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Slovarček slovenskih prevodov tujih izrazov 
 

Pojem Angleški prevod Pomen 
Aktivnost Activity Enota delovnega procesa izvedena v 

organizaciji. Opis izvedenega dela v 
organizaciji, ki porablja vire. 

Aktivnost brez 
dodane vrednosti 

Non-value-
added-activity 

Aktivnost, ki ne prispeva k vrednosti za 
kupca. Tudi aktivnost, ki jo lahko 
prenehamo izvajati brez učinkov na kupce 
ali izhode.  

Aktivnost 
dejavnosti 

Division activity Aktivnost, ki vzdržuje dejavnost (npr. 
popolnjevanje kopenske vojske z 
moštvom). 

Aktivnost 
stroškovnega 
objekta 

Cost object 
activity 

Aktivnost za ugodnost izdelka ali kupca. 

Analiza aktivnosti Activity analysis Ocenjevanje izvajanja aktivnosti v iskanju 
za priložnosti za izboljšave. 

Analiza stroškov Cost analysis Simulacija priložnosti ob zmanjševanju 
stroškov. 

Celostni 
predračun 

Master budget Predračuni po poslovnih funkcijah, 
programih in predračunski računovodski 
izkazi. 

Center aktivnosti Activity center Več manjših aktivnosti, združenih v makro 
aktivnosti in združevanje le teh v center 
aktivnosti. 

Element stroškov Cost element Znesek, plačan za vire dodeljene aktivnosti. 
Del stroškovnega bazena (aktivnosti). 

Enotovna  
aktivnost 

Plant activity Aktivnost, ki vzdržuje enoto (npr. oskrbeti z 
viri). 

Izdelčna aktivnost Product activity Aktivnost, ki koristi vsem enotam ali vrstam 
proizvodov. Spreminjanje taktične doktrine 
je tak primer. 

Izdelčna aktivnost Unit activity Aktivnost, izvedena na enoti proizvoda (npr. 
vojaška vaja). 

Izogibni stroški Avoidable cost Stroškovni element aktivnosti, ki ni 
izogiben, če aktivnost ni zahtevana. Stroški 
amortizacije niso izogibni, če se aktivnost 
ne izvaja dolgo. 

Kupčeva aktivnost Customer 
activity 

Aktivnost za zadovoljevanje potreb 
posameznih kupcev. 

Kvaliteta v razvoju 
funkcij proizvoda 
ali storitve 

Quality function 
deployment 

Oblikovanje proizvodov ali storitev in 
procesov na podlagi zahtev odjemalcev. 

Makro aktivnost Macro activity Agregacija več podrobnejših aktivnosti. 
Merilo aktivnosti Activity driver Koeficient, uporabljen za dodelitev stroškov 

od aktivnosti k stroškovnemu objektu. 
Merilo pogostosti in intenzivnosti uporabe 
aktivnosti na stroškovnem objektu. 



Koeficient, ki meri porabo aktivnosti na 
stroškovnem objektu. 

Merilo izvedbe Performance 
measures 

Indikator izvedenega dela in doseženih 
rezultatov aktivnosti. Merilo, kako dobro 
aktivnost zadovoljuje potrebe kupcev. 

Model za 
poslovodenje z 
obrambnimi viri 
(MPOV) 

The Defense 
Resource 
Management 
Model (DRMM) 

Računalniški program, natančneje lupina 
ekspertnega sistema, za modeliranje 
poslovanja obrambne organizacije. 

Neprestane 
izboljšave 

Continuous 
improvement 

Stalno iskanje poti za izboljšanje izvedbe 
poslovanja. 

Notranje 
organizacijska 
aktivnost 

Department 
activity 

Aktivnost, ki vzdržuje delovanje sektorja 
(npr. kadrovanje v sektorju). 

Organizacijska 
aktivnost 

Company 
activity 

Aktivnost, ki vzdržuje organizacijo (finančna 
poročila). 

Poslovodenje  
aktivnosti 

Activity based 
management 
(ABM) 

Disciplina, usmerjena na poslovodenje 
aktivnosti po poti neprestanih izboljšav 
vrednosti za odjemalce. Vključuje analizo 
stroškovnih objektov, aktivnosti in izvajanje 
aktivnosti. Pri analizi uporablja 
računovodstvo aktivnosti kot glavni vir 
informacij. 

Povzročitelj 
(gonilo) virov 

Resource driver Povezava med viri in aktivnostmi.  

Povzročitelj 
stroškov 

Cost driver Koeficient, ki določa količino dela in 
zahtevano intenzivnost (napor) za izvedbo 
aktivnosti. Aktivnost ima lahko več 
povzročiteljev stroškov. 

Predhodni center 
aktivnosti 

Nested activity 
centre 

Center aktivnosti, ki sledi predhodnem 
centru aktivnosti. 

Predračunavanje  
aktivnosti 

Activity based 
budgeting (ABB) 

Priprava predračunov z uporabo 
računovodstva aktivnosti, kot pomoč za 
predvidevanje obsega dela in zahtevanih 
virov. 

Pregled aktivnosti Chart of activity Množica opisov in definicij aktivnosti.  
Primerjava 
zmožnosti 
oborožitvenih 
sistemov 

Equipment 
Potential 
Capability 
Comparisons 
(EPOCC) 

Program za primerjavo potencialov 
posameznih sredstev v pogojnih enotah. 

Procesna 
aktivnost 

Process activity Aktivnost, ki vzdržuje posamezne procese, 
celice ali funkcije (npr. vzdrževanje strojev). 

Račun aktivnosti Bill of activity Seznam aktivnosti in pripadajočih stroškov 
skupaj s stroškovnim objektom. 

Računovodstvo 
aktivnosti 

Activity based 
costing (ABC) 

Stroškovni sistem za merjenje stroškov 
izvedbe aktivnosti, proizvodov, storitev in 
kupcev. Dodelitev stroškov aktivnosti temelji 
na porabi virov, dodelitev stroškov 
stroškovnim objektom na podlagi »porabe« 
aktivnosti. 



Računovodstvo 
denarja 

Cash accounting Načelo plačane realizacije. 

Računovodstvo 
obveznosti 

Accrual 
accounting 

Načelo zaračunane realizacije.  

Ravno ob pravem 
času 

Just in time Določanje obsega dela na podlagi uporabe 
izhodov naslednje aktivnosti.  

Serijska aktivnosti Batch activity Aktivnost izvedena na seriji izdelkov ali 
storitev. 

Sistem planiranja, 
programiranja, 
predračunavanja 
in izvrševanja 
proračuna (SP3I) 

Planning, 
Programming, 
Budgeting and 
Execution 
System 
(PPBES)  

Metoda, ki integrira planiranje, 
programiranje, predračunavanje in 
kontinuirano zagotavljanje finančnih 
sredstev ter kljub stalnim spremembam v 
okolju zagotavlja celovitost planov, 
programov in predračunov. 

Sprotno 
predračunavanje 

Rolling, 
continuous 
budget 

Kvartalna, mesečna ali celo tedenska 
izdelava predračunov. 

Stroškovni bazen Cost Area Skupina stroškov. 
Stroškovni objekt Cost object Razlog za izvajanje aktivnosti. Vključuje 

proizvode, storitve, kupce, projekte in 
dobavitelje.  

Usmerjena 
tovarna 

Focused factory Organizacija proizvajanja blizu zmogljivosti, 
ki zagotavlja majhne stroške in hitre 
pretočne čase. 

Viri Resources Material oziroma oprema za izvajanje 
aktivnosti kot npr. strelivo, gorivo, rezervni 
deli in posadke. 

Vzdrževalna 
aktivnost 

Sustaining 
activity 

Aktivnost, ki prispeva k vzdrževanju 
delovanja organizacije. 
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1 Uvod 
Kako država gospodari s proračunskim denarjem? Ali je mogoče od 43% bruto 
domačega proizvoda (BDP), ki ga država z davki in prispevki pobere državljanom in 
gospodarstvu, dobiti več, kot dobimo?  Ali država izbere najboljše  projekte za javne 
dobrine s pomočjo analiz ali pa so to projekti, ki so nam jih zaradi nepoznavanja 
alternativ vsilili spretni ponudniki? Da so takšna vprašanja upravičena, kažejo afere 
in škandali, za katere ni imuna nobena država. Tranzicijski državi, kot je Slovenija, ni 
treba  po primere v tujino: dobro se spomnimo policijskega čolna, vladnega letala, 
desetkratnih podražitev  cest, nabave računalnikov, ki so bili za desetkrat dražji kot 
na trgu, in opreme, ki je potem nekaj let ležala v skladiščih, pa zaposlovanja 
sorodnikov, potovanj soprog ministrov na službena potovanja in še bi lahko naštevali 
(Kranjec M., 2002, str. 235). 
 
Poročilo o uspešnosti države pri gospodarjenju s proračunskim denarjem seveda ni 
napisano. Vladno letalo je bilo nabavljeno iz sredstev za temeljne razvojne programe 
Slovenske vojske (SV), kljub temu da k bojni pripravljenosti enot SV ne prispeva 
veliko. Odgovor, kako uspešno država in s tem tudi SV gospodari s proračunskim 
denarjem, se ponudi kar sam.  
 
Priporočilo zveze Nato za vse sedanje in bodoče članice je da, za obrambno 
planiranje, za uresničevanje strategij uporabljajo sistem oziroma metodo planiranja, 
programiranja, predračunavanja in izvrševanja proračuna (SP3I). Pomoč pri 
odločanju državnega in vojaškega vodstva pa je treba zagotoviti z informacijami, 
pridobljenimi z uporabo simulacijskega modela organizacije. Izdelavo modela in 
uvajanje v organizacijsko prakso smo v Slovenski vojski (SV) neuspešno poskusili že 
trikrat. Pri zadnjem poskusu v prvi polovici leta 2001 sem sodeloval tudi sam. Kljub 
strokovni podpori strokovnjakov z Inštituta za obrambne analize (Institut for defence 
analysis – IDA), nam ni uspelo izdelati ustreznega simulacijskega modela, še manj 
pa ga uveljaviti v praksi. Največ težav smo imeli ravno pri modeliranju stroškov. Cilj 
dela je osvetliti področje izdelave celostnega predračuna s pomočjo simulacijskega 
modela za odločanje o strateškem planu. Trikratni neuspeh potrjuje misel 
(Tanaskovič, 1973, str. 1), ki  pravi, da ugotoviti velikost, moč in organizacijsko 
strukturo oboroženih sil, formacijo, oborožitev in opremo enot, model vodenja in 
poveljevanja in načine za izgradnjo oboroženih sil ni ne lahko in ne enostavno. To 
dejansko ni mogoče narediti brez kompleksnih in temeljitih analiz vseh faktorjev, ki 
pogojujejo in dolgoročno določajo oborožene sile in njihovo infrastrukturo. Ko takšnih 
analiz ni ali pa se aktivnost opravlja rutinsko in se koncept oboroženih sil gradi na 
»ad hoc« pogovorih v pisarnah in ob nerealnih željah, istočasno pa se kompleksni 
problemi rešujejo le delno, od danes na jutri, je zelo verjetno, da bo obstajala razlika 
med dejanskimi in ciljnimi oboroženimi silami. Dejansko s takim pristopom dobimo 
»improvizirane oborožene sile«, ki so podvržene pogostim reorganizacijam, z vsemi 
negativnimi posledicami, ki izhajajo iz tega, tako v pogledu bojne pripravljenosti kot 
tudi pripravljenosti oboroženih sil za vodenje oboroženega boja, kar pa je osnovni 
smisel in namen obstoja oboroženih sil.  
 
1.1 Opredelitev problema, namen in cilj dela 
Strateški plan SV je po svoji vsebinski strani podan predvsem z vrstami planskih 
razvojnih programov, ki so konkretizacija izbrane strategije na določenih poslovnih 
področjih  organizacije. Običajno so sestavni deli programov tudi predračuni, ki so 
predvsem vrednostni izraz planiranih akcij in njihovih pričakovanih poslovnih 
rezultatov.  
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Pomen strateškega plana opredeli že Sun Cu Vu, ki pravi, da je v vojni najboljši 
postopek, da se napade nasprotnikova strategija, torej njegove plane, da se ga 
zmede (Žabkar, 2002, str. 243). Bistvene razlike med učinki granat, bomb in raket, ki 
so na oborožene sile uporabljene v vojni, in »papirnatimi naboji«, ki se uporabljajo v 
miru ni. Tako kot strelivo, se tudi papirnati naboji razlikujejo po učinku na cilju 
(Dunnigan, 1993, str. 145). Papirnati naboji, ki spadajo med strateško strelivo, 
delujejo na vojsko v celoti. Splošni dolgoročni plan razvoja in opremljanja SV ter 
celostni predračun delujeta na obrambni sistem in državo v celoti. Če je papirnati 
»naboj« slabo izdelan in izstreljen, je več škode v lastnih oboroženih silah kot pri 
sovražniku.  
 
Uresničevanje strategije je celota aktivnosti in izbir, ki  jih terja izvedba strateškega 
plana (Pučko, 1999, str. 327). Določanje strategij terja določanje programov, le te pa 
potrebujemo, da opredelimo potrebne poslovne prvine (kadre, opremo, aktivnosti 
organizacijskih enot) za uresničitev posameznih programov, njihovih rezultatov 
(poslanstvo oz. cilje) ter časovne razsežnosti. Ko imamo program, je mogoče začeti z 
izdelavo predračunov. Predračuni kot sestavni deli strateških planov imajo vrsto 
pozitivnih lastnosti, ki govorijo za to, da jih je treba upoštevati v teh planih, saj 
zahtevajo sistematične načine planiranja, spodbujajo uporabo znanstvene 
metodologije pri predvidevanju in ocenjevanju  strategij, planerja silijo  k postavljanju 
jasnih ciljev in k dobri koordinacij teh, povečujejo soudeležbo pri planiranju in 
pospešujejo pretok planskih informacij v podjetju (Pučko, 1999, str. 317). 
Predračunavanje pomeni proces prevajanja planov določenega podjetja v 
kvantitativne in vrednostne izraze. V predračunih so navedeni stroški vsakega 
programa pa tudi posameznih aktivnosti v njem. Računovodsko predračunavanje o 
strateških planih je treba razlikovati od strateškega planiranja kot upravljalne funkcije. 
Računovodsko predračunavanje o strateških planih se nanaša samo na 
informacijsko funkcijo obravnavanja podatkov o strategijah, strateško upravljalsko 
planiranje pa na odločanje o prihodnjih strategijah organizacije, to je na odločanje o 
ciljih in postopkih za njihovo uresničitev. Ustrezne informacije za strateško odločanje 
zagotovi celostni predračun o strateškem načrtu. Računovodski predračuni o 
strateških načrtih so v predlagani obliki vložek, v sprejeti obliki pa izložek postopka 
odločanja o strategijah. Za strateško planiranje je razvitih že veliko modelov. Razvitih 
modelov računovodskega predračunavanja o strateških načrtih pa v dostopni 
literaturi ni zaslediti. 
 
Prehod iz drugačne usmerjenosti podjetij, to je iz filozofije hitrosti (speed) v filozofijo 
gibljivosti (flexibility), je botroval nastanku »računovodstva dejavnosti« (Hočevar, 
1997, str. 27). Sodobno ekonomsko okolje zahteva od poslovodnega računovodstva 
odličnost. Spremembe v tehnologiji in uvedba proizvodnje brez zalog, vedno večje 
zahteve po kakovosti proizvodov so vzroki za povečanje splošnih stroškov. Za 
ugotavljanje, kaj moramo proizvajati, po kakšnih cenah in komu ter, kako je treba 
meriti dosežke podjetja je v času nenehnih sprememb, je uporaben koncept stroškov 
po aktivnostih poslovnega procesa (Tekavčič, 1995), procesno računovodstvo 
(Koletnik, 1994) ali kalkuliranje stroškov na podlagi sestavin dejavnosti (Kavčič, 
2001) ali kratko računovodstvo aktivnosti. Za predračunavanje bom uporabil 
predračunavanje aktivnosti. 
  
Postopek predračunavanja poslovanja je v vsaki organizaciji zelo pomemben. Zlasti 
je pomembno sodelovanje vseh strokovnih organov. Večina odločitev in ocen o 
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različnih delih predračuna poslovanja vpliva ena na drugo in se medsebojno pogojuje 
(Hočevar, 1999, str. 407). Stopnje proračunskega načrtovanja v SV so predpisane z 
zakoni in vladnimi uredbami. Ustrezen postopkovnik pa mora izdelati tudi SV.  
 
V magistrskem delu bo v najširšem smislu obravnavano področje računovodskega 
predračunavanja o strateških načrtih kot informacijske funkcije obravnavanja 
podatkov o prihodnosti in s tem zagotovitve kvantitativnih in formalnih načrtov kot tudi 
razkritja novih podatkov o prihodnosti delovanja organizacije.  
 
1.2 Metode prou čevanja in zasnova dela 
Splošna metoda bo deskriptivna metoda, kjer se bom naslonil na strokovno literaturo 
tujih in domačih avtorjev, na vire, prispevke in članke z najnovejšimi teoretičnimi in 
praktičnimi spoznanji tudi iz lastnih izkušenj.  
 
Metodi čni pristop bo slonel na metodah: 
- dedukcije pri teoretičnem delu, kjer bom empirični problem rešil z uporabo in 

preverjanjem teorij kot pojmovnega okvira; 
- indukcije pri empiričnem delu, kjer bom iz ugotovljenih empiričnih dejstev 

posameznega primera ali zastavljenega problema  sklepal na značilnosti vseh 
primerov;    

- metodo simulacije z računalniškim modelom, ki jo bom uporabil za izdelavo 
večletnih predračunov. 

 
Tehnike dela: 
- tehnika dela na dokumentaciji; 
- tehnika modeliranja z uporabo lupine ekspertnega sistema za ravnanje z 

obrambnimi viri (Model za poslovodenje z obrambnimi viri – MPOV).  
 
Predvidene omejitve raziskave 
V praktičnem delu raziskave se bom omejil na SV, ki je javna organizacija 
(neposredni proračunski uporabnik – določeni uporabniki enotnega kontnega načrta).  
V  delu bom na kratko obravnaval planiranje v javnih organizacijah in oboroženih 
silah ter posebnosti  javnega računovodstva. Posebej bom opozoril na posebnosti in 
postopke pri računovodskem predračunavanju v državni upravi ter SV. V 
nadaljevanju dela bom opisal temeljne elemente za izgradnjo simulacijskega modela. 
Tehniko modeliranja bom uporabil za izdelavo modela za izdelavo računovodskih 
predračunov o strateških načrtih. Pri modeliranju bom uporabil prijeme 
predračunavanja aktivnosti. V zaključku bom analiziral uporabnost simulacijskega 
modela ter prednosti in slabosti pri uporabi modela za učinkovito predračunavanje. 
 
Celostni predračun o strateškem načrtu, izdelan z metodo predračunavanja po 
stroških aktivnosti s pomočjo simulacijskega modela, je osnova za odločanje o 
strateškem načrtu organizacije.  
 
Delovne hipoteze: 

− Računovodske predračune o strateških načrtih je učinkovito mogoče 
izdelati z uporabo  predračunavanja aktivnosti. 

− Računovodski predračuni o strateških načrtih, izdelani z uporabo 
predračunavanja  aktivnosti, so osnova za poslovodenje aktivnosti. 

− Sprotno predračunavanje aktivnosti s pomočjo simulacijskega modela 
olajša uresničitev predračunskih ciljev v spreminjajočem se okolju. 



 

4 

2 Pomen ra čunovodskega predra čunavanja za odlo čanje 
Upravljanje organizacije lahko ločimo na dva dela, in sicer na družbenoekonomski in 
poslovnoorganizacijski del (I. Turk, 1979, str. 46-47 v Hočevar M., 1997, str. 257). 
Prvi del odločitev, povezan z lastništvom, bom poimenoval upravljanje, drugi del, 
povezan s poslovanjem organizacije, pa poslovodenje.  
 
Računovodski predračuni so v predlagani obliki vložek, v sprejeti obliki pa izložek 
postopka odločanja. Računovodski predračuni (Hočevar M., 1997, str. 257) torej 
omogočajo planiranje kot poslovodno funkcijo, saj zagotavljajo formalne in 
kvantitativne načrte organizacije, ki jih poslovodni podsistem sprejme in tako postane 
tudi odgovoren za njihovo uresničitev. Razkrijejo nove podatke o prihodnosti 
delovanja podjetja, s čimer se zmanjša tveganje poslovanja. Če obstaja več različic 
poslovnih odločitev, je treba s predračuni o vsaki različici zagotoviti informacijske 
podlage za ustrezno odločanje. Čim bolj zapletene in negotove so okoliščine 
poslovanja podjetja, tem bolj skrbno in v več različicah je treba pripravljati 
predračune. 
 
Vsebina poslovodenja je torej odločanje med različnimi možnostmi delovanja  
organizacije, da bi dosegli določene cilje organizacije. Nekatere odločitve so rutinske, 
druge nerutinske. Odločanje v organizaciji najpogosteje razčlenjujemo na dva dela: 

− odločanje o načrtih organizacije, 
− presojanje izvedbe poslovnega procesa. 

 
Računovodske informacije so zelo koristne  za poslovodsko odločanje o (Hočevar, 
1997, str. 383): 

− programih, strateških načrtih oziroma približnih zneskih sredstev, 
namenjenih za izvedbo posameznega programa; 

− letnih načrtih, ki vključujejo kvantitativne (največkrat denarne) načrtovane 
kategorije za enoletno poslovanje; 

− uspešnosti poslovanja poslovodij na podlagi primerjave med planiranim in 
uresničenim poslovanjem. 

 
Poleg načrtovanja poslovodenje vsebuje tudi računovodsko predračunavanje, ki je 
povezano s poslovodno funkcijo organiziranja, in sicer tako, da se morajo predračuni 
nižjih (podrejenih) enot skladati s predračunom celotne organizacije. Če bi lahko 
vsaka organizacijska enota v podjetju sama določala cilje in poti delovanja, bi bilo 
zelo malo možnosti, da bi organizacija kot celota dosegla svoj cilj. S predračunom 
zagotovimo usklajeno delovanje vseh oddelkov v organizaciji. 
 
Predračuni so vodilo za ukrepanje, saj vsebujejo zaželeno in ustrezno delovanje. Če 
je to neustrezno in nezaželeno, lahko poslovodje na podlagi predračunov ukrepajo, 
saj ti vsebujejo jasne cilje, ki jih mora doseči poslovodja. Predračuni pa so tudi 
podlaga za merjenje in ocenjevanje njihovega delovanja, zato vplivajo na njihovo 
motivacijo in motivacijo zaposlenih, kar je vsebina vodenja, ki jo vsebuje 
poslovodenje. Predračune uporabljamo tudi kot motivacijsko sredstvo med 
poslovodstvom podjetja, z njimi zagotavljamo obveščenost poslovodij o tem, kaj 
zahtevamo od njih oziroma njihovega delovanja. 
 
Z nadziranjem kot četrto poslovodno funkcijo razumemo presojanje pravilnosti 
delovanja in odpravljanje nepravilnosti pri njem. Sprejeti računovodski predračuni so 
osnova razsodbe za presojanje tistega, kar je bilo uresničeno, in glede na to 
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ustvarjajo tudi podlago za sprejemanje poslovnih odločitev za poslovodsko 
nadziranje.  Sprejeti računovodski predračuni pa se lahko omejijo tudi zgolj na 
računovodsko analiziranje razlogov za odmike. 
 
 
2.1 Vloga ra čunovodskega predra čunavanja v letnem planiranju 
Letno planiranje (Rozman, 1993, str. 157 do 159) predvideva, da so proizvodne 
prvine, ki so dalj časa navzoče v poslovanju podjetja, dane; vključuje odločitve, ki 
terjajo krajši čas za svojo  izvedbo, saj spreminja le v krajšem času spremenljive 
prvine. Z njim poskuša podjetje na že izbrani poti poslovati čimbolj učinkovito, s čim 
boljšim izkoristkom dolgoročno danih tvorcev. Panoga, lokacija, razmestitev naprav, 
naprave in podobno so dane kratkoročno. Z letnim planiranjem smo izenačili taktično 
planiranje. Letno planiranje  praviloma gradi na taktikah. Le te pa niso nujno vezane 
na eno leto. Letno planiranje smo izenačili s predračunskim planiranjem. Vendar se 
predračunsko planiranje lahko nanaša na več let. Namen letnega planiranja je ob 
danih proizvodnih prvinah zagotoviti čim uspešnejše poslovanje v prihodnjem letu ob 
danih proizvodnih prvinah. Letne plane lahko povežemo tudi z raznimi programi 
ukrepov. Ti programi so sanacijski, varčevalni, izvozni itn. Običajni so takrat, kadar 
podjetje usmerja izjemne napore za izboljšanje svojega poslovanja v celoti ali vsaj na 
določenem področju. Smiselno so enaki programom ukrepov v letnem planu, le da ni 
nujna podlaga enega leta. Še bolj poudarjajo izvedbo, v procesu planiranja pa zlasti 
fazo ukrepov, saj podjetje želi proč od težav. Zato bomo letno planiranje  povezali s 
programi ukrepov in z ravnanjem podjetij v krizi. 
 
Pomanjkljivost usmeritve v organizacijske enote je poskušala odpraviti priprava 
predračunov po dejavnostih, imenovana planiranje, programiranje in 
predračunavanje. Planiranje se nanaša predvsem na določanje ciljev, programiranje 
na dejavnost – projekte za doseganje teh ciljev, predračune pa na potrebne zneske 
za te dejavnosti. Druga pomanjkljivost postopnega pristopa je, da gradi na preteklih 
dosežkih. Obstaja nevarnost vgraditve preteklih napak v predračune. To nevarnost je 
poskušalo odpraviti ničelno predračunavanje. 
 
Ločimo dva osnovna pristopa k pripravi letnih planov: pristop »poskusi in popravi« in 
pristop ob pomoči modelov. Prvi pristop je tako v teoriji kot v praksi planiranja bolj 
razširjen. Pri njem na podlagi obstoječega poslovanja in ob upoštevanju sprememb 
okolja predlagamo ukrepe in cilje. Najprej preverimo, ali je predlagana rešitev 
mogoča, na primer, ali so za predlagani asortima ali investicijo na razpolago 
surovine, kadri, zmogljivosti, finančna sredstva itn. Če je rešitev mogoča, ocenimo 
njeno uspešnost z vidika celotnega poslovanja. Če vodi k zadovoljivemu dobičku, 
imamo plan izdelan. Če rešitev ni dovolj dobra, popravimo mogočo rešitev, jo spet 
preverimo glede na ustreznost in glede na uspešnost. Če rešitev ni mogoča, potem  
iščemo drugo možno rešitev. Popravljanje začetnih planskih rešitev je pri tem 
pristopu v navadi.   
 
Pri pristopu prek modela najprej postavimo  model poslovanja, ki v bistvu pomeni 
izvajalno funkcijo. Uvedemo predvidene omejitve poslovanja: zmogljivosti, 
zaposlene, energijo itn. ter omejitve okolja: nabavne, prodajne, finančne, kadrovske 
itn. Model usmerimo k cilju, čim večji ekonomski uspešnosti. Rezultat rešitve modela 
je plan, ki ponavadi pomeni optimalno rešitev. Modeli za planiranje so ponavadi 
grajeni na operacijskih raziskavah. V letnem planiranju se pogosto v tem pristopu 
uporablja linearno programiranje. Model pa je vedno le bleda slika stvarnosti. Zato 
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rešitve pogosto niso dovolj stvarne ali pa so modeli komplicirani in uhajajo iz 
kontrole. Prav zato je uporaba modelov predvsem dopolnitev prvemu pristopu.  
 
Ko imamo programe, je mogoče začeti izdelovati predračune. Predračun je 
kvantitativni, največkrat vrednostni izraz planskih nalog in njihovih pričakovanih 
rezultatov. Zato lahko rečemo, da nam predračunavanje pomeni proces preverjanja 
planov določenega podjetja v kvantitativne in vrednostne izraze. V predračunih so 
navedeni stroški vsakega programa, pa tudi posameznih aktivnosti v njem. V 
nekaterih predračunih ob stroških najdemo tudi prihodke ali pa potrebne investicijske 
zneske. Izdelovanje predračunov podjetju omogoča preverjati smiselnost 
uresničevanja strategije. Navidez idealna strategija se lahko izkaže za povsem 
neustrezno šele potem, ko je njen progam uresničevanja tudi stroškovno ovrednoten. 
Na osnovi strateških planov in razvojnih programov podjetje izdeluje tudi svoje 
taktične (kratkoročne) plane. Na temelju teh planov pa razvija predračune. Tako 
običajno dobivamo predračune za posamezna notranja področja v podjetju, kot so 
oddelki, obrati, poslovne enote itd. in za posamezne poslovne funkcije, kot so 
prodaja, proizvodnja, nabava. Letni predračuni so navadno razčlenjeni v četrtletne in 
ti v mesečne. 
 

2.1.1 Povezanost predra čunavanja s strateškim planiranjem 
Podjetja na podlagi temeljnega in drugih ciljev razvijejo strategije za njihovo 
doseganje. Izpolnjevanje strategij vključuje oblikovanje usmeritev (na primer 
usmeritev kakovostnega dela) in programov (proizvodov). Usmeritve in programi 
izražajo hotenje vodstva glede dela podjetja.  
 
Predračunsko planiranje pomeni (Rozman, 1993, str. 55) začetno fazo v razvoju 
planiranja celotnega poslovanja. Včasih ga poimenujemo tudi kot finančno ali pa 
letno planiranje. Vendar s tem izrazom ni mišljeno niti operativno planiranje v smislu 
planiranja finančne funkcije niti finančno planiranje kot del planiranja celotnega 
poslovanja. Z njim je mišljeno planiranje celotnega poslovanja s poudarkom na 
številčnih prikazih, imenovanih predračuni. Ti so na primer: prodajni, stroškovni, 
gotovinski, premoženjski in podobno. Prevladovanje materialov, surovin in 
razmeroma nekvalificirane delovne sile je v začetku stoletja povzročilo, da se je v 
razvoju planiranja najprej pojavilo letno planiranje. Klasično dolgoročno planiranje 
(Rozman, 1993, str. 56) v teh razmerah ni več smotrno. Ugotovitev, »da so mnogi 
tako imenovani strateški plani v resnici samo letni plani s petkratno ali celo 
desetkratno ponovitvijo« pomeni kritiko planiranja v podjetjih, ki kljub spremembam 
pripravljajo plane enako kot prej; spremenijo jim le ime. Strateško planiranje poudarja 
predvsem konkurenco. Vse bolj pa se v vsebinskem smislu planiranje deli na dva 
dela, od katerih prvi usmerja podjetje, sam določi cilje in okvirne poti do njih. Drugi pa 
poskuša na izbrani poti doseči čim bolj učinkovito gospodarjenje. Prvi del poskrbi, da 
dela podjetje prave stvari; drugi pa, da dela podjetje stvari prav. Prvega bomo 
poimenovali strateško planiranje, drugega pa taktično planiranje. 
 
