnih ciljev največji pomen pripisujemo zaposlenim, ki jim je omogočeno 

pridobivanje novih znanj in izkušenj.  

Strategije informacijskega podjetja: 

• skrb za konkurenčnost produktov in storitev s povečanjem produktivnosti in 

znižanjem stroškov, 

• neprestano izboljševanje proizvodnih procesov in storitev, proizvodov ter 

poprodajnih storitev,  

• sprejemanje odločitev, usmerjenih v doseganje in preseganje zadovoljstva 

odjemalcev ter dobaviteljev, 

• zagotavljanje finančnih virov za nemoteno in konkurenčno poslovanje, 

• razvoj novih proizvodov, izpopolnjevanje kakovosti storitev, 

• razvijanje in skrb za vzdrževanje inovacijske klime v podjetju, investiranje v 

tehnologijo,  

• vključevanje zaposlenih v proces izobraževanja in stalnih izboljšav. 

Strateški cilji: 

• zmanjšati ključne stroške in povečati prihodke, 

• biti najboljši ponudnik ter dobavitelj proizvodov in storitev na ciljnih trgih, 

• spodbujati inovativnost in osebni razvoj zaposlenih, 

• zagotavljati odličnost, kakovost in usmerjenost k rezultatom. 
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Tržni cilji: 

• posvečati večjo pozornost večjim strankam in povečati prepoznavnost blagovne 

znamke, 

• povečati operativno učinkovitost in poiskati nove ciljne skupine kupcev, 

• povečati fleksibilnost in odzivnost na zahteve in spremembe tržišča, 

• nadzorovati stroške trženja in skrbeti za izpolnjevanje naročil v dogovorjenih rokih. 

Operativni cilj je rast prodaje za 20 % na letni ravni. 

Temeljne vrednote informacijskega podjetja so pripadnost podjetju, postavljanje 

zahtevnih ciljev, vztrajnost pri doseganju zastavljenih ciljev, medsebojno spoštovanje, 

upoštevanje etičnih in moralnih vrednot, enakopravnost ne glede na spol, narodnost, 

vero, medsebojno sodelovanje in vzpodbujanje pri delu, samoiniciativnost, vztrajnost in 

poštenost. 

3.5 Oblikovanje uravnoteženega sistema kazalnikov v informacijskem 

podjetju 

“Vsaka organizacija je edinstvena in zato mora slediti svoji lastni poti pri oblikovanju 

uravnoteženega sistema kazalnikov.” (Kaplan in Norton, 2000, str. 317)  

V prilogi 3 so v tabelah 14, 15, 16 in 17 prikazani obrazci vseh štirih vidikov, pri čemer 

je poleg opisa kazalcev naveden tudi način prikaza rezultatov posameznega kazalca, 

periodika, v kateri se kazalec ovrednoti, cilji in rezultati za obravnavano leto. Ciljne 

vrednosti posameznih kazalcev bodo določene pred začetkom uvajanja uravnoteženega 

sistema kazalnikov. 
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3.5.1  Kazalniki za finančni vidik 

Namen finančnega vidika je predvsem učinkovito ravnanje z denarnimi sredstvi. V 

informacijskem podjetju so oblikovali kazalnike v okviru finančnega vidika. Finančne 

cilje so v podjetju hitro določili, saj so za večino finančnih kazalnikov obstajali podatki 

iz preteklih obdobij. V okviru finančnega vidika so za informacijsko podjetje oblikovali 

šest skupin kazalnikov; prikazali smo jih v tabeli 9 : 

• kazalniki finančne stabilnosti in likvidnosti, 

• kazalniki gospodarnosti, 

• kazalniki dobičkonosnosti, 

• kazalniki obračanja, 

• kazalniki financiranja, 

• kazalniki uspešnosti. 

Kazalnika F 2.1 in F 2.2 sta v tabelah 9 in 14 prikazana tako, kot ju predstavljajo 

Slovenski računovodski standardi. Za koeficient čiste donosnosti sredstev F 2.1 se 

pogosto uporablja angleška kratica ROA (return on assets), kazalnik F 2.2 je kazalnik 

čiste dobičkonosnosti kapitala; pogosto se zanj uporablja angleška kratica ROE (return 

on equity).  
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Tabela 9: Kazalniki za finančni vidik 

1. FINANČNI VIDIK 
STRATEŠKA USMERITEV: Učinkovito ravnanje z denarnimi sredstvi 

STRATEŠKI CILJ KAZALNIKI OPIS 

F
1 

Likvidnost podjetja 

F 1.1   Kratkoročni koeficient  
kratkoročna sredstva/kratkoročne 
obveznosti  

F 1.2   Pospešeni koeficient  
kratkoročna sredstva zmanjšana za  
zaloge/kratkoročne obveznosti 

Finančna stabilnost 

F 1.3   Koeficient terjatveno–obveznostnega 
razmerja 

terjatve do kupcev/obveznosti do 
dobaviteljev  

F 1.4   Kazalnik financiranja (kapital/obveznosti do virov 
sredstev)*100 

F
2 

Dobičkonosnost -

rentabilnost 

F 2.1   Koeficient čiste donosnosti sredstev 
(ROA) 

vsota čistega dobička, povečana za 
dane obresti v poslovnem 
letu/povprečna sredstva 

