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1. UVOD

Spremenjene družbene in gospodarske razmere po letu 1990 so v gozdarstvo prinesle velike
spremembe. Z zakonom o denacionalizaciji leta 1991 je prišlo do ve je spremembe lastniške
strukture. S spremembo zakona o gozdovih leta 1993 je bil sistem odgovornosti in
zagotavljanja sredstev za gozdno reprodukcijo povsem spremenjen. Temeljno odgovornost za
gozdno reprodukcijo ima lastnik gozda sam, država pa mu pri tem pomaga. Država se je z
zakonom o gozdovih in na njegovi podlagi izdani odredbi o financiranju in sofinanciranju
vlaganj v gozdove in sredstva prora una RS (1994) obvezala, da bo v nekaterih primerih krila
vse (npr. gojitvena dela v varovalnih gozdovih), v nekaterih pa del stroškov vlaganj v gozdove.
Poleg interesa lastnika gozda, ki pri akuje od svojega gozda predvsem gospodarske koristi, je
ohranitev in razvoj gozdov tudi javni interes. Javni interes se nanaša predvsem na trajnost
gozdov in njihovih funkcij, zlasti ekoloških in socialnih. Zato je nujno, da k sredstvom za
vlaganje v gozdove prispeva tudi država kot predstavnik javnega interesa.
Postavljeni sistem financiranja gozdne reprodukcije je v temeljih dober, deluje pa lahko s
pogojem, da se lastniki gozdov zavedajo pomena trajne reprodukcije svojih gozdov in so
pripravljeni za to vlagati svoja sredstva, država pa mora nameniti za subvencioniranje stroškov
vlaganj dovolj prora unskih sredstev.
Posledica spremenjenih razmer je mo na produkcijska depresija, ki se kaže v znatno
zmanjšanem obsegu gozdne proizvodnje (se nje) ter prepolovljenem obsegu izvedbenih
gojitvenih del v gozdovih. V obdobju 1991-1995 se je obseg se nje v vseh gozdovih v
primerjavi s prejšnjim petletnim obdobjem zmanjšal za 35 %, leta 1996 spet nekoliko porastel
in po podatkih Zavoda za gozdove znašal v letu 1999 skoraj 2,4 milijonov m3. Dejanski obseg
se nje je nekoliko ve ji zaradi neevidentirane se nje.
Z državnimi gozdovi upravlja Sklad kmetijskih zemljiš in gozdov Republike Slovenije. Dela v
državnih gozdovih izvajajo koncesionarji, ki pridobljene gozdne lesne sortimente tudi
prodajajo. Za pravico do izvajanja del pla ujejo skladu prispevek za koncesijo, ki je v bistvu
gozdna renta. Sklad mora del dobljene letne rente nameniti za nepredvidena dela v državnih
gozdovih, kot so npr. sanacije gozdov ali sanacije gozdnih cest, deloma jo namenja tudi za
gradnjo gozdnih cest.
Pomemben dejavnik je lastništvo. Z zakonom o denacionalizaciji je prišlo do ve je spremembe
lastniške strukture. Zasebnih lastnikov je v Sloveniji ve kot 300.000, od tega ima ve kot
polovica lastnikov manj kot hektar gozda.
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Na na in in gospodarnost pridobivanja lesa v zasebnih gozdovih odlo ilno vplivajo velikost
celotne in gozdne posesti in s tem povezan obseg se nje. Na stroškovni strani pa zlasti cena
strojnega dela, ki je v veliki meri odvisna od izkoriš enosti delovnih sredstev. Na majhni
posesti, ki v Sloveniji prevladuje, ni z nobeno tehnologijo mogo e dose i gospodarsko
pozitivne gozdne proizvodnje in lastna cena pridobivanja lesa ne pokriva prodajne cene lesa na
kamionski cesti. Na srednji gozdni posesti (nad 30 ha) lahko pri akujemo pozitivne ekonomske
rezultate pri uporabi tehnologij, ki uporabljajo prilagojene kmetijske traktorje. Le najve ja
gozdna posest omogo a kombinacijo razli nih tehnologij pridobivanja lesa in tudi pozitivne
ekonomske u inke.
Namen diplomskega dela je prikazati posebnosti proizvodnje in s tem povezanih stroškov in
kalkulacij v gozdarstvu.