Pri tem strategije določajo (Rozman, 1993, str. 137) predvsem dolgoročnejše tvorce 
poslovanja in izbirajo pot v prihodnost. Taktike pa težijo k uspešnemu poslovanju na 
izbrani poti. Strateška odločitev določi (široko) pot ali uspešnost; taktična odločitev 
določi učinkovitost na tej poti. Strategije niso naravnane na posamezno poslovno 
funkcijo, marveč vplivajo na poslovanje kot celoto. Strateška odločitev določi (široko) 
pot ali uspešnost; taktična odločitev določi učinkovitost na tej poti. Strateško 
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planiranje obsega celoten proces; strategije pa kažejo le pot za dosego cilja in s tem 
fazo v procesu (strateškega) planiranja. Strategije niso naravnane na posamezno 
poslovno funkcijo, marveč vplivajo na poslovanje kot celoto. Poti za doseganje 
prihodnjega stanja ne obravnavamo po poslovnih funkcijah, strategije obravnavamo 
kot samostojne, ožje celote, ki upoštevajo posamezne poslovne funkcije; izberemo 
jih glede na njihovo rentabilnost ali donosnost, ki  je podrejena uspešnosti celotnega 
poslovanja. Če malce poenostavimo, lahko vidimo, da strateško planiranje ni nič 
drugega kot ugotavljanje prednosti podjetja in razvijanje le-teh v strateške 
konkurenčne prednosti ter njihovo vzdrževanje na doseženi višini ali po možnosti 
celo njihovo povečevanje. Tako po eni strani te prednosti usmerjajo podjetje v 
njegovem poslovanju, po drugi strani pa podjetje išče, razvija in izkorišča nove 
prednosti ali povečuje vpliv že obstoječih. Strategije so razvojno razčlenjene 
(Rozman, 1993, str. 149) na stroškovne, različnostne, fleksibilne in inovativne.  
 
Včasih je del strateških ciljev in strategij možno uresničevati (Pučko, 1999, str. 366) v 
obliki uresničevanja enega ali več projektov. Projekti so lahko  tudi deli programa. 
Pravzaprav vsako kompleksnejšo enkratno nalogo lahko oblikujemo kot projekt. 
Projekti zahtevajo projektno vodenje. Ta oblika poslovodenja je začasna 
organizacijska struktura, postavljena v organizaciji ob vzporedno obstoječi trajni 
organizacijski strukturi. Strateško predračunavanje opravimo z odločitvami o 
strateških projektih (Hočevar M. et al., 2003). Na strateških sestankih naj bi se 
dinamično odločali o nadaljevanju sedanjih strateških projektov in spremljali tudi 
odločitve o začetku novih strateških projektov. V nasprotju z operativnim 
predračunavanjem, ki pomeni postopen napredek v sedanjih operacijah, je strateško 
predračunavanje naravnano dolgoročnejše in je namenjeno zmanjševanju vrzeli med 
strateškimi cilji in sedanjostjo. S strateškimi projekti torej zasledujemo dolgoročnejše 
cilje, katerih uresničevanje merimo tako s finančnimi kot nefinančnimi kazalniki.  
 
Predračunske metode načrtovanja in razmišljanja so pustili globoke korenine. 
Metode so lažje in z njimi hitreje pridemo do plana, zahtevano je tudi manjše 
angažiranje štaba, ki je bil s svojimi aktivnostmi orientiran predvsem na pripravo 
načrtov uporabe vojske. To je bilo mogoče vse do trenutka, ko so bili čete, bataljoni 
in polki oboroženi s pretežno strelsko oborožitvijo. S pojavom kompleksnejših 
oborožitvenih sistemov se pojavijo tudi nove – večje zahteve. Ko se je vojska razvila 
v tehnično-tehnološki sistem in ko so zveze in odnosi izmed zvrsti, rodovi, podjetji in 
gospodarskimi viri postali takšni, da ni več mogoče parcialno analizirati in planirati, 
takrat so parcialni sistemi planiranja postali preozki in nezadostni. 
 
Sistem planiranja, programiranja, predračunavanja in izvrševanja proračuna (SP3I) 
ima praviloma vsaj tri razsežnosti. Terja, da opredelimo  potrebne poslovne prvine 
(kadre, opremo aktivnosti organizacijskih enot) za uresničitve posameznih 
programov, njihovih rezultatov (poslanstvo oz. cilje) ter časovne razsežnosti. Vsak 
program v SP3I sistemu ima tudi svoj predračun. V ameriški državni upravi so 
izdelovali še programske memurandume in dodajali posebne analitične študije. Ta 
sistem so kasneje začele uporabljati tudi nekatere nedobičkonosne organizacije. 
Tako najdemo sistem v rabi na univerzah. Uporabljali so ga kot formalni sistem za 
opravičevanje in dogovarjanje o razmeščanju (alokaciji) virov, ki naj bi ga po eni 
strani opravila vlada kot financer univerz in po drugi univerze same. 
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2.1.2 Poslovodski uravnalni sistem 
Sistem se sestoji od strukture in procesa (Antony, 1995: 325). Struktura opisuje, kaj 
sistem je, proces opisuje, kaj sistem dela – podobno kot anatomija in psihologija, ki 
opisujeta človeško telo. Proces poslovodskega nadzora je sestavljen iz naslednjih 
korakov: programiranje, predračunavanje, izvajanje, merjenje izhodov, poročanje in 
evalvacija izvedbe. Dokumenti sistema so plan, program, proračun. Mnogo 
organizacij ne dela posebne razlike med programiranjem in predračunavanjem, 
nekatere pa kombinirajo oba. Ker sta to dve konceptualno različni aktivnosti je, kot 
vedno, potrebno razmisliti o razlikah. Oba, programiranje in predračunavanje, 
vsebujeta planiranje, vendar pa je tip planiranja aktivnosti različen. Predračun se 
običajno nanaša na eno leto, program se nanaša na obdobje več let. Predračun je 
enoletna slika organizacijskih programov. Seveda to ni edina slika predračuna. 
Predračun je strukturiran za centre odgovornosti, mnogo programov pa gre skozi več 
centrov odgovornosti. 
 
Programiranje oziroma dolgoročno planiranje (Hočevar, 1995, 191) večina avtorjev 
opredeljuje kot strateško planiranje in ga tudi ne proučuje v neposredni povezanosti s 
poslovodskim uravnalnim sistemom.  
 
Poslovodsko uravnavanje skrbi za izvedbo strategij: 

− s planiranjem nalog in z ocenjevanjem njihove izvedbe, 
− z motiviranjem zaposlenih in s pomočjo zaposlenih pri uporabi predračunov in 

drugih sredstev za izvajanje programov v okviru danih usmeritev in 
− z nadziranjem prek računovodskih poročil. 
 

Tabela 1: Razmerje med strateškim usmerjanjem, poslovodskim uravnavanjem in 
uravnavanjem nalog. 

Dejavnost Cilj dejavnosti 
Strateško usmerjanje Temeljni cilji poslovanja, 

strategije, usmeritve 
Poslovodsko uravnavanje Izvedba strategij 
Uravnavanje nalog Učinkovita in uspešna izvedba 

posameznih nalog 
Vir: Hočevar, 1995: str. 32. 
 
Formalno poslovodsko uravnavanje zajema (M.Allen, D.Myddelton v Hočevar, 1995, 
str. 191) najmanj štiri stopnje: 

− programiranje oziroma odločanje o programih podjetja in približnih zneskih 
sredstev, namenjenih za izvedbo vsake vrste programa; 

− letno planiranje, ki vključuje številčne (največkrat denarne) načrtovalne 
kategorije za enoletno poslovanje; 

− poročanje o uresničenih stroških in prihodkih po posameznih programih in 
mestih odgovornosti, 

− ocenjevanje poslovodij na podlagi primerjave med planiranim in 
uresničenim poslovanjem; podatki po programih so podlaga za prihodnje 
odločitve pri načrtovanju. 

 
Informacije, ki se uporabljajo v poslovodskem uravnalnem sistemu, se lahko 
razvrstijo: 
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− v predračunske informacije v obliki načrtov in standardov ter  
− v obračunske informacije, ki izražajo dejanske poslovne dogodke.  

 

Slika 1: Poslovodsko uravnavanje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
Vir: Povzeto po M.Allen, D.Myddelton v Hočevar, 1995, str.191. 
 
 
2.2 Celostni predra čun  

2.2.1 Računovodsko predra čunavanje  
V slovenski strokovni literaturi se za predračunavanje uporablja vrsta različnih 
izrazov, na primer vrednostno planiranje, planiranje, budžetiranje, predračunsko, 
finančno ali letno planiranje (Hočevar, 1995, str. 199). Predračunavanje se lahko 
opredeli kot postopek, ki obsega vsa različna področja dejavnosti poslovnega 
sistema, ki so predmet načrtovanja in nadziranja. Predračun je torej načrt, katerega 
kategorije so izražene vrednostno in se navadno nanaša na leto dni. Predračuni 
imajo naslednje lastnosti (Antony R. et al., 1992, str. 129): 

− ocenjujejo možni dobiček posameznih poslovnih enot v podjetju; 
− izraženi so v denarnih, včasih pa tudi v nedenarnih enotah; 
− sestavljeni so največkrat za leto dni; 
− vsebujejo sestavine poslovodske pogodbe, v kateri poslovodja sprejme 

odgovornost za dosego predračunskih ciljev; 
− predlog zanje mora pregledati in odobriti pooblaščeni poslovodja (organ). 

ki je v organizacijski hierarhiji nad pripravljalcem predračuna; 
− če so odobreni, so lahko spremenjeni le v izjemnih okoliščinah;  
− predračunski podatki so lahko spremenjeni le v izjemnih okoliščinah;  
− predračunski podatki se v časovnih presledkih primerjajo z obračunskimi in 

tako ugotovljeni odmiki so podlaga za analiziranje in razlaganje odmikov;  
 
Celostni predračun je vseobsegajoč vrednostno izražen poslovni načrt  (Hočevar, 
1997, str. 389) za celotno organizacijo, za eno leto ali krajše obdobje. Sestavljen je iz 
številnih predračunov, ki jih lahko razvrstimo v tri osnovne skupine. 
 

1. Predračun poslovanja, ki obsega predračun programov ali aktivnosti: 

Nagrada, povratna informacija 
d
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a. predračun prodaje storitev, 
b. predračun proizvajanja storitev, 
c. predračun nabave materiala, 
d. predračun neposrednih stroškov dela, 
e. predračun splošnih proizvajalnih stroškov, 
f. predračun upravnih in prodajnih stroškov. 

 
2. Predračuni po mestih odgovornosti: 

a. predračuni stroškovnih mest odgovornosti, 
b. predračuni dobičkovnega in naložbenega mesta odgovornosti. 

 
3. Predračun naložb 

 
4. Predračunski računovodski izkazi: 

a. predračunski izkaz denarnih tokov, 
b. predračunski izkaz prihodkov in odhodkov, 
c. predračunska bilanca stanja. 

 
Nekatere od predračunov je nemogoče sestaviti, če niso poznani in sestavljeni že 
nekateri drugi predračuni. Predračun nabave materiala je nemogoče sestaviti, če ne 
poznamo števila in vrst proizvajalnih storitev, ki jih hočemo prodati. Pomembnejše 
stopnje predračunavanja (Hočevar, 1997, str. 407) so: 

1. določitev politike in navodil predračunavanja, 
2. določitev omejitvenih dejavnikov poslovanja, 
3. priprava predračuna prodaje, 
4. začetek pripravljanja drugih delov predračuna, 
5. dogovarjanje o končni vsebini predračunov, 
6. usklajevanje in pregledovanje predračunov, 
7. končna potrditev predračunov, 
8. razdelitev sprejetih predračunov in njihovo nadaljnje pregledovanje. 
 

2.2.1.1 Predračuni programov ali aktivnosti 
Vhodno predračunavanje (ðorñević, 2000, str. 127) je v bistvu klasično planiranje in 
predračunavanje javnih potreb in izdatkov, v njem se proračun z uporabo 
organizacijskega načela izdelave in načela proračunske specializacije pripravlja pri 
organih državne uprave in potrjuje v državnem zboru po proračunskih uporabnikih; v 
okviru vsakega proračunskega uporabnika pa po proračunskih postavkah, oziroma 
namenih sredstev, ki se bodo pridobila iz proračuna (plače, materialni stroški). Torej 
po vhodnih kategorijah iz državne blagajne (ministrstva za finance) proti 
proračunskim uporabnikom, torej tudi proti ministrstvu za obrambo in posledično 
GŠSV – za vhode virov, ki se bodo zagotovljeni s proračunskimi sredstvi (osebje, 
material, oprema, infrastruktura in drugo). Na enak način se v okviru državnega 
računovodstva evidentira, izvršuje, spremlja, analizira in kontrolira izvrševanje 
proračuna. Osnovni namen vhodnega predračunavanja je zagotoviti učinkovito 
poslovodenje s skupnimi javnimi prihodki za zagotovitev javnih odhodkov. Vhodno 
predračunavanje se uporablja tudi v sistemu SP3I, ker je tudi tukaj treba zagotoviti 
učinkovito poslovodenje z javno porabo v celoti, poleg tega pa tudi poslovodenje 
vhodnih virov pri posameznih proračunskih uporabnikih. Ne glede na to, kako so na 
koncu dneva porabljena proračunska sredstva, so prikazana, kot da so porabljena za 
plače, nabavo materiala in opreme, izgradnjo objektov in drugo. To so večinoma tudi 
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proračunske postavke, na katere se knjižijo  računi v državnem računovodstvu. 
Proračunske  in računovodske informacije v vhodni obliki so nujne za zdravo 
poslovodenje s finančnimi in z njimi zagotovljenimi človeškimi, materialnimi, 
infrastrukturnimi in drugimi viri v proračunski porabi. Izhodno predračunavanje je,  za 
razliko od vhodnega, takšen način načrtovanja in predračunavanja javnih potreb in 
odhodkov, v katerih se  v okviru ministrstva ali drugega državnega organa ali 
organizacije, ki je uporabnik sredstev, potrebe in odhodki planirajo, evidentirajo, 
izvršujejo, spremljajo, analizirajo in kontrolirajo po funkcijah (dejavnostih) teh 
proračunskih uporabnikov, to pomeni od njih do uporabnikov njihovih storitev. 
Izhodno predračunavanje je klasifikacija javnih odhodkov glede na konkretne cilje, 
(funkcije) za katere so predvideni. V sistemu SP3I se oblika izhodnega 
predračunavanja uporablja do potrditve v državnem zboru in nato pri izvrševanju 
proračuna oziroma ustreznih predračunih proračunskih uporabnikov izvajajo 
učinkovite  in koristne analize. Izdelava samo vhodnega predračuna v sodobnih SP3I 
ima zelo majhno oz. nima skoraj nobene koristi. Pri sprejemanju proračuna se ne 
razpravlja in odloča samo o višini potreb celotne javne porabe, glede na zmožnosti 
gospodarstva, in o potrebah vsakega proračunskega uporabnika s pripadajočimi 
človeškimi, materialnimi in drugimi viri, ki jih je treba zagotoviti s proračunskimi 
sredstvi, temveč o strukturi in obsegu potreb po funkcijah (dejavnostih) proračunskih 
uporabnikov, ki jih morajo opraviti z odobrenimi sredstvi. Za takšne razprave in 
odločanje v državnem zboru je nujen predračun odhodkov in prihodkov ter na podlagi 
tega izdelan predlog predračuna proračunskih sredstev, ki je poleg vhodnega izdelan 
tudi z izhodnim (ciljno, funkcijsko) načinom predračunavanja.  
 
Uporaba termina »izhod« v okviru organa državne uprave včasih ni najbolj 
razumljiva. Vsekakor je težko razumeti, kako ministrstvo za obrambo »proizvaja« 
enote oz. kapacitete kopenske vojske, letalstva in zračne obrambe. To so v nekem 
smislu polizdelki, končni proizvod je to, kar ekonomisti imenujejo javno ali kolektivno 
dobro, v konkretnem primeru obramba oz. natančneje pripravljenost in sposobnost 
za učinkovito obrambo oz. sodelovanje v mednarodnih mirovnih misijah in 
operacijah.  
 
Glede na hierarhijo se lahko programi razdelijo na glavne programe, podprograme in 
elemente programa. Element programa je osnova programiranja. V vojaških 
strukturah je to osnovna taktična enota. To je lahko bataljon, ki je hkrati »stroškovni 
nosilec«. Plan razvoja vojske naj bi bil sestavljen iz določenega števila glavnih 
programov, programov, podprogramov in elementov programa. Takšno razvrščanje 
nalog pomembno spremeni sistem planiranja, kljub temu da to na prvi pogled izgleda 
kot tehnična operacija.  Dejansko je to prehod planiranja potrošnje proračunskih 
sredstev za samo potrošnjo na planiranje razvoja borbene učinkovitosti enot in 
zavodov, pri čemer alternativni stroški, ki se planirajo za  posamezne programe, 
predstavljajo indikator za oceno izbora najboljše variante. Lista glavnih programov  v 
vojski mora biti sestavljena tako, da dobimo  sistematičen pregled oboroženih sil 
oziroma, da so večje vojaške grupacije sestavni del glavnega programa. V okviru 
glavnih programov je treba izbrati vojne enote, katerih planiranje nalog bo v okviru 
programov oziroma podprogramov. Osnovna planska enota je element programa. 
Element programa je v naših pogojih: bataljon, šola, ladja, delovna organizacija, 
tovarna. Element programa se lahko definira kot kombinacija moštva, materialno-
tehničnih sredstev (MTS) in infrastrukture, ki lahko predstavlja vojaško kapaciteto, 
eno vojno enoto, eno aktivnost podpore, raziskav in razvoja. Ta celota mora biti 
stabilna, da bo lahko izvrševala določene naloge ali funkcije in da se lahko meri 



 

12 

njena učinkovitost. Lahko se opredeli tudi kot stroškovni nosilec, ker mora element 
programa omogočiti finančno oceno na osnovi fizičnega obsega elementa in 
vrednosti za enoto mere. Dejstvo je, da so elementi programa osnovna vojna moč, ki 
združuje ljudi in tehnične sisteme in ki je sposobna izvršiti nalogo, ki izhaja iz ciljev 
obrambe države. 

Slika 2: Členitev programa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lasten prikaz. 
 
Glavni programi operativne vojske obsegajo velike sestave oboroženih sil: 

− sistem vodenja in poveljevanja, 
− kopensko vojsko, 
− vojaško letalstvo in protizračno obrambo, 
− vojaške šole in druge znanstveno raziskovalne ustanove, 
− zmogljivosti za proizvodnjo oborožitve in vojaške opreme. 

 
V oboroženih silah Velike Britanije imajo naslednje glavne programe: 

− nuklearne strateške sile, 
− vojaško mornarico, 
− kopensko vojsko evropskega vojskovališča, 
− ostale operativne enote kopenske vojske, 
− operativne enote vojnega letalstva, 
− zračni transport, 
− rezervo in pomožne formacije, 
− raziskovanje in razvoj, 
− usposabljanje, 
− proizvodne in remontne zmogljivosti, 
− vojne rezerve, 
− ostale podporne formacije, 
− razne izdatke in prihodke, 
− specialne materiale. 

 
Vsaka organizacija preživi z zagotavljanjem programov. Fiksirana odgovornost za 
nadzor je vzpostavljena, če program obsega samo en center odgovornosti. 
Oblikovanje kontrolne strukture je relativno enostavno, če: vsak program plačuje ena 
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dejavnost, na vsakem programu delajo zaposleni, ki ne delajo na drugem programu  
vsak programski poslovodja ima odgovornost sprejemati kadrovske odločitve in tudi 
nabavne odločitve glede programa. Pod temi predpostavkami je vsak program – 
center odgovornosti. Mnoge entitete niso organizirane in oblikovane tako, da bi 
kontrolna struktura dovoljevala zelo dobro in točno kontrolo. Mnogo organizacij deluje 
na večih geografskih področjih in se mora sprijazniti s tem dejstvom, ko oblikujejo 
organizacijo. Kot primer lahko vzamemo sistem več bolnišnic in program za 
odvajanje od alkohola. Na različnih geografskih lokacijah imamo torej več direktorjev, 
ki nadzorujejo in so odgovorni za več programov, vključno za program odvajanja od 
alkohola. Ali ima direktor poletnega festivala simfoničnega orkestra nadzor nad 
številom udeležencev in nad njihovimi plačami? Zaključimo lahko, da je potrebna 
posebna programska struktura, ko odgovornost za izvedbo programa obstoja na več 
centrih odgovornosti. Za primer navedimo ustanavljanje strateških sil v okviru 
ameriške vojske. Tri zvrsti (kopenska vojska, mornarica in letalstvo) so za strateško 
poslanstvo oziroma program prispevale, vsaka svoje zmogljivosti, antibalistične 
rakete, jedrske podmornice in strateške bombnike. 
 

2.2.1.2 Predračuni po mestih odgovornosti 
Predračuni so rezultat tako imenovanega (Hočevar, 1995, str. 200) računovodskega 
predračunavanja. Slovenski računovodski standard 20.4. pravi, da se računovodsko 
predračunavanje za posamezne organizacijske dele podjetja konča z gibljivimi 
predračuni splošnih stroškov po stroškovnih mestih; predračuni stroškov po mestih 
odgovornosti; predračuni stroškov, odhodkov in prihodkov po posameznih področjih 
in področjih delovanja podjetja; predračuni uspeha poslovno izidnih enot in 
podobnimi.  
 
Poslovodski uravnalni sistem je osredotočen na programe in odgovornostna mesta. 
Program je lahko proizvod, blagovna skupina, raziskava, razvojni načrt ali podobna 
dejavnost, ki jo podjetje opravlja, da bi doseglo strateške cilje. Razmerje med 
programi (vodoravni tok) in odgovornostmi mesti (navpični tok) je upodobljeno v 
preglednici. 
 

Tabela 2: Razmerje med programi in mesti odgovornosti (v d.e.). 

Programi/mesta odgovornosti A B C Stroški 
X 1000 2000  0  3000  
Y 2000  2000  1000  5000  
Z  600  0  0  600  

Stroški 3600  4000  1000  8600  
Vir: Hočevar, 1995: str. 26. 
 

2.2.1.3 Predračun naložb 
Predračun naložb vsebuje pregled naložb, za katere menimo, da zahtevajo nabavo 
novih delovnih sredstev, predvidene stroške za vsako naložbo posebej in časovno 
opredelitev ustreznih izdatkov. Predračun naložb sestavljamo ločeno od predračuna 
poslovanja in tudi za daljše časovno obdobje kot za druge predračune. Naložbe v 
predračunu naložb so praviloma razvrščene po izbranih namenih in sicer: 

− zmanjševanje stroškov in zamenjave opreme, 
− razširitev in izboljšanje proizvodov ali storitev, 
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− novi proizvodi ali storitve, 
− izboljšanje zdravstvenih in varnostnih delovnih razmer ter zmanjšanje 

onesnaževanja, 
− drugo. 

 
Informacije iz predračuna naložb so pomembne za sestavljanje predračunskih 
računovodskih izkazov. Vir njihovega financiranja in datum načrtovane 
usposobljenosti naložb vplivata na sestavljanje predračunskega predračunskih 
računovodskih izkazov. 

2.2.1.4 Predračunski ra čunovodski izkazi 
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) ureja vodenje poslovnih knjig ter 
izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe 
javnega prava in pravne osebe zasebnega prava. Merjenje in razčlenjevanje 
prihodkov in odhodkov enotnega kontnega načrta predpiše minister, pristojen za 
finance. Določa, da sta računovodska izkaza bilanca stanja in izkaz prihodkov in 
odhodkov. Uporabniki enotnega kontnega načrta so določeni uporabniki in drugi 
uporabniki (med te je uvrščena SV) ter so opredeljeni v pravilniku o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
Za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava predpiše stopnje 
in način, po katerem se opravlja reden odpis, minister, pristojen za finance. V 
44.členu določa, da se odpis sredstev, ki so last Republike Slovenije (RS) in jih imajo 
na podlagi zakonov pravne osebe javnega prava v upravljanju, lahko izkaže 
praviloma kot popravek nabavne vrednosti sredstev in v breme virov teh sredstev. 
Proračun, proračunski uporabniki in pravne osebe javnega prava za druga sredstva 
in obveznosti do virov sredstev revalorizacije ne opravljajo, razen če je tako določeno 
s predpisom ali pogodbo. 
 
Proračunski uporabnik mora pripraviti letno poročilo. Letno poročilo se pripravi za 
obračunsko (poslovno oziroma proračunsko) leto. Sestavljeno je iz računovodskega 
poročila in poslovnega poročila. Računovodsko poročilo je sestavljeno iz: 
računovodskih izkazov (bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov) ter pojasnil k 
izkazom. Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev 
in obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov ter presežek oziroma 
primanjkljaj. Računovodsko poročilo pripravi pooblaščeni računovodja oziroma 
oseba, ki je odgovorna za področje računovodstva. Letno poročilo se do zadnjega 
dne v mesecu februarju predloži organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in 
objavljanje podatkov. 
 
BILANCA STANJA zajema sredstva (aktiva bilance stanja) in obveznosti do virov 
sredstev (pasiva bilance stanja) na zadnji dan obračunskega obdobja. Bilanca stanja 
vsebuje podatke tekočega obračunskega obdobja in preteklega obračunskega 
obdobja. Obvezne priloge k bilanci stanja so: pregled stanja in gibanja 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, pregled 
stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil ter druga pojasnila v obliki 
pisnih računovodskih informacij.  
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV obsega prihodke 
in odhodke v obračunskem obdobju in v preteklem obračunskem obdobju. Obvezni 
prilogi k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta: izkaz računa finančnih 
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terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja. V izkazu računa finančnih terjatev in 
naložb se izkazujejo: 

− na strani prejemkov: 
o prejeta vračila danih posojil, 
o prodaja kapitalskih deležev, 
o kupnine iz naslova privatizacije, 

− na strani izdatkov: 
o dana posojila, 
o povečanje kapitalskih deležev in naložb, 
o poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije, 
o povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih 

osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti. 
 
 
2.3 Sistemi stroškov v organizacijah  
Poslovanje v današnjem času je mogoče le, če imamo prave informacije. V primeru, 
če nimamo pravih informacij, smo na dobri poti, da izgubimo vojno. Neprave 
informacije sabotirajo naš konkurenčni program, ker nas opogumljajo, da izbiramo 
napačne prioritete in se usmerjamo na napačne probleme. To nas lahko pripelje do 
tega, da: prodajamo napačne storitve, izbiramo napačne kupce, modeliramo drage 
izdelke, naraščajo stroški delovanja, napačno spreminjamo strukturo vojske, 
uveljavljamo napačne programe zmanjševanja stroškov, od dobaviteljev nabavljamo 
napačne izdelke in storitve. 
 
Idealni sistem stroškov (Tekavčič, 1990, str. 159) bi moral zagotoviti popolnoma 
natančne informacije o stroških vseh poslovnih učinkov, ki jih podjetje dosega, 
vendar pa takšnega sistema stroškov v praksi ne moremo pričakovati. Stroški, ki bi 
bili povezani z zagotavljanjem stoodstotno zanesljivih informacij o stroških 
posameznih poslovnih učinkov, bi bili namreč nerazumljivo visoki in bi daleč 
presegali koristi, ki bi jih podjetje imelo od tako natančnih informacij. Vprašanje je, 
kdaj sistem stroškov zagotavlja optimalno raven natančnosti informacij. Če hočemo 
odgovoriti na to vprašanje, pa moramo opredeliti stroške in koristi, povezane z 
naraščanjem stopnje natančnosti informacij o stroških. Stroški, povezani z določeno 
stopnjo natančnosti informacij o stroških posameznih poslovnih učinkov, so stroški 
merjenja in izračunavanja za zagotovitev te stopnje natančnosti. Stroški merjenja z 
naraščanjem stopnje natančnosti rastejo. Koristi določene stopnje natančnosti 
informacij o stroških posameznih poslovnih učinkov so opredeljene s stroški napak, 
do katerih prihaja zaradi pomanjkljivih informacij o stroških. Bolj ko so natančne 
informacije o stroških, manjša je verjetnost napak in večje so koristi, ki jih prinašajo 
zanesljive informacije o stroških. Stroški napak zaradi pomanjkljivih informacij o 
stroških se torej z naraščanjem stopnje natančnosti informacij zmanjšujejo. Celotni 
stroški določenega sistema stroškov so opredeljeni z vsoto stroškov merjenja in 
stroškov napak zaradi nenatančnih informacij. Optimalni sistem stroškov pa določa 
tista stopnja natančnosti informacij o stroških, na kateri so celotni stroški sistema 
najnižji. 
 
V podjetjih je postal delež neposrednih stroškov dela in stroškov energije v celotnih 
stroških manjši. To je bil glavni vzrok za spremembe v računovodskih sistemih 
podjetij; podjetja so začela uvajati tako-imenovano računovodstvo aktivnosti oziroma 
pri razporejanju stroškov na stroškovne nosilce uporabljali metodo računovodstva 
aktivnosti. Neposredno stroški (Tekavčič, 2000, str. 20) so tisti stroški, za katere 
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lahko brez težav ugotovimo, koliko jih je povzročil posamezni stroškovni objekt, 
posredni pa so tisti stroški, ki so skupni več stroškovnim objektom in jih moramo na 
posamezne stroškovne objekte razporediti na podlagi določenih metod, ki neizogibno 
vključujejo določeno stopnjo arbitrarnosti. Pri splošnih stroških (Tekavčič, 2000, str. 
23) kaže razlikovati splošne proizvajalne stroške od splošnih nabavnih, prodajnih in 
upravnih stroškov. Delež stroškov, ki jih ni mogoče neposredno pripisati posameznim 
stroškovnim objektom, namreč z razvojem tehnologije izredno hitro narašča, s tem pa 
se veča tudi stopnja arbitrarnosti in z njo povezanih možnosti napak pri razporejanju 
stroškov in ugotavljanju lastnih cen poslovnih učinkov, izkrivljene informacije o 
stroških pa seveda kaj hitro vodijo do napačnih poslovnih odločitev. Poskusi 
omejevanja negativnih posledic arbitrarnega razporejanja splošnih stroškov so 
privedli do novega, že omenjenega koncepta »računovodstva aktivnosti«. 
 

Slika 3: Prikaz razporejanja stroškov pri računovodstvu aktivnosti. 

1.stopnja: Ugotovitev aktivnosti

Proizvod A Proizvod B

2.stopnja: Ugotovitev stroškov
po aktivnostih

3.stopnja: Ugotovitev nosilcev
aktivnostinih stroškov

4.stopnja: Izračunavanje ključev

Uporaba ključev

 
Vir:  Hočevar: 1997, str. 310. 
 
 
T.Yoshikawa, J. Inness, F. Mitchell in M. Tanaka (v Hočevar, 1995, str. 92) menijo, 
da je pet pomembnih stopenj pri določanju stroškovne cene proizvodov po metodi 
aktivnosti. 
 
Računovodstvo odgovornosti na podlagi aktivnosti (Hočevar, 1995, str. 92). Temeljni 
podmeni računovodstva aktivnosti sta: 

− aktivnosti povzročajo stroške in 
− proizvodi povzročajo aktivnosti. 
 