F 2.2   Koeficient čiste dobičkonosnosti  
sredstev (ROE) 

čisti dobiček v poslovnem letu/ 
povprečni kapital (brez čistega 
poslovnega izida obravnavanega 
leta) 

F
3 

Ugodnejši viri 

financiranja 

F 3.1   Stopnja dolžniškosti financiranja 
(dolgovi/ obveznosti do virov 
sredstev)*100 

F 3.2   Koeficient razmerja med dolgovi in 
kapitalom  

dolgovi/kapital 

F
4 Obračanje 

F 4.1   Koeficient obračanja zalog   
porabljeni material in deli v letu 
dni/povprečna zaloga materiala in 
delov  

F 4.2   Koeficient obračanja terjatev  
prejemki od kupcev v letu 
dni/povprečno stanje terjatev do 
kupcev 

F 4.3   Koeficient obračanja obveznosti do 
dobaviteljev  

stroški materiala in delov, povečani 
za stroške storitev/povprečno stanje 
obveznosti do dobaviteljev 

F 4.4   Koeficient obračanja obratnih sredstev 
poslovni odhodki v letu dni brez 
amortizacije/povprečno stanje 
obratnih sredstev 

F
5 Gospodarnost 

F 5.1   Koeficient gospodarnosti poslovanja poslovni prihodki/poslovni odhodki 

F 5.2   Stopnja dobičkovnosti prihodkov 
(poslovni dobiček/ poslovni 

prihodki)*100 

 F
6 Uspešnost 

F 6.1   Kazalnik rasti prihodkov 
(prihodki od prodaje za 
tekočeleto/prihodki od prodaje za 
preteklo leto)*100 

F 6.2   Stopnja rasti  povprečne vrednosti 
prodaje 

(število razširjenih nakupov 
kupcev/vsi nakupi kupcev)*100 
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3.5.2  Kazalniki za vidik poslovanja s strankami 

Cilj vidika poslovanja s strankami v informacijskem podjetju je zadovoljen kupec. V 

informacijskem podjetju so kazalnike v okviru tega vidika oblikovali na novo v skladu z 

oblikovanjem uravnoteženega sistema kazalnikov, in sicer glede na vizijo, poslanstvo, 

cilje in strateško usmeritev ter glede na značilnosti informacijskega podjetja, proizvodno 

dejavnost in skupine kupcev. Strategija podjetja z vidika poslovanja s strankami bo 

temeljila na dveh smernicah: iz smeri odjemalcev in smeri dobaviteljev. Kazalniki, ki  so 

uporabljeni  pri vidiku poslovanja s strankami, omogočajo podjetju analizo preteklega 

poslovanja in odnosov z dobavitelji in odjemalci. Z njihovo pomočjo bodo v podjetju 

uspešno urejali medsebojne odnose v prihodnosti. 

Ugotavljanje zadovoljstva strank bodo v podjetju izvedli na koncu poslovnega leta z 

anketnim vprašalnikom. Anketni vprašalnik bo oblikovan glede vrsto prodanih 

produktov v preteklem poslovnem letu in glede na strukturo obstoječih in novih strank. 

V okviru vidika poslovanja s strankami so v informacijskem podjetju oblikovali štiri 

skupine kazalnikov, ki so prikazani v tabeli 10: 

• kazalniki izboljšanja razmerja vrednost – cena, 

• kazalniki pridobivanja kupcev, 

• kazalniki doseganja zvestobe kupcev, 

• kazalniki dobičkonosnosti kupcev. 
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Tabela 10: Kazalniki za vidik poslovanja s strankami 

2. VIDIK POSLOVANJA S STRANKAMI 
STRATEŠKA USMERITEV: Zadovoljni kupci 
STRATEŠKI CILJ KAZALNIKI OPIS 

S
1 Izboljšanje razmerja 

vrednost/cena 
S 1.1   Koeficient razmerja med vrednostjo in 

ceno 
polna lastna cena izdelka/za kupca  
sprejemljiva cena 

S
2 Pridobivanje kupcev 

S 2.1   Koeficient novo pridobljenih kupcev 
delež novo pridobljenih kupcev vsi   
kupci 

S 2.2   Prihodki novih kupcev 
(prihodki novih kupcev/vsi 
prihodki)*100 

S 2.3   Obisk spletnih strani 
števec obiskov strani, raziskava o 
kakovosti spletnih strani med kupci 
in potencialnimi kupci 

S
3 

Doseganje zvestobe 

kupcev 

S 3.1   Delež prihodkov po ključnih kupcih 
(prihodki ključnega kupca/vsi 
prihodki)*100 

S 3.2   Stopnja  zadovoljstva kupcev anketa o zadovoljstvu kupcev 

S 3.3   Koeficient reklamacij po posameznih 
kupcih 

odstotek reklamacij glede na 
dobave/vse reklamacije 

S 3.4   Zadovoljstvo in zvestoba kupcev anketa o zadovoljstvu kupcev 

S 3.5   Koeficient stalnosti kupcev 
število stalnih kupcev v začetku 
preteklega leta/število stalnih 
kupcevv začetku tekočega leta 