V prvem delu sem predstavila zna ilnosti gozdarstva in gozdarske proizvodnje. Bolj natan no
sem pojasnila pomembnost vloge gojenja in varstva gozdov pri gospodarjenju z gozdovi,
pomembnost gozdne mehanizacije, zna ilnosti dela v gozdarstvu ter probleme povezane z njim.
V tretjem delu sem pojasnila vlogo rente, dohodka, ki ga dobijo lastniki gozdov in na in
izra unavanja rente. V etrtem delu sem opisala kalkulacije, predvsem tiste, ki so relevantne za
gozdno proizvodnjo. V petem poglavju sem predstavila Gozdno gospodarstvo Bled d.d.,
opisala zna ilnosti stroškovnih mest in nosilcev v njihovem podjetju, opisala na in oblikovanja
normativov in opozorila na nekatere pomanjkljivosti pri postavljanju normativov v gozdarstvu.
Nadaljevala sem s prikazom prakti nega primera kalkulacije v Gozdnem gospodarstvu Bled
d.d.. Na koncu sem ocenila uspešnost kalkuliranja v Gozdnem gospodarstvu Bled d.d. na
podlagi spoznanj iz teorije.

5

2. ZNA ILNOSTI GOZDARSTVA
U inkovito gospodarjenje z gozdovi zahteva stalno reprodukcijo gozdov in njeno stabilno
financiranje. Zagotavljamo jo z biološkimi (gojenje in varstvo gozdov) in tehni nimi vlaganji
(gradnja in vzdrževanje cest) v gozdovih.
Za gozdarsko dejavnost so zna ilne posebnosti, ki jih ni mogo e zaslediti v nobeni drugi
dejavnosti.
1) V Sloveniji so gozdovi razdeljeni na 14 gozdnogospodarskih obmo ij, gozdnogospodarske
enote, oddelke in odseke. Zametki sedanje ureditve segajo v as po drugi svetovni vojni.
Glavni dejavniki oblikovanja gozdnogospodarskih obmo ij so bili: zagotavljanje ravnotežja
med proizvodnjo in porabo lesa, na gozdnogospodarskem obmo ju naj bi bili združeni
homogeni gozdnogospodarski okoliši in okraji, upoštevali so geološko strukturo ter ostale
dejavnike, ki vplivajo na diferenciacijo obmo ij.
2) Teritorialna razprostranost gozdne proizvodnje in razmeroma majhna koncentracija sredstev
za proizvodnjo na enoto površine omogo ajo smotrno gospodarjenje z gozdovi le na velikih
površinah. Neenake naravne možnosti gospodarjenja (velike razlike v kakovosti zemljiš ,
drevesnih vrstah, konfiguraciji terena, oddaljenost gozdov od tržiš a, itd.) vplivajo na rezultate
gospodarjenja delovnih skupin, neodvisno od subjektivnih faktorjev njihove aktivnosti.
3) Proizvodni ciklus je v gozdarstvu, konkretiziran na eno drevo ali enodoben sestoj, izredno
dolg ter ga lovek lahko s svojimi posegi skrajša. Zato je potrebno z raznimi na ini
gospodarjenja zagotavljati redne letne donose iz gozda po koli ini in vrednosti v okviru
trajnega gozdnega gospodarjenja na dolo eni površini (gozdnogospodarskem obmo ju). Zaradi
dolgega proizvodnega ciklusa posameznega drevesa so spremembe sistema ali na ina
gospodarjenja z gozdovi možne le v daljših asovnih rokih.
4) Se no zrelost ali zaklju ek proizvodnje lesa na panju je težko ugotoviti, ker stoje les nima
karakteristik naravne zrelosti. as se nje, pa tudi njen obseg, je zato v gozdarstvu mogo e
prilagoditi v razmeroma širokih mejah. Brez škode ga lahko odložijo do ugodnejše
gospodarske oziroma tržne priložnosti in pri tem ohranijo zrelo lesno maso. Ta možnost
izbiranja asa se nje je vsekakor ena od specifi nosti gozdarstva, ki mu nudi nekatere prednosti
pred drugimi panogami, pa tudi mnoge nevarnosti, zlasti kadar želijo špekulativno skrajšati as
se nje in se no zrelost.
5) Gozdna proizvodnja zajema:
a) Gojenje gozdov ali proizvodnja lesa na panju.
b) Izkoriš anje gozdov ali pridobivanje lesa.