Pri ugotavljanju stroškov izhajajo tradicionalni stroškovni sistemi iz stroškovnih mest. 
Stroškovno mesto za računovodstvo aktivnosti pa je lahko samo aktivnost. Aktivnost 
se seveda razlikuje od klasičnega stroškovnega mesta, saj se lahko aktivnosti 
nabavljanja pojavljajo na prodajnem, finančnem, upravnem in drugih oddelkih; prav 
tako se aktivnosti vzdrževanja sredstev pojavljajo na vseh proizvajalnih oddelkih. V 
drugi polovici (Hočevar, 1995, str. 94) osemdesetih let so teoretiki prvotnemu cilju 
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računovodstva aktivnosti (pravilnejšemu določanju stroškovne cene proizvoda) dodali 
še cilja, z izvajanjem računovodstva aktivnosti zmanjšati stroške proizvodnje in 
izboljšati nadzorovanje stroškov ter prilagoditi računovodstvo aktivnosti klasičnemu 
računovodstvu odgovornosti.  
 
Računovodstvo aktivnosti je le dosežek nenehnega praktičnega in teoretičnega 
raziskovanja analize vrednosti, saj se po ciljih v ničemer ne razlikuje od analize 
vrednosti. Poslovodstvo je pozorno predvsem na aktivnosti, ki povzročajo stroške, in 
s tem laže nadzira in obvladuje stroške. Cilj računovodstva aktivnosti je, da se 
izločajo aktivnosti, ki povzročajo nepotrebne stroške ali so neučinkoviti; lahko pa se 
izboljšajo. Na podlagi računovodstva aktivnosti je mogoče zmanjšati stroške 
proizvodnje z: 

− ugotavljanjem aktivnosti, ki so temeljni povzročitelji stroškov, 
− s pomočjo oblikovalcem proizvodov pri določanju stroškovno učinkovitih 

proizvodnih procesov, 
− s pomočjo poslovodstvu pri določanju ciljnih stroškovnih cen za proizvode. 

 
K prvi točki D. Hansen in M. Mowen (Hočevar, 1995, str. 95) naštevata tele 
aktivnosti, ki jih strokovna literatura največkrat opisuje kot nepotrebne in ki ne 
izboljšujejo vrednosti proizvodov za kupce: 

− planiranje proizvodnje je aktivnost, ki porablja čas in sredstva, da se 
določijo čas proizvajanja nekega proizvoda, število postavitev proizvodnje 
in količina proizvodov;  

− premikanje je aktivnost, ki porablja čas in sredstva za premikanje materiala 
in dela v procesu in gotovih proizvodov iz enega oddelka v drugega; 

− čakanje je aktivnost, ko material in delo čakata na proces proizvodnje;  
− nadziranje je aktivnost, ki porablja čas in sredstva, da se zagotovi 

proizvodnja po specifikaciji; 
− skladiščenje je aktivnost, ki se opravlja zato, da bi se v skladišču hranili 

material in proizvodi. 
 
Drug način zmanjševanja stroškov je ugotovi stroške proizvodnje, ne glede na 
dejansko proizvodnjo oziroma, da se ugotovijo stroški drugih vrst materiala, drugih 
metod proizvajanja ali drugače oblikovanih proizvodov in se pri tem ohrani enaka 
kakovost proizvodov. Oblikovalci proizvodov se bodo odločili za tiste aktivnosti, ki 
bodo zahtevale čim nižje stroške. 
 
Ker so aktivnosti središče celotnega koncepta stroškov po aktivnostih poslovnega 
procesa mora podjetje najprej opredeliti aktivnosti in stroške, ki se nanašajo na 
posamezne aktivnosti. Brimson (1989, str. 27 v Tekavčič, str. 178) predlaga tri načine 
za določitev aktivnosti: inženirske metode, ki temeljijo na analizi proizvodnih operacij, 
analizo preteklih podatkov, ki jih omogoča računalniška statistika, in metodo Delphi, 
ki  vključuje poslovodje in strokovnjake v podjetju. Pri tem je treba opredeliti 
stroškovne objekte in načine razporejanja stroškov, ki jih posameznim aktivnostim ni 
mogoče dodeliti neposredno. Nato je treba opredeliti stroškovne objekte in način 
razporejanja stroškov aktivnosti na posamezne stroškovne objekte, kar vključuje 
odločitev o povzročiteljih stroškov in merilih aktivnosti. Končno pa je treba opredeliti 
tudi centre aktivnosti, za katere podjetje želi zbirne podatke. Oblikovanje sistema 
stroškov po aktivnostih poslovnega procesa je  tako sestavljeno iz naslednjih stopenj: 

− določitev stroškovnih bazenov, 
− ugotavljaje neposrednih stroškov aktivnosti, 
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− dodelitev ustreznega zneska stroškov, ki se nanašajo na več aktivnosti, 
posameznim stroškovnim bazenom, 

− določitev osnove za razporejanje »splošnih« stroškov aktivnosti – določitev 
meril aktivnosti na prvi stopnji razporejanja stroškov, 

− razporejanje stroškov iz stroškovnih bazenov na stroškovne objekte, 
− določitev stroškovnih objektov (proizvod, serija, …), 
− določitev meril aktivnosti na drugi stopnji razporejanja stroškov. 

 
Nobeno podjetje ni še nikoli povečalo svojega zaslužka le zato, ker je bolje poznalo 
lastno poslovanje (Cooper, Kaplan, Maisel, Morrissey in Oehm, 1992, str. 57 v 
Tekavčič, str. 166). Poznavanje pomanjkljivosti poslovnega procesa, stroškov, ki 
nastajajo, možnosti povečanja učinkovitosti posameznih aktivnosti in podobno je šele 
pogoj, ki je potrebe za povečanje uspešnosti poslovanja. Zadostni pogoj pa je 
zahteva, da podjetje znanje, ki ga ima, uporabi za uvajanje sprememb, ki omogočajo 
boljše poslovne rezultate. Zato tudi uvajanje sistema stroškov aktivnosti samo po 
sebi ne more zagotoviti večje uspešnosti poslovanja, če podjetje ne zna izrabiti 
možnosti, ki mu jih ponuja sistem. Te pa izhajajo predvsem iz osredotočenja na 
analizo aktivnosti, ki pomenijo središčno točko obravnavanja stroškov aktivnosti.  
 
2.4 Predračunavanje aktivnosti 

2.4.1 Analiza aktivnosti in stroškov kot izhodiš če povečanja uspešnosti 
poslovanja 

Računovodstvo aktivnosti podpira zmanjševanje stroškov po dveh poteh. Prva 
pomaga najti priložnosti z velikim potencialom za zmanjševanje stroškov. 
Računovodstvo aktivnosti je potreba navigatorja, ki s številkami pomaga opisati  
velikost skritih čeri in izbrati največjo kot cilj za zmanjševanje stroškov. Uporaba 
računovodstva aktivnosti je simulacija vpliva zmanjšanja stroškov, kar omogoči 
predvidevanje pozitivnega rezultata. Metoda iskanja cilja predpostavlja izdelan 
»račun aktivnosti«. To je pregled aktivnosti in povzročiteljev aktivnosti v povezavi s 
proizvodi oz. storitvami. Informacije iz računa aktivnosti uporabimo za odkrivanje 
priložnosti za zmanjšanje  stroškov ter priložnosti za izboljšanje konkurenčnosti 
proizvoda oz. storitve. Računovodstvo aktivnosti je ekonomičen in izvedbeni model 
poslovanja oz. procesa. Zagotavlja temelj za simulacijo posledic sprememb v načinu 
izvajanja storitev. Stroški posamezne alternative so izračunani z uporabo modela 
računovodstva aktivnosti. Analize običajno pomenijo tudi popolnoma drugačen način 
izvajanja aktivnosti. Računovodstvo aktivnosti ne zmanjšuje stroškov. Stroške 
zmanjšujejo spremembe v načinu izvajanja aktivnosti in ukinjanju nepotrebnih 
aktivnosti. Stroškovna analiza nam nudi pomoč pri identifikaciji priložnosti za 
zmanjševanje stroškov, z informacijami podpira poslovodje, povečuje znanje v zvezi 
z izboljšavami in na splošno zvišuje nivo naporov za izboljšanje poslovanja. 
 
Moč računovodstva aktivnosti za simulacijo stroškov lahko izkoristimo tudi za 
predračunavanje aktivnosti. Računovodstvo aktivnosti nam pomaga pri pripravi 
predračunov (Turney, 1991, str. 173) na dva načina. Prvič: kombinacija aktivnosti ter 
stopnja intenzivnosti izvajanja aktivnosti mora biti povezana s poslovno strategijo. 
Drugič: računovodstvo aktivnosti predstavlja osnovo za kreiranje realnih  
predračunov. Zagotavlja namreč informacijsko povezavo med načrtovano prodajo, 
izvajanjem storitev ter zahtevnimi viri za izvajanje teh aktivnosti. 
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Predračunavanje na podlagi aktivnosti se prične s stroškovnimi objekti (pripravljene 
enote) in poteka na naslednji način: 

− projekcija velikosti prodaje, vrst storitev, ter kombinacijo kupcev v 
naslednjem načrtovalnem obdobju ter posledično potencialno zahtevo za 
aktivnostmi; 

− povzročitelji aktivnosti merijo uporabo aktivnosti za posamezen stroškovni 
objekt; 

− obseg povzročiteljev aktivnosti določa delovni nivo povezanih aktivnosti;  
− povzročitelji stroškov za vsako aktivnost določajo potreben napor za 

zadovoljitev načrtovanega povpraševanja in zahtevane vire za zadovoljitev 
teh naporov; 

− nivo naporov za vsako aktivnost zahteva določanje zahtevanih virov; 
− način predračunavanja je odvisen od dodelitev aktivnosti. Če so aktivnosti 

dodeljene na nivoju organizacijskih enot, potem se s tem prenese tudi 
odgovornost za predračunavanje na nivo organizacijskih enot; 

− vse aktivnosti enega poslovodje so na mestu, kjer se tudi izvajajo. 
 
Spremembe organizacijskega modela nastajajo v vseh notranje organizacijskih 
enotah, zato jih je smiselno združiti v center aktivnosti za spremembe organizacije. 
  

Slika 4: Obrazec za določanje nivoja aktivnosti oborožitvenega sistema. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 
Najprej določimo nivo aktivnosti. Izboljšave na osnovi analize aktivnosti lahko 
uvajamo v treh korakih: analiziramo aktivnosti in določimo priložnosti za izboljšave, 
analiziramo faktorje, ki povzročajo škodo (povzročitelje stroškov), in merimo stvari, 
čas, kvaliteto. Aktivnost je dobro izvedena, če prispeva k organizacijskemu uspehu in 
zadovoljstvu kupcev. 
 
Ko določeno podjetje opredeli posamezne aktivnosti za potrebe oblikovanja sistema 
stroškov aktivnosti, lahko začne analizirati aktivnosti, da bi tako ugotovilo, katere 
aktivnosti so šibka točka v poslovanju ter kakšne so možnosti za odpravljanje 
ugotovljenih pomanjkljivosti. Podjetje mora pri analizi aktivnosti opraviti štiri faze: 
ločiti bistvene aktivnosti od nebistvenih, analizirati pomembne bistvene aktivnosti, 
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primerjati opravljanje aktivnosti z najboljšimi načini v praksi in preučevati povezave 
med aktivnostmi. Gre za drobno različico znanih pristopov, ki pa ne posveča 
pozornosti le tistim aktivnostim, ki so potrebne z vidika kupca, marveč tudi aktivnosti, 
ki so pomembne za nemoteno in uspešno poslovanje (npr. pripravljanje 
računovodskih izkazov, oblikovanje informacij za potrebe vodstva podjetja, nenehno 
izobraževanje kadrov in podobno). Takšna razvrstitev  aktivnosti omogoča celovito 
analizo poslovnega procesa na temelju analize aktivnosti, hkrati pa tudi iskanje 
najustreznejših rešitev za odpravljanje ugotovljenih slabosti v poslovanju. 

2.4.2 Opredelitev in prednosti ra čunovodstva aktivnosti 
Poslovanje podjetja lahko opišemo kot izvajanja različnih dejavnosti. Pri ugotavljanju 
in zajemanju stroškov tradicionalni stroškovni sistemi izhajajo iz stroškovnih mest. 
Stroškovno mesto za računovodstvo aktivnosti pa je lahko samo dejavnost. Ta se 
seveda razlikuje od klasičnega stroškovnega mesta, saj se lahko na primer dejavnost 
nabavljanja pojavlja na prodajnem, finančnem, upravnem in drugih oddelkih, prav 
tako se dejavnost vzdrževanja sredstev pojavlja na vseh proizvajalnih oddelkih. S 
pogovori s poslovodji in s strokovno analizo je mogoče ugotoviti, kateri stroški so 
povezani z neko dejavnostjo. Na tej stopnji je treba natančno opredeliti stroškovne 
bazene, to je stroške, ki so povezani z ugotovljenimi dejavnostmi. Za ugotavljanje 
stroškovne cene proizvoda je dobro, da so skupine stroškov dejavnosti čim bolj 
enotne oziroma, da so skupine stroškov čim bolj povezane s povzročitelji stroškov 
dejavnosti oziroma z osnovo za njihovo razporejanje. Metoda računovodstva 
aktivnosti omogoča ugotavljanje bolj točne stroškovne cene proizvodov oz. storitev. 
To pa je temelj za dvig dobičkonosnosti proizvodov. Takšno odločanje imenujemo 
poslovodenje aktivnosti. Prednosti metode so olajšati odločanje o: 

− ceni proizvodov, 
− nadomestitvi proizvodov, 
− preoblikovanju proizvodov, 
− izboljšanju procesov in poslovnih strategij, 
− tehnoloških naložbah, 
− opustitvi proizvodov. 

2.4.3 Omejitve ra čunovodstva aktivnosti 
Pri obravnavanju metode računovodstva aktivnosti se je treba zavedati tudi njenih 
slabosti in omejitev, kar mnogi avtorji v začetnem navdušenju nad njo marsikdaj 
spregledajo. Njene glavne omejitve so naslednje: 

1. Dvomljiva novost: 
Največje navdušenje teoretikov in praktikov nad računovodstvom aktivnosti je 
zavladalo prav na angleškem govornem območju. Razlogi za to so v tem, da 
je v nemški računovodski teoriji in tudi praksi že dolgo časa znan podoben 
koncept razporejanja splošnih stroškov na nosilce, kot ga vsebuje metoda 
računovodstva aktivnosti. Tudi v Sloveniji sta predvsem prof. Turk in prof. 
Lipovec poudarjala pomen analiziranja dejavnosti na dobičkonosnosti 
proizvodov. Takšno analizo sta poimenovala analiza vrednosti proizvoda. Zato 
se ne gre čuditi temu, da nekatera podjetja v praksi uporabljajo metodo 
računovodstva aktivnosti, kljub temu da so o njej slišalo zelo malo. 

2. Problemi uvajanja v prakso: 
− veliki stroški, saj morajo podjetja največkrat najeti svetovalce,  
− pridobiti je treba ustrezne podatke, še posebno za povzročitelje 

stroškovnih dejavnosti; 
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− dejavnosti prehajajo prek meja oddelkov in področji odgovornosti 
podjetja;  

− druge spremembe v podjetju imajo prednost;  
− velika poraba delovnega časa računovodij. 

3. Subjektivnost: 
Ugotavljanje dejavnosti in z njimi povezanimi stroški največkrat poteka na 
podlagi pogovorov s poslovodji in z delavci. To pa pomeni, da računovodstvo 
aktivnosti ne rešuje problema subjektivnosti pri presojanju stroškov na 
stroškovne nosilce. Prav tako je izbira osnove za izračun ključ po metodi 
računovodstva aktivnosti stvar subjektivne presoje. 

4. Dvomljiv vpliv na zmanjšanje stroškov: 
Porazdeljevanje splošnih stroškov na podlagi povzročiteljev stroškov 
dejavnosti še ne pomeni, da bo podjetje ob zmanjšanju števila povzročiteljev 
nižje stroške tudi zares doseglo. Če se na primer stroški nadziranja kakovosti 
proizvodnje prenašajo na posamezne proizvode na podlagi števila pregledov, 
ki jih zahteva proizvodnja posameznega proizvoda, in podjetje zmanjša število 
kontrolnih pregledov, se ustrezno zmanjšajo tudi stroški. Ti se lahko zmanjšajo 
le z zmanjšanjem števila nadzornikov oziroma z zmanjševanjem dejavnosti, ki  
povzročajo stroške. Podjetje se mora pripraviti na drugačno poslovanje, če 
načrtuje ukinjanje katere od dejavnosti. 

5. Zmanjšuje odgovornost za stroške: 
Metoda računovodstva aktivnosti je pomembno prispevala k celovitejšemu 
obračunavanju stroškov po posameznih proizvodih. Zato je predvsem 
pomembna za ugotavljanje stroškov po proizvodih, ne pa za ugotavljanje 
stroškov po odgovornosti, saj stroškovna mesta nadomešča z dejavnostmi. 
Zaradi dejstva, da je lahko nekdo odgovoren samo za nekaj, na kar lahko 
vpliva, se je v strokovni literaturi uveljavil izraz »zmožnosti nadziranja oziroma 
obvladovanja«, ki pomeni stopnjo vplivanja poslovodje na stroške in prihodke. 
Za ocenjevanje in merjenje uspešnosti poslovodij je torej pomembno, da se na 
stroške ne gleda na podlagi njihovih lastnosti, temveč z vidika njihove 
obvladljivosti. 

6. Primernost za večja podjetja: 
Metoda računovodstva aktivnosti je prav gotovo koristna za podjetja, ki imajo 
različno proizvodnjo in proizvajajo številne različice proizvodov, ter za podjetja, 
ki delujejo v sodobnih proizvajalnih okoliščinah. V klasičnih in manjših 
proizvodnih podjetjih bi se utegnilo zgoditi, da bi bili stroški uvajanja metode 
računovodstva aktivnosti večji od njene koristi. 
 

2.5 Posebnosti ra čunovodskega sistema javnega sektorja 
V poslovnem računovodstvu se povečini uporablja načelo zaračunane realizacije, ki 
zajema prihodke takrat, ko so zasluženi, in odhodke takrat, ko je blago dobavljeno ali 
storitve opravljene. Z nastalimi, še nezapadlimi obveznostmi podjetja spremljajo 
blago in storitve, dobavljene drugim ali prejete od drugih v času pred plačilom.  
Zaračunane obveznosti so nepogrešljive tudi pri izračunavanju poslovnega dohodka 
in so pomemben del stroškovnih kalkulacij, ki jih računa podjetje za določitev svojih 
cen, po katerih lahko proizvaja (Premchand, 1989, str. 409 – 410). Vladnim računom 
pa so bila od nekdaj tradicionalna podlaga plačila. V takšnem sistemu se prejemki in 
izdatki zajemajo v času, ko so plačila prejeta ali opravljena (Premchand, 1989, str. 
387). Takšno načelo je posebno prikladno v razmerah rastočih vladnih dolgov. 
 
 



 

22 

2.5.1 Načelo pla čane realizacije  
Računovodsko poročanje javnega sektorja zajema širok spekter različnih kombinacij 
med plačano in zaračunano realizacijo. Različne vlade po svetu prikrojijo sebi 
ustrezno obliko poročanja, ki vsebuje elemente tako ene kot druge metodologije. 
Izbira določenega načela je odvisna od ciljev poročanja, predvsem pa je posledica  
zgodovinskega razvoja in razpoložljivih virov. Seveda je odvisno poročanje tudi od 
vrste naročnika, kajti če gre za notranje uporabnike, ki so hkrati tudi odločevalci, 
potem so ta poročila strogo specializirana in so pripravljena, tako da zadovoljijo 
njihove potrebe (Governmental financial reporting, 2002, str. 21 – 27 v Božičnik, 
2003, str. 48). Načelo plačane realizacije pomeni, da se priznavajo poslovni dogodki 
in transakcije, ko sta izpolnjena dva pogoja: 

− poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje odhodka oziroma 
prihodka, je dejansko nastal; 

− prišlo je do izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta. 
 
Navedeno načelo izkazuje skupni finančni rezultat za določeno obdobje kot razliko 
med prejetim in plačanim denarjem. Uporabnikom zagotavlja informacije o virih 
denarja, prejetega v določenem obdobju, in njegovih namenih porabe ter o denarnem 
ravnotežju na dan poročanja. Načelo plačane realizacije priznava denar in njegove 
ekvivalente,  priznava denarna sredstva, ki vključujejo prost denar na računih in 
depozite na odpoklic, in denarne ekvivalente, kot so kratkoročne investicije v hitro 
vnovčljive vrednostne papirje, ki so zlahka zamenljive za znano količino denarja in ki 
niso izpostavljene pomembnim tveganjem spremembe vrednosti in vredne kovine 
(Governmental financial reporting, 2002, str. 29 v Božičnik, 2003, str. 50). 
 
Delovanje računovodskega sistema v javnem sektorju je prikazal Garner: 

Slika 5: Računovodski sistem.  

 
 
 
 
 
Vir: Garner, 1991: str. 15. 

2.5.2 Predstavitev vsebine državnega prora čuna 
Državni proračun je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih 
programov. Splošni del proračuna pomeni prikaz proračuna po ekonomskih namenih, 
posebni del proračuna pa pomeni podrobnejši prikaz proračuna na podlagi 
pripravljenih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, izhajajoč iz veljavnih 
proračunskih klasifikacij, ki jih delimo na (Cvikl in Zemljič, 2000, str. 23 v Božičnik, 
2003, str. 4): 

− institucionalno klasifikacijo, 
− funkcionalno klasifikacijo, 
− ekonomsko klasifikacijo. 

 
Institucionalna klasifikacija prikazuje proračunska sredstva po posameznih 
proračunskih uporabnikih, ki so določeni s proračunom kot nosilci sredstev za 
financiranje programov državnega proračuna, ki so v njihovi pristojnosti. Odgovarja 
nam na vprašanje, kdo porablja javnofinančna sredstva. Institucionalna  klasifikacija 
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se spreminja le v tistem delu, ki bo predvidel nove proračunske uporabnike zaradi 
sprememb zakonskih določb. 
 
Funkcionalna klasifikacija je namenjena prikazu razdelitve celotne javne porabe po 
posameznih funkcijah oziroma vsebinskih programih, ki se financirajo iz javnih 
sredstev oziroma državnega proračuna. Opredeljena je v Odredbi o funkcionalni 
klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Pomaga nam spoznati, zakaj oziroma zaradi 
izvajanja katerih funkcij porabljamo javnofinančne vire. 
 

2.5.3 Posebnosti predra čunavanja v javnem sektorju 
Sistem predračunavanja sestavljajo trije podsistemi, ki morajo biti medsebojno 
usklajeni v primeru, da želimo zagotoviti normalno finančno poslovanje SV. 
Podsisteme je nazorno prikazal Garner: 

Slika 6: Sistem predračunavanja. 

 I. podsistem predračunavanja 
 
 
 
 
 
 
II. podsistem predračunavanja 
 
 
 
 
 
 
III. podsistem predračunavanja 
 
 
 
 
 
Vir: Garner, 1991: str. 16. 
 
Predračunska faza pomeni začetek zapletenega sistema izdelave predračunov 
zasnovanega na programskih odločitvah obrambnega ministrstva. Odobreni programi 
so v srednjeročnem načrtu, ki postane osnovni dokument predračunske faze. 
Predračun je vladi predložen v odobritev. Po vladni potrditvi se prične faza 
državnozborskega uveljavljanja, ko državni zbor prejme predlog vlade, in se 
nadaljuje s formalnim preučevanjem v odboru za obrambo. Na tej stopnji procesa  
nobena vojaška oseba ne more politično odgovoriti na predračun. Faza sprejemanja 
proračuna je zaključena s formulacijo zakona o izvrševanju proračuna. Ko je predračun 
odobren, je nakazan proračunskim uporabnikom obrambnega ministrstva. 
 
Planiranje deležev (ðorñević, 2000, str. 258) je metoda, ki spada med klasične 
metode pri predračunavanju javnih prihodkov in odhodkov. Vendar pa se uporablja 
še danes, in to v najsodobnejših sistemih SP3I. V zaključni fazi planiranja 

VHOD 
Ugotavljanje 
prihodkov in 
odhodkov 

PROCES 
Izdelava predloga 
proračuna 

IZHODI 
Interno sprejet 
predlog proračuna 

VHOD 
Interno sprejet  
predlog proračuna 

PROCES 
Predstavitev in obramba 
interno sprejetega 
proračuna 

IZHODI 
Eksterno sprejet 
proračun 

VHOD 
Sprejet proračun 

PROCES 
Razdelitev in nadzor 
proračuna 

IZHODI 
Letna poročila o 
izvrševanju 
proračuna 



 

24 

ugotavljamo strukturo potrebnih denarnih sredstev (odhodkov) državnega proračuna;  
to je zagotoviti človeške, materialne, infrastrukturne in druge vire, ki so nujni za 
delovanje proračunskega uporabnika. Metoda kot taka ni problematična, vendar pa je 
problem v tem, ker se skupni proračunski odhodki razporejajo na proračunske 
uporabnike po določenem razmerju (deležih), ki se, razen delno v tekstualnem delu 
obrazložitve predloga proračuna, praviloma  ne veže na konkretne cilje, ki jih morajo 
doseči proračunski uporabniki, oziroma v obliki izhodnega proračuna. Neučinkovitost 
samo takega načina državnega planiranja nazorno prikaže primer planiranja babice 
(Geoffroy DˇAumale v ðorñević, 2000, str. 259), ki je načrtovala razdelitev 
družinskega proračuna, tako da je vsak mesec razdelila hišne prihodke v kuverte: 
stanarina, hrana, varčevanje. Tekom meseca pa ni dovoljevala nikakršnega 
prelivanja namensko določenih sredstev, kljub temu da je bila višina denarja v 
kuvertah določena na podlagi izdatkov v preteklem mesecu.  Strateški okvir za 
pripravo proračuna in drugih bilanc javnega financiranja sestavljajo: 
 

1. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, ki na podlagi  problemske analize 
opredeljuje razvoj dejavnikov gospodarskega razvoja, dolgoročne cilje in ciljni 
razvojni scenarij ter osnovne smeri delovanja na posameznih področjih  
delovanja države. 

 
2. Ocene in napovedi gospodarskih gibanj, ki jih pripravi Urad za 

makroekonomske analize in razvoj (UMAR), predstavljajo osnovo za pripravo 
proračuna.  

 
3. Proračunski memorandum je akt vlade, s katerim vlada, izhajajoč  iz 

ekonomskih razmer, strategije gospodarskega razvoja in drugih dokumentov 
dolgoročnega razvoja načrtovanja, določi: 
− predpostavke gospodarskega razvoja za tekoče in prihodnji dve leti ter 

ciljni razvojni scenarij za nadaljnji dve leti;   
− osnovne usmeritve ekonomske in javnofinančne politike ter državne 

razvojne prioritete;  
− oceno prejemkov in izdatkov državnega in občinskih proračunov, Zavod za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavod za zdravstveno 
zavarovanje slovenije (ZZZS) ter konsolidranih bilanc javnega financiranja 
(po ekonomski klasifikaciji) do leta t+4; 

− globalni razrez (oceno) proračunskih izdatkov za področja proračunske 
porabe in glavne programe do leta t+4; 

− globalni pregled prevzetih obveznosti za proračun, ki terjajo plačilo v 
prihodnjih letih;  

− predvidene spremembe državnega in občinskega premoženja ter 
državnega, občinskega in javnega dolga;  

− usmeritve za določitev politike načrta razvojnih programov;  
− ukrepe, potrebne za realizacijo javnofinačnega scenarija;  
− drugi dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja. 

 
Struktura finančnega načrta: 
1. Del proračuna, ki ga pripravi predlagatelj finančnega načrta. 

Predlagatelj finančnega načrta (19 ministrstvo za obrambo) 
Področje proračunske porabe 1 (npr. 07 obramba in ukrepi ob izrednih 
razmerah) – za vse proračunske uporabnike znotraj predlagatelja finančnega 
načrta. 
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Glavni program 1.1 (0701 – splošne in skupne funkcije) – za vse proračunske 
uporabnike znotraj predlagatelja finančnega načrta. 
Glavni program 1.2 (0702 – vojaška obramba in nacionalna varnost) – za vse 
proračunske uporabnike znotraj predlagatelja finančnega načrta. 
. . . 
Področje proračunske porabe 2 (npr. 23 intervencijski programi in obveznosti) 
- za vse proračunske uporabnike znotraj predlagatelja finančnega načrta 
Glavni program 2.1 (npr. 2301 intervencijski programi in obveznosti) - za vse 
proračunske uporabnike znotraj predlagatelja finančnega načrta 
. . . 

2. Del proračuna,  predlagatelj je posamezen proračunski uporabnik. 
Proračunski uporabnik  GŠSV 

Podprogram 1.1.1 (vojaška obramba in nacionalna varnost) 
Proračunska postavka 1 
Proračunska postavka 2 
Podprogram 1.1.2 (mednarodno vojaško sodelovanje) 
Proračunska postavka 3 
Proračunska postavka 4 

 
Za ugotavljanje prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja lastne dejavnosti 
neposrednih uporabnikov, kakor jo definira Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS, to je od prodaje blaga in storitev, je namenjen posebni obrazec. 
Odhodki lastne dejavnosti ne smejo in ne morejo biti višji, kot so prihodki na tej 
proračunski postavki. V primeru, da bo razlika med prihodki in odhodki negativna, ne 
boste mogli potrditi proračuna.  
 
V prihodkovnem delu je torej potrebno načrtovati vse prihodke skupine 72 kapitalski 
prihodki, kjer je potrebno k posamezni vrsti prihodka določiti tudi, iz katerega tipa 
premoženja prihaja prihodek: 

1 - zemljišča, 
2 - zgradbe in prostori, 
3 - oprema - brez prevoznih sredstev, 
4 - prevozna sredstva, 
5 - druga osnovna sredstva. 

 
V procesu priprave državnega proračuna uporabniki proračuna utemeljujejo javne 
potrebe in možnosti doseganja ciljev državne strategije na področjih, ki so v njihovi 
pristojnosti; z nalogami, ki jih morajo izvesti, in s cilji, ki odtehtajo potrebne 
proračunske izdatke za realizacijo teh nalog. To zlasti velja za Načrt razvojnih 
programov ministrstva za obrambo (NRP), ki je sestavni del tretjega dela državnega 
proračuna in ki s konkretnimi projekti oziroma programi prikazuje potrebe javnega 
sektorja ter tako predstavlja funkcionalni oziroma operativni prikaz načrtovanih 
proračunskih in drugih virov financiranja razvojnih projektov v prihodnjih štirih letih. 
Tistim, ki odločajo o delitvi proračuna po področjih, pa omogoča vpogled v učinke 
takšne delitve sredstev in katere projekte je potrebno prednostno uvrstiti v omejene 
proračunske okvire.  
 
Zakon o javnih financah (ZJF) definira potrjeni investicijski projekt kot investicijski 
projekt, ki je potrjen s sklepom investitorja in je pripravljen na podlagi predpisane 
investicijske dokumentacije, veljavni investicijski projekt pa je investicijski projekt, ki 
je vključen v načrt razvojnih programov. ZJF tudi določa, da mora obrazložitev 
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zakona ali drugega predpisa, ki se predlaga v sprejem vladi, vsebovati oceno 
finančnih posledic za proračun, iz ocene mora biti razvidno, ali predlagani predpis 
povečuje ali zmanjšuje prejemke ali izdatke proračuna. Ocena finančnih posledic 
mora vsebovati: 

- predvidene spremembe prejemkov in izdatkov proračuna za prihodnja tri leta, 
- predloge za pokrivanje povečanih izdatkov proračuna ali 
- predloge za nadomestitev zmanjšanih prejemkov proračuna in  
- mnenje ministrstva, pristojnega za finance. 