S 3.6   Koeficient rasti posameznega kupca 

nakup na posameznega kupca v 
tekočem obdobju/nakup na 
posameznega kupca v preteklem 
obdobju 

S 3.7   Delež dobav v dogovorjenem roku 
(število pravočasnih dobav/vse 
dobave) *100 

S
4 Dobičkonosnost kupcev 

S 4.1   Koeficient realiziranega dobička od 
prodaje posameznemu kupcu 

plačana vrednost naročila/ 
dejanskistroški izdelave 

S 4.2   Stopnja dobičkovnosti prihodkov 
novega kupca 

(dobiček iz prodaje novim 
kupcem/prihodki iz prodaje novim 
kupcem)*100 
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3.5.3  Kazalniki za vidik notranjih poslovnih procesov 

Informacijsko podjetje mora znotraj vidika notranjih poslovnih procesov opredeliti 

ključne procese, ki bodo zagotavljali izpolnitev zastavljenih ciljev. To bo podjetju 

omogočalo ohraniti zveste in zadovoljne kupce in s tem uspešno poslovanje. Strateška 

usmeritev vidika notranjih poslovnih procesov so učinkovito poslovanje, kakovostni 

izdelki in sprejemljivi stroški. Kazalnike so oblikovali glede na vizijo, poslovne cilje in 

strateško usmeritev ter glede na posebnosti informacijskega podjetja in njegovo 

dejavnost, storitve in kupce. 

V okviru vidika notranjih poslovnih procesov so v informacijskem podjetju oblikovali tri 

skupine kazalnikov, ki so jih prikazani v tabeli 11: 

• kazalniki izboljšanja in optimizacije inovacij, 

• kazalniki izboljšanja in optimizacije delovnih procesov, 

• kazalniki zagotavljanja poprodajnih storitev. 
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Tabela 11: Kazalniki za vidik notranjih poslovnih procesov 

3. VIDIK NOTRANJIH POSLOVNIH PROCESOV 
STRATEŠKA USMERITEV: Zagotavljanje visoke kakovosti, razvojne ter tržne podpore 

STRATEŠKI CILJ KAZALNIKI OPIS 

N
1 

Izboljšanje procesa  

inovacij 

N 1.1  Delež investicij v tehnologijo 
(vložena sredstva v razvoj novih 
tehnologij/vsa vložena sredstva v 
podjetju) * 100 

N 1.2   Čas  potreben za razvoj novega 
proizvoda 

čas, ki je potekel od ideje do 
dejanske zasnove novega proizvoda 

N 1.3   Delež novih inovativnih proizvodov 
(število uspešno izvedenih 
inovacij/število vseh idej in 
predlogov)*100 

N 1.4   Delež prodaje novih proizvodov  
(št. prodanih novih proizvodov/št. 
vseh prodanih proizvodov)* 100 

N 1.5   Čas pokritja stroškov novega 
proizvoda 

čas od začetka razvoja do točke, ko 
proizvod začne podjetju prinašati 
dobiček 

N
2 

Optimizacija  

proizvodnega procesa 

N 2.1   Delež  standardiziranih  procesov 
(število standardiziranih 
procesov/vsi procesi)*100 

N 2.2   Stopnja izrabe proizvodnih 
zmogljivosti 

(zasedenost proizvodnih 
kapacitet/razpoložljiv fond ur) * 
100 

N 2.3   Produktivnost (prodaja/število zaposlenih)*100 

N 2.4   Odzivnost 
povprečni čas od naročila do 
dejanske izvedbe naročila 

N 2.5   Koeficient kakovosti proizvodov in 
storitev 

(število reklamiranih proizv./število 
prodanih proizvodov)*100 

N 2.6   Delež stroškov dela na proizvod 
(strošek dela na posamezni 
proizvod/celotni stroški dela)*100 

N 2.7   Delež stroškov materiala na proizvod 
(stroški materiala na posamezni 
proizvod/skupni stroški 
materiala)*100 

N 2.8   Dodana vrednost na zaposlenega 
(kosmati donos–stroški materiala–
stroški storitev–ostali poslovni 
stroški/število zaposlenih)*100 

N 2.9   Višina stroškov  kakovosti 

delež celotnih stroškov 
zagotavljanja 
kakovosti v prodajni funkciji 

N
3 

Optimizacija poprodajnih 

storitev 

N 3.1   Koeficient okvar in reklamacij 
število reklamacij/število 
vsehprodanih proizvodov 

N 3.2   Delež stroškov garancijskih ali 
reklamacijskih  popravil 

(stroški naknadnih popravil/skupni 
stroški proizvodnje)*100 

N 3.3   Delež stroškov izterjav in sodnih 
sporov  

(znesek terjatev/celotna sredstva )* 
100 
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3.5.4  Kazalniki za vidik učenja in rasti 

V okviru vidika učenja in rasti so strateška usmeritev informacijskega podjetja strokovno 

usposobljeni in motivirani zaposleni, ki so temelj za uresničevanje postavljenih ciljev in 

usmeritev.  

