


Kaj so potroški, stroški, 
odhodki in odlivi?



Včeraj se mi je direktor sosednjega 
podjetja pohvalil, da je poslovno leto 

zaključil z visokim dobičkom. Ampak ga 
skrbijo visoke zaloge. 

Da boste lažje razumeli skrb 
direktorja vam bom predstavila 

razliko med potroškom, 
stroškom, odhodkom in odlivom. 
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Ne razumem, kaj ga skrbi? Ali ni 
super, če ima visok dobiček in še 

visoke zaloge, ki jih bo prodal v tem 
letu?
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Na poti v službo ste se ustavili v 
svojem priljubljenem lokalu na 

jutranji skodelici kave. Takoj ko jo 
spijete, potrošite ENO skodelico.

Aha, torej potrošene 
kavice merimo v 

količini.Potrošek
je količinsko izražena 

poraba.
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Da so vam kavo lahko postregli, so 
potrebovali kavo, vodo, kavni 

avtomat, čas zaposlenega, itd. Vse 
to pa ima svojo ceno torej vrednost. 

Strošek
je ovrednoten 

potrošek.

Če potrošen material pomnožimo 
z nabavno vrednostjo zgoraj 

naštetih prvin poslovnega procesa 
dobimo stroške.



Ko so vam kavo prodali, so se 
stroški spremenili v odhodke. 

Torej stroški in odhodki 
nastanejo istočasno? Zakaj 

potem dva izraza?
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Odhodek
je prodan strošek.
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V navedenem primeru res. 
Običajno pa ne nastaneta hkrati, 

ampak ju loči zaloga.

Stroški se znajdejo na zalogi 
preden se prodajo. Bi lahko 
rekli, da je zaloga parkiran 

strošek?

Če bi kave skuhali vnaprej in bi 
čakale na kupce, bi najprej nastali 
stroški, odhodki pa še le ko bi bile 

prodane.



Res je.
Če zaloge ne prodamo, lahko 

nastane težava. Ker smo material, ki 
smo ga uporabili za naš izdelek, 
morali plačati in je nastal odliv.

8

Pri moji jutranji kavi to ni težava, 
ker jo skuhajo, ko jo naročim in s 

tem nimajo zaloge.

Odliv 
je prodan strošek.



Sedaj razumem, zakaj 
direktorja sosednjega podjetja 

skrbijo parkirani stroški v 
zalogah. 
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Visok poslovni izid lahko nastane, 
ker so stroški v zalogah in še niso 
vplivali na dobiček. 

Če ima podjetje bistveno večjo 
zalogo, kot je to bilo običajno v 
preteklih letih, ga skrbi, ali bo 
ustvarjene stroške uspelo prodati.



Kako direktorju pojasniti razliko med 
POTROŠKOM, STROŠKOM, ODHODKOM 

in ODLIVOM, sem našla v video 
posnetkih Male šole SRS in sicer v 

poglavjih SRS12, 13 in 14. 
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Želite tudi vi izvedeti več o 
Mali šoli SRS in si tako 

olajšati delo?

https://www.vsr.si/znanje-na-klik/mala-sola-srs/