 

3 Posebnosti predra čunavanja v Slovenski vojski 
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije MORS mora za posamezno obračunsko 
(poslovno) leto pripraviti letno poročilo. Sestavljeno je iz bilance stanja, izkaza 
prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom ter poslovnega poročila. Računovodska 
služba za pripravo predloga integralnega letnega poročila ministrstva z organi v 
sestavi finančna poročila posreduje finančni službi. Posamezna računovodska 
opravila opravljajo delavci, zaposleni v računovodski službi, računovodstvo kot celoto 
pa vodi vodja računovodske službe. Računovodstvo kot celota je sestavljeno iz štirih 
funkcij, in sicer knjigovodstva, računovodskega načrtovanja, analiziranja in 
nadziranja. Pravilnik o računovodstvu MORS ne obravnava vseh funkcij. Pozabil je 
na funkcijo načrtovanja, kljub temu, da je naloga opredeljena tudi v nazivu notranje 
organizacijske enote, ki naj bi opravljala to delo. V nalogah finančne službe piše, da 
finančna služba usmerja in koordinira delo ministrstva z organi v sestavi pri pripravi 
letnega poročila o realizaciji finančnega načrta in sestavi predlog integralnega 
letnega poročila o realizaciji finančnega načrta ministrstva z organi v sestavi. 
Finančna služba na podlagi predlogov odredbodajalcev sestavi tudi integralni načrt 
nabav in gradenj ministrstva z organi v sestavi. Naloge finančnih služb organov v 
sestavi v veljavnem pravilniku MORS ne opredeljujejo nalog, ki jih mora po veljavnih 
podzakonskih aktih izvajati SV. Finančni načrt ministrstva z organi v sestavi je 
sestavljen iz finančnega načrta ministrstva in iz finančnih načrtov organov v sestavi. 
Obsega sredstva za realizacijo programov po projektih, po načrtih nabav in gradenj 
ter po načrtu delovnih mest. 

Tabela 3: Analiza dejavnikov, ki izboljšujejo predračunavanje v SV. 

ZŠ Opis Izvajanje 
1 Višje poslovodstvo se mora zavedati pomembnosti 

predračunavanja in biti prepričano v koristnost predračunov. Vzeti 
si mora čas za učinkovito predračunavanje in dajati zgled ostalim. 

Ne 

2 Predračunski cilji morajo biti poslovodjem razumljivi in zanje 
sprejemljivi. 

Ne 

3 Izražati morajo odgovornosti poslovodij. Ne 
4 Višji poslovodje morajo obvestiti nižje poslovodstvo o dolgoročnih 

in srednjeročnih načrtih ter postavkah poslovanja pred začetkom 
pripravljanja predračunov na nižjih ravneh.  

Ne 

5 Potrebna je trdna povezava med dolgoročnimi načrti in letnimi 
predračuni poslovanja. 

Ne 

6 V srednjih in velikih podjetjih je treba predračunavanje obravnavati 
kot glavni projekt, ga načrtovati in opazovati. 

Ne 

7 Ustaljene predračunske dejavnosti je koristno standardizirati v 
predračunskih navodilih, v obliki predračunov in z diagrami poteka. 

Ne 

 Vir: Lastna analiza. 
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Analiza prikazana v tabeli 3 dokazuje trditev, da ima SV  neučinkovito poslovno in 
finančno planiranje. Organizacijska struktura ne omogoča vzpostavitve optimalnega 
računovodstva odgovornosti. Ker ni odgovornosti, je zaskrbljujoča zlasti 
neusklajenost načrta kadrov, načrta naložb, načrta gradenj in nabav ter finančnega 
načrta. Iz tega sledi neusklajenost bilance stanja in uspeha s predpisanimi prilogami, 
kar onemogoča pregledno in učinkovito poslovanje. 
 
 
3.1 Poslovodenje aktivnosti 
Poslovodenje aktivnosti uporablja informacije iz sistema stroškov, ki temelji na 
stroških aktivnosti, rezultat katerega so podatki za odločanje o doseganju strateških 
ciljev organizacije. Prvič izboljšuje vrednost za odjemalca, drugič pa omogoča z 
danimi sredstvi nuditi kar najboljšo raven storitev. Orodja poslovodenja aktivnosti 
(Turney, 1996, str. 115) so: 

− strateška analiza, 
− analiza vrednosti, 
− analiza stroškov, 
− predračunavanje aktivnosti, 
− stroški življenjskega cikla, 
− ciljni stroški. 
 

Obstoječi računovodski sistemi se usmerjajo zlasti na numerične podatke o stroških. 
Bolj natančne podatke nam zagotavlja računovodski sistem, boljši naj bi bil 
stroškovni sistem, kar pa praviloma ni točno, ker natančen podatek ni nujno tudi pravi 
podatek, kar se dogaja v primeru neustreznega stroškovnega sistema. Poslovodenje 
z številkami (Turney, 1991, str. 151) daje majhen poudarek aktivnostim in koristim 
kupcev. Zmanjšanje stroškov brez reorganizacije izvajanja dela običajno pripelje do 
zvišanja stroškov, včasih tudi zaradi zmanjšanja motivacije delavcev in stresa.  
 
Nasprotno pa je bistvo poslovodenja aktivnosti – aktivnost. Stroškovni sistem je 
naravnan na aktivnost in uporabo virov za izvajanje aktivnosti. Boljše izvajanje 
aktivnosti pomeni tudi zmanjševanje stroškov. Zmanjšanje stroškov je eden izmed 
ciljev poslovodenja aktivnosti; izboljšanje kvalitete, fleksibilnosti dejavnosti, odvisno 
od panoge, pa drugi cilj poslovodenja aktivnosti. Tudi pot za zmanjševanje stroškov 
je dosežena z načinom izvajanja aktivnosti, s prezaposlitvijo virov dodeljenih 
aktivnosti in posledično z izboljšavami procesa. Zmanjšanje stroškov na ta način 
dosežemo z zmanjšanjem časa in naporov za izvajanje aktivnosti. Ključni element 
izboljšave je zmanjšanje pretočnega časa in naporov za izvedbo aktivnosti. Ta 
izboljšava je lahko rezultat izboljšave procesa ali storitve (izdelka). Zmanjšanje časa 
za izvedbo vaje z bojnim streljanjem enote s topovi je lahko dosežena z izboljšano 
usposobljenostjo zaposlenih, zmanjševanjem konfliktov in ustreznimi zadolžitvami 
zaposlenih v pripravah na streljanje in z zadolžitvami na ognjenem položaju ter s 
pravočasnim zagotavljanjem brezhibnega orožja, poligona in streliva. V primeru, da 
streliva ni, da ni pregledano ali pa ga sploh ni v skladišču in so to razlogi 
neizvedenega bojnega streljanja, je škoda za organizacijo, ki se kaže v zmanjšani 
stopnji pripravljenosti enote. Zmanjšanje časa je lahko tudi posledica sprememb v 
materialih. Kvalitetnejše strelivo, ki ne rabi pregledovanja pred streljanjem, in 
avtomatski top z radarskimi namerilnimi napravami sta spremembi v sredstvih. 
Izboljšave so možne tudi z izboljšanjem kvalitete izvedbe predhodnih aktivnost, kar bi 
v našem primeru pomenilo, da imamo informacijo, da streliva v skladišču ni in da ga 



 

28 

pravočasno naročimo pri dobavitelju. Drugi primer izboljšanja aktivnosti je lahko tudi 
zmanjšanje velikosti streliva ob enakem učinku na cilju, z vgradnjo močnejšega 
razstreliva ali drugega tipa vžigalnika in podobno. 
 

Tabela 4: Gradbeni bloki (podsistemi) poslovodenja aktivnosti. 

Gradbeni bloki Namen 
Viri Poslovodenje z viri 
Aktivnosti Poslovodenje aktivnosti 
Centri aktivnosti Poslovodenje procesa 
Povzročitelji virov Poslovodenje virov 
Stroškovni bazeni Zmanjševanje stroškov 
Stroškovni element aktivnosti Poslovodenje z viri 
Povzročitelj aktivnosti Poslovodenje z viri 
Stroškovni objekt Strateško usmerjanje 
Povzročitelj stroškov Zmanjševanje stroškov 
Merilo izvedbe aktivnosti Ocenjevanje izvedbe 
Vir: Turney, 1996: str. 115. 
 
V nadaljevanju na sliki 7 predstavljam podsisteme aktivnosti usposabljanja vojakov. 
Usposabljanje vojakov je serijska aktivnost. Vodoravno je predstavljeno poslovodenje 
procesa, vertikalno pa stroškovni pogled.  

Slika 7: Dvodimenzionalni pogled računovodstva aktivnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Vir: Lasten prikaz. 
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3.1.1 Predračunavanje za izboljšanje strateškega položaja 
Aktivnosti so določene s strateškimi priložnostmi. Uspešni poslovodje dodelijo vire 
tistim aktivnostim, ki prinašajo najvišje koristi. Za SV to pomeni proizvajanje enot, ki 
bodo neposredno uporabne pri zagotavljanju obrambnih storitev, kolektivne ali 
nacionalne varnosti, kar posledično pomeni tudi ukinjanje enot, ki ne prispevajo 
ustreznega deleža, ali pa sploh nič pri zagotavljanju obrambnih storitev. 
 
Analiza aktivnosti in povzročiteljev stroškov je občasna. Izvajanje aktivnosti pa 
poteka dnevno. Če je izvedba učinkovita in če daje pozitiven prispevek k 
organizacijskim ciljem, lahko ugotovimo z izdelavo meril aktivnosti, ki spremljajo 
izboljšave na pravih področjih. Sistem merjenja ima tri elemente. Prvi korak je 
določanje poslanstva organizacije. Na splošno je rezultat zapisana izjava o 
poslanstvu v organizacijskem dokumentu s ključnimi cilji, pomembnimi za ustrezno 
stopnjo zagotavljanja storitve. Drugi korak je obrazložiti cilje zaposlenim. Vsi 
zaposleni, od čina stotnika navzgor, morajo poznati doktrino vojaške obrambe. Ker 
pa je doktrina splošen usmerjevalen dokument, je treba za vsako podkategorijo 
poslanstva in tudi enote, ki zagotavljajo ta del obrambne storitve, izdelati pregled 
bistvenih nalog. Zadnji korak je za vsako aktivnost določiti merila za izvedbo 
aktivnosti. Ta merila naj bi prispevala informacijo, kako vsaka aktivnost prispeva k 
poslanstvu oz. izvedbi bistvenih nalog. Ravno tako koordinirajo in motivirajo  napore 
pri izvajanju teh aktivnosti, prav te zagotavljajo informacije o izvedbi aktivnosti in o 
naporih pri izboljšavah. Stroškovni objekti so na dnu dodajanja stroškov v 
računovodstvu aktivnosti. So pa začetna točka. Delovanje organizacije je definirano 
kot izvajanje aktivnosti za proizvajanje proizvodov in storitev ter posledično za 
podporo ciljev kupcev s strani organizacije. Vrednost stroškovnih objektov nam je 
indikator za ocenjevanje  strateških informacij, in sicer: 

− pomaga določiti vrednost stroškovnega objekta za organizacijo (prihodki – 
stroški aktivnosti); 

− pomaga meriti vrednost prihodkov posameznih kupcev (realizacija kupcev 
–  (realizacija kupcev + dodatni stroški kupca)). 

 

Slika 8: Hierarhija stroškovnih objektov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Povzeto po Turney, 1996: str. 105. 
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Vsakemu glavnemu delu opreme oz. oborožitvenemu sistemu določimo namen, 
odvisno od sistema in ciljev modeliranja, lahko tudi več namenov. Za vsako 
kombinacijo opreme in namena določimo tudi merilo aktivnosti. Z merilom aktivnosti 
ocenjujemo delovanje sistema. 
 

Tabela 5: Namen opreme in merilo aktivnosti – podsistem ocenjevanja izvedbe.  

Vrsta opreme Vloga- namen Merilo aktivnosti Utež 
M-1114 HMMWV TRANSPORT URE DELOVANJA 1 
M55S KOPENSKO BOJEVANJE IZSTRELJENI PROJEKTILI 3 
M55S KOPENSKO BOJEVANJE PREVOŽENI KILOMETRI 5 
M84 KOPENSKO BOJEVANJE IZSTRELJENI PROJEKTILI 2 
M84 KOPENSKO BOJEVANJE PREVOŽENI KILOMETRI 5 

Vir: Lasten prikaz. 
 
Kljub novemu načinu obravnavanja stroškov, ki ga je prineslo računovodstvo 
aktivnosti, pa predvsem novejši avtorji vidijo (D.Hansen, M. Mowen, 1990, str. 923 –
924 v Hočevar, 1995, str. 96) velik pomen računovodstva aktivnosti še naprej tudi v 
izračunavanju standardnih stroškov in ugotavljanju ter analiziranju njihovih odmikov 
od uresničenih stroškov. Standardni stroški so pomemben del spremljanja stroškov in 
proračunskega načrtovanja v SV. Bistvo prilagajanja računovodstva aktivnosti 
potrebam nadziranja je, da je treba sestaviti gibljiv predračun stroškov na podlagi 
aktivnosti in nastale odmike pojasniti glede na aktivnosti, ki jih vsebuje predračun 
stroškov. Kot je bilo že omenjeno, se stroški v računovodstvu aktivnosti spremljajo po 
aktivnostih in ne po stroškovnih mestih, saj se  posamezne aktivnosti izvajajo v 
različnih organizacijskih enotah v podjetju. Zato je standardne stroške na 
posameznem stroškovnem mestu po metodi aktivnosti mogoče določiti le za 
aktivnosti, ki se izvajajo na tem mestu odgovornosti. 
 

3.1.2 Izboljšave aktivnosti 
Za zagotovitev neprestanih izboljšav moramo biti informirani (Turney, 1991, str. 139). 
Rabimo točne in pravočasne informacije o izvedenem delu ter tudi o naših 
proizvodih, storitvah in kupcih. Vendar so dobre informacije samo polovica bitke. 
Resnični uspeh je identifikacija primernih strategij, izboljšanje oblike storitev in 
zmanjševanje neučinkovitega izvajanja aktivnosti. Pri doseganju teh ciljev bomo za 
izboljšanje naših sposobnosti za zagotavljanje ravni obrambnih storitev za naše 
kupce našli številne poti. To bi pomenilo enote, ki bi z najmanjšimi stroški izvajale 
proces bojevanja, uveljavljanje novih enot za zmanjševanje stroškov izgradnje in 
usposabljanja enot. Poslovodenje aktivnosti na podlagi podatkov računovodstva 
aktivnosti omogoča prilagajanje poslovne strategije in tudi izboljšanje izvajanja 
izvajalnih procesov. 
 
Kot primer izboljšave aktivnosti lahko navedem zmanjšanje časa izvajanja aktivnosti 
(procesna izboljšava) vojaškega izobraževanja častnikov SV s 13 na 6 mesecev. 
Enote SV kot notranji kupci, po 13 mesecih izobraževanja dobijo častnika, ki lahko 
samostojno opravlja dolžnost. 6 mesecev pomeni hitrejši pretočni čas in hitrejšo 
izdelavo »polizdelka« opremljene in popolnjene enote, ki ji sledi urjenje do operativne 
pripravljenosti. Enota, sposobna izvesti podkategorijo poslanstva, pa je končen 
izdelek za zagotavljanje obrambnih storitev. 
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Ukinjanje nepotrebnih aktivnosti , kar naj bi čakalo vse aktivnosti, ki ne dodajo 
vrednosti za kupca oziroma niso potrebne za delovanje organizacije. Mogoče je 
zmanjšati ravnanje z materialom s spremembami v procesu ali izvajanju storitve. 
Možnosti so tukaj različne. Dostava streliva direktno na ognjeni položaj, kar je samo 
korak do kontrole kvalitete v skladišču ali pa celo pri dobavitelju. Spremembe vplivajo 
na spremembo procesa v logistiki oz. pri dobavitelju. Spremembe v zmanjševanju 
slabih storitev, ponovnega izvajanja vaj in ostale aktivnosti so povezane s slabo 
kvaliteto. Običajno zmanjševanje števila aktivnosti zaradi ukinjanja nepotrebnih 
aktivnosti pomeni tudi izboljšanje kvalitete, ker zmanjšamo možnosti, da bi storitev 
izvajali napačno. Običajno gresta poslovodenje aktivnosti in program izboljšanja 
kvalitete z roko v roki. Prvič narediti natančno, prav gotovo zmanjšuje stroške. 
 
Izbiranje cenejših aktivnosti . Oblikovalci izdelkov (programov izobraževanja, 
urjenja enot) imajo velikokrat možnost izbirati med aktivnostmi. To je možnost 
zmanjšanja stroškov z izborom najcenejše aktivnosti. Uporaba pametnega streliva 
zmanjšuje razmerje med ceno in vrednostjo uničenega cilja. 20 klasičnih granat po 
ceni 1000 € so ekvivalent eni pametni granati po ceni 10000 €. Učinek na cilju oz. 
storitev uničenja nasprotnikove enote pa je enak. Poleg tega je treba upoštevati, da 
se zmanjšajo logistični stroški, stroški vzdrževanja, skladiščni prostor, čas streljanja, 
ker v prvem primeru pomeni transport, skladiščenje 20 granat, v drugem pa samo 
ene. Vse skupaj vpliva tudi na organiziranost enote, ker s takšnim strelivom en 
ognjeni vod izvede storitev uničenja  nasprotnikovega cilja v primerjavi s četo. Manjši 
stroški za plače zaposlenih, stroški urjenja pa so všteti v ceni granate, ker so vse 
ovire, ki se lahko pojavijo na ognjenem položaju, rešili že razvojni inženirji. Podobno 
je z vplivom na okolje. Pametna granata praviloma samo nevtralizira nasprotnikov 
cilj, 20 klasičnih granat pa gotovo povzroči še dodatno nenačrtovano škodo (na 
objektih v naravi, …). 
 
Deli aktivnosti povsod, kjer je mogo če. Če imajo odjemalci (nasprotnik, naša 
enota, …) enake potrebe, je nujno izvajati posebne aktivnosti posebej za tega 
odjemalca. Kadarkoli pa imajo odjemalci enake potrebe, bi bila škoda, če tega  ne bi 
izvajali z enakimi aktivnostmi. Aktivnosti povezane z enakimi deli – kot so 
vzdrževanje ažurnih podatkov v podatkovnih zbirkah, terminiranje vzdrževanja in 
vzdrževanje povezav s poveljstvi Nata – so razdeljene vsem odjemalcem, ki jih 
uporabljajo. Ta delitev povečuje obseg oskrbe odjemalcev, kar zmanjšuje stroške za 
izvajanje posamezne aktivnosti. Oblikovalci proizvodov lahko zmanjšajo stroške s 
planiranjem izdelave izdelkov v celicah. To je mogoče takrat, kadar imajo izdelki ali 
storitve podobno obliko (družine proizvodov ali storitev) in kadar izvajalni proces 
dovoljuje takšno gibljivost, da omogoča delo s posebnostmi. V praksi bi to pomenilo, 
da glede na nasprotnikov cilj uporabimo ustrezni vžigalnik v granati, pri pametnih 
granatah pa vse poteka tudi že avtomatizirano brez vpliva članov posadke.  
 
Prezaposlitev neuporabljenih virov . Na koncu analiz so lahko stroški zmanjšani 
samo, če so viri prezaposleni. Zmanjševanje dela aktivnosti samo po sebi ne 
zmanjšuje sredstev ali števila zaposlenih, dodeljenih tej aktivnosti. Potrebne so  
natančne odločitve glede uporabe prostih virov. To je lahko narejeno z rastjo 
poslovanja in zmanjševanjem mlahavosti organizacije1, z zaposlitvijo virov na druge 
aktivnosti ali pa z odpuščanjem iz podjetja. Računovodstvo aktivnosti omogoča 

                                                           
1 Teorija organizacijske učinkovitosti (Williamson v Prašnikar, 1998: 291), ki trdi, da dobiček pripade ali 
notranji organizaciji ali trgu, torej tistemu, ki bolje gospodari s transakcijskimi stroški. Transakcijske 
stroške delimo na koordinacijske in motivacijske. 
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izračun tipa in obsega neuporabljenih in neizkoriščenih virov. Plani, izdelani na 
podlagi teh informacij, so osnova za prezaposlitev virov. 
 
Analiza vrednosti  se intenzivno proučuje pri analizi poslovnih procesov, zlasti v 
smislu izboljšanja poslovnih procesov in zmanjšanja stroškov. Cilj je izvajati prave 
aktivnosti na pravi način. I.Turk (v Hočevar, 1995, str. 92) je med prvimi ugotovil, da 
pri standardiziranju stroškov ni dovolj, če izhajamo iz danih poslovnih učinkov, 
temveč se lahko stroški standardizirajo šele, potem ko se  preučijo razne lastnosti ali 
funkcije, ki jih imajo ti poslovni učinki, in različni možni postopki pri ustvarjanju teh 
poslovnih učinkov. Takšno proučevanje pa je bistveno za tako-imenovano analizo 
vrednosti. Njena cilja sta: 

− dati proizvodu samo tiste lastnosti ali funkcije, ki izboljšujejo njegov uspeh 
na trgu in 

− zmanjšati stroške pri nastajanju takšnega proizvoda.  
 
To  lahko dosežemo, tako da: 

− proizvodu odvzamemo vse tiste lastnosti ali funkcije, ki v ničemer ne 
izboljšajo njegovega uspeha na trgu, kljub temu pa povzročajo stroške, in 
da se; 

− izboljšuje proces pri pridobivanju zahtevnih lastnosti ali funkcij proizvoda, 
tako da je mogoče proizvod izdelati z manjšimi stroški. 

 
Analiza vrednosti se izvaja z naslednjimi informacijami: 

− Aktivnosti. Analiza vrednosti je usmerjena na aktivnosti v procesu, katere 
aktivnosti so to, katere vire rabijo, njihove stroškovne gonilnike in kako 
delujejo skupaj. Veliko teh informacij je na razpolago v sistemu 
računovodstva aktivnosti. 

− Analiza aktivnosti. Analiza vrednosti dá znanja o aktivnostih, pridobljena z 
analizo aktivnosti. Te informacije opisujejo, zakaj in kako veliko dela je 
opravljenega. Tukaj vključujemo tudi razdelitev aktivnosti na tiste, ki dodajo 
vrednost, in tiste, ki vrednosti ne dodajajo, kako pomembne so in kako 
dobro se izvajajo v primerjavi z izvedbo v primerljivih podjetjih. 

− Povzročitelji stroškov. Povzročitelji stroškov so povzročitelji dela, so ključ 
da analiza vrednosti sploh deluje. 

 

3.1.3 Primer analize aktivnosti 
Pretekli svet temelji na načelih Henryja Forda in Roberta Taylorja (1936), načelih 
“široke proizvodnje” – ki so dobra za veliko število proizvodov (kandidatov na 
usposabljanju) in enovrstne proizvode (kandidati za usposobitev za opravljanje 
enakih dolžnosti – VED). Dejansko pa se je okolje v drugi polovici preteklega stoletja 
spremenilo. 
 
Že vojska bivše države je imela težave oz. je slabo izvajala strateške analize, kar 
posledično pomeni, da je gradila (proizvajala) enote, ki so bile sposobne izvesti 
podkategorijo poslanstva pri zagotavljanju obrambnih storitev, ki jih bivša država ni 
potrebovala, kar se je na nivojih aktivnosti izražalo tudi pri usposabljanju nabornikov, 
ki ne zagotavljajo ustrezne velikosti serij za »široko proizvodnjo«. Posledično 
jugoslovanska vojska ni bila sposobna izdelati tudi »polizdelka« opremljene in 
popolnjene enote, kaj šele usposobljene enote, torej enote sposobne izvesti 
poslanstvo. 
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Slika 9: Obstoječi način izvajanja aktivnosti usposabljanja vojakov. 

 
Vir: Lastna analiza. 
 
V SV pa je problem manjših serij zaradi velikosti vojske še izrazitejši, še bolj v  
procesu popolnjevanja s poklicnimi pripadniki. SV pri popolnjevanju nima potreb po 
večjih skupinah z enim VED-om temveč obratno – majhne skupine z več VED-i. 
Prihodnji svet temelji na uporabi načel “vitke proizvodnje”, kot je primer uporabe 
načel v avtomobilski industriji, znan kot Toyotin proizvajalni sistem, ki ga omenjeni 
avtomobilski koncern uporablja od leta 1970.  
 
Mikro aktivnost je zaposlovanje novih pripadnikov SV. Proces zaposlovanja v 
povprečju poteka od treh do šestih mesecev, tako da  nekaj kandidatov za vojaka v 
tem obdobju najde drugo zaposlitev. Analiza je pokazala ozka grla, med katerimi je 
tudi sprejem kandidatov v centru za usposabljanje. Za pričetek usposabljanja mora 
biti izpolnjenih več pogojev, kot omejitev pa sta se pokazala plan usposabljanja 
(število generacij), ki je natančno opredeljeval datum začetka in to petkrat letno v 
trajanju treh mesecev, in dolgotrajen čas  zaposlovanja kandidatov. 
 
Pri analizi aktivnosti je odgovor na vprašanje, ali plan usposabljanja rabimo, pokazal, 
da ne, da je organizacijo izvajanja aktivnosti treba prilagoditi, na način, da se izvaja v 
manjših skupinah (od 10 do 40 kandidatov, prej najmanj 70) in da se usposabljanje 
prične vsak mesec. Organizacijska enota, ki pridobiva kandidate, pa mora vsak 
mesec zagotoviti ustrezno število kandidatov. Pri postopkih zaposlovanja (selekcija, 
zdravniški pregled, ...) pa skrajšanje časa pomeni opravljanje izvajanje selekcije v 
enem tednu, ko kandidat opravi vse potrebne postopke na enem mestu, kar 
omogoča skrajšanje pretočnega časa za 300%. Manjše serije posledično zahtevajo 
manj namestitvenih zmogljivosti z zmanjšanjem največje obremenitve Centru za 
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usposabljanje (CU) za polovico.. Največje število kandidatov v CU je bilo pred 
spremembo procesa tudi več kot 400 kandidatov. Ker se usposabljanje prične vsak 
mesec, za logistiko pomeni, da lahko zelo enostavno predvideva število uniform, 
učnih sredstev. To v procesu zagotavlja stabilnost. Stabilnost pa je pogoj za 
poslovanje po sistemu ravno ob pravem času. Konstanten pretok, brez prekinitev  na 
koncu leta zagotovi enako število usposobljenih kandidatov z manjšimi stroški. Pred 
letom 80 globalna konkurenca ni bila obravnavana v učbenikih bivše države.  
 

Slika 10: Karta dodane vrednosti aktivnosti usposabljanja vojakov. 

 
Vir: Lastna analiza. 
 
Bistvene predpostavke sodobnega poslovanja so kakovost in kratki pretočni časi. 
Tako kvaliteta in pretočni časi pri modeliranju storitev, prodajanju storitev, izvajanju 
operacij (storitev) in nabavi za izvajanje storitev. Klasični stroškovni sistemi 
zagotavljajo malo ustreznih informacij, kaj rabijo kupci, praviloma poročajo samo 
finančne informacije. Nefinančne informacije o napakah in pretočni časi za aktivnosti 
so izven obsega današnjih stroškovnih sistemov.    
 

3.1.4 Pregled aktivnosti   
Na sliki 11 je prikazan dvodimenzionalni pogled računovodstva aktivnosti za eno 
izmed štirih makro aktivnosti v kadrovski poslovni funkciji SV. V tabeli 6 so prikazane 
štiri makro aktivnosti (zaposlovanje, popolnjevanje, razvoj zaposlenih, odpuščanje) 
ter njihove mikro aktivnosti.  
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Slika 11: Prikaz makro aktivnosti, popolnjevanje enote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Prirejeno po Tourney, 1996; str. 98. 
 

Tabela 6: Kadrovski sektor/aktivnosti. 

Zaposlovanje 
Novačenje 
Zbiranje prijav 
Zdravniški pregled 
Ocena varnostnega tveganja 
Obvestilo o izbiri 
Priprava pogodbe 

 
Kvaliteta 
Število interesentov/število prijav 
Število prijav/število odstopov 
Število opravljenih z neopravljenimi 
zdravniškimi pregledi 
Število opravljenih ocen z neopravljenimi 

Popolnjevanje 
Razporejanje 
Imenovanje 
Poviševanje 

 

 
Število povišanj/število zaposlenih, ki 
izpolnjujejo pogoje 
Število imenovanj/mesec 
Število ukazov za razporeditev 

Razvoj zaposlenih 
Izobraževanje  
Usposabljanje, izpopolnjevanje 
podaljševanje pogodb 
ocenjevanje 

 
Število napredovanj po kariernih razredih 
Število ur usposabljanja na zaposlenega 
Število zaposlenih s podaljšano pogodbo 
Število in vrste ocen zaposlenih 

Odpuščanje 
Izbor zaposlenih 
Priprava sklepov 
Vročitev sklepa 

 
Število odpuščenih po kariernih razredih 
Razlogi za odpust zaposlenih 

Vir: Lasten prikaz. 
 
Pregled aktivnosti v kadrovskem sektorju predstavljen v tabeli 6, predstavlja 
sistematični pregled aktivnosti, ki so rezultat analize obstoječega informacijskega 
sistema. Nekaj prikazov je v nadaljevanju dela. Za vsako posamezno aktivnost 
izdelamo račun aktivnosti, ki je prikazan v tabeli 7. Račun aktivnosti lahko uporabimo 

% popolnjenosti PEZ 
kvaliteta popolnjenosti 
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za vpeljavo izboljšave ali zmanjšanje stroškov izvajanja aktivnosti, je pa tudi podlaga 
za standardizacijo stroškov posamezne aktivnosti.   
 
V računovodstvu aktivnosti je stroškovni objekt poleg proizvoda ali storitve tudi 
kupec. SV ima dva velika odjemalca, in sicer državo RS in zvezo Nato. Iz poročila o 
donosnosti kupcev v tabeli 8 je razvidno, da zveza Nato trenutno predstavlja najbolj 
donosnega odjemalca, kar pomeni, da se presežek prihodkov nad odhodki uporabi 
za vzdrževanje enot, namenjenih nacionalni obrambi. Nekako pa je to tudi 
življenjsko, če ne bi bili člani zavezništva, bi lahko za obrambo v obdobju manjše 
ogroženosti namenjali bistveno manj sredstev, v obdobju večje ogroženosti pa 
bistveno več. 
 

Tabela 7: Račun aktivnosti – popolnjevanje enot. 

»Sestavni del«: popolnjena enota                     Količina 7350 
Aktivnosti Povzročitelj Stroškovni 

faktor 
Količina 
povzročitelja 

Skupaj 
v 000 

Aktivnost enote 
Uvajanje v delo Št. uvajanj 100.000 400 40.000 
Delovna oprema Št. kompletov 350.000 400 140.000 

Aktivnost serije 
Zaposlovanje Št. zaposlitev 150.000 400 60.000 
Premeščanje Št. premestitev 10.000 1500 15.000 

Aktivnost funkcije – kadrovske 
Izdelava 
kadrovskega 
plana 

Št. načrtov 
popolnitev 

30.000 80 2.400 

Izdelava 
sistemizacije 

Št. sistemizacij 100.000 60 60.000 

   Skupni stroški 302.400 
   Stroški na enoto 41 

Vir: Lasten prikaz. 
 