V informacijskem podjetju posvečajo posebno pozornost zadovoljstvu zaposlenih. 

Pomembno je, da se v podjetju ugotovi, kako so zaposleni zadovoljni z delovnim 

mestom, delovnim časom, s plačilom, z vodstvom podjetja, s sodelavci ter z možnostjo 

napredovanja. Vsako podjetje mora razviti lastno strategijo ravnanja s človeškimi viri in 

svoj sistem nagrajevanja. Posebej pomembno je ustvarjalno medsebojno sodelovanje, 

motivacija, skrb za zdravo in varno delovno okolje in zdravje zaposlenih.  

Ugotavljanje oziroma merjenje zadovoljstva zaposlenih je najlažje izmeriti z anketnim 

vprašalnikom, ki mora biti kratek in razumljiv. V podjetju so oblikovali vprašalnik z 

vprašanji zaprtega tipa, pri čemer bi zaposleni pri vsaki trditvi, glede na stopnjo 

strinjanja izbrali ustrezno oceno od 1 do 5. Anketa se bo izvajala enkrat letno, anketni 

vprašalnik pa je prikazan v prilogi 4. 

Oblikovali so tri skupine kazalnikov, ki smo jih prikazali v tabeli 12: 

• kazalniki dviga sposobnosti zaposlenih, 

• kazalniki dviga dostopnosti strateških informacij, 

• kazalniki dviga motiviranosti in avtonomnosti zaposlenih. 
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Tabela 12: Kazalniki za vidik učenja in rasti 

 
4. VIDIK UČENJA IN RASTI 

STRATEŠKA USMERITEV: Strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni 
STRATEŠKI CILJ KAZALNIKI OPIS 

U
1 

Dvig dostopnosti do 

informacij 
U 1.1   Kazalnik stopnje kakovosti 

komunikacije 
število procesov, v katerih se pojavi 
pomanjkanje informacij 

U
2 

Dvig sposobnosti 

zaposlenih 

U 2.1   Kazalnik povečanja števila ur 
namenjenih izobraževanju zaposlenih 

(št. izobraževalnih ur v tekočem 
letu/št. izobraževalnih ur v 
preteklem letu)*100 

U 2.2   Koeficient učinkov izobraževanja na 
število reklamacij 

število reklamacij na zaposlenega v 
tekočem letu/število reklamacij na 
zaposlenega v preteklem letu 

U 2.3   Koeficient kakovosti dela  
število vseh reklamacij/število 
zaposlenih 

U 2.4   Delež opravljenih efektivnih ur  
(število efektivnih ur v tekočem 
letu/vse delovne ure v tekočem 
letu)*100 

U
3 

Dvig motiviranosti in 
samostojnosti 
zaposlenih 

U 3.1   Kazalnik zadovoljstva  zaposlenih anketa o zadovoljstvu zaposlenih 

U 3.2   Stopnja fluktuacije  
(št. odpovedi pogodb o 
zaposlitvi/št.zaposlenih)*100 

U 3.3   Kazalnik uresničenih idej za 
izboljšanje  kakovosti 

število predlaganih idej zaposlenih 
za izboljšanje kakovosti–število 
realiziranih idej 
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4  ZAKLJUČEK 

Kot smo opisali v uvodnem poglavju, se v sodobnem poslovnem okolju odražajo 

nenehne, hitre tržne spremembe in hud boj za obstanek. Nobeno podjetje ni varno, ne 

glede na dodano vrednost na zaposlenega ali tehnološko opremljenost. Povpraševanje 

določa možnost preživetja in vpliva na stanje v gospodarstvu.  

Podjetja, ki želijo poslovati in preživeti na zahtevnih svetovnih trgih, morajo biti 

prilagodljiva, saj jim le tak pristop omogoča pravočasno odzivanje na spremembe v 

okolju. Vedno nove zahteve trga silijo podjetja k nenehnemu iskanju konkurenčnih 

prednosti in izboljšav na vseh področjih poslovanja. To lahko dosežejo samo s 

pravočasnimi in z uporabnimi informacijami, ki kažejo realno stanje poslovanja podjetja. 

Za učinkovito merjenje uspešnosti poslovanja samo finančni kazalniki ne zadoščajo več, 

saj temeljijo na preteklih podatkih in ne dajejo ustreznih smernic za poslovanje v 

prihodnosti. V današnjem poslovnem okolju so zato potrebne nove metode merjenja, ki 

poleg finančnih upoštevajo tudi nefinančne kazalnike. 