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Gojenje je tisti del gospodarske dejavnosti, ki proizvaja lesno snov v gozdu. Gojenje gozdov
temelji na biološkem na inu proizvodnje. Za gojenje je zna ilen zelo dolg proizvodnji ciklus in
velika odvisnost od naravnih dejavnikov (zemlja, sonce, ujme). Za zagotavljanje trajnega in
optimalnega delovanja gozdov ter trajno uresni evanje njihovih funkcij je v gozdovih nujno
potrebna izvedba ustreznih gojitvenih in varstvenih del.
Med potrebna gojitvena in varstvena dela spadajo:
- obnova gozdov: priprava sestoja, priprava tal, sajenje, gnojenje,
- nega v mladju in goš i: iš enje in rahljanje,
- varstvena dela, ki so potrebna zaradi vedno ve je ogroženosti okolja:
postavljanje pasti proti škodljivcem, zaš ita pred objedanjem, varstvo pred požari.
Potreba po gozdnogojitvenih vlaganjih je ponavadi ve ja tam, kjer so prihodki od gozda
manjši.
Izkoriš anje gozdov obsega posek primerno zrelih dreves, izdelovanje lesnih proizvodov in
njihov prevoz na trg.
Ciklus obra anja sredstev, ki so namenjena za gojenje gozdov, se asovno in prostorsko ne
sklada z obra anjem sredstev pri izkoriš anju gozdov. Med gojenjem gozdov se sredstva
obra ajo po asi, odvisno od naravnih možnosti, pri izkoriš anju gozdov pa je obra anje
sredstev relativno hitro in je povsem odvisno od uspešnosti gospodarjenja delovnih skupin.
Pomemben len med obema dejavnostima sta tudi izbira in ozna evanje odkazovanja gozdnega
drevja za posek. Posek dreves ne pomeni samo pridobitev lesne mase, ampak je predvsem
ustvarjanje ugodnega okolja za razvoj gozda.
Lastnik gozda ni zainteresiran samo za trajnost gozda in njegovih donosov, ampak tudi za
koli ino in vrsto sortimentov, ki jih ima v gozdu. Prihodek iz gozda bo ve ji, e bo imel ve
kvalitetnejših sortimentov in ve lesne mase na enoto površine, zato se lastnik ne zadovolji
samo z minimalnimi gojitvenimi in varstvenimi deli, ampak si z intenzivnejšimi deli zagotavlja
trajno ve in vrednejšo lesno maso na dolo eni površini.
Pojem kvalitete vklju uje debelino in višino drevja oz. sortimentov ter dolo ene kemijske in
mehani ne lastnosti lesa. Naše prodajne cene gozdnih lesnih sortimentov glede debeline in
kvalitete so v neustreznem razmerju, prenizke so pri kvalitetnejših sortimentih in previsoke pri
tanjših in manj kvalitetnih sortimentih. V Sloveniji so razponi cen sortimentov razli ne kvalitete
razmeroma majhni in tako ne spodbujajo kvalitetnega dela v gojenju gozdov. V tujini npr.
Nem iji je zna ilno, da so cene kvalitetnih sortimentov visoke, cene manj kvalitetnih pa
relativno nizke (Winkler, 1998, str. 65).
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3. RENTA

Ekonomsko u inkovitost gospodarjenja z gozdovi ugotavljamo z višino rente ( istega donosa),
ki ostane pri odštetju vseh stroškov (poseka, spravila, izgradnje vlak, gojitvenih in varstvenih
del, vzdrževanje gozdnih cest in drugo) od prodajne vrednosti gozdnih lesnih sortimentov.
Posebnost gospodarjenja z gozdovi se kaže v tem, da je renta mo no odvisna od
nepredvidenih dogodkov (npr. ve jih ujm), zato mora lastnik del rente prihraniti za morebitne
kasnejše pove ane stroške.
S prenosom gospodarjenja družbenih gozdov na Sklad kmetijskih zemljiš in gozdov je postala
renta iz državnih gozdov glavni prihodek gozdarskega sektorja.
Od oblike organiziranosti gozdarstva je odvisno, kako bomo gledali na problem rente. Lega
gozdov se kaže v oddaljenosti od tržiš a. Razli na oddaljenost od tržiš a vpliva na višino
spravilnih in prevoznih stroškov. Oddaljenost od tržiš a in lega gozda glede na možnost
prevoza po cestah mo no vpliva na ceno lesa. Med posameznimi gozdnimi gospodarstvi so
razlike v prevoznih razdaljah in na inu spravila lesa zelo velike. Te razlike v stroških prevoza in
spravila so tudi posledica gostote cest na hektar gozda.