Tabela 8: Poročilo o dobičkonosnosti kupcev (000 SIT). 

Kupec: Nato Prodaja  Stroški Presežek 
Sanitetni vod   80.000  
Motorizirana četa   600.000  
Izvidniški vod   320.000  
Skupaj 8.000.000  1.000.000 7.000.000 
Aktivnosti za 
kupca 

Količina Stroški na 
enoto 

Stroški  

Pogajanja 2 500 1.000  
Napotitev 4 10.000 40.000  
   41.000  
Dobiček kupca    6.939.000 

Vir: Lasten prikaz. 
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3.2 Celostni predra čun SV 

3.2.1 Vloga ra čunovodstva pri letnem poslovodskem predra čunavanju 
Računovodsko predračunavanje se nanaša samo na informacijsko funkcijo 
obravnavanja podatkov o prihodnosti, poslovodsko planiranje pa na odločanje o 
prihodnjem delovanju SV, to je na odločanje o ciljih in postopkih za njihovo 
uresničitev. Računovodski predračuni omogočajo planiranje kot poslovodsko 
funkcijo, saj zagotavljajo formalne in kvantitativne plane SV, ki jih MORS sprejme, 
tako postane tudi odgovoren za njihovo uresničitev ter razkrije nove podatke o 
prihodnosti delovanja SV, s čimer se zmanjša tveganje poslovanja. Če obstaja več 
različic poslovnih odločitev, je treba s predračuni o vsaki različici zagotoviti ustrezno 
odločanje. Čim bolj zapletene in negotove so okoliščine poslovanja SV, tem bolj 
skrbno in v več različicah je treba pripravljati predračune. Računovodsko 
predračunavanje je povezano s poveljniško (poslovodsko) funkcijo organiziranja, tako 
da se morajo predračuni nižjih enot skladati s predračunom SV. Če bi lahko vsaka 
organizacijska enota v SV sama določala cilje in poti delovanja, bi bilo zelo malo 
možnosti, da bi SV kot celota doseglo svoj cilj. S predračunom zagotovimo usklajeno 
delovanje vseh poslovnih enot oziroma poveljstev, enot in zavodov SV. Predračuni 
so vodilo za ukrepanje, saj vsebujejo zaželeno in ustrezno delovanje. Če je to 
neustrezno in nezaželeno, lahko poslovodje na podlagi predračunov ukrepajo, saj ti 
vsebujejo jasne cilje, ki jih mora doseči poslovodja. Z nadziranjem kot poslovodsko 
funkcijo razumemo presojanje pravilnosti delovanja in odpravljanje nepravilnosti pri 
njem. Sprejeti predračuni so podlaga za presojanje uresničenega. Glede na to 
ustvarjajo tudi podlago za sprejemanje poslovnih odločitev za poslovodsko 
nadziranje. Dne 20.09.2002 so mediji poročali o uporu vojakov na služenju vojaškega 
roka v mariborski vojašnici. Po izjavah odgovornih je prišlo do težav zaradi skrajšanja 
druge faze usposabljanja. Vojaki so bili na služenju vojaškega roka že štiri mesece, 
odgovorni za planiranje pa ne znajo ali ne morejo izdelati ustreznega plana 
proizvajanja storitve usposabljanja. Tu je tudi vzrok uporu in ne v neposlušnosti 
vojakov. Dogodek napeljuje na hipotezo, da SV ne izdeluje celostnega predračuna 
oziroma so plani pomanjkljivi do te stopnje, da ne omogočajo neprekinjenega 
opravljanja dejavnosti, kljub temu da večino storitev opravljamo z rutinsko 
tehnologijo.  
 
Ker je priprava celostnega predračuna zahteven projekt, bi morala potekati skladno z 
metodologijo o vodenju projektov v državni upravi. 
 

3.2.2 Predračun poslovanja 
Predračun poslovanja je največkrat sestavljen iz dveh delov in sicer: 

− predračuna programov ali aktivnosti organizacije in 
− predračuna po mestih odgovornosti. 

 
Predračun poslovanja je sestavljen iz pričakovanih prihodkov in stroškov (odhodkov) 
poglavitnih programov (skupin storitev), ki jih bo izvajala SV. Predračune 
uporabljamo za poslovodsko ocenjevanje in ugotavljanje uspešnosti izvajanja 
posameznih programov  oziroma za odločanje o tem, katere dejavnosti bodo v SV 
opravljali in za njihovo usklajevanje.  
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3.2.2.1 Predračun prodaje storitev 
Je osrednji predračun v celostnem predračunu SV, saj vrednost in struktura prodaje 
vplivata na obseg in način njenega delovanja. Zaradi vpliva, ki ga ima predračun 
prodaje obrambnih storitev na druge predračune, ga je treba  sestaviti v začetnem 
obdobju predračunavanja. Razlikovati moramo med predračunom prodaje in 
predvidevanjem prodaje. Predvidevanje ni izraženo v predračunu, temveč prikazuje 
kvantificirano oceno o višini pričakovanih proračunskih prihodkov, ki temelji na eni ali 
več podmenah. Večji del prihodkov »od prodaje« GŠSV ustvari iz državnega 
proračuna. Za stabilnejše poslovanje bi potrebovali več kupcev oz. financerjev. Ker je 
vojaška varnost državni monopol, je seveda pridobivanje dodatnih virov financiranja 
problematično. Vendar pa takšno financiranje lahko pripelje do neželjenih posledic. 
Zadnji medijsko odmevni primer je Razgoršek, ki je imel 80% realizacije pri enem 
kupcu, in ko je le ta prekinil sodelovanje, je posledično tudi podjetje moralo zmanjšati 
zmogljivosti za proizvajanje. Poglejmo si primer  bivše države, kjer je propad 
organizacije, kot je bila jugoslovanska vojska bolj povezan z delovanjem državne 
uprave bivše države. Leta 1990 so republike in avtonomne pokrajine preusmerile 
prihodke proračuna SFRJ (ðorñević, 2000, str. 35) za izvajanje nalog republiških 
organov. Zaradi tega so se od oktobra 1990 pritoki v proračun vztrajno zmanjševali, 
do konca leta pa skoraj popolnoma prenehali. V letu 1991 so skupni državi ostali 
samo prihodki od zveznih administrativnih davkov in prihodkov zveznih organov in 
organizacij. V takšnih pogojih državni proračun ni bil v stanju tekoče izvrševati svojih 
obveznosti niti za najosnovnejše namene. Financirale so se samo najnujnejše 
potrebe za osnovno delovanje dela državne administracije, posamezne potrebe 
jugoslovanske vojske in obveznosti do prejemnikov invalidskih nadomestil. Zvezna 
vlada se je opredelila za črpanje proračunske rezerve, pa tudi za zadolževanje pri 
centralni banki. Zadolženost zvezne vlade pri centralni banki je leta 1990 znašalo 
4,5% skupnih proračunskih sredstev, leta 1991 57,7%, v prvem polletju leta 1992 pa 
se je proračun skoraj v celoti (97%) financiral iz kreditov centralne banke oziroma iz 
primarne emisije denarnih sredstev. Leta 1993 je sledila inflacijska eksplozija. 

Tabela 9: Pregled delovanja pripadnikov SV v mirovnih operacijah. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vir: Letno poročilo MORS za leto 2004. 
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Oborožene sile sestavljajo enote kopenske vojske, letalstva in zračne obrambe, 
vojaškega šolstva ter logistike z ustrezno administracijo. Prva enota Slovenske 
vojske je bila v mirovno operacijo v tujino napotena leta 1997. Od 21 vojakov, kolikor 
jih je ta enota štela v začetku, se je število vojakov, ki sodelujejo v operacijah v tujini, 
do danes povečalo za več kot desetkrat. Slovenska vojska je konec leta 2004 
sodelovala v mednarodnih operacijah v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v 
Afganistanu in na Bližnjem vzhodu. Leta 2004 se je mednarodnih operacij udeležilo 
427 pripadnikov Slovenske vojske, to je za 17 odstotkov več kot leta 2003, ko je v 
mirovnih operacijah sodelovalo 364 pripadnikov.  
 

Tabela 10: Predračun prodaje storitev (v 000 SIT) 2. 

 
 
Vir: Lastni prikaz. 
 
Slovenska vojska je s svojimi predstavništvi v Evropi in ZDA ter s prodajo storitev na 
Balkanu in Bližnjem vzhodu postala mednarodna organizacija. Tako kot je za 
povečanje obsega poslovanja na nove trge potrebno povečati proizvodne 
zmogljivosti, investirati v nove trge, mora temu slediti tudi investicija v znanje. Če 
finančni in intelektualni kapital nista v nekem razmerju, ni mogoče pričakovati 
kakšnega dolgoročnega uspeha. Rabimo sistem za koordinacijo razdeljene 
organizacije. 

3.2.2.2 Predračun proizvajanja storitev 
Na podlagi predračuna prodaje lahko sestavimo predračun proizvajanja storitev. 
Upoštevati je potrebno tudi razpoložljivost virov, materiala, zmogljivost proizvajalne 

                                                           
2 Verzija računalniškega programa, ki mi je bila na razpolago pri izdelavi magistrskega dela, ne 
omogoča v popolnosti prikaza samo slovenskih izrazov, kar je razvidno predvsem iz prikazanih 
standardnih poročil. Podatki in informacije v poročilih ne predstavljajo dejanskega števila osebja, 
opreme, enot SV ter stanja porabe sredstev iz evidenc SV. Uporabljeni so zlasti podatki iz javno 
dostopnih virov. Na ta način poročila samo prikazujejo način pridobivanja različnih informacij s 
pomočjo simulacijskega modela oziroma kakšne informacije bi bile na razpolago poslovodstvu pri 
odločanju v primeru uporabe simulacijskega modela (izdelanega za magistrsko delo ter nadgrajenega 
z dejanskimi podatki) pri vsakodnevnem poslovodenju.    
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opreme in željeni obseg storitev. Željeni obseg kapacitet za izvajanje storitev je 
potrebno skrbno planirati, saj prevelik obseg povzroča stroške proizvajanja in 
vzdrževanja enot, ki ne bodo izvedle poslanstva, obresti, poškodb in podobno, 
premajhno število neusposobljenih enot pa lahko zmanjša prodajo. Pregled 
razpoložljivosti enot prikazuje posamezne enote v okviru dejavnosti ter čas do polne 
pripravljenosti za izvedbo poslanstva. Večja zmogljivost vojaške organizacije ni samo 
rezultat večjega števila enot, temveč tudi boljše opremljenosti, vzdrževanosti 
sredstev, zalog virov ter boljšega urjenja.  
 
Predračun po stroškovnih bazenih in kontih v prilogi 2 prikazuje načrtovane stroške 
po posameznih centrih aktivnosti. Predračun stroškov po kategorijah in 
podkategorijah poslanstev v prilogi 3 nam prikaže višino sredstev, namenjenih 
razvoju zmogljivosti za izvajanje določene kategorije poslanstva. Iz predračuna je 
razvidno, da se bo največ sredstev namenilo za poveljevanje in nadzor.  
 
Iz slike 12 je mogoče ugotoviti, da lahko pripravljenost za bojevanje kratkoročno 
najbolj izboljšamo v primeru, če zvišamo nivo urjenja pri opremi, ki dosega najmanjši 
odstotek urjenja v primerjavi z željenim. Iz pregleda nivoja izvajanja aktivnosti je 
razvidno, da bi v 10. motoriziranem bataljonu izvedba četnih oz. bataljonskih vaj s 
premikom ter bojnim streljanjem bistveno izboljšala razmerje me trenutnim in želenim 
nivojem urjenja.  
 

Slika 12: Pregled nivoja izvajanja (delovanja enot) aktivnosti. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
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3.2.2.3 Predračun nabave materiala  
Predračun proizvajanja storitev je temelj za sestavljanje predračuna nabave 
materiala (virov). Predračunska nabava materiala je namreč odvisna od porabe 
materiala v proizvajanju storitev, kar je odvisno od specifikacij in standardov in 
željenega materiala v končni zalogi, vključno z vojaškimi rezervami materiala.  
 
Pregled stanja virov v prilogi 1 prikaže za leto 2004 samo nekaj več kot 50% 
popolnjenost  s strelivom za mitraljeze ter pomanjkanje streliva za bombomete. To je 
tudi verjetno vzrok zmanjšanja skupnih zmogljivosti vojske. 
 
Drugačen pogled na preskrbljenost enot z viri je v modelu MPOV, prikazan z 
gantogramom na sliki 13, ki ga lahko uporabljamo tudi kot karto za razmestitev virov 
po enotah. 
 

Slika 13: Pregled virov – gantogram. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 

3.2.2.4 Predračun neposrednih stroškov dela 
Predračun neposrednih stroškov dela na sliki v prilogi 4 temelji tudi na predračunu 
proizvajanja storitev, saj je njegova sestava odvisna od obsega planirane storitve in 
vrste storitve. Omogoča uspešno kadrovanje, kajti premajhno število oziroma 
neustrezna struktura zaposlenih sta lahko vzrok za neučinkovito proizvajanje storitev 
in nemotiviranost zaposlenih. 
 
Predračun omogoča ugotovitev potreb po izobraževanju in usposabljanju ter seveda 
določitev izhodišč za pogajanja o ceni delovne sile. ZJF določa, da načrt delovnih 
mest SV zajema sistematizirana in zasedena delovna mesta in funkcije za naslednji 
dve leti. Načrt delovnih mest sprejme načelnik GŠSV. GŠSV mora uskladiti predlog 
načrta s predlogom proračuna MORS. Načelnik GŠSV sprejme načrt delovnih mest, 
ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. 
 
Višina sredstev za plače predstavlja več kot polovico odhodkov. Posledično so na 
stroškovnih kontih za plače možni tudi največji prihranki oziroma največje 
prekoračitve. Na sliki so prikazani stroški osebja po dejavnosti in v okviru dejavnosti 
tudi za posamezno kategorijo in tip zaposlenih. 
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3.2.2.5 Predračun splošnih  proizvajalnih stroškov 
So stroški, ki nastajajo na proizvajalnih stroškovnih mestih (glej prilogo 5) in jih ni 
mogoče neposredno določiti po stroškovnih nosilcih. Značilni stroški so stroški 
vzdrževanja, amortizacije, plač kontrolorjev, stroški energije in podobno. Navodilo o 
načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 54/102) določa redni odpis kot oblikovanje 
popravkov vrednosti osnovnih sredstev v poslovnih knjigah za znesek amortizacije, 
obračunan po letnem obračunu. Izredni odpis se opravi v primeru odtujitve osnovnih 
sredstev, trajne izločitve iz uporabe in prevrednotenja zaradi oslabitve osnovnih 
sredstev. Popravek vrednosti, ki je povezan z amortiziranjem, se ne pojavlja pri 
zemljiščih in drugih naravnih bogastvih in tudi zgradbah (razen stanovanj in 
stanovanjskih hiš) in opremi SV ter zgradbah, ki so na podlagi posebnih predpisov 
rezerva za obrambo oziroma za opravljanje funkcij javne in državne varnosti. SV za 
znesek obračunane amortizacije oziroma za znesek oblikovanega popravka 
vrednosti zmanjša ustrezno obveznost do vira sredstev.  
 

3.2.2.6 Predračun splošnih stroškov uprave in prodaje 
V SV nastajajo tudi stroški, ki niso neposredno odvisni od proizvajalnih aktivnosti. To 
so stroški, ki nastajajo na stroškovnih mestih, kjer opravljajo poslovodne, 
informacijske, nabavne, kadrovske, finančne in podobne neproizvajalne funkcije. 
Pred sestavljanjem predračuna (glej prilogo 6) splošnih stroškov uprave in prodaje je 
treba opraviti analizo teh stroškov, da lahko določimo njihov spremenljivi in stalni del. 
Pogosto so splošni stroški uprave in prodaje stalni stroški. Tudi računovodstvo 
aktivnosti omogoča izdelavo predračuna splošnih stroškov uprave in prodaje, in sicer 
na način, da administracijo modeliramo kot posebno dejavnost. 
 

3.2.2.7 Predračuni po mestih odgovornosti 
Predračun po mestih odgovornosti (organizacijskih enotah v SV) vsebuje planirano 
poslovanje posameznih mest odgovornosti in prikazuje pričakovano uspešnost in 
učinkovitost poslovanja posameznega poslovodje na določenem mestu odgovornosti. 
To vrsto predračunov poslovodje uporabljajo za izvajanje nadzorne funkcije, saj 
primerjajo planirane kategorije z uresničenimi in na podlagi tega lahko ugotovijo 
odgovornost za nastale odmike.  Na sliki 20 je prikazan predračun za dejavnost 
kopenskega bojevanja. Odgovoren za zagotavljanje načrtovane stopnje 
pripravljenosti je Poveljstvo sil slovenske vojske. 
 
Z modelom izdelamo tudi predračun za celotno SV, za poslovanje katerega je 
odgovoren načelnik GŠ. Predračun po posamezni dejavnosti je v okviru celotne SV. 
V prilogi 7 je prikazan predračun kopenske vojske, in sicer po vseh stroškovnih 
bazenih. 
  
Predračun poveljstva brigade v prilogi 8, ki deluje v okviru dejavnosti kopenske 
vojske, je  izdelan z modelom, stroški pa so razporejeni po stroškovnih bazenih. 
Predstavlja orodje za spremljanje uspešnosti poslovanja poveljnika brigade, ki mora 
zagotoviti planiran nivo pripravljenosti za izvedbo poslanstva. 
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Motorizirani bataljon je stroškovno mesto odgovornosti v dejavnosti kopenske vojske 
v brigadi.  Predračun za delovanje motoriziranega bataljona je prikazan v prilogi 9. Je 
podlaga za spremljanje uspešnosti poveljnika bataljona. 

3.2.3 Predračun o programih 
Programiranje nam kot rezultat  omogoča izdelati predračune po programskih 
elementih. Funkcionalna klasifikacija nam dá tudi odgovore na vprašanja, za kaj so 
porabljena sredstva, v našem primeru, za katere enote (pol izdelke oz. izdelke) in 
posledično tudi poslanstva. V primeru, če ne izdelamo funkcionalne klasifikacije 
proračuna ali pa neustrezne programske strukture, ne vemo, katere zmogljivosti 
razvijamo, kar posledično pomeni, da izdelki, ki bodo zagotavljali izvajanje 
poslanstva v prihodnosti, niti ni nujno, da bodo izdelani ali pa bodo izdelani napol, ali 
pa ne bo denarja za izvajanje urjenja in podobno.  
 
Odredba o funkcionalno-programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna 
(Uradni list RS št. 43/00) določa funkcionalno-programsko klasifikacijo izdatkov 
državnega proračuna in neposrednih uporabnikov državnega proračuna. Izdatki v 
finančnih planih  neposrednih uporabnikov se v skladu s programsko klasifikacijo 
razvrščajo v področja porabe državnega proračuna in glavne programe. Programska 
klasifikacija se uporablja pri pripravi predloga državnega proračuna ter predlogov 
finančnih planov neposrednih uporabnikov in pri njihovem izvrševanju. Za področje 
porabe 07 obramba in ukrepi ob izrednih razmerah so v odredbi vlade predvideni 
glavni programi: 

0701. Splošne in skupne funkcije 
0702. Vojaška obramba in nacionalna varnost 
0703. Civilna zaščita in protipožarna varnost 
 

3.2.3.1 Programiranje 
Programiranje je urejeno razporejanje aktivnosti in sredstev za izpolnitev planiranih 
zahtev. To je proces nenehnega koordiniranja akcij za uresničitev objavljenih ciljev v 
več časovnih obdobjih. Cilji sami pa so dejavnosti, ki morajo biti opravljene, in 
sredstva, ki morajo biti zagotovljena v predpisanem času. Programiranje premosti 
prepad med plani in predračunom. Enostavno vzeto, je programiranje logičen korak od 
širokih ciljev in narodnih interesov do specifičnih potreb po sredstvih. Programiranje 
postavi želje in cilje v zaokrožene enote po kategorijah interesov in prioriteti državne varnosti. 
Ker prizadeva tudi funkcije MO, povezuje programiranje sredstev (delovna sila, material 
in infrastruktura) po vrsti in stroških, z vojaškimi storitvami (ekspedicijske sile in sile 
za nacionalno obrambo). Po svetu izvajamo različne operacije in naše misije se 
lahko spremenijo, odvisno od svetovnega položaja. Planerji pa morajo identificirati 
potrebe po spremembah ali spremeniti misije v podporo obrambni strategiji, medtem ko 
programerji določijo sredstvom prioriteto znotraj finančnih omejitev, da bi tako dosegli državne 
cilje.  Poslovodenje z  obrambnimi sredstvi skuša vzpostaviti stvarne odnose med: 
Nevarnostjo<—>Politiko/Strategijo<—>Oboroženimi silami<—>Programi<—> Predračuni 
 
Planiranje v obrambnem ministrstvu služi trem namenom: identifikaciji vojaških ciljev, 
opisu potreb in napotkov, potrebnih za uresničitev teh ciljev. Programiranje pomeni 
zgoden, urejen proces uvrščanja dejavnosti, ki so povezane z načrti in nabavo ter 
uporabo sredstev za učinkovito in ekonomično uresničitev načrtov. Med planiranjem 
in programiranjem je potrebna tesna koordinacija, prav tako tudi med različnimi nivoji 
poveljstev, ki izvajajo te funkcije. Načrtovalna faza procesa SP3I se začne z več 
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različnimi predlogi za dve najvažnejši kategoriji. Prva vključuje politiko, strategijo in 
planiranje sil. Druga pa predstavlja planiranje sredstev. Vojaški rodovi, podrejeni 
poveljnik in GŠSV predložijo priporočila in nasvete, upoštevajoč obveščevalne 
ocene, politična navodila predsednika države in obrambnega ministra. Skupaj 
obravnavajo različna mnenja in priporočila. Načrtovalna faza SP3I vzpostavi temelje, 
na katerih vojaški rodovi zgradijo svoje programe in zaprosijo za sredstva. 
  

Tabela 11: Struktura glavnih programov, podprogramov in elementov programov v 
operativni vojski. 

Sistem SP3I 
Glavni 
program 

Enote za 
poveljevanje 

Kopenska vojska Znanstveno 
raziskovalno delo in 
vojaška industrija 

Program 
 

GŠSV, PS, 
PDRIU 

Sile za 
posredovanje 

Glavne 
sile 

Rezervn
e sile 

Vojaško 
šolstvo 

 

Podprogram 
 

Poveljstva 
brigad in 
bataljonov 

Brigade Brigada VTP-ji Vojaške 
šole, 
tuji 
jeziki 

 

Elementi 
programa 

Sektorji, 
oddelki 

Bataljoni Bataljoni Odredi 
bataljoni 

Šole Tovarne, 
investicije 

Vir: Lasten prikaz. 
 
Naloge SV skladne z zakonom o obrambi so: 

1. izvajanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja za oborožen boj in druge 
oblike vojaške obrambe, 

2. zagotavljanje potrebne in zahtevane pripravljenosti, 
3. izvajanje vojaške obrambe, 
4. sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih nesrečah, 
5. izvrševanje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah. 

 

Tabela 12: Prikaz nalog SV s programi in dejavnostmi. 

Naloge Slovenske vojske 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1 2,3,5 1,2,3,4,5 
Dejavnosti   

 
 

Programi 
Kopenska 
vojska 

Letalstvo 
in zračna 
obramba 

Vojaško 
šolstvo 

Administracija Logistika 

1,2,3,4 Kopenska vojska X  X X X 
1,2,3,4 Letalstvo in ZO  X X X  
1,2,3,4 Logistika X X X X X 
1 Vojaško 

izobraževanje 
X X X X X 

2 Kadri X X X X X 
2 Nabave in razvoj X X X X X 
5 Ekspedicijske enote X X  X X 

Vir: Lasten prikaz. 
 
 
Proces SP3I je uporabljen v javnem sektorju za identifikacijo potreb, ugotovitev 
zahtev po sredstvih in za dodelitev sredstev, potrebnih za določeno poslanstvo 
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javnega sektorja. Poznavanje procesa SP3I vpliva na našo sposobnost napovedovati 
sredstva v poslovnem letu, spremeniti zahteve po delovni sili in priskrbeti opremo. 
Proces SP3I naj bi bil na obrambnem ministrstvu uporabljen za identifikacijo potreb 
poslanstev kopenske vojske, letalstva in ZO in drugih organizacijskih enot MORS. 
GŠSV bi uporabljal SP3I za primerjanje potreb z zahtevami po sredstvih, nato pa bi 
ponovno preučil in prevedel programske zahteve v predračunske predloge. SP3I, če 
bi bil uporabljen v MORS, bi pokazal jasne odnose med obrambnimi načrti in 
obrambnimi izdatki. Iz te perspektive torej so obrambni stroški povezani s 
programskimi zahtevami. Sredstva, potrebna za vzdrževanje današnjih vojaških 
organizacij, so visoka, omejeno razpoložljiva in z mnogo konkurenčnimi programi. 
Obrambni izdatki za vojaške programe ostajajo v mejah, ki jih določi državni zbor, ne 
glede na to, kako visok je obrambni predračun. Ker pa je vselej več programov, kot 
jih je mogoče vključiti v omejeni predračun, se praviloma različni vojaški programi 
primerjajo med seboj in ocenjujejo, da bi bil tako določen najbolj učinkovit program za 
finančna sredstva, ki so na voljo. Konkurenca pa praviloma ni samo tekmovanje med 
dvema poslanstvoma, konkurenca je tudi med dvema vrstama sredstev, sposobna 
izvesti isto poslanstvo. Število osebja, stroški in količina težke opreme, kar je 
potrebno za namestitev in vzdrževanje nekega sistema, je praviloma primerjano na 
osnovi učinkovitosti z drugimi sistemi, ki vključujejo različno osebje, izdatke in 
materialne potrebe. 
 
MPOV omogoča dodajanje in pregled podatkov o stroških glede na način porabe 
virov. To naredimo s kreiranjem hierarhične strukture, ki opisuje obrambne programe. 
Programi so homogene skupine aktivnosti, ki so povezane s poslanstvi, aktivnostmi 
oziroma drugim cilji poslovodij. Evidentiranje uporabe virov v programih zahteva: 

− razvoj programske strukture, 
− identifikacIjo programskih elementov za predstavljanje posameznih 

programov in  
− dodeljevanje stroškov elementom programa.   
 

Prvi korak pri razvoju programske strukture je identifikacija vsake od glavnih 
komponent obrambnih programov na prvem nivoju programske strukture. Ustrezno 
definirane glave kategorije bi morale zagotoviti sliko glavnih obrambnih funkcij. Te 
kategorije naj bi bile praviloma določene od vrhnjega poslovodstva v in izven 
ministrstva za obrambo kot glavne funkcije obrambnega sistema.  
 
Drugi korak, prikazan na sliki 25, je razvoj podrobnosti programske strukture. 
Struktura na nižjem nivoju naj bi bila dodana tam, kjer želimo oz. imamo potrebo po 
natančnejši identifikaciji podkategorij in glavnih kategorij poslanstev. Določene so 
praviloma s strani poslovodij v obrambnem sistemu, ker praviloma niso pomembne 
za zunanje opazovalce poslovodnih procesov v obrambnem sistemu. Podrejena 
struktura je lahko enostavna ali pa kompleksna, odvisno od potreb poslovodij. 
 
Tretji korak je določanje  programskih elementov. Programski elementi so posamezni 
»gradbeni bloki« programov, ustvarjeni za predstavljanje vsakega posameznega 
programa. Programski elementi so na najnižjem nivoju podrobnosti v programski 
strukturi. Programski elementi predstavljajo posebnosti in pripravljenost za 
identifikacijo skupin virov za posamezne tipe enot oziroma aktivnosti, kot so npr. 
projekti izgradnje vojaških objektov. Po kreiranju programskih elementov se viri 
dodelijo posameznemu programskemu elementu. Ni vira, ki bi bil lahko dodeljen več 
kot enemu programskemu elementu. 
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Slika 14: Definiranje podrobnosti programske strukture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Povzeto po priročniku za MPOV; 2000.   
 

Slika 15: Določanje programskih elementov. 

Obrambni program     
 1  kopenska vojska    
  1.1  bojne enote   
    1.1.1  manevrske enote   
     1.1.1.1  lahke manevrske enote 
      010111000  pehotni bataljoni 
      020111300  vojaška policija 
     1.1.1.2  težke manevrske enote 
      010100000 tankovski bataljoni 
    1.1.2  ognjena podpora   
     1.1.2.1  artilerija   
     1.1.2.2  bojni helikopterji  
    1.1.3  posebne enote   

 
Vir: Povzeto po priročniku za MPOV, 2000. 
 
Po definiranju programske strukture in programskih elementov sledi naslednji korak 
prikazan na sliki 16 – dodeljevanje rezultatov stroškovnih kalkulacij programskim 

Obrambni program     
 1  kopenska vojska    
  1.1  bojne enote    
    1.1.1  manevrske enote   
     1.1.1.1  lahke manevrske enote  
     1.1.1.2  težke manevrske enote 
    1.1.2  ognjena podpora   
     1.1.2.1  artilerija   
     1.1.2.2  bojni helikopterji  
    1.1.3  posebne enote   
  1.2  podporne aktivnosti    
    1.2.1  zračna obramba   
    1.2.2  poveljevanje, kontrola & komunikacije  
     1.2.2.1  poveljevanje in kontrola  
     1.2.2.2  komunikacije  
     1.2.2.3  elektronsko bojevanje  
    1.2.3  taktične obveščevalne aktivnosti  
    1.2.4  bojno inženirstvo   
    1.2.5  bojna logistika   
     1.2.5.1  vzdrževanje & oskrba  
     1.2.5.2  transport  
     1.2.5.3  zdravstvena oskrba  
     1.2.5.4  infrastruktura 
 2  letalstvo in ZO    
 3  centralna logistična oskrba    
 4  centralno usposabljanje   

Korak 3: 
Definiranje 
programskih 
elementov 

 Korak 2: 
Definiranje 
podrobnosti 
programske 
strukture 
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elementom. Proces se prične s povezovanjem posameznih enot s programskimi 
elementi. Pozneje lahko spremenimo te dodelitve enot programskim elementom z 
dodeljevanjem posebnih kontov, projektov in stroškov nabave drugim programskim 
elementom, če želimo narediti izjemo. 
 

Slika 16: Dodeljevanje enot programskim elementom. 

Obrambni program     
 1  kopenska vojska    
  1.1  bojne enote   
    1.1.1  manevrske enote   
     1.1.1.1  lahke manevrske enote 
      010111000  pehotni bataljoni 
      020111300   vojaška policija 
     1.1.1.2  težke manevrske enote 
      010100000 tankovski bataljoni 
    1.1.2  ognjena podpora   
     1.1.2.1  artilerija   
     1.1.2.2  bojni helikopterji  
    1.1.3  posebne enote   

 
Vir: Povzeto po priročniku za MPOV, 2000. 
 