Ključne slabosti finančnih meril se kažejo predvsem v kratkoročnosti merjenja. V tem 

primeru gre torej za kazalnike z zamikom, ki kažejo rezultate namesto vzrokov za nastalo 

stanje in hkrati podpirajo večjo usmerjenost v kratkoročne učinke. Zaradi svoje finančne 

usmerjenosti so za spremljanje uspešnosti poslovanja v današnjem času nezadostni in 

neustrezni. Zaradi zahtev poslovnega okolja, je prišlo do razvoja novih sodobnih 

sistemov za merjenje uspešnosti poslovanja podjetja. Eden izmed njih je tudi 

uravnoteženi sistem kazalnikov, ki ga v diplomski nalogi podrobneje obravnavamo. Gre 

za sistem, ki poleg finančnih spremlja tudi nefinančne kazalnike. Poleg finančnega 

vidika tako zajema še tri druge vidike. Ti so: vidik poslovanja s strankami, vidik 

notranjih procesov ter vidik učenja in rasti. Največja prednost tega sistema pred 

tradicionalnimi metodami je vsekakor v dolgoročnosti merjenja uspešnosti. Prednost tega 

sistema je tudi v merjenju nefinančnih kazalnikov, usmerjenosti v strategijo, povezanosti 

področij poslovanja, uporabnosti pridobljenih informacij in možnosti uporabe v podjetjih 

vseh velikosti. Slabosti pa se kažejo predvsem v nujnosti zavzetega sodelovanja vseh 

zaposlenih in največji možni podpori vodstva podjetja. V okviru naloge smo poleg zgoraj 

omenjenih prednosti in slabosti sistema podrobneje predstavili tudi vse štiri vidike ter po 

korakih opisali način vpeljave sistema v podjetje. Predstavitev uravnoteženega sistema 



45 
 

kazalnikov v prvem delu diplomske naloge nam je služila kot podlaga za oblikovanje 

nabora kazalcev za informacijsko storitveno podjetje.  

V času izdelave naloge smo prišli do spoznanja, da mora biti podjetje, ki ima namen 

vpeljati uravnoteženi sistem kazalnikov, pozorno predvsem na oblikovanje in določitev 

poslanstva, vizije in strategije podjetja. Šele ko so jasno določeni strateški cilji in 

strategija, lahko v podjetju oblikujejo ustrezen splet kazalnikov, ki jih želijo spremljati.  

Najpogostejše napake in težave podjetij pri oblikovanju in vpeljavi uravnoteženega 

sistema kazalnikov so v premalo izdelani strategiji podjetja, pomanjkanju komunikacije, 

izbiri slabega nabora kazalnikov in neustreznem časovnem okviru uvedbe sistema. 

Posledica vseh teh napak in težav je oblikovanje in vpeljava uravnoteženega sistema 

kazalnikov, ki v končni fazi podjetju povzroči izgubo znatnih sredstev in časa brez 

želenih rezultatov in informacij. Podjetje, ki želi dolgoročno in uspešno uporabljati 

uravnoteženi sistem kazalnikov, ga mora vključiti v vse ravni podjetja. 

Sistem uravnoteženih kazalnikov potrebuje za svoje delovanje točne in pravočasne 

podatke. Pridobiva jih iz svojega poslovanja in iz okolja, v katerem posluje. Sistema 

uravnoteženih kazalnikov ni mogoče vzpostaviti brez pravočasnih in točnih informacij. 

Izkušnje iz uvajanja sistemov uravnoteženih kazalnikov so pokazale na težave, povezane 

s pomanjkljivimi viri podatkov in informacij. Da do tega ne bi prihajalo, je smiselno 

razmisliti o vzpostavitvi novega informacijskega sistema za podporo procesom v 

podjetju.  

V zadnjem poglavju smo predstavili in opisali izbran nabor kazalnikov, ki bi jih lahko 

obravnavano informacijsko podjetje vključilo v svoj sistem uravnoteženega sistema 

kazalnikov. V podjetju se zavedamo, da mora vsako podjetje najti tiste kazalnike, ki so 

primerni za uresničitev njegovega poslanstva in da univerzalne rešitve ne obstajajo. 

Uvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov je dolgotrajen proces, ki terja številne 

spremembe tako na organizacijskem kot tudi na tehnološkem področju. Kot smo v delu 

nekajkrat navedli, je uravnoteženi sistem kazalnikov nov način življenja podjetja in nov 

način razmišljanja, ki ga morajo prevzeti vsi zaposleni v podjetju.  
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PRILOGA 1: ČASOVNI OKVIR  ZA UVEDBO URAVNOTEŽENEGA 
SISTEMA KAZALNIKOV 

 
 
 
 

 
 
Slika 14: Časovni okvir za uvedbo uravnoteženega sistema kazalnikov (Kaplan in    
Norton, 2000, str. 325) 
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PRILOGA 2: TEMELJNI FINANČNI KAZALNIKI 

 
Tabela 13: Temeljni finančni kazalniki 

Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja 
• kratkoročni koeficient (kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti) 
• hitri koeficient (neposredna pokritost kratkoročnih obveznosti) 
• pospešeni koeficient (pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti) 
• kapitalska in dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev 
• razmerje med kratkoročnimi terjatvami in obveznostmi 
• kapitalska pokritost dolgoročnih sredstev 
• delež kapitala v financiranju, kapitalska pokritost osnovnih sredstev 
• kapitalska in dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in normalnih zalog 