Glede na razlog zakaj in kako nastanejo lo imo tri vrste rente:
- diferencialno,
- absolutno,
- monopolno rento.

Diferencialna renta
Pojavlja se zaradi razlike v stroških proizvodnje. Proizvodni stroški so lahko nižji zaradi boljših
naravnih pogojev ali zaradi vlaganj v zemljo.
Lo imo:
- diferencialno rento I
- diferencialno rento II
Diferencialna renta I
Nastane zaradi posebno ugodnih naravnih razmer, in sicer:
- rodovitnosti posameznih zemljiš ,
- položaja posameznih zemljiš oz. lege zemljiš .
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Iz te opredelitve sledi, da se diferencialna renta I pojavlja samo zaradi naravnih pogojev, zaradi
boljše rodovitnosti zemlje in zaradi ugodnejše lege glede na trg. e gozd raste na zemljiš u
boljše kakovosti, zagotavlja ve ji prirast in boljšo strukturo lesa. V gozdovih, ki imajo veliko
lesno zalogo so potrebe po vlaganjih v gojitvena dela manjša kot v tistih, kjer je lesna zaloga
majhna. Pri proizvodnji lesa oz. znižanju stroškov po enoti proizvoda ima rodovitnost tal
izredni pomen.
Vzroki za diferencialne rente so tudi (Kav i , 1984, str. 20):
a) Na in obdav evanja v kmetijstvu oz. gozdarstvu. V odvisnosti od tega ali se davek pla a od
velikosti zemljiš a, ne glede na kakovost zemljiš a, bodo vsi, ki imajo boljšo zemljo, dobivali
diferencialno rento.
b) Neenakost zaradi razli nega razvoja poljedelstva v posameznih deželah in celo krajih. Med
posebnosti posamezne dežele spadajo tudi kulturna raven prebivalstva, intenzivnejši na in
obdelave zemlje in drugo.
Diferencialna renta je tisti del dohodka, ki odraža razlike med posameznimi gozdno
gospodarskimi obmo ji, ki nastaja zaradi naravnih razmer.
Diferencialna renta II
Diferencialna renta je rezultat dodatnih zaporednih vlaganj v isto zemljiš e. Pri obravnavanju
diferencialne rente II je treba poudariti, da:
- je osnova za diferencialno rento II diferencialna renta I, to je so asno obdelovanje zemljiš
razli ne rodovitnosti in razli ne lege,
- se pri diferencialni renti II razli ne rodovitnosti zemljiš a pridružijo še razlike v porazdelitvi
kapitala oz. intenzivnost vlaganj v gozdove med zakupniki.

Absolutna renta
Absolutna renta je tista renta, ki ni odvisna od razlike v rodovitnosti posameznih vrst zemlje,
lege ali zaporednih naložb kapitala na isti zemlji. Absolutna zemljiška renta nastaja zaradi
privatne lastnine nad zemljo in je rezultat omejenosti zemlje kot proizvodnega dejavnika. To
pomeni, da absolutno rento daje tudi najslabše zemljiš e, ker bi v nasprotnem primeru morala
biti najslabša zemlja brezpla na. Absolutna renta, ki jo dobiva lastnik zemljiš a tudi za najslabše
zemljiš e, je pogojena z dejstvom omejenosti zemlje kot proizvodnega dejavnika.
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Monopolna renta
Bistvena dejavnika za nastanek monopolne rente sta potreba in sposobnost kupcev, da kupijo
izjemno kvalitetne in redke proizvode. Lastniki zemlje, ki je boljše kakovosti od povpre ne
zahtevajo za to zemljo višjo zakupnino kot za zemljo normalne oz. povpre ne kakovosti. S tem
prelijejo ekstra profit, ki bi ga sicer dobil zakupnik, v zemljiško rento, ki jo dobi lastnik
zemljiš a.
Nekatera gozdnogospodarska obmo ja omogo ajo pridobivanje kvalitetnejših sortimentov
(debelina, izjemno dolgi sortimenti) in takšne proizvode, ki na trgu dosegajo višje cene (npr.
cene listavcev so na trgu nižje od cen iglavcev).