Kot je bilo že navedeno, lahko določimo izjeme za vse stroške povezane z enoto in 
programskim elementom. Izjeme temeljijo na: 

− kontih, 
− nabavi posebnih sredstev, 
− nabavi vojnih rezerv in 
− projektih. 

 
Izjeme pretrgajo povezave med enoto in programskih elementom. Slika 17  prikazuje 
kako so stroški enote lahko dodeljeni programskem elementu, ki ima za osnovo 
stroškovni konto in projekt. 

Slika 17: Določanje izjem  pri razporejanju stroškov. 

  

Obrambni program   
 1  kopenska vojska 
 2  mornarica 
 3  letalstvo  

 
4  centralna logistična 

oskrba 
  4.1  namestitev  
  040101000 gradnje  
 5  centralno urjenje 
 6  kadrovska podpora 
 7  centralna administracija 

Vir: Povzeto po priročniku za MPOV, 2000. 

10. motorizirani 
bataljon 
20. motorizirani 
bataljon 
30. motorizirani 
bataljon 
 

Korak 5: Določanje izjem z 

razporejanju vseh stroškov 

povezanih z enoto, ki je 

programski element 
Konto 4029:  Gradnje namestitvenih 

zmogljivosti 

Projekt M55S: Modernizacija tanka M55   
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3.2.3.2 Vsebina programskih elementov 

Slika 18: Vsebina programskih kategorij, elementov in enot. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 
Za izdelavo izdelka, to je pripravljene vojaške enote, je poleg finančnih sredstev 
potrebno tudi ustrezno število osebja in ustrezne kvalifikacijske strukture vse 
razdeljeno po letih. 
 

Slika 19: Tip osebja po programskih kategorijah, elementih, enotah. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
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Enota za izvajanje poslanstva potrebuje tudi opremo, ki mora biti na razpolago v 
pravih količinah ob pravem času. Če vojaško opremo kupimo prezgodaj, to lahko 
pomeni, da bodo v skladišču nepotrebno trošila sredstva, izpostavljena okvaram brez 
uporabe in podobno. 
 

Slika 20: Razpoložljivost virov po programskih kategorijah, elementih in enotah. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 

Slika 21: Oprema po programskih kategorijah, elementih in enotah. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 
 
Viri so četrti podsistem za izdelavo polizdelka prikazan v prilogi 10, kar za 
zagotavljanje obrambnih storitev pomeni opremljeno in popolnjeno enoto. Aktivnosti 
izvajanja vaj, torej urjenja pa pomeni kakovostni element, ki rezultira v enoti, 
sposobni izvesti poslanstvo in s tem zagotoviti obrambne storitve. Predračun 
stroškov delovanja, aktivnosti enot je prikazan v prilogi 11. 
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3.2.4 Predračun razvojnih programov (naložb) 
Vsebuje pregled naložb, za katere poslovodje menijo, da zahtevajo nabavo novih 
delovnih sredstev, predvidene stroške za vsako naložbo posebej in časovno 
opredelitev ustreznih izdatkov. Naložbe v predračunu naložb so praviloma razvrščeni 
po izbranih namenih: 

- zmanjšanje stroškov in zamenjave, 
- razširitev in izboljšanje blagovnih skupin, 
- nove proizvode, 
- izboljšanje zdravstvenih in varnostnih delovnih razmer ter zmanjšanje 

onesnaževanja, 
- drugo. 

 
Informacije iz predračuna naložb so pomembne tudi za sestavljanje predračunskih 
računovodskih izkazov. Vir njihovega financiranja (posojila, kapital, najem in 
podobno) in datum načrtovane usposobljenosti naložb vplivata na sestavljanje 
predračunskega izkaza denarnih tokov (izdatek za naložbo, izdatek obresti) in 
predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov in bilance stanja. SV kot neposredni 
uporabnik predloži predlog načrta razvojnih programov SV MORS, ki je pooblaščen 
za pripravo skupnega predloga načrta razvojnih programov. Pri pripravi je potrebno 
upoštevati, da mora biti posamezni program ali projekt usklajen z Resolucijo o 
splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja in s proračunskim 
memorandumom. Posamezni investicijski projekt ali program SV mora biti, skladno s 
predpisano metodologijo  za izdelavo investicijske dokumentacije, potrjen najmanj na 
ravni predinvesticijske zasnove s strani vodje službe za opremljanje. Predlog 
razvojnega načrta SV mora biti usklajen s predlogom finančnega načrta SV. ZJF 
določa, da načrt nabav in gradenj zajema osnovna sredstva, potrebna za delovanje. 
V njem se izkažejo odplačni način pridobitve lastninske pravice in zakup osnovnih 
sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnova osnovnih sredstev, ločeno po zgradbah 
in prostorih, prevoznih sredstvih, informacijski opremi in storitvah, drugi opremi, 
zemljiščih in naravnem bogastvu in drugih osnovnih sredstvih. SV pripravi predlog 
načrta nabav z obrazložitvijo in ga predloži službi za plan, finance in analize, ki je  
pristojna za sprejem oziroma za pripravo skupnega načrta nabav. Po sprejetju 
proračuna je potrebno uskladiti predlog načrta nabav s proračunom. 

Slika 22: Predračun nabave vojaške opreme (v 000 SIT). 

 

 
 
Vir: Lasten prikaz. 
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3.2.5 Predračunski ra čunovodski izkazi 

3.2.5.1 Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov (uspeha) 
Je eden najpomembnejših predračunov SV (glej prilogo 12), saj poslovodstvu SV 
omogoča, oceniti potrebo po denarnih (likvidnih) sredstvih. SV in ministrstvo za 
finance morata imeti na voljo dovolj denarnih sredstev, da lahko poravnata vse 
zapadle obveznosti v obdobju. Prav tako je pomembno, da nimata preveč sredstev, 
ker bi to negativno vplivalo na uspešnost poslovanja SV. Izkaz je običajno sestavljen 
iz prejemkov, izdatkov, analize in financiranja. Prejemkovni del vsebuje razpoložljiva 
denarna sredstva v predračunskem obdobju. Izdatkovni del podrobno prikazuje 
planirana izplačila v predračunskem obdobju. Vsebuje izplačila za material, plače, 
davke, naložbe in podobno. V analitičnem delu prejemke primerjamo z izdatki, tako 
da lahko ugotovimo, ali bo imela SV preveč ali premalo denarnih sredstev. Finančni 
del prikazuje planirani najem posojil in njihovo vrnitev ter tudi plačilo pripadajočih 
obresti. SV omogoča določiti zahteve po posojilih. Predračunski izkaz uspeha 
prikazan v prilogi 12 je osnova za ugotavljanje uspešnosti poslovanja GŠSV ali pa 
poslovodij poslovnoizidnih enot, če se predračun uspeha omejuje na njihovo 
odgovornost. Vsebuje predračunske prihodke in odhodke ter predračunski poslovni 
rezultat. Osnova za sestavo predračunskega izkaza uspeha so informacije iz 
prejšnjih predračunov. 
 
Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS, št 54/02) določa razčlenjevanje na davčne prihodke, nedavčne 
prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. Z davčnimi 
prihodki so mišljena vsa vplačila dajatev, določena z zakonom ali z drugim 
predpisom izdanim na podlagi zakona. Z nedavčnimi prihodki so mišljeni prihodki iz 
opravljanja dejavnosti, prihodki financiranja, taks in pristojbin ter vsi drugi prihodki. 
Kapitalski prihodki so prihodki prodaje opredmetenih osnovnih sredstev, 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev, zalog blagovnih rezerv in finančnega 
premoženja. Prejete donacije so prihodki, doseženi s prenosom denarnih sredstev  
drugih javnofinančnih institucij. 
 
Odhodki se razčlenjujejo na tekoče odhodke, odhodke tekočih transferov, 
investicijske odhodke, odhodke tekočih transferov, investicijske odhodke in odhodke 
investicijskih transferov. Tekoči odhodki so odhodki, ki zajemajo plačila, nastala 
zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve ter za 
sredstva, izločena v proračunske sklade. Odhodki tekočih transferov so plačila, za 
katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala oziroma blaga in storitve. Uporaba teh 
sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne in ne investicijske narave. 
Investicijski odhodki so plačila, namenjena pridobitvi opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev pa tudi za investicijsko vzdrževanje in obnovo 
zgradb ter pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev. Odhodki investicijskih 
transferov so prenesena nepovratna denarna sredstva, namenjena plačilu 
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev. Kot investicijski transfer se štejejo tudi 
prenesena denarna sredstva za namene iz prejšnjega odstavka, ki so bila dana v 
upravljanje in za katera se pri prejemniku teh sredstev vzpostavi obveznost iz 
naslova sredstev, prejetih v upravljanje. 
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3.2.5.2 Predračunska bilanca stanja 
Predračunsko bilanco stanja (glej prilogo 13) sestavljamo na podlagi začetne bilance 
stanja in informacij in prejšnjih predračunov. Prikazana je na sliki.. v prilogi. 
  

4 Oblikovanje modela  
Gradnja matematičnih modelov običajno poteka v naslednjih šestih korakih: 

1. korak       Identifikacija problema. 
2. korak       Določanje predpostavk. 

a) Identifikacija in klasificiranje spremenljivk, 
b) določitev odnosov med spremenljivkami. 

3. korak       Ustvarjanje modela. 
4. korak       Preizkus modela. 

a) Ali se nanaša na problem? 
b) Ali je stvaren? 
c) Ali predstavlja resnični svet na poenostavljen način? 

5 . korak       Uporaba modela. 
6.  korak       Ohranjanje (nadgradnja) modela. 

 
Bistvo analitične faze vsebuje oceno verjetnih posledic različnih alternativ rešitve 
problema. To pa navadno zahteva razvoj in uporabo analitičnega modela ali vrste 
modelov. Izraz "model" je uporabljen v širšem pomenu. Glede na naravo problema je 
lahko uporaba modela v analizi formalna ali neformalna. Model je lahko zelo 
matematičen ali pa sploh ne, zahteven računalniški ali pa sploh ni računalniški in 
tako dalje. Bistveno je, da ni nujno, da je model strogo formalen ali matematičen, če 
naj bi bil tudi koristen. Upoštevati pa je treba tudi druge pomembne elemente: 

 
1. ustvarjanje modelov je umetnost, ne znanost.  Pogosto je to eksperimentalen 

proces; 
2. najvažnejše je, da skušamo vključiti in poudariti tiste dejavnike, ki so povezani 

z obravnavnim problemom in da tako zanemarimo (seveda previdno!) vse tiste 
dejavnike, ki so relativno nepomembni. Če tega ne storimo, je zelo verjetno, 
da bo model neobvladljivo velik; 

3. glavni namen pri dizajnu modela je razviti vrsto pomembnih odnosov med cilji; 
razviti relevantne alternative, ki so na voljo za uresničitev ciljev; ugotoviti 
stroške alternativ in koristnost vsake posamezne alternative; 

4. poskrbeti je treba za jasno obravnavo negotovosti in tveganj; 
5. ker je model po definiciji posnetek realnosti, mora biti ustvarjen na vrsti 

predpostavk. Te predpostavke pa morajo biti jasne. Če to ni doseženo, je 
model oblikovan z napako. 

 
Drugi važen del analitične faze je primerjava alternativ glede na posledice, ki jih 
ustvari model ali modeli. Pri tem primerjanju obstajata dva konceptualna pristopa. 

1. Pristop učinkovitosti. Če naj pri uresničenju določenih ciljev dosežemo specifično 
raven učinkovitosti, skuša analiza določiti tisto rešitev (ali primerno kombinacijo 
rešitev), ki bo najbolj verjetno dosegla željeno raven učinkovitosti pri najnižjih 
ekonomskih stroških. 

2. Pristop trdnega predračuna. Če naj bo pri uresničenju nekaterih ciljev vnaprej 
določena raven stroškov, analiza skuša ugotoviti tisto alternativo (ali primerno 
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kombinacijo alternativ), ki bo najverjetneje prinesla najvišjo učinkovitost ob danih 
sredstvih. 

 

Slika 23: Model za poslovodenje z obrambnimi viri (MPOV). 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 
Odločitveni problemi vsebujejo elemente negotovosti, zato mora sistemska analiza 
takih problemov predvidevati jasno obravnavanje negotovosti. To je lahko opravljeno 
na več načinov. Razlikujemo  dve glavni vrsti negotovosti: 
1. Negotovost o stanju okolja v prihodnosti. Važnejši dejavniki pri tem so tehnološka 
negotovost, negotovost političnega in pravnega okolja in negotovost o sovražniku in 
njegovih aktivnostih. 
2. Statistična negotovost. Ta vrsta negotovosti izhaja iz nepredvidenih elementov v 
resničnem svetu, ki imajo več ali manj objektivno ali izračunljivo verjetnost 
uresničitve. Obstajala bi celo, če ne bi bilo nobene negotovosti prve vrste. 
 
 
4.1 Podatkovne zahteve in predpostavke modela 
MPOV zahteva štiri različne vrste podatkov: podatke o elementih vojaških enot, 
podatke o stroških, podatke o enotah in podatke o stroškovnih nosilcih. Podatki o 
enotah naj bi bili podatki o  tipih orožja, tipih (vrstah) vojaških materialnih rezerv, 
kategorijah zaposlenih in kritičnih značilnostih enot, uporabljenih v modelu. Prav tako 
model vsebuje podatke za izračunavanje zmogljivosti, kot so mobilizacijski časi enot. 
Podatki o stroških vsebujejo podatke o nacionalni valuti, stroškovnih kontih, 
proračunskih kategorijah, projektih, inflaciji in tipih enot. Drugi nivo podatkov so 
podatki o stroškovnih faktorjih za osebje, o delovanju sredstev, delovanju enot, 
nabavi sredstev in stroških projektov. Stroškovni faktorji lahko temeljijo na aktualnih 
podatkih, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih ali pa na standardnih stroških 
(inženirskimi, finančnimi, ...). Omejitve modela so, da seštevanje točk posameznih 
oborožitvenih sistemov predstavlja statični opis zmogljivosti oboroženih sil. MPOV ni 
optimizacijski model, niti vojaška igra. Ne odgovarja na vprašanja, kako najboljše 
locirati sredstva za zmago v naslednji vojni. Model ne simulira organizacijskih mehkih 
dejavnikov, kot so poveljevanje, kontrola, komunikacije, informacije, računalniška 
omrežja, elektronsko bojevanje, psihološke operacije, transport, določanje ciljev. 
Prav tako ne modelira bojne zmožnosti lahkih enot, kot je pehota. MPOV ne more 
nadomestiti vojaških odločitev, ne zagotavlja najboljše alternative na naša vprašanja. 
Je le orodje za podporo odločevalcem in ne nadomešča izkušenih vojaških odločitev 
in presojanj. 
 
Organizacijski modul je osredotočen na štiri glavna področja: enote, sredstva, osebje 
in viri. Stroškovni modul določa mirnodobne stroške delovanja (proizvodnje) v štirih 
glavnih področjih, stroški organizacijske strukture, stroški pripravljenosti, stroški 
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investicij in stroški vzdrževanja. Modul vključuje izračune z načrtovano inflacijo, kar 
omogoča prikaz izhodov modela (predračunov) s prihodnjimi vrednostmi.  
 
Analitična metodologija predvideva opis (podatke) oboroženih sil v osnovnem letu. 
To so tudi osnovne oborožene sile, ki morajo vsebovati tudi dejansko stanje oz. nivo 
aktivnosti. Bistvo osnovnih oboroženih sil je, da imamo kar največ podatkov o 
strukturi oboroženih sil in o letnem proračunu. 
 
Oblikovanje modela je kritična faza pri uvajanju procesa. To je takrat, ko je struktura 
sistema ustvarjena in znanje dodano. Podobno je igranju šaha. Vsak del modela ima 
poseben namen z jasno določenimi vlogami. Mnogo odločitev je tudi sprejetih, vpliv 
katerih je težko izmeriti v določenem trenutku. Delo oblikovalca modela je doseči cilje 
sistema z najmanjšimi stroški, kar zagotavlja tudi enostavnost rešitve. Istočasno 
mora sistem zagotavljati prave informacije s pravo mero natančnosti. To je nujno za 
uspeh računovodstva aktivnosti sistema in za podporo procesu izboljšav in strategije. 
Model naj bo v največji meri enostaven, vendar ne preveč enostaven. V tem primeru 
poročila ne bodo vsebovala pravih informacij. Aktivnosti v modelu morajo podpirati 
proces izboljšav. Istočasno mora biti model kompleksen, vendar ne preveč. V tem 
primeru so stroški oblikovanja, vpeljave in vzdrževanja lahko zelo visoki. Hkrati lahko 
uporabnike stroški zasiči s preveč podrobnimi informacijami, kar zmanjšuje 
razumljivost modela. Koraki pri oblikovanju modela so naslednji (Turney, 1991, str. 
261): 

− identifikacija aktivnosti, 
− prestrukturiranje glavne knjige, 
− oblikovanje centrov aktivnosti, 
− določanje gonilnikov virov, 
− določanje atributov (podatkov), 
− izbor gonil aktivnosti. 

 
Oblikovanje aktivnosti je vodeno v tesni povezavi s predpostavkami, na katerih 
temelji sistem računovodstva aktivnosti. Če so predpostavke strateške (na katerih 
trgih ali katerim kupcem bomo izvajali storitve), je temeljna naloga dodeliti stroške 
stroškovnim objektom (izdelkom oz. storitvam). Če je namen izboljšati proces (bolje 
zadovoljevati potrebe kupcev – in to je v našem primeru), potem moramo zagotoviti 
zlasti informacije o aktivnostih, pred informacijami o stroškovnih objektih. V vsakem 
primeru pa morajo biti aktivnosti določene. To naredimo z analizo informacijskega 
sistema, ko pričnemo z organizacijsko strukturo organizacije, nato večje 
organizacijske enote delimo v manjše. V nadaljevanju funkcije oziroma poslovne 
procese delimo v delovne procese, aktivnosti in naloge. To delamo, dokler ne 
dosežemo namena računovodskega sistema aktivnosti. Za izvedbo analize 
informacijskega sistema potrebujemo znanje o aktivnostih, ki jih ugotovimo (Turney, 
1991, str. 152): 

− z določitvijo podrobnosti namena modela, 
− z uporabo makro aktivnosti za uravnoteženje nasprotujočih se ciljev in z 
− združevanjem nepomembnih aktivnosti. 

 
Funkcionalna dekompozicija ima več nivojev, odvisno od velikosti organizacije in 
namena sistema računovodstva aktivnosti in posledično od podrobnosti o 
posameznih aktivnostih.  
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V nadaljevanju je prikazana analiza komunikacijske (informacijske) strukture 
kadrovske poslovne funkcije SV z uporabo metode TAD. Metodo Tabular Application 
Development (TAD) je zelo dobro v svoji knjigi opisal Talib Damij3. 
 

Slika 24: Tabela entitet. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 
Tabela entitet na sliki 24 prikazuje organizacijske enote in ostale objekte (npr. 
računalniške programe) in njihove informacijske zahteve. Tabela aktivnosti na sliki 25 
prikazuje poslovne in delovne procese in aktivnosti ter določa ustrezno zaporedje 
izvajanja aktivnosti v posameznih organizacijskih enotah oz. entitetah. 
 
Tabela nalog prikazana na sliki  26 posamezni aktivnosti dodeli naloge z opisom 
rezultata naloge. 

Slika 25: Tabela aktivnosti. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 
                                                           
3 Več o analizi informacijskih sistemov in reorganizaciji poslovnih procesov v knjigi Taliba Damija: 
Tabular Application Development for Information Systems: New York: Springer-Verlag, 2001. 
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Slika 26: Tabela nalog. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 

4.1.1 Določanje podrobnosti glede na namen modela 
Aktivnosti so lahko določene široko ali podrobno. To je zlasti odvisno od namena 
modela. Če je model namenjen za ugotavljanje stroškov izvajalnega procesa, potem 
na tem področju aktivnosti določimo bolj, na področju zagotavljanja storitev kupcem 
pa manj natančno. Kaj pa v primeru, ko ima sistem cilje tako strateške, kot izboljšanje 
procesov? Izboljšanje procesa zahteva podrobne informacije o aktivnostih. 
Zadovoljevanje le teh pa lahko vodi do manj natančnih informacij uporabnikom  na 
strateški ravni. Možna rešitev je uporaba makro aktivnosti. To so združene, 
medsebojno povezane aktivnosti, pri čemer moramo upoštevati naslednja pravila 
(Turney, 1991, str. 155): 

1. aktivnosti morajo biti na enakem nivoju, 
2. uporabljati morajo podobna gonila aktivnosti, 
3. aktivnosti morajo imeti skupen namen. 

  
Za primer lahko vzamemo aktivnosti načrtovanja vojaške vaje, priprav na vojaške 
vaje, delovanje enote na vojaški vaji, analizo uspešnosti vojaške vaje, ki jo združimo 
v makro aktivnost izvajanja vojaške vaje. Vse aktivnosti v zvezi z vojaškimi vajami so 
na istem nivoju. Vse tudi uporabljajo število dni/vaja kot povzročitelj aktivnosti. Vse 
aktivnosti pa so tudi del procesa delovanja enote, kar zadovoljuje še tretje pravilo za 
ustvarjanje makro aktivnosti. Z uporabo le teh ustvarimo dve vrsti aktivnosti, vsaka 
zadovoljuje druge potrebe. Na nižjem nivoju informacije o štirih aktivnostih podpirajo 
izboljšave procesa, na višjem nivoju pa lahko vrhnje poslovodstvo zanemari 
podrobnosti in se osredotoči na makro aktivnosti. 
 

4.1.2 Celovit in jasen opis aktivnosti 
Kako opisati aktivnosti da določajo učinkovitost sistema in informacije, ki jih 
zagotavljajo? Jasen opis pomeni sposobnost opisati delo, ki ga predstavlja vsaka 
aktivnost. Delo pa najboljše opišemo z nalogami in dokumenti/izdelki, ki so rezultat 
aktivnosti. Celovit opis omogoča enostavno iskanje enakih tipov aktivnosti. Ključ pri 
opisovanju aktivnosti je seveda kratek, razumljiv in vsebinski. Vojaške vaje so 
aktivnost, število vojaških vaj pa je merilo aktivnosti. Zanimivo je tudi merilo 
aktivnosti, število sprememb v programih, ki na enem nivoju nižje pomeni število 
sprememb pri predmetih, število sprememb v urah, razmerje med urjenjem (vaje) in 
predavanji. Sama sprememba vsebine brez sprememb v času izvajanja, oblikah 
izvajanja ter posledično uspešnosti programa še ne zagotavlja ustreznega opisa 
aktivnosti. Konsistentni opisi lahko tudi ovirajo proces izboljšav, ker se nam lahko 
pojavi veliko  ločenih aktivnosti, ki lahko ovirajo proces izboljšav. Množica definicij 
aktivnosti se imenuje struktura aktivnosti (Turney, 1991, str. 157). Ta struktura 
predstavlja množico standardov za računovodstvo aktivnosti v in med poslovnimi 
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funkcijami v organizaciji. Uporablja izboljšan način oblikovanja sistema in nam 
pomaga koordinacijo (osnovna naloga poslovodij) diverzificiranih organizacij v 
različnih državah in tudi znotraj organizacije. 
 

4.1.3 Združevanje nepomembnih aktivnosti 
Lahko se nam pojavijo tudi nepomembne aktivnosti, ki jim je dodeljen majhen delež 
celotnih stroškov. Le te lahko nadomestimo z drugim povzročiteljem aktivnosti. 
Turney (1991, str. 156) navaja primer aktivnosti vzdrževanja podatkov o kupcih in 
aktivnost vzdrževanja podatkov o zalogah, ki jima, je skupaj dodeljeno 6% sredstev, 
obe pa uporabljata isti povzročitelj aktivnosti – število kupcev. Obe aktivnosti sta 
dodeljeni aktivnostim v zvezi s kupci.  
 
Bataljon SV izvaja četne vaje in poveljniško-štabne vaje. Obe vaji uporabljata isti 
povzročitelj aktivnosti – število udeležencev na vaji. Obe aktivnosti sta dodeljeni 
aktivnostim v zvezi z vajami. 
 

4.1.4 Preoblikovanje glavne knjige 
Naslednji korak po identifikaciji aktivnosti je vzpostavitev stroškov aktivnosti. Prične 
se pri glavni knjigi, ki je začetna točka za vzpostavitev toka stroškov v računovodstvu 
aktivnosti. Konti v glavni knjigi GŠSV so prikazani v tabeli 13. V glavni knjigi najdemo 
informacije o virih organizacije, kot so, koliko sredstev smo v tem letu namenili za 
plače, kolikšna je amortizacija, koliko je obveznosti in koliko davkov in kako vse to 
primerjamo s predračunom. 
 
Skratka, glavna knjiga je  hvaležen vir podatkov za oblikovanje modela 
računovodstva aktivnosti. Na enem mestu zagotavlja zbrane in zbirne podatke o 
pomembnih in nepomembnih finančnih podatkih organizacije. Nenazadnje, ko 
poskušamo (Turney, 1991, str. 158) poiskati informacije o stroških aktivnosti, je 
glavna knjiga tudi vir frustracij in težav. Predvsem zaradi: 

− Glavne knjige so običajno organizirane okrog tipov izdatkov, kot so 
najemnine ali obresti, pogosteje kot aktivnosti. 

− Glavna knjiga vsebuje pogosto veliko podrobnosti brez pravega namena.  
 
Kontni načrt za srednje veliko podjetje lahko vsebuje tisoče različnih zapisov. Prisotni 
pa so ducati različnih kontov, kot so konti za mnogo elementov stroškov za 
zaposlene. 
 
Včasih so konti, ki obravnavajo podrobnosti, agregirani na visoki organizacijski ravni. 
Kot primer lahko navedemo zapise o izdatkih za nadure in delovno uspešnost,  
dostopni so samo na ravni organizacije. 
 
Stroški v glavni knjigi se zbirajo za časovna obdobja, ki niso skladna z ekonomskim 
življenjskim ciklom. Glavna knjiga sledi računovodskim obdobjem s sumarnimi 
mesečnimi, kvartalnimi in letnimi pogledi na konta. Viri v inžiniringu, prinašajo 
ugodnosti nekaj let življenja storitve (izdelka) ali življenja procesa. Stroški v glavni 
knjigi morajo biti knjiženi skladno z računovodskimi standardi, vendar s 
pomanjkanjem občutka za ekonomijo. Amortizacija je velikokrat računana glede na 
sprejete predpise, kar pa je krajše od ekonomske dobe uporabe opreme. Rezultat 
tega je, da se amortizacija obračunava vzporedno z drugo porabo sredstev. 
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Tabela 13: Konti v glavni knjigi SV. 

Naziv konta Konto 
Kadrovska stroškovna konta  

Davek na izplačane plače 4028 
Drugi izdatki zaposlenim 4009 
Drugi transferi posameznikom 4119 
Plače in dodatki 4000 
Povračila in nadomestila 4002 
Premije PDKZ 4015 
Prispevek za pok. in inval. zavarovanje 4010 
Prispevek za starševsko varstvo 4013 
Prispevek za zaposlovanje 4012 
Prispevek za zavarovanje 4011 
Regres za letni dopust 4001 
Sredstva za delovno uspešnost 4003 
Sredstva za nadurno delo 4004 

Stroškovni konti delovanja  
Drugi operativni stroški 4029 
Energija, voda, komunala in komunikacije 4022 
Izdatki za službena potovanja 4024 
Kazni in odškodnine 4027 
Najemnine in zakupnine 4026 
Pisarniški in spl. Mat. in storitve 4020 
Prevozni stroški in storitve 4023 
Tekoče vzdrževanje 4025 

Investicijski stroškovni konti  
Nakup opreme 4202 
Posebni material in storitve 4021 

Ostali stroškovni konti  
Amortizacija 0510 
Prihodki iz financiranja 7344 
Prihodki iz lastne dejavnosti 7130 
Tekoči transferi mednarodnim institucijam 4140 
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 4120 
Transferni prihodki 7400 
Transferni prihodki iz Nata in EU 7410 

Vir: Interni podatki MORS. 
 
Osnovni problem je, da veliko glavnih knjig ni oblikovanih na podlagi aktivnosti. 
Običajno so oblikovane za  posebni namen – oblikovanje računovodskih (finančnih) 
poročil. Za določanje stroškov aktivnosti moramo rekonstruirati glavno knjigo. Pri tem 
upoštevamo (Turney, 1991, str. 160) naslednja pravila: 

− kombiniramo povezane konte, 
− izdelamo dekompozicijo na nivo notranjih organizacijskih enot, 
− prilagodimo neekonomske zapise. 
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Dejstvo v mnogih podjetjih je, da glavna knjiga ne temelji na aktivnostih. To ni 
presenečenje, ker so glavne knjige oblikovane z namenom poročati predvsem 
zunanjim uporabnikom računovodskih informacij in nadzoru vrhnjega poslovodstva in 
ne sistemu računovodstva aktivnosti. 
 
Večje število kontov v glavni knjigi je najti lahko, tudi v manjšem podjetju. Te 
podrobnosti lahko zadovoljijo računovodske potrebe po prikazovanju tipov izdatkov, 
vendar pa za računovodstvo aktivnosti ustvarijo preveliko število podrobnosti. Številni 
konti naredijo zmedo v sistemu računovodstva aktivnosti. To zahteva tudi dodatno 
delo, ker morajo biti stroški vsakega konta dodeljeni aktivnostim. Rešitev je 
kombiniranje kontov, ki so povezani medsebojno. Povezani konti delijo enake 
predpostavke in imajo dodeljene aktivnosti na podoben način. Kot primer lahko 
navedemo konte, na katere knjižimo stroške osebja. MPOV omogoča modeliranje 
takšnih stroškov z modulom proporcionalnih stroškov. Kombiniranje kontov na tak 
način zmanjšuje ustvarjanje zmede v modelu. Enako zmanjšuje napore pri 
oblikovanju modela z manjšim obsegom dodeljevanja aktivnosti kontom. 
 
Drugo pravilo za preoblikovanje glavne knjige pa je dekompozicija novo oblikovanih 
kontov na nižje organizacijske nivoje. V modelu imamo štiri vrste združenih kontov; 
osebje, operativno delovanje, investicije in ostale.  Stroške najprej razdelimo na nivo 
dejavnosti in nato na nivo enot. V primeru, da stroškovno računovodstvo spremlja 
stroške na nivoju dejavnosti, dekompozicija ni potrebna. Razdelitev stroškov na nivo 
organizacijskih enot je smiseln način, ker tudi največ aktivnosti opravljajo enote. Na 
ta način se ustvari kontrolna struktura, stroškovna mesta odgovornosti.  
 
V stroškovnem računovodstvu in posledično tudi v sistemu računovodstva aktivnosti 
ni potrebe za zasledovanju vseh računovodskih kategorij in načel. Osnovna 
predpostavka računovodstva aktivnosti je izboljšati poslovanje in ne finančno 
poročanje. To nam lahko daje občutek, da konte glavne knjige prilagajmo brez 
ekonomske realnosti. Amortizacija se dodaja na način vpijanja stroškov, to je 
funkcionalna amortizacija. Razvojni stroški se zbirajo  na posebnih kontih in se 
dodajo storitvam skozi celoten življenjski cikel delovanja enote. 
 