Kazalniki stanja financiranja 
• delež kapitala v financiranju 
• delež dolgov v financiranju 
• delež pasivnih časovnih razmejitev v financiranju 
• delež trajnega in dolgoročnega financiranja 
• delež kratkoročnega financiranja 
• delež osnovnega kapitala v kapitalu 

Kazalniki stanja investiranja 
• delež osnovnih sredstev 
• delež obratnih sredstev 
• delež finančnih naložb 
• delež dolgoročnih sredstev 
• delež kratkoročnih sredstev 

Kazalniki obračanja 
• obračanje osnovnih sredstev 
• obračanje zalog materiala, proizvodov, trgovskega blaga 
• obračanje terjatev do kupcev 
• zaloga proizvodov glede na mesečno prodajo 
• trajanje kupcem danih kreditov v dnevih 

Kazalniki gospodarnosti 
• koeficient gospodarnosti poslovanja 
• koeficient celotne gospodarnosti 
• stopnja proizvajalne stroškovnosti poslovnih prihodkov 
• stopnja prodajne stroškovnosti poslovnih prihodkov 

Kazalniki donosnosti 
• čista donosnost kapitala 
• čista donosnost kapitala in dolgoročnih dolgov 
• donosnost investicije 
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PRILOGA 3: KAZALNIKI ZA ŠTIRI VIDIKE URAVNOTEŽENEGA SISTEMA KAZALNIKOV 

Tabela 14: Kazalniki za finančni vidik 

1. FINANČNI VIDIK 
STRATEŠKA USMERITEV: Učinkovito ravnanje z denarnimi sredstvi 

STRATEŠKI CILJ KAZALNIKI OPIS Prikaz Periodika Cilj Rezultat 

F
1 

Likvidnost podjetja 
F 1.1   Kratkoročni  koeficient  kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti koef. 

mesečno/ 
letno 

  

F 1.2   Pospešeni koeficient  
kratkoročna sredstva zmanjšana za zaloge/kratkoročne 
obveznosti 

koef. 
mesečno/ 

letno 
  

Finančna stabilnost 

F 1.3   Koeficient  terjatveno obveznostnega 
razmerja 

terjatve do kupcev/obveznosti do dobaviteljev  koef. 
mesečno/ 

letno 
  

F 1.4   Kazalnik financiranja kapital/obveznosti do virov sredstev*100 indeks 
mesečno/ 

letno 
  

F
2 

Dobičkonosnost -

rentabilnost 

F 2.1   Koeficient čiste  donosnosti sredstev 
(ROA) 

vsota čistega dobička povečana za dane obresti v poslovnem 
letu/ povprečna sredstva 

koef. 
mesečno/ 

letno 
  

F 2.2   Koeficient čiste  dobičkonosnosti 
sredstev (ROE) 

čisti dobiček v poslovnem letu/povprečni kapital (brez čistega 
poslovnega izida obravanega leta) 

koef. 
mesečno/ 

letno 
  

F
3 

Ugodnejši viri 

financiranja 

F 3.1   Stopnja dolžniškosti  financiranja dolgovi/obveznosti do virov sredstev*100 indeks 
mesečno/ 

letno 
  

F 3.2   Koeficient  razmerja med dolgovi in 
kapitalom 

dolgovi/ kapital koef. 
mesečno/ 

letno 
  

F
4 Obračanje 

F 4.1   Koeficient obračanja  zalog 
porabljeni material in deli v letu dni /povprečna zaloga 
materijala in delov 

koef. 
mesečno/ 

letno 

  

F 4.2   Koeficient obračanja terjatev  
prejemki od kupcev v letu dni/povprečno stanje terjatev do 
kupcev 

koef. 
mesečno/ 

letno 
  

F 4.3   Koeficient obračanja obveznosti do 
dobaviteljev  

stroški materiala in delov povečani za stroške 
storitev/povprečno stanje obveznosti do dobaviteljev 

koef. 
mesečno/ 

letno 
  

F 4.4   Koeficient obračanja obratnih sredstev 
poslovni odhodki v letu dni brez amortizacije/povprečno 
stanje obratnih sredstev 

koef. 
mesečno/ 

letno 
  

F
5 Gospodarnost 

F 5.1   Koeficient gospodarnosti poslovanja poslovni prihodki/poslovni odhodki koef. 
mesečno/ 

letno 
  

F 5.2   Stopnja dobičkovnosti   prihodkov poslovni dobiček/poslovni prihodki*100 indeks letno   

F
6 Uspešnost 

F 6.1   Kazalnik rasti prihodkov 
prihodki od prodaje za tekoče  leto/prihodki od prodaje za 
preteklo leto*100 

indeks 
mesečno/ 

letno 
  

F 6.2   Stopnja rasti  povprečne vrednosti 
prodaje 

(število razš. nakupov kupcev/vsi nakupi kupcev)*100 indeks letno 
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Tabela 15: Kazalniki za vidik poslovanja s strankami 