3. 1 NA IN IZRA UNAVANJA RENTE ZA GOZDOVE V LASTI DRŽAVE
Sredstva za zagotavljanje gozdne reprodukcije v državnih gozdovih se oblikujejo v skladu z
letnim programom del, ki ga skleneta Sklad kmetijskih zemljiš in gozdov ter izvajalec del v
državnih gozdovih in se upoštevajo kot stroškovna postavka pri izra unu rente (nadomestila za
koncesijo), ki pripada skladu.
Gozdarska podjetja, ki gospodarijo z državnimi gozdovi na podlagi koncesijske pogodbe,
morajo pla ati prispevek za pridobitev koncesije - rento. Renta je izra unana kot razlika med
prihodki od prodaje gozdnih lesnih sortimentov po tržni vrednosti in stroški, ki so potrebni za
izvedbo gozdarskih aktivnosti. Višina rente se izra una:
PRIHODKI OD PRODAJE LESA OB KAMIONSKI CESTI (PO TRŽNI VREDNOSTI)
- STROŠKI POSEKA IN SPRAVILA LESA
- STROŠKI GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL
- STROŠKI GRADNJE IN VZDRŽEVANJA PROMETNIC
= RENTA
Višina rente se oblikuje na podlagi pogajanj med Skladom kmetijskih zemljiš in gozdov ter
izvajalskim podjetjem. Da bi sklad ugotovil, koliko stroškov bo priznal izvajalskemu podjetju,
sestavi kalkulacijo, in sicer lo eno za:
- se njo in spravilo lesa,
- gojenje in varstvo gozdov,
- gradnjo in vzdrževanje vlak in prometnic.
Sklad naredi kalkulacijo in izra una, kolikšni so stroški se nje in spravila lesa v izbranem
izvajalskem podjetju. Za izra un uporabi normative. Za napovedovanje izdelovalnih asov
uporablja kazalnike, kot so rastlinska združba, nagib in razdalja spravila.
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Sklad naredi tudi kalkulacijo za vsa gojitvena in varstvena dela. Kot podlago za izra un
potroškov delovne sile uporabi na rt del, ki ga pripravi Zavod za gozdove. Zavod sestavi letni
obseg dnin (to je število dni), ki so potrebni za obnovo, nego in varstvo gozdov. Posebej je kot
neposredeni strošek v kalkulaciji stroškov obnove gozdov prikazan strošek gnojila in sadik.
Oboje, obseg gnojila za sadiko (0,10 kg) in število sadik na hektar (3.000), je dolo eno na
podlagi dognanj gozdarske stroke.
Sklad prav tako izdela kalkulacijo za gradnjo gozdnih cest in vzdrževanje že obstoje ih cest.
Kot osnova jim služi na rt gradenj novih cest in vzdrževanje že obstoje ih prometnic, ki ga
sestavi Zavod za gozdove. Sklad naredi kalkulacijo, katere bistvena podatka sta dolžina cest, ki
so predvidena za zgraditev v enem letu na dolo enem obmo ju in povpre ni strošek za
zgraditev 1 km ceste. Pri povpre nem strošku upošteva dejavnike, kot so: terenske razmere,
potreben as in koli ina potrebnega materiala.
S kalkulacijami Sklad kmetijskih zemljiš in gozdov ugotovi:
- koliko stroškov priznajo za posek in spravilo lesa,
- izra unajo, koliko stanejo izvajalsko podjetje vsa gojitvena in varstvena dela,
- koliko stroškov priznajo za gradnjo vlak in prometnic.
Rezultat izra una, ki ga dobijo kot razliko med naštetimi normiranimi stroški in tržno ceno lesa
ob kamionski cesti je RENTA. Njena višina je rezultat pogajanj med Skladom kmetijskih
zemljiš in gozdov ter izvajalskim podjetjem. Cena lesa ob kamionski cesti je znana in se med
posameznimi gozdnogospodarskimi obmo ji bistveno ne razlikuje.
Tudi izvajalska podjetja sestavijo kalkulacijo, lo eno za se njo in spravilo, gojenje in varstvo
ter gradnjo in vzdrževanje vlak. Pri kalkulacijah upoštevajo specifi nosti gozdnogospodarskih
obmo ij. Pri pogajanjih o višin prispevka gozdnogospodarska podjetja navajajo razloge za višje
stroške pri izvedbi navedenih del.