 
4.2 Modeliranje organizacije 

4.2.1 Organizacijske spremenljivke 
MERILA AKTIVNOSTI  prikazana v tabeli 14 uporabljajo za prikazovanje 
intenzivnosti delovanja (delovanja sredstev, delovanja enot, ...) oziroma nivoja 
usposabljanja za posamezno sredstvo. Kot primer lahko navedem število izstreljenih 
granat na artilerijski oborožitveni sistem, število ur letenja na letalo, število dni na 
morju za ladje, število ur delovanja radarjev in število kilometrov na leto za oklepne 
sisteme. Za posamezno sredstvo lahko uporabimo več meril aktivnosti. Recimo za 
tank lahko uporabimo število prevoženih kilometrov in število izstreljenih granat.  
 
RAZPOLOŽLJIVOST opisuje mirnodobni nivo pripravljenosti enot oboroženih sil. 
Predstavlja željeni čas mobilizacije in usposabljanja do stopnje pripravljenosti za 
izvajanje bojevanja. 
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Tabela 14: Merila aktivnosti. 

Merila aktivnosti 
Dnevi urjenja 
Izstreljeni projektili 
Število TVBS 
Prevoženi kilometri 
Število slušateljev 
Ure delovanja 
Ure letenja 
Ure plovbe 
Število dni na misiji 
Število dni na vajah 
Število dni na varovanju 
Število generacij 

Vir: Lasten prikaz. 
 
 
SKUPNA ZMOGLJIVOST OBOROŽENIH SIL predstavlja  vsoto točk vseh 
oborožitvenih sistemov.  

Tabela 15: Hierarhija v ministrstvu za obrambo. 

Nivo Poimenovanje 
0 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
1 SLOVENSKA VOJSKA 
2 OPERATVNO POVELJSTVO 
3 BRIGADA 
4 BATALJON 
5 ČETA 

Vir: Interni akti ministrstva za obrambo. 
 
 
NIVO POVELJEVANJA opisuje hierarhično strukturo enot in položaj posebnih enot v 
verigi poveljevanja in razporeditvi za bojevanje. V procesu delegiranja v združbi 
nastajajo med ljudmi nova razmerja; razmerje nadrejenosti in podrejenosti, ki se 
povezujeta v strukturo. Tako povezavo razmerij imenujemo hierarhija. Stopnje v 
hierarhični lestvici štejemo od zgoraj navzdol, tako da je prva stopnja delovno mesto 
najvišjega poslovodje.  
 
VOJAŠKA OPREMA predstavlja bistvene oborožitvene sisteme in vojaško opremo, ki 
so bistveni za izvajanje poslanstva poveljstva, enote ali zavoda.  
 
MERILA AKTIVNOSTI uporabljamo v modelu za določanje nivoja usposabljanja in 
pomoč pri določanju stroškov vzdrževanja in delovanja sredstev. Običajno jih 
imenujemo turi norme. Sredstva imajo lahko različna merila aktivnosti, kot npr. 
prevoženi kilometri, ure letenja in ure delovanja. Vsakemu sredstvu določimo tudi 
osnovni namen. Oborožitveni sistem ima lahko enega ali več osnovnih namenov. 
Artilerijski top je lahko  namenjen zagotavljanju ognjene podpore ali pa za 
protioklepni boj. Vsakemu sredstvu določimo pripadajoče vire. Na ta način 
vzpostavimo povezavo med sredstvi in viri. Vire opredelimo natančno, ker se 
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stroškovno in količinsko odražajo v vojnih rezervah. Tip sredstva predstavlja 
kategorizacijo sredstev po funkcionalnosti, npr. glavni bojni tank. 
 
KATEGORIJE IN PODKATEGORIJE POSLANSTEV uporabljamo za razvrščanje 
enot po temeljnih namenih oziroma poslanstvu. Poslanstva na splošno razvrstimo v 
tri kategorije; bojevanje, bojna podpora, nebojna podpora. Vsako od njih delimo na 
podkategorije, kot so recimo manevrsko bojevanje, izobraževanje in podobno. 
 

Tabela 16: Kategorije podkategorije poslanstev. 

Poslanstvo Podkategorija poslanstva 
Bojevanje manever 
 ognjena podpora 
 obveščevalno/izvidniški 
 zračna obramba 
 logistika 
 premičnost/preživetje 
 poveljevanje/nadzor 
bojna podpora artilerijska podpora 
 letalska podpora 
nebojna podpora vzdrževanje 
 oskrba PEZ 
 zdravstvena oskrba 
 delovanje vojašnic 
centralna podpora infrastruktura 
 upravna administracija 
 izobraževanje 
 raziskave in razvoj 

Vir: Lasten prikaz. 
 

Tabela 17: Kategorije in tipi osebja ter vrsta plačila. 

Tip osebja 
Aktivni – Civilne osebe – Plača 
Aktivni – Vojaki – Plača 
Aktivni – Generali – Plača 
Aktivni – Oficirji – Plača 
Aktivni – Podoficirji – Plača 
Aktivni – Visoki oficirji – Plača 
Aktivni – Vojaki/Zač. – Plača 
Aktivni – Višji podoficirji – Plača 
Pogodba – Vojaki – Nadomestilo 
Pogodba – Obvezna – Nadomestilo 
Volonter – Vojaki – Nadomestilo 

Vir: Lasten prikaz. 
 
 
TIP OSEBJA določimo kot kombinacijo treh lastnosti, in sicer razred (stalna sestava, 
rezervna sestava, civilno osebje, ostali), kategorijo osebja (oficirji, podoficirji, vojaški 
obvezniki na služenju vojaškega roka) ter plačilne kategorije (vojaki, piloti, potapljači).    
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SCENARIJI predstavljajo variante razvoja okolja. Običajno vzamemo pesimistični, 
verjetni in optimistični scenarij. V modelu sta izbrana dva scenarija, in sicer verjetni 
(kombinacija nacionalne in kolektivne obrambe = dolge in kratke vojne) in optimistični 
(samo kolektivna obramba = samo kratka vojna). 

Tabela 18: Dejavnosti v SV. 

Dejavnost 
LETALSTVO IN ZRAČNA OBRAMBA 
ADMINISTRACIJA 
KOPENSKA VOJSKA 
LOGISTIKA 
OPERACIJE IN MISIJE 
ŠOLSTVO 

Vir: Lasten prikaz. 
 
 
DEJAVNOSTI (zvrsti) so uporabljene za kategorizacijo enot in organizacij, kot npr. 
kopenska vojska, letalstvo, zračna obramba, mornarica. 
 

Slika 27: Obrazec za vnos tipov virov. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
  
TIPI VIROV določajo široke kategorije virov, uporabljenih v modelu, kot recimo 
strelivo, gorivo, olje in maziva, rezervni deli in kot posebnost posadke. MPOV 
upošteva pomanjkanje virov pri zmanjšanju bojne zmožnosti. Modeliramo tri vrste 
virov, in sicer kritične tipe virov, vojaške rezerve ali  ničesar od teh. Lahko jih 
upoštevamo pri izračunavanju stroškov ali pa jih izpustimo. 
 
ENOTE predstavimo s šestimi aktivnostmi, in sicer leto delovanja, sredstva, nivo 
aktivnosti sredstva, osebje, viri in scenarij. Pri nivojih aktivnosti sredstev določimo 
podatke o sredstvih v skladiščih in sredstvih sposobnih za delovanje. Na ta način v 
modelu ne uporabljamo samo sredstev, ki so na srednjih, generalnih remontih ali 
revizijah in dejansko ne izvajajo aktivnosti. Enote identificiramo s podatki, kot so 
identifikacijska številka, ime enote, nivo poveljevanja, dejavnost, kategorija in 
podkategorija poslanstva in leto delovanja. Scenarij dejansko predstavlja dodelitev 
enote glede na načrt uporabe. 
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4.2.2 Spremembe celotne organizacije 
V modelu lahko delamo spremembe skozi širok spekter podatkov. Praktično lahko 
spreminjamo število osebja, število vojaške opreme, nivo aktivnosti vojaške opreme, 
virov enot in premikamo opremo iz in v skladišče. Število osebja konkretno lahko 
zmanjšujemo  v %, glede na razred, kategorijo in plačno skupino. % zmanjšanja ali 
povečanja ima lahko za osnovo dejansko ali dovoljeno (kadrovski načrt) število 
osebja, lahko pa spreminjamo tudi število dni usposabljanja oziroma mirnodobnega 
operativnega delovanja. 
 
Število sredstev lahko spreminjamo glede na tip sredstva, sredstvo, temeljni namen, 
leta in dejansko stanje ali pa načrtovano stanja. Spremembe določamo v % glede na 
izbrano stanje. Enote, kjer spreminjamo sredstva, izbiramo posamezno, vse 
podrejene enote, ki jih lahko diferenciramo po dejavnostih. Z istimi spremenljivkami 
tudi spreminjamo nivo aktivnosti posameznih sredstev, kar v praksi pomeni tudi 
zmanjšanje delovanja (proizvajanja) in s tem zmanjšanje pripravljenosti enot. 
Spreminjamo lahko tudi  vire pri posameznih enotah, glede na dejavnost (zvrst), tip 
vira, vir, leto in dejansko stanje ali pa načrtovano stanje zalog. Spremembe v 
organizaciji in stroških predstavljajo tudi premiki posameznih tipov sredstev iz 
uporabe v skladišču, glede na dejavnost, tip sredstva, temeljni namen, leto in 
aktivnost skladiščenje ali pa izdaje v uporabo. 
 

4.2.3 Merila aktivnosti vojaške opreme 
Merila aktivnosti uporabljamo v modelu za določanje nivoja urjenja in kot pomoč za 
določanje stroškov delovanja in vzdrževanja. V mnogih državah jih imenujejo tudi 
norme.  
 

Tabela 19: Osnovni namen opreme. 

Osnovni namen opreme 
Standardni namen 
C4i 
Zaščita in mobilnost 
Dvojni namen 
Kopensko bojevanje 
Transport 
Usposabljanje 
Zračni napad 
Zračna obramba 
Zračni transport 

Vir: Lasten prikaz. 
 

Tabela 20: Namen opreme z merilom aktivnosti. 

Vojaška oprema Osnovni namen Merilo aktivnosti 
Bombomet kopensko bojevanje izstreljeni projektili 
Bojno vozilo kopensko bojevanje ure delovanja 
Brezpilotno letalo dvojni namen ure letenja 
Izvidniško vozilo kopensko bojevanje ure delovanja 

Vir: Lasten prikaz. 
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Merila aktivnosti je treba dodeliti vsakem sredstvu, ki je dodeljeno enoti v modelu. 
Posamezno sredstvo ima lahko tudi več meril aktivnosti. Kot primer lahko navedemo 
število prevoženih kilometrov in število izstreljenih granat za tanke. 
 

Slika 28: Obrazec za modeliranje meril aktivnosti. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 
 
Izračunavanje zmogljivosti  Vsako merilo aktivnosti, dodeljeno posameznemu 
sredstvu, ima dodeljen tudi faktor uteži. Privzeta vrednost je ena, v primeru pa, da 
ima posamezno sredstvo dodeljenih več meril aktivnosti, je treba določiti ustrezno 
razmerje, vendar pa skupna vrednost ne sme presegati števila ena. Oklepno vozilo 
ima določeni dve merili aktivnosti in sicer število izstreljenih granat ter prevoženih 
kilometovi. V primeru, da na stroške delovanja in vzdrževanja bolj vpliva merilo 
aktivnosti, število izstreljenih nabojev in prevoženi kilometri, določimo razmerje uteži 
3 : 1 in to je potem upoštevano pri izračunu. Izračun je prikazan na spodnji sliki.  
 

Slika 29: Izračun makro aktivnosti sredstva iz dveh mikro aktivnosti. 

Unit Equipment

     T-72 MBT

Activity Metrics

Rounds Fired

Kilometers

Activity
   Levels   

Min Current Max
1   15 20
1   15 20
1   15 20
1   15 20
1   15 20

Min Current Max
10   10 100
10   10 100
10   20 100
10   30 100
10   50 100

99
01
02
03
04

99
01
02
03
04

Training
Factors

Rounds Fired

2004: 75%

Kilometers Driven

2004: 50%

Actual Score

     378.3

Training Factor

68.75%

Training Score

260.08

Weighting
Factors

3

1

Default

(75% * 3) + (50% *
1)

(3 + 1)

=
275%

4
= * =

 
Vir: IDA, priročnik za delo z MPOV, 2001. 
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V primeru na sliki 44, je faktor za urjenje 68,75 % določen kot tehtana aritmetična 
sredina, multiplicirana skozi relevantno utež in deljena s kombiniranim utežnostnim 
faktorjem 3+1. Ta faktor za urjenje je potem množenje z veljavno vsoto bojnih 
zmožnosti za določeno vrsto urjenja.  
 

Slika 30: Določanje zmogljivosti opreme. 

 
Vir: IDA, priročnik za delo z MPOV, 2001. 
 
Program EPOCC, obrazec je prikazan na sliki 30, omogoča primerjavo zmožnosti 
opreme izračuna indeks za posamezni oborožitveni sistem na temelju taktično 
tehničnih podatkov. Primeren je za primerjavo različnih oborožitvenih sistemov, pa 
tudiza primerjavo vpliva modernizacije na zmožnosti oboroženih sil v celoti, dela 
oboroženih sil ali posameznega oborožitvenega sistema. Omogoča primerjavo letal, 
oklepnih oborožitvenih sistemov, artilerijskih orodij, ladij, podmornic, torpedov, zračne 
obrambe, protipodmorniških sistemov, raket in helikopterjev. 
 

4.2.4 Izračun zmogljivosti organizacije 
V grafu prvi stolpec na levi predstavlja načrtovane zmožnosti. Stolpci predstavljajo 
agregatne zmogljivosti celotne opreme in posledično zmogljivosti enot v SV v primeru 
mobilizacije, kar pomeni, da je osebje ter celotna oprema na razpolago. Običajno 
načrtovane zmogljivosti imenujemo tudi »papirnata vojska«. To pomeni število in 
vrsta glavnih oborožitvenih sistemov, pomnoženi z indeksom zmožnosti ter sešteto 
za celotno vojsko. 
 
Predračun v obliki grafa (glej sliko 31) prikaže stanje pomembnih makro aktivnosti v 
SV in omogoča načrtovanje akcij za izboljšanje strateških sposobnosti vojske. Drugi 
stolpec z leve predstavlja dejansko moč oboroženih sil. Predstavlja skupno vsoto 
zmožnosti celotne SV v letu 2004, na podlagi opreme, ki je dejansko na razpolago. 
Običajno je stvarna zmožnost vedno nekoliko manjša od načrtovane. V sodobnih 
armadah je to okrog 4%. Lahko pa je stvarna zmožnost večja od načrtovane. To je 
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zlasti v primeru zmanjševanja obsega oboroženih sil in zaradi neodprodaje odvečne 
opreme. Skupni indeks se izračuna glede na  število in vrsto sredstev prikazanih v 
modelu, množenih z ustreznim indeksom zmožnosti posamezne opreme. Centralni  
stolpec predstavlja zmožnosti vojske izvesti poslanstvo. Predstavlja agregatni indeks  
za opremo, ki naj bi bila pričakovano operativna. Indeks predstavlja stanje 
vzdrževanosti opreme. Ta agregatni indeks ni nikoli večji od dejanske zmožnosti. 
Izračunamo ga kot zmnožek indeksa stvarne zmogljivosti z deležem operativne 
opreme. Četrti stolpec predstavlja indeks svarnih zmožnosti oboroženih sil 
(učinkovitosti) zmanjšan za manjko virov v vojnih rezervah. Če nimamo streliva za 
tanke oz. ga imamo samo 50% od načrtovanega, bo indeks učinkovitosti za polovico 
manjši od indeksa, ki predstavlja stvarne zmogljivosti. Zadnji stolpec predstavlja 
indeks izurjenosti oboroženih sil. Izračunava se na enak način kot indeks stvarnih 
zmogljivosti s količnikom željenega in dejanskega izvajanja aktivnosti. Izvajanje je 
praviloma zaradi pomanjkanja denarja, opreme, neusposobljenih načrtovalcev ali pa 
pomanjkanja poligonov vedno manjše od načrtovanega. Peti stolpec prikazuje 
področja glavnih pomanjkljivosti. Iz grafa je razvidno, da so največje pomanjkljivosti 
SV pri urjenju enot, kar prikaže, da se urjenje ne izvaja v zadostnem obsegu. Graf 
lahko služi tudi za izdelavo nove strukture sil in programov, ki zmanjšujejo prikazane 
pomanjkljivosti ali pa predstavlja usmeritev za ustrezno planiranje. 
 

Slika 31: Prikaz zmogljivosti oboroženih sil. 
 

 
Vir: Lasten prikaz. 

 
4.3 Modeliranje stroškov 

4.3.1 Stroškovne spremenljivke  
Predstavljajo osnovne elemente za modeliranje stroškovnega sistema organizacije.  
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4.3.1.1 Valute 
Stroške vedno prikazujemo v denarnih enotah zato je prva spremenjivka ustrezna 
valuta. 

Slika 32: Obrazec za modeliranje valut. 

 
Vir: Lasten prikaz. 

4.3.1.2 Tipi enot 
 

Slika 33: Obrazec za določanje standardnih stroškov enot. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 
Tipi enot prikazujejo posebnosti stroškovnih karakteristik enote. Tip enote je definiran 
za identifikacijo  posamezne enote ali pa skupine enot s podobnimi ali enakimi 
stroškovnimi lastnostmi. Pregled tipov enot lahko vsebuje generalne tipe enot, kot so 
pehotni bataljoni ali pa posebne enote, npr. enota za specialno delovanje. Mogoče je 
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imeti za vsako enoto svoj tip enote. Lahko pa je enota v določenem časovnem 
obdobju en tip, v drugem časovnem obdobju pa drug tip enote. To je predvsem 
odvisno od poslanstva enote oziroma, če je locirana v drugem kraju, in to povzroči 
posledice pri gibanju oz. lastnostih stroškov. 
 

4.3.1.3 Konti 
Prva stroškovna spremenljivka so konti. Prikazani so v tabeli 13. Model omogoča 
modeliranje vseh obstoječih kontov.  V primeru preoblikovanja glavne knjige, in sicer 
zmanjšanja števila obstoječih kontov in dodajanja novih kontov, prilagojenih stroškom 
aktivnosti, je mogoče modelirati preoblikovanje glavne knjige. Na ta način bi že 
vnaprej poznali približno vrednost sredstev, ki bi bila potrošena na posameznem 
kontu. 

4.3.2 Podatki o stroških  
MPOV ocenjuje stroške s predpostavko, da sedanja in prihodnja sestava oboroženih 
sil določa potrebe po proračunskih sredstvih. MPOV zahteva, da so oborožene sile 
opisane z enotami, sredstvi, osebjem in vojnimi rezervami. Za ocenjevanje 
obrambnih proračunskih potreb mora biti znana vsa vojaška organizacija, četudi 
kakšen del  na agregatni ravni. Model predpostavlja, da so za bojevanje, bojno 
podporo, nebojno podporo in centralno podporo z opisom (sredstva, osebje, vojne 
rezerve) vključene vse enote. Četudi vse enote nimajo vpliva na ocenjevanje 
zmogljivosti oboroženih sil, povzročajo proračunske zahteve. MPOV ocenjuje stroške 
za osebje, mirnodobno delovanje, investicije in povečanje vojnih rezerv. MPOV 
ocene stroškov so občutljive na število in tip enot, sredstva in osebje. Model 
prikazuje tudi vpliv nivoja mirnodobnega usposabljanja in sprememb v vojnih 
rezervah na proračun in skupno sposobnost oboroženih sil izvesti poslanstvo. 
Stroškovni konti se prikazujejo skladno z računovodsko in fiskalno prakso 
posamezne države. 
 
Stroški so predstavljeni v eni ali več valutah in so uporabljeni za kalkuliranje več tipov 
virov, tako kot so vneseni stroškovni faktorji, odvisno od nivoja oziroma podrobnosti, 
ki jih želimo modelirati. V modelu opišemo več nivojev podrobnosti, odvisno od 
razpoložljivih podatkov. Če so stroški delovanja znani samo na nivoju enote, potem 
jih vnesemo na tem nivoju. Če so podatki o stroških znani za posamezno vrsto virov, 
potem so uporabljeni na tem nivoju. Stroški enot in sredstev so lahko modelirani kot 
kombinacija fiksnih in variabilnih stroškov. Rezultati simulacije stroškov so prikazani 
na nivoju, ki smo ga vnesli, in na nivojih enot, delov programskih elementov, tako da 
pri uporabi prepoznamo medsebojne vplive  stroškovnih faktorjev za enote in 
stroškovne faktorje v zvezi z opremo (npr., če so stroški delovanja tanka znani, 
vneseni, modelirani, potem njegovi stroški so ali pa niso, odvisno od željenih 
inofrmacij, vključeni v stroške oklepne brigade). Podatki  o stroških morajo biti 
vneseni za katerokoli osnovno leto, rezultati pa bodo prikazani v stalnih ali pa tekočih 
cenah. Ocene stroškov so glede na dejavnost oziroma po stroškovnih kontih 
agregirane za vse vrste stroškov. Glede na potrebe so lahko stroški agregirani tudi 
za vsak nivo poveljevanja posebej. 
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4.3.3 Metodologija kalkulacije stroškov 

4.3.3.1 Stroški (organizacijskih) enot 
Kalkulacije stroškov so narejene na šestih stroškovnih bazenih: 

• stroški osebja, 
• stroški delovanja enot, 
• stroški delovanja sredstev, 
• stroški nabave sredstev, 
• stroški projektov, 
• stroški vojnih rezerv. 

 
Vsaka o teh stroškovnih kalkulacij temelji na enaki organizacijski strukturi vojske in 
posledično na pričakovanih zmožnostih enot. Pri kalkulacijah je upoštevana tudi 
inflacija. Podatki o stroških so določeni z valuto in kontom. Mnogo stroškov je 
neposrednih in so lahko povezani z določeno enoto. Valuta in konti so določeni glede 
na finančno in računovodsko prakso organizacije. Stroškovne kalkulacije so 
agregirane v obliki vojaških zvrsti, proračunskih postavk in poslanstev. Relacije med 
stroški lahko opišemo na več načinov in podrobno, pač odvisno od razpoložljivih 
podatkov. Stroški osebja so lahko kalkulirani posebej za oficirje, podoficirje, vojake 
na služenju, če so podatki o stroških dostopni. Če podatki niso dostopni do takšnega 
nivoja, so lahko stroški osebja modelirani samo na glavne kategorije, npr. vojaške in 
civilne osebe. Podobno je tudi s stroški delovanja enot, delovanja glavnih bojnih 
sredstev. Pri nabavi opreme je treba upoštevati tudi količino po letih, kajti model 
prikaže vpliv dinamike plačevanja obveznosti do dobaviteljev v prihodnjih letih. Od 
razpoložljivosti podatkov, predvsem pa od nivoja natančnosti, so odvisni tudi rezultati 
modela, tako kvaliteta kot kvantiteta. Podatki o stroških so lahko vneseni v stalnih ali 
tekočih cenah. Model stroške izračunava sam.  

 

Stroški osebja MPOV izračunava stroške osebja ter prilagajanje stroškov, tako 
vojaškega osebja kot civilnih oseb, neodvisno od popolnjenosti enot. Stroški, odvisni 
od popolnjenosti ter različni od enote do enote, se modelirajo z operativnimi stroški 
enot. Stroški dela vključujejo posredne in neposredne stroške, odvisno od vrste in 
števila kontov. Neposredni stroški dela so plačila in nadomestila, zagotovljena 
vojakom in civilnim osebam. Direktni podporni stroški so tisti odhodki obrambnih 
programov, ki niso neposredno povezani s plačilom osebju. Modeliramo lahko 
obstoječi plačni sistem, lahko pa tudi spremenjenega. Na ta način bi ugotovili vpliv 
sprememb plačnega sistema na proračun. Glede na gibanje stroškov se odločimo, 
katere posredne stroške modelirati kot funkcijo števila osebja. Tipični stroški 
posrednih stroškov osebja predstavljajo spremenljivi stroški medicinskih storitev, 
uniforme in hrane za nabornike. MPOV lahko uporabimo obstoječe ali pa 
spremenjene konte za stroške osebja. Vsi stroški osebja temeljijo na tipu osebja in 
na enotnem kadrovskem sistemu. S seznamom tipov osebja modeliramo kadrovski 
sistem skladno veljavnemu kariernem modelu in zahtevanim podrobnostim v modelu. 
Običajno seznam tipov osebja temelji na štirih kategorijah osebja; oficirji, vojaki, 
naborniki (prostovoljci na služenju) in civilne osebe. Uporabniki lahko ustvarijo 
dodatne podkategorije za določene skupine zaposlenih, glede na višino prejemkov. 
Kot primer podskupine lahko navedemo pilote. V tem primeru je treba tudi v model 
vnesti povprečno plačo. Plače so običajno različne tudi med posameznimi 
dejavnostmi, recimo šolstvo in kopenska vojska. 
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Stroški delovanja opreme in enot  Izračun stroškov delovanja obrambnih 
programov temelji na stroških delovanja opreme in enot. Stroški delovanja enot 
vključujejo stroške delovanja bojnih enot, nebojnih enot, stroške uprave (obratna 
režija) in stroške centralne administracije, ki ni modelirana ločeno od modeliranja 
stroškov za delovanje glavnih oborožitvenih sistemov, torej najdražje opreme enot 
(npr. tanki, helikopterji). Stroški delovanja opreme so posebej povezani z delovanjem 
glavnih oborožitvenih sistemov. To povzroči v modelu neposredno občutljivost 
modela na opisovanje z atributi glavne opreme in ostalih učinkov, kot so stopnja 
usposobljenosti ali število novo nabavljenih sredstev. Model računa stroške 
delovanja na takšnem nivoju podrobnosti, kot opišemo strukturo vojaške 
organizacije, število opreme, popolnjenost enot in nivo aktivnosti sredstev in enot. 
Stroški delovanja opreme in enot se izračunavajo preko stroškovnih kontov. Konti 
delovanja so tipično sestavljeni iz kontov za gorivo, rezervne dele, strelivo in tudi za 
ostale kategorije kot so najemnine in stroški vzdrževanja. Modelirati je mogoče 
seznam stroškovnih kontov, odvisno od razpoložljivih podatkov in od veljavnega 
finančnega sistema. Če stroški rezervnih delov in streliva niso na razpolago v 
obstoječem računovodskem sistemu, se le ti ne modelirajo na agregatinih kontih 
(sintetični konti). Seveda je to odvisno tudi od namena, zakaj izdelujemo model. Če 
ga izdelujemo za magistrsko delo, je potrebna večja stopnja agregacije, ker se 
preverjajo strateške odločitve. V primeru, da model uporabljamo v praksi 
organizacije, pa mora biti tako podroben, da lahko preverjamo tudi učinke odločitev 
srednjih poslovodij, ker na ta način lahko preverimo posledice njihovih odločitev v 
praksi. 
 
Stroške delovanja lahko izračunamo kot stalne ali pa kot spremenljive. Stalni stroški 
so vsako leto neodvisni od delovanja enote ali sredstva, tudi od nespremenjenega 
nivoja izvajanja aktivnosti ali števila osebja v enoti. Spremenljive stroške modeliramo 
kot stroške, odvisne od nivoja aktivnosti sredstva ali enote ter od popolnjenosti enote 
z  različnimi kategorijami osebja ali pa z ustrezno kombinacijo. Spremenljivi stroški 
delovanja opreme in enot morajo biti proporcionalni z nivojem aktivnosti, kot so ure 
letenja, število prevoženih kilometrov, število vaj. Nivo aktivnosti merimo z merili  
aktivnosti, ki jih določimo glede na tipe enot in sredstev in ki najboljše merijo 
aktivnosti enot. Določena sredstva so lahko v skladišču in se ne uporabljajo v 
mirnodobnem času za urjenje enot. To je treba v modelu označiti, zlasti če so stroški 
skladiščenja bistveno nižji od stroškov delovanja, kar je neposredno odvisno od 
nivoja aktivnosti opreme in enot. Poleg tega pa oprema v skladišču ne povzroča 
stroškov delovanja sredstev. Običajno stroške delovanj modeliramo s fiksnimi stroški 
in stroški, ki so odvisni od popolnitve enote z dovoljenim (formacijskim) ali pa 
dejanskim številom moštva. Pri sredstvih običajno modeliramo samo stroške 
delovanja opreme, torej z letnim nivojem aktivnosti. 

 

Stroški nabave opreme se modelirajo na podlagi dejavnosti, v kateri opravljajo 
aktivnosti, letnega števila povečanja oz. zmanjšanja števila sredstev, zapisanih v 
podatkih o številu sredstev enote. Razlika v številu sredstev, glede na predhodno leto 
v številu sredstev, se množi s stroški nabave opreme in vrednostjo opreme. Za 
kalkuliranje stroškov model vključi polno število opreme, dodeljene enoti in 
uporabljeni za usposabljanje, sredstev v skladišču in sredstev dodeljenih za podporo 
delovanja enote. Za prvo leto pa se število novo nabavljenih sredstev vnese v sistem. 
Ta količina sredstev je uporabljena za kalkulacijo stroškov nabave opreme v prvem 
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letu. Stroški nabave sredstev so lahko prikazani kot serija izdatkov v več letih, tako 
pred in po dobavi. Modelirajo se tako, kot so oz. naj bi dejansko izdatki tudi potekali.  

 

Stroški projektov za kalkulaciie ne uporabljajo podatkov iz opisa enot (sprememba 
števila enot oborožitvenega sistema v evidencah), temveč se opišejo, tako projekti 
kot njihovi stroški, skozi leta. Stroški raziskav, nabav večjih sredstev, infrastrukturni 
projekti so običajno opisani skozi projektni prikaz v modelu. Uporabniki vzpostavijo 
projekte in vnesejo ustrezne letne stroške. Projekti so lahko predstavljeni skozi več 
investicijskih kontov, uporabljajo se tudi za predstavljanje plačil ostalim organom 
državne uprave ali organizacijam, za prikazovanje plačil drugih organizacij, 
donatorjev in podobno, tudi za modeliranje proračunskih prihodkov ali pa za 
spremembo politike poslovodenja z zalogami, kar se nato neposredno odraža v 
bilanci stanja in premoženjski bilanci, posredno pa tudi v izkazu prihodkov in 
odhodkov. 

 

Stroški zalog vojnih rezerv izračunavamo na podlagi letnih sprememb 
posameznega artikla v zalogah (npr. dizelsko gorivo, strelivo 105 mm, ...). V modelu 
ustvarimo lasten pregled na kritične vire, s katerimi  določimo kako podrobno se bodo 
izračunavali stroški zalog vojnih rezerv. Modeliramo tudi posadke zahtevnejših 
oborožitvenih sistemov ali posadk za vzdrževanje sredstev kot kritičnega vira. Ker se 
vsi stroški osebja izračunavajo na stroškovnem bazenu osebja, je treba definirati 
posadke kot vire, ki jih  upoštevamo pri izračunu zmožnosti enot brez izračunavanja 
dodatnih stroškov vojnih rezerv. Vse vire z enakim vedenjem stroškov definiramo na 
podoben način. 