2. VIDIK POSLOVANJA S STRANKAMI 
STRATEŠKA USMERITEV: Zadovoljni kupci 

STRATEŠKI CILJ KAZALNIKI OPIS Prikaz Periodika Cilj  Rezultat  

S
1 Izboljšanje razmerja 

vrednost / cena 
S 1.1   Koeficient razmerja med vrednostjo in 

ceno 
polna lastna cena izdelka/ za kupca sprejemljiva cena koef. 

mesečno/ 
letno 

  

S
2 Pridobivanje kupcev 

S 2.1   Koeficient novo pridobljenih kupcev delež novo pridobljenih kupcev/vsi kupci koef. 
mesečno/ 

letno 
  

S 2.2   Prihodki novih kupcev (prihodki novih kupcev/vsi prihodki)*100 indeks mesečno/ 
letno 

  

S 2.3   Obisk spletnih strani 
števec obiskov strani. raziskava o kakovosti spletnih strani 
med kupci in portencijalnimi kupci. 

ocena 
mesečno/ 

letno 
  

S
3 

Doseganje zvestobe 

kupcev 

S 3.1   Delež prihodkov po ključnih kupcih (prihodki ključnega kupca/vsi prihodki)*100 indeks 
mesečno/ 

letno 
  

S 3.2   Stopnja zadovoljstva kupcev anketa o zadovoljstvu kupcev koef. letno 
  

S 3.3   Koeficient reklamacij po posameznih  
kupcih 

odstotek reklamacij glede na dobave/vse reklamacije koef. 
mesečno/ 

letno 
  

S 3.4   Zadovoljstvo in zvestoba kupcev anketa o zadovoljstvu kupcev ocena 
mesečno/ 

letno 
  

S 3.5   Koeficient stalnosti  kupcev 
(število stalnih kupcev v začetku preteklega leta/število stalnih 
kupcev v začetku tekočega leta) 

koef. letno 
  

S 3.6   Koeficient rasti posameznega kupca 
(nakup na posameznega kupca v tekočem obdobju/nakup na 
posameznega kupca v preteklem obdobju) 

koef. 
mesečno/ 

letno 
  

S 3.7   Delež dobav v dogovorjenem roku število pravočasnih dobav/vse dobave)*100 indeks 
mesečno/ 

letno 
  

S
4 Dobičkonosnost kupcev 

S 4.1   Koeficient realiziranega dobička od 
prodaje posameznemu kupcu  

plačana vrednost naročila/dejanski stroški izdelave koef. 
mesečno/ 

letno 

  

S 4.2   Stopnja dobičkovnosti prihodkov dobiček iz prodaje/prihodki iz prodaje  indeks 
mesečno/ 

letno 
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Tabela 16: Kazalniki za vidik notranjih poslovnih procesov 

3. VIDIK NOTRANJIH POSLOVNIH PROCESOV 
STRATEŠKA USMERITEV: Zagotavljanje visoke kakovosti, razvojne ter tržne podpore 

STRATEŠKI CILJ KAZALNIKI OPIS Prikaz Periodika Cilj  Rezultat  

N
1 

Izboljšanje procesa 

inovacij 

N 1.1  Delež investicij v tehnologijo 
(vložena sredstva v razvoj novih tehnologij/vsa vložena 
sredstva v podjetju) *100 

indeks letno 
  

N 1.2   Čas potreben za razvoj novega 
proizvoda 

čas od ideje do dejanske zasnove novega proizvoda čas letno 
  

N 1.3  Delež  novih inovativnih proizvodov 
(število uspešno izvedenih inovacij/ število vseh idej in 
predlogov)*100 

indeks letno 
  

N 1.4   Delež prodaje novih proizvodov 
(št. prodanih novih proizvodov/št.vseh prodanih proizvodov)* 
100 

indeks letno 
  

N 1.5   Čas pokritja stroškov novega 
proizvoda 

čas od začetka razvoja do točke, ko proizvod začne podjetju  
prinašati dobiček 

čas letno 
  

N
2 

Optimizacija 

proizvodnega procesa 

N 2.1   Delež standardiziranih procesov (število standardiziranih procesov/vsi procesi)*100 indeks 
mesečno/ 

letno 
  

N 2.2   Stopnja izrabe proizvodnih 
zmogljivosti 

(zasedenost proizvodnih kapacitet/ razpoložljiv fond ur) *100 indeks 
mesečno/ 

letno 
  

N 2.3   Produktivnost (prodaja/ število zaposlenih)*100 indeks 
mesečno/ 

letno 
  

N 2.4   Odzivnost povprečni čas  od naročila do dejanske izvedbe naročila čas 
mesečno/ 

letno 
  

N 2.5   Koeficient kakovosti proizvodov število reklamiranih proizvodov/število prodanih proizvodov koef. letno 
  

N 2.6   Delež stroškov dela na proizvod (strošek dela na posamezni proizvod/celotni stroški dela)*100 indeks mesečno/ 
letno 

  