 

Prilagoditve inflacije Vse kalkulacije stroškov so povezane z denarjem in 
stroškovnimi konti. Model omogoča vnos in popravljanje stopnje inflacije za vsako 
denarno vrsto posebej,  tudi modeliranje inflacije za vsak konto posebej. Splošna 
stopnja inflacije je neke vrste tehtani indeks inflacije na različnih področjih. Dvig cen 
stroškov delovne sile je različen od dviga cen storitev. Dvig cen goriva je različen od 
splošnega dviga cen. Za ostale kategorije pa se uporablja splošna stopnja inflacije. 
Stroškovni faktorji so izračunani na kateremkoli nivoju cen, odvisno od razpoložljivih 
podatkov. Stroškovni faktorji se izračunavajo kot stalne cene ali kot eskalacijske na 
nivoju cen kateregakoli leta. Na ta način v modelu spremljamo vplive inflacije na 
proračun, poslovanje, nadziranje stroškovnih mest odgovornosti in podobno. 
 
4.3.3.2 Kalkulacije stroškov 
V stroškovnem delu modela izračunavamo stroške, povezane z osebjem, delovanjem 
enot, delovanjem sredstev, nabavo sredstev, investicijskimi projekti in z nabavo 
kritičnih zalog vojnih rezerv (virov). Vsako od teh kategorij imenujemo stroškovni 
bazen. Skupni obrambni stroški za leto (t) se torej izračunajo: 
Skupni strošekt = Stroški osebjat + Stroški delovanje enott + Stroški delovanja 

sredstevt + Stroški nabav sredstevt + Stroški projektovt + Stroški zalog 
virovt: 

t = označuje leto (npr., 2004, 2005, …) 
Skupni stroškit = skupni stroški za leto t, v katerikoli valuti ali stroškovnem kontu. 
Stroški osebjat = skupni stroški osebja v letu t. 



 

72 

Stroški delovanja enott = skupni stroški delovanja enot v letu t. 
Stroški delovanja opremet = skupni stroški delovanja opreme v letu t. 
Stroški nabave opremet = skupni stroški modernizacije opreme v letu t. 
Stroški projektovt =  skupni stroški investicijskih projektov v letu t. 
Stroški VRt = skupni stroški porasta virov v zalogah vojnih rezerv v letu t. 

Stroški osebja 

Stroški zaposlenih  se izračunavajo na podlagi povprečnega števila zaposlenih v 
določeni enoti skozi celo leto. Stroški pogodbenih pripadnikov se izračunavajo na 
podlagi povprečne popolnitve enot skozi celo leto in števila dni urjenja za vsako 
enoto. Stroški se izračunavajo na naslednji način: 
 
Stroški osebjat = Stroški zaposleniht  + Stroški pogodbenikovt.

 

Stroški zaposleniht = ∑∀tip osebja,∀dejavnost,∀valuta,∀konto∑(povp. stanje 
osebjat, tip osebja, dejavnost * koeficient tip osebja, 
dejavnost, valuta, konto). 

Stroški pogodbenikovt = ∑∀ tip osebja,∀dejavnost,∀valuta,∀konto ∑((povp. stanje 
osebjat, tip osebja, dejavnost *(Dnevi urjenja t,tip 
osebja,dejavnost/360)*koeficient tip osebja, dejavnost, 
valuta, konto) 

 
∑∀ tip osebja,∀dejavnost,∀valuta,∀konto = vsota vseh tipov osebja vseh 

dejavnosti, valut in stroškovnih kontov. 

povp. stanje osebjat,tip osebja, dejavnost = povprečno število osebja po tipu 

osebja v dejavnosti dodeljena enoti v letu. Povprečno 

število osebja se izračunava kot povprečje dodeljenega 

osebja tekočega in predhodnega leta.  

Dnevi urjenja t,tip osebja,dejavnost = povprečno število dni urjenja s plačnimi 

posledicami tipa osebja v dejavnosti, aktualno številčno 

stanje enot v letu.  

koeficient tip osebja, dejavnost, valuta, konto = stroški na eno osebo 

določenega tipa osebja v dejavnosti, valute in 

stroškovnega konta. Za pogodbenike se faktor deli s 360 

dnevi ter množi z dnevi urjenja.  

Stroški delovanja enote 

Za vsak tip enote se stroški izračunavajo kot vsota stalnih in spremenljivih stroškov. 
Stroškovni koeficienti so v povezavi z nivojem aktivnosti in števila osebja. V drugem 
primeru so lahko ustvarjeni ločeni koeficienti za aktivno, rezervno osebje in civilne 
osebe na podlagi dejanskega stanja ali odobrenega števila osebja v enoti. Vsi stroški 
enote se izračunavajo na podlagi tipa enote. Tip enote določa posebne značilnosti 
stroškov enot. Vsaka enota v organizacijski strukturi ima lahko poseben tip enote ali 
pa ima več enot enak tip, če se stroški obnašajo enako. Če enoti skozi časovno 
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obdobje spreminjamo tip enote, se mora to odražati v obnašanju osnovnih stroškov 
enote in ne samo zaradi drugačnega naziva enote. Aktualni nivo aktivnosti enot in 
popolnitev enote je kombiniran s tipi koeficientov stroškov za izračunavanje stroškov 
posamezne enote. 
Stroški delovanja enotet = Stalni stroški enotet + Variabilni stroški enotet + Variabilni 
stroški osebja v enotit 
 

Stalni stroški enotet = stalni letni stroški delovanja v letu t, fondirani v valuti in 

na stroškovnem kontu. 

Spremenljivi stroški enotet = skupni spremenljivi stroški enote v letu t, 

fondirani v valuti in stroškovnem kontu in so povezani z 

nivojem aktivnosti enote. 

Spremenljivi stroški osebja v enotit = spremenljivi stroški delovanja enote v 

letu t, fondirani v valuti in stroškovnem kontu, ki so 

povezani s popolnitvijo enote z osebjem. 
Stroški za tip enote  te, ki so fondirani z valuto in stroškovnim kontom v letu t, se 
izračunavajo po naslednjem: 
Stalni stroški enotet = ∑∀e∀v∀k(Število enot *  koef. stalnih stroškovte,v,k). 

Spremenljivi stroški enotet =  ∑∀e,∀v,∀k (nivo aktivnostil,te  *  koef. spremenljivih 
stroškov nivoja delovanjate,v,k).  

 Spremenljivi stroški osebja v enotil = ∑∀e,∀v,∀k (Osebjet,te  *  koef. 
splošnih stroškov osebjate,s,k).  
 

∑∀v,∀stroški,∀k = vsota vseh valut, stroškov in kontov za vse enote. 

 Število enott,te = število enot tipov enot te v organizaciji v letu t. 

Koeficient stalnih stroškovte,v,k = letni stroški na enoto, predstavljeni v valuti, 

stroškovnem kontu za tip enote, ki se ne spreminjajo iz 

leta v leto. 

Nivo aktivnostit,te = skupni nivo aktivnosti (npr. število kilometrov, število 

slušateljev) za enoto tipa enote te, v organizaciji v letu t. 

Koef. spremenljivih stroškov aktivnostite,v, k = stroški na enoto aktivnosti skozi 

valuto, stroškovni kotno za tip enote, višina katerih je 

odvisna od nivoja aktivnosti enote. 

 Osebjet,te = skupno število osebja v enoti tipa enote te, v organizaciji v 

letu t, kjer je relevantno število osebja opisano v obliki 

aktivnega, rezervnega osebja ali civilnih oseb s 

prilagojenimi merili glede na dovoljeno ali obstoječe 

število osebja.  
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Koeficient variabilnih stroškov osebjate,v,k = stroški na osebo so prikazani z 

valuto, stroškovnim kontom in tipom enote, ki je odvisna 

od popolnjenosti enote, če koeficienti temeljijo na 

kategoriji osebja (aktivni, rezerva), in dovoljenim ali 

aktualnim številom osebja.  

Stroški delovanja opreme 

Za vsako vrsto opreme se stroški delovanja izračunajo kot vsota stalnih in 
spremenljivih stroškov. Stroški delovanja opreme so stroški, ki varirajo z nivojem 
aktivnosti opreme  v enoti. 
 Stroški delovanja opremet = Stalni stroški delovanja opremet + Spremenljivi 
stroški delovanja opremet, 
 

Stalni stroški delovanja opremet = stalni letni stroški delovanja opreme v letu, 

fondirani v valuti in stroškovnem kontu. 

Spremenljivi stroški delovanja opremet = skupni spremenljivi stroški delovanja 

v letu, fondirani v valuti, na stroškovnem kontu, ki so 

povezani z nivojem aktivnosti.  
Stroški delovanja opreme v letu se izračunavajo kot: 
  Stalni stroški delovanja opremet = ∑∀op∀v∀k(Število 
opremeop  *  koef. stalnih stroškovop,v,k). 

  Spremenljivi stroški delovanja opremet  = ∑∀op,∀v,∀k (Nivo 
aktivnostit,op  *  Koef. spremenljivih stroškov,op, v, k). 
 

 ∑∀op,∀v,∀k = vsota za vso opremo v enotah, valute in stroškovnega 

konta. 

Število opremet,op = število sredstev v enoti, ki niso v skladišču. 

Koef. stalnih stroškovop,v,k = letni stroški na opremo, izraženi v valuti in 

stroškovnem kontu takrat, ko oprema ne menja nivoja 

aktivnosti. 

Nivo aktivnostit,op =  skupni nivo aktivnosti za opremo v letu.  

Koef. spremenljivih stroškovop,v,k = stroški na enoto aktivnosti, opreme 

predstavljene v valuti in stroškovnem kontu, spremembe 

pa temeljijo na spremembah nivoja aktivnosti opreme. 

Stroški nabave opreme 

Izračun stroškov nabave opreme temelji na skupnem letnem povečanju opreme za 
vsako vrsto opreme. 
 Stroški nabave opremet = ∑∀op,∀v,∀k ((Število sredstevt,op – Število sredstevt-
1,op) * Koef. Nabave (cena)op,v,k). 
 



 

75 

 ∑∀op,∀v,∀k = vsota za vse valute, stroškovne konte in opremo v vojski. 

Število opremet,op = aktualno število opreme v vojski, vključujoč tudi 

sredstva v skladišču. 

Koef. nabaveop,v,k = stroški nabave (v letu dobave) za opremo, predstavljene 

z valuto in stroškovnim kontom.  
 
Če ima oprema nabavne stroške pred letom dobave, se stroški prikažejo za leta pred 
dobavo,  preden se poveča skupno število vrste opreme. 

Stroški projektov 

V model neposredno vnesemo znesek sredstev za projekt v valuti in stroškovnim 
kontom. Model preračuna stroške na katerokoli nivo cen, izbran pri izračunavanju 
stroškov. 

Stroški virov vojne rezerve 

Stroški virov vojne rezerve temeljijo na spremembah v aktualnem stanju tipa vira. 
Investicijski stroški vojnih rezerev se izračunavajo, če narastejo zaloge. Stroški zalog 
vojnih rezerv v letu t se izračunavajo po naslednjem: 
Stroški VRt = ∑∀vv,∀v,∀k ((Število virovt,vv – Število virovt-1,vv) *  koef. virovvv,v,k), 
 

 ∑∀vv,∀v,∀k = vsota za vse valute, stroškovna konta in vrste virov v 

enoti. 

 Število virovt,vv = stanje zalog vrste virov vv enote v letu t. 

 Koef. virovvv,v,k = stroški nabave za vrsto vira, valuto in stroškovni kotno. 
 
4.4 Preverjanje veljavnosti modela 
Ker je model samo groba slika realnosti, je nujno določeno preverjanje veljavnosti 
modela, ki naj bi pokazalo, če uporabljena analitična procedura dovolj dobro 
predstavlja realnost. Analitične "modele" lahko preizkušamo z analizo občutljivosti in 
verjetnostno analizo. To ni lahko, zlasti kadar gre za probleme sistemske analize, ki 
imajo nek časovni horizont 5, 10 ali več let v prihodnosti. Na splošno modelov te 
vrste ne moremo testirati s kontroliranimi eksperimenti. Lahko pa skušamo najti 
odgovore na naslednja vprašanja: 
1. Ali lahko model razmeroma dobro opiše znana dejstva in situacije? 
2. Če so glavni  parametri različni, ali ostajajo rezultati dosledni in verjetni? 
3. Ali lahko model obravnava posebne primere, kjer že imamo določene znake, 
kakšen naj bo izid? 
4. Ali lahko model pripiše vzroke znanim učinkom? 
 

4.4.1 Izhodiš ča za testiranje 
Kontrolno poročilo prikazuje celovitost modeliranja podatkov o opremi, virih za 
delovanje oborožitvenih sistemov in o izračunanem indeksu, ki se sešteva v skupne 
zmogljivosti oboroženih sil. Vidimo, da so podatki za bombomet modelirani korektno, 
da pa za zoljo4 niso modelirani viri. V obravnavanem primeru je seveda oborožitveni 

                                                           
4 Zolja je ročni protioklepni raketni sistem za enkratno uporabo.  



 

76 

sistem tak, da nima virov, ker je namenjen za enkratno uporabo in predstavlja 
necelovito modeliranje. 
 

Slika 34: Poročilo o opremi, zahtevanih virih in dodelitvi indeksa. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 
V stalno spreminjajočem se svetu, je prihodnost negotova, zato se je uveljavilo 
strateško planiranje, kjer imamo za vsako negotovost izdelan načrt, scenarij.  
 
Ker je bil cilj naloge izdelati predračune o poslovanju z modelom, sta izdelana dva 
modela, vsak scenarij ima svoj model. Scenarij dolge vojne (nacionalna obramba) in 
scenarij  kratke vojne (kolektivna obramba) sta uporabljena v nalogi. Predstavljata 
optimalen in optimističen scenarij. 
 
Sistem obrambe države je opisan v vojaški doktrini. Dejstvo je, da mora doktrina 
upoštevati tudi ekonomske zmožnosti države. To posledično pomeni opremljenost, 
številčnost, vrsto in kvaliteto oborožitvenih sistemov in tudi način organiziranja, 
urjenja, usposabljanja oboroženih sil. Realnost pri izdelavi vojaške doktrine torej 
upošteva tudi ekonomske faktorje. Simulacijski model je ena izmed možnosti za 
analizo vplivov organizacije, opremljenosti, urjenja in stopnje popolnjenosti z viri in 
moštvom na stroške izgradnje in delovanja načrtovane vojaške organizacije. V prilogi  
14 je prikazan finančni učinek ukinitve enot za nacionalno obrambo. Vidimo, da je 
učinek zanemarljiv, pol milijarde tolarjev. To lahko pomeni samo eno, tudi v sedanji 
organiziranosti se enote za nacionalno obrambo ne urijo za izvršiti poslanstvo.  
 
Z modelom lahko, kot je prikazano v prilogi 15, primerjamo dve alternativi, in sicer  
izvajanje storitev vojaškega izobraževanja kot lastno dejavnost ali pa oddati izvajanje 
storitve zunanjim izvajalcem. Iz prikaza je razvidno, da je prenos dejavnosti na 
zunanjega izvajalca smiseln le ob hkratnem prevzemu zaposlenih, ker praktično ni 
razlik pri stroških. Glavni stroški so predavatelji in tehnično osebje. Drugi primer je 
prenehanje izvajanje lastne zdravstvene dejavnosti. Prihranki so v tem primeru 
bistveno večji, vendar za samo odločitev prikazana analiza ni dovolj. Bistven je še 
nivo izvajanja aktivnosti in, ali bi za prihranke lahko našli pogodbenega izvajalca, ki 
bo pripravljen izvesti takšno število pregledov.  
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Slika 35: Prikaz učinka dviga cene goriv za 100% na stroške virov. 

 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 
Model simulira rezultate sprememb v okolju. Omenili smo že modeliranje stopnje 
inflacije. Na sliki 35 je prikazana simulacija rezultatov 100% povečanja cen goriva. 
Gorivo ima dva namena, in sicer kot zaloga v vojnih rezervah, za opravljanje 
poslanstva v vojni in v kriznih razmerah, ker je gorivo skoraj vedno redka dobrina in  
nujen vir za urjenje enot. Nabava goriva do željenega nivoja vojnih rezerv pred 
podražitvijo bi pomenila 5 mlrd SIT prihrankov. Od prihrankov bi morali odšteti 
dodatne stroške skladiščenja, kala, varovanja, kar bi bila dobra osnova za odločanje 
o povečanju vojnih rezerv. Nivo urjenja pa bi pomenil povečati stroške ob povečanju 
cene goriva oz. posledično zmanjšati nivo urjenja enot, v primeru, da ne prekoračimo 
načrtovanih stroškov. 
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Model ima za osnovo eno leto, in sicer leto 2004. V tem letu se je organizacijska 
struktura SV bistveno spremenila, tako da podatki iz preteklih let ne omogočajo 
ustreznega modeliranja. V primeru, da v SV vsaj dve leti ne bi bilo večjih 
organizacijskih sprememb in bi vsaj dve leti obstojali podatki o stroških in organizaciji, 
potem bi lahko veljavnost modela preverili s kontroliranimi eksperimenti. Modelirali bi 
namreč izvedeno aktivnost ali spremembo cene goriva, vnesli v model in primerjali 
rezultat z učinkom spremembe cen goriva ali izvedene aktivnosti v transakcijskem 
računovodskem sistemu, ki dnevno beleži rezultate aktivnosti in rezultate v modelu. 
Podatke bi primerjali in obdelali s statističnimi metodami.  Ker modela  ni mogoče 
kontrolirati s kontroliranimi eksperimenti, odgovorimo na trditve, ki potrdijo ali ovržejo 
veljavnost modela:  

1. Model je razmeroma dobro opisal znana dejstva in situacije. 
2. Ob različnih  parametrih ostajajo rezultati dosledni in verjetni. 
3. Z modelom sem obravnaval posebne primere, kjer že imamo določene 
znake kakšen naj bo izid. 
4. Model je pripisal vzroke znanim učinkom. 

 
Z upoštevanjem odgovorov lahko trdimo, da model dobro opisuje organizacijo in 
rezultate sprememb v okolju in v  poslovanju. 
 

5 Zaklju čni del 
 
5.1 Prakti čna uporaba modela 

5.1.1 Poslovodenje in ra čunovodstvo aktivnosti 
Poleg že predstavljenih možnosti uporabe modela pa je model računovodstva 
aktivnosti samo prva faza uvajanja sistema računovodstva aktivnosti. Faze uvajanja 
sistema računovodstva aktivnosti (Turney, 1991, str. 287) so naslednje: 

− ustvarjanje uporabnih poročil, 
− nadgradnja in popravljanje modela, 
− izboljšanje podopornih sistemov, 
− distribucija informacij računovodstva aktivnosti, 
− usposabljanje uporabnikov. 

 
Poročila v modelu so namenjena izboljšavam v procesih in sprejemanju strateških 
odločitev. Poročila v obliki grafov dajejo informacijam poseben pogled oz. vrednost. 
Za računovodske potrebe so izdelana tudi predpisana poročila, npr. kot so izkaz 
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov. Model nam zagotavlja informacije ravno 
ob pravem času. V primeru, da se spremeni cena goriva, lahko ugotovimo, kakšne 
posledice bo  imela sprememba za delovanje in razvoj organizacije. Poleg tega 
dobimo pregled nad izvajanjem aktivnosti, kar je podlaga za poslovodenje aktivnosti. 
Lahko ugotovimo finančne posledice zmanjšanja dela enot, ukinjanja enot in 
podobno, še preden smo te odločitve uveljavili v praksi. Podobno dobimo osnovni 
vpogled, kako preoblikovati storitve. Privatizacija oz. oddaja del, ki ne sodijo 
neposredno v dejavnost javne uprave oz. vojske, je povezana z odločitvami o 
organizaciji in delovanju (aktivnostih) javne uprave. Brez ustreznih analiz je naloga 
neizvedljiva, v nasprotnem pa ima lahko posledice tudi na zagotavljanje ustreznega 
nivoja storitev v javni upravi in posledično v SV. 
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Na podlagi osnovnih analiz je bil model nadgrajen. Vsekakor je treba pred uporabo 
modela modelirati dejanske podatke o SV. Nato je pred nadaljnjo uporabo modela  
na vrsti tretja faza uvajanja izboljšanje podpornih sistemov. Nujno je uvajanje 
izboljšav pri zbiranju podatkov oziroma bolje rečeno pri zbiranju pravih podatkov, kar 
v praksi  pomeni izboljšati kvaliteto informacijskega sistema organizacije v celoti. 
Poslovodenje aktivnosti pokaže prave rezultate v primeru, da se izvajalna funkcija v 
organizaciji uresničuje na sistemu celičnega oz. vitkega proizvajanja storitev ali 
proizvodov. To pomeni, da je iz širokega sistema proizvajanja treba preiti na vitki 
sistem in paralelno s tem uvesti sistem računovodstva aktivnosti. Ko bo v SV 
delovala izvajalna funkcija na sistemu vitkega proizvajanja, je tudi izpolnjen 
predpogoj za uvajanje računovodstva aktivnosti v delo organizacije. Ker je lahko 
izvajalna funkcija mlinski kamen ali pa konkurenčna prednost  vsakega poslovnega 
sistem (Rusjan, 2001, str. 7), se morajo vitkemu načinu proizvajanja storitev 
prilagoditi tudi sistem logistike, kadrovski sitem, skratka sistemi v vseh poslovnih 
funkcijah. To izhaja tudi iz sistemske teorije, kjer več medsebojno usklajenih 
podsistemov tvori usklajen sistem. Poslovodstvo pa se bo prilagodilo vitkemu 
proizvajanju s poslovodenjem aktivnosti. Informacijski del organizacije, katerega del 
je tudi računovodstvo, pa se bo prilagodil delovanju organizacije z računovodstvom 
aktivnosti. To pomeni uvajanje z normativnimi dokumenti v sistem planiranja, 
poslovodenja in predračunavanja aktivnosti. Po teh korakih je treba uporabnost 
modela širiti s širjenjem informacij, ki jih nudi sistem, čemur sledi usposabljanje 
uporabnikov.  
 
Sledi vprašanje o uspešnosti uvajanja. Če se primerjamo s Toyoto, kjer vitko 
proizvodnjo uvajajo in izpopolnjujejo od leta 1970, je razumljivo, da naglih sprememb 
ni mogoče vpeljati na hitro. Spremembe se uvajajo na dva načina, in sicer 
postopoma, če imamo za to dovolj časa, ali pa naenkrat z revolucijo. Vsekakor bi 
težko napovedal način, ali uvesti vitko proizvajanje in posledično vse podsisteme 
postopoma ali na hitro. Ali jih uvesti danes, ni več vprašanje. Je pa vprašanje 
preživetja organizacije, v našem primeru vprašanje zagotavljanja nacionalne varnosti 
in v okviru nacionalne varnosti vojaške varnosti, kar seveda pomeni, da v primeru 
neučinkovitega poslovanja vojske, le te nimamo, česar si nobena država ne more 
privoščiti. 
 

5.1.2 Pomen razmerja investiranih sredstev v opremo  in osebje 
Tehnološki razvoj ter vse sodobnejša vojaška oprema predstavljata izziv za SV. To je 
vsekakor pomemben del profesionalizacije saj je treba zagotoviti sredstva tako za 
investicije v sodobno, kot tudi sredstva za zamenjavo obstoječe vojaške opreme.  
 
Prilagajanje višine sredstev investiranih v vojaško opremo in osebje, prikažemo s 
primerjavo sredstev investiranih v vojaško opremo in enostavnim seštevkom stroškov 
uniformiranega, neposredno najetega, posredno najetega in pogodbenega osebja, ki 
ni zaposleno pri usposabljanju in urjenju.  
 
Tehnika ocenjevanja stroškov nadomeščanja vojaške opreme (letal, tankov), 
omogoča oceno vrednosti osnovnih sredstev. Iz slike 58 je razvidno, da so investicije 
v opremo za 15 mio € v povprečju prenizke, da bi vrednost osnovnih sredstev 
zadržali na istem nivoju. Letna amortizacija osnovnih sredstev na podlagi stroškov 
nadomestkov je ocenjena na 26 mio €. Torej bi zgolj vzdrževanje osovnih sredstev 
na enaki ravni letno stalo 26 mio €, načrtovane nabave pa bodo znašale od 2 do 17 
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mio €. Z drugimi besedami, vrednost osnovnih sredstev bo dejansko padala. Še bolj 
važno pa je, da so celo za zmerno odstotno zvišanje vrednosti osnovnih sredstev 
potrebni izredni izdatki. 
 
Na drugi strani pa je oskrba z delom lahko kaj hitro spremenjena z mobilizacijo 
rezervnih pripadnikov ali z naborom. Premik k prostovoljni vojski in splošna rast plač, 
obenem z inflacijo, sta prinesla hiter porast stroškov zaposlenih. V primeru SV – 150 
mio € letno. Zmanjševanje investicij v osebje in najmanj za 100% povečanje investicij 
v osnovna sredstva, nabavo nove opreme, sta nujna, če želi vojaška in obrambna 
administracija izkoristiti priložnosti oz. se prilagoditi okolju. 
 

Slika 36: Stroški zamenjave opreme. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 

Slika 37: Primerjava investicij v osnovna sredstva z amortizacijo. 

 
Vir: Lasten prikaz. 
 
Ekonomska teorija svetuje, da mora biti – spričo padajoče relativne cene kapitala – 
organizacija vojske takšna, da bodo povečane investicije  v osnovna sredstva in 
zmanjšane investicije v delo. Osrednji zaključek je, da SV s predlaganimi plani ne bo 
učinkovito izrabila priložnosti. Glede na velikost Slovenije bomo imeli relativno veliko 
armado, vendar ne bo opremljena s sodobnimi oborožitvenimi sistemi, ker bo morala 
večino denarnih sredstev nameniti za plače osebja. Cena dela pa bo naraščala, kar 
pomeni, da bomo za več denarja dobili manj obrambnih storitev, torej manj varnosti. 
Če upoštevamo relativno dramatičen dvig cene dela, v primerjavi s ceno kapitala, se 
zdi, da bi občutno širši obseg sodobnejših oborožitvenih sistemov in vojaške opreme, 
ki predpostavlja manj, vendar bolj usposobljeno in izobraženo osebje, lahko prinesel 
večjo učinkovitost. Upoštevati pa je treba še predpostavke, na katerih je izdelana 
analiza, in sicer da poslanstvo organizacije in enot ostane relativno konstantno in da 
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je analiza statična, ker predvideva, da bo novo razmerje cen virov ostalo konstantno 
med sedanjim načrtovalnim obdobjem in da ne bo nobenih sprememb v 
produktivnosti produkcijskih tvorcev. 
 
5.2 Sklep 
V  delu sem na kratko obravnaval strateško planiranje v javnih organizacijah in o 
oboroženih silah ter posebnosti  javnega računovodstva. Posebej sem opozoril na 
posebnosti in postopke pri računovodskem predračunavanju v javni upravi ter 
Slovenski vojski. V nadaljevanju dela sem opisal temeljne elemente za izgradnjo 
simulacijskega modela. Tehniko modeliranja sem uporabil za izdelavo modela za 
izdelavo računovodskih predračunov o planih, programih in predračunih. Pri 
modeliranju sem na  podlagi stroškov aktivnosti uporabil prijeme predračunavanja 
aktivnosti. V zaključku sem analiziral uporabnost simulacijskega modela ter prednosti 
in slabosti pri uporabi modela za učinkovito predračunavanje in uresničevanje 
strategij.  
 
O potrditvi ali zavrnitvi postavljenih hipotez bom spregovoril kasneje, v uvodu pa sem 
navedel,  da hipoteze zaradi omejitev raziskave na SV, ni mogoče potrditi v celoti, 
ker je javna organizacija (neposredni proračunski uporabnik – določeni uporabniki 
enotnega kontnega plana). Za celovito potrditev hipoteze naj bi v raziskavo vključiti 
tudi nedobičkanosno (drugi proračunski uporabniki) in gospodarsko organizacijo.  
 
Z raziskavo sem ugotovil, da lahko hipotezo potrdim ali ovržem v celoti, ne glede na 
to, da vanjo ni vključena nobena nedobičkonosna in gospodarska organizacija. To 
lahko podkrepim z definicijo organizacije po Lipovcu, ki pravi, da je organizacija 
sestav medsebojnih razmerij med ljudmi, ki zagotavlja obstoj in posebne značilnosti s 
tem omogočeni združbi ljudi ter smotrno uresničevanje v strukturi usklajenih ciljev 
delovanja združbe (Lipovec, 1987, str. 35). Iz opredelitve je razvidno, da organizacijo 
sestavljajo razmerja ali vloge ljudi, ne glede na narodnogospodarski sektor v katerem 
organizacija deluje. Različni so le cilji, ki pa morajo biti kljub temu usklajeni v strukturi 
združbe.   
 
V nalogi obravnavam računovodstvo, poslovodenje in predračunavanje aktivnosti, ki 
za poenostavitev sistema združuje mikro aktivnosti v makro aktivnosti, tako da 
upoštevamo:  

− enak nivo aktivnosti, 
− enaka merila aktivnosti za vse mikro aktivnosti, 
− mikro aktivnosti morajo imeti enake predpostavke. 

 
Če navedeno prenesemo na organizacije, lahko več mikro vrst organizacij združimo 
v eno makro organizacijo. Vse organizacije, javne, nedobičkanosne in gospodarske, 
so na enakem nivoju. Ne obravnavamo recimo oddelka  v javni organizaciji in tovarne 
v proizvodni organizaciji. Vse uporabljajo enaka merila aktivnosti zadovoljevanja 
odjemalcev z najmanjšimi mogočimi stroški. Vse vrste organizacij imajo enake 
predpostavke. Vsaka od njih ima tri dele, in sicer po Rozmanu pet poslovnih funkcij, 
informacijsko funkcijo in funkcijo poslovodenja. Ni težko ugotoviti, da imajo vsi tipi 
organizacij in posledično tudi aktivnosti, vse tri dele. 
 
Lahko potrdim, da je celostni predračun o strateškem planu izdelan z metodo 
predračunavanja  aktivnosti s pomočjo simulacijskega modela osnova za odločanje o 
strateškem in izvedbenih planih organizacije. 
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Trditev, da je računovodske predračune o strateških planih moč učinkovito izdelati z 
uporabo  predračunavanja aktivnosti, sem z izdelanimi predračuni o aktivnostih in 
programih ter predračunih po mestih odgovornosti prikazal v tretjem poglavju 
magistrskega dela. Računovodski predračuni o načrtih, izdelani z uporabo 
predračunavanja  aktivnosti, so osnova za poslovodenje aktivnosti. Sprotno 
predračunavanje s pomočjo simulacijskega modela olajša uresničitev predračunskih 
ciljev v spreminjajočem se okolju, kar omogoča prilagajanje modela spremembam v 
okolju, poleg tega pa omogoča ugotoviti posledice naših odločitev. Računovodske 
preračune o planih sem uspešno izdelal z uporabo predračunavanja aktivnosti. 
Predračuni v takšni obliki so osnova za poslovodenje aktivnosti in sprotno 
predračunavanje glede na spremembe v okolju. Na ta način je celostni predračun 
izdelan s pomočjo simulacijskega modela in je osnova za odločanje o strateških 
planih organizacije, še več: model je osnova tudi za uvajanje izboljšav v procese. 
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