N 2.7   Delež stroškov materiala na proizvod 
(stroški materiala na posamezni proizvod/skupni stroški 
materiala)*100 

indeks 
mesečno/ 

letno 
  

N 2.8   Dodana vrednost na zaposlenega 
(kosmati donos–stroški mater–stroški storitev–ostali poslovni 
stroški/število zaposlenih)*100 

indeks 
mesečno/ 

letno 
  

N 2.9   Višina stroškov kakovosti delež celotnih stroškov kakovosti v prodajni funkciji izračun 
mesečno/ 

letno 
  

N
3 

Optimizacija poprodajnih 

storitev 

N 3.1   Koeficient okvar in reklamacij število reklamacij/število vseh prodanih proizvodov koef. 
mesečno/ 

letno 
  

N 3.2   Delež stroškov garancijskih ali 
reklamacijskih  popravil 

(stroški naknadnih popravil/skupni stroški proizvodnje)*100 indeks 
mesečno/ 

letno 
  

N 3.3  Delež stroškov izterjav in sodnih 
sporov 

(terjatve/celotna sredstva)*100 indeks letno 
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Tabela 17: Kazalniki za vidik učenja in rasti 

4. VIDIK UČENJA IN RASTI 
STRATEŠKA USMERITEV: Strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni 

STRATEŠKI CILJ KAZALNIKI OPIS Prikaz Periodika Cilj  Rezultat  

U
1 

Dvig dostopnosti 

strateških informacij 
U 1.1   Kazalnik stopnje kakovosti 

komunikacije 
število procesov v katerih se pojavi pomanjkanje informacij ocena 

mesečno/ 
letno 

  

U
2 

Dvig sposobnosti 

zaposlenih 

U 2.1  Kazalnik rasti števila ur namenjenih 
izobraževanju zaposlenih 

(št. izobraževalnih ur v tekočem letu/št. izobraževalnih ur v 
preteklem letu)*100 

indeks 
mesečno/ 

letno 

  

U 2.2   Koeficient učinkov izobraževanja na 
število reklamacij 

število reklamacij na zaposlenega v tekočem letu/število 
reklamacij na zaposlenega v preteklem letu 

koef. letno 
  

U 2.3   Koeficient kakovosti dela  število vseh reklamacij/število zaposlenih koef. letno 
  

U 2.4   Delež opravljenih efektivnih ur 
(število efektivnih ur v tekočem letu/vse delovne ure v 
tekočem letu) *100 

indeks letno 
  

U
3 

Dvig motiviranosti  in  
samostojnosti 

zaposlenih 

U 3.1   Kazalnik zadovoljstva  zaposlenih raziskava zadovoljstva zaposlenih- anketa ocena letno 
  

U 3.2   Stopnja fluktuacije  (št. odpovedi pogodb o zaposlitvi /št.zaposlenih)*100 indeks letno 
  

U 3.3   Kazalnik uresničenih idej za 
izboljšanje kakovosti 

število predlaganih idej zaposlenih za izboljšanje kakovosti-
število realiziranih idej 

ocena letno 
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PRILOGA 4: ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani, pred Vami je anonimni vprašalnik namenjen proučevanju zadovoljstva  

zaposlenih.  

Prosimo vas, da ocenite od 1 do 5 koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami. 

 

1-sploh se ne 
strinjam 

2 -delno se 
strinjam 

3 -niti da, niti  
ne 

4 –večinoma se 
strinjam 

5 -popolnoma 
se strinjam 

 1. Zadovoljen/a sem s svojim delovnim mestom.  1   2   3   4   5 

 2. Zadovoljen/a sem z delovnim časom. 1   2   3   4   5 

 3. Za svoje delo prejemam primerno plačilo. 1   2   3   4   5 

4. Odnosi med zaposlenimi so dobri. 1   2   3   4   5 

 5. Delovni pogoji (oprema, delovna sredstva, delovni prostori) so dobri. 1   2   3   4   5 

 6. Možnosti napredovanja v podjetju so dobre. 1   2   3   4   5 

 7. Možnosti izobraževanja v podjetju so dobre. 1   2   3   4   5 

 8. Ponujeno možnost izobraževanja bi sprejel/a. 1   2   3   4   5 

 9. Zaposleni v našem podjetju smo zavzeti za svoje delo. 1   2   3   4   5 

10. V podjetju je dobro delo opaženo in cenjeno. 1   2   3   4   5 

11. Odnosi med vodstvom in zaposlenimi so dobri. 1   2   3   4   5 

12. Vodstvo ocenjuje moje delo objektivno. 1   2   3   4   5 

13. Med vodstvom in zaposlenimi je dovolj komunikacije. 1   2   3   4   5 

14. Vodstvo obvešča zaposlene o svojih odločitvah. 1   2   3   4   5 

15. Vodstvo spodbuja in motivira zaposlene. 1   2   3   4   5 

16  Zaposleni so nagrajevani v skladu s rezultati svojega dela. 1   2   3   4   5 

17. Vodstvo enakopravno obravnava vse zaposlene. 1   2   3   4   5 

18. Konflikte rešujemo konstruktivno. 1   2   3   4   5 

19.  V podjetju se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi. 1   2   3   4   5 

20. Strategija, vizija in cilji podjetja so mi dobro poznani. 1   2   3   4   5 

 