Iz navedenega izhaja, da imajo kalkulacije v gozdarstvu zelo pomembno vlogo:
a) Na njihovi podlagi se dolo a višina rente, ki jo mora izvajalsko podjetje, ki gospodari z
državnimi gozdovi, pla ati skladu za vsak m3 posekanega lesa.
b) Izvajalsko podjetje s kalkulacijo izra una višino stroškov za izvedbo dolo enega dela, ki mu
služi tudi kot osnova pri izvajanju del v zasebnih gozdovih. Gozdarska podjetja pridobivajo
svoj prihodek na ve na inov, pri emer izvajanje del in prodaja lesa iz državnih gozdov ni ve
prevladujo . Prihodek pridobivajo tudi z izvajanjem del in odkupom lesa iz zasebnih gozdov ter
z drugimi dejavnostmi.
c) Na podlagi kalkulacije podjetje ugotovi, kateri stroški so previsoki in jih poskuša znižati.
e podjetju uspe znižati stroške bo poslovalo bolj uspešno in bo dosegalo ve ji dobi ek.
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Podjetje bo skušalo znižati stroške na dva na ina:
a) z uporabo ustrezne mehanizacije,
b) z ustrezno organizacijo dela.
a) Mehanizacija gozdnega dela
Mehanizacija gozdnega dela je napravila ogromen razvoj v zadnjih dvajsetih letih. Motivi in
spodbude zanjo so razli ni:
- nadomeš anje težkega ro nega dela s strojnim,
- izboljšanje varnosti pri delu,
- zmanjšanje stroškov ro nega ali strojnega dela in s tem zmanjšanje proizvodnih stroškov,
- uvajanje okolju prijaznejših tehnologij.
Stopnja mehaniziranosti je pri nas v nekaterih primerih že dosegla visoko stopnjo
mehaniziranosti, njeno pove anje bi lahko negativno vplivalo na gozd in gospodarjenju z njim.
Zato lahko pri akujemo nadaljnji razvoj predvsem v smeri razvijanja in uvajanja lažjih, okolju
bolj prilagojenih strojev ter dela z njimi. Z rastjo cene dela pa postaja ekonomski vidik
tehni nega razvoja vse pomembnejši. Gozdna mehanizacija predstavlja veliko premoženje, zato
jo je potrebno racionalno in v polni meri izkoriš ati, in sicer z ustrezno organizacijo
proizvodnje in delovnega procesa.
Se nja drevja je pri nas v celoti mehanizirana. Pri delu uporabljajo ve inoma sodobne motorne
žage in sodobno tehniko dela. Tudi spravilo lesa opravljajo pretežno mehanizirano. Delež
ro nega spravila je majhen, velikokrat le kot dopolnilo mehaniziranemu spravilu. Izkoriš enost
spravilnih sredstev, zlasti traktorjev je premajhna, kar draži proizvodnjo. Zaradi vse bolj
razdrobljene gozdne posesti pada povpre na koli ina spravila lesa na posamezno spravilno
sredstvo.
b) Organizacija dela
Na stroške živega dela v proizvodnji odpade v povpre ju polovica vseh neposrednih
proizvodnih stroškov, vendar pri se nji kar 90 %, pri spravilu s prilagojenimi kmetijskimi
traktorji 30 %, pri prevozu lesa pa le 17 %. Ta delež je odvisen od vrste delovnih sredstev in
od cene enote živega dela.
Nedelovnih dni je veliko in organizator proizvodnje mora vplivati na njihovo število z ustrezno
organizacijo dela. Nedelovni dnevi so pla ani, ti stroški pa bremenijo tiste delovne ure, ko
delavec dejansko dela. Najve izpada delovnega asa povzro ijo prekinitve dela, predvsem
zaradi slabega vremena, snega in podobnih naravnih vzrokov pa tudi zaradi akanja, ki je
posledica slabe organiziranosti dela ali okvar delovnih sredstev.
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4. KALKULACIJE

4. 1 SPLOŠNO O KALKULACIJAH
Kalkulacija je poseben postopek, s pomo jo katerega obra unavamo stroške, ki sestavljajo
lastno ceno, ali pa tudi na in izra unavanja prodajne cene proizvoda oz. storitve. Kalkulacijo
pripravljamo, ker nam je tudi podlaga za dolo anje poslovne strategije in politike podjetja, saj
nam natan no prikaže stroške skozi celotno poslovanje podjetja.
Podjetje s prodajo svojih izdelkov in storitev doseže iztržek, ni pa razvidno, kakšen poslovni
izid prinašajo prodani proizvodi, u inki ali storitve, zato je nujno potrebno v vsakem podjetju
posvetiti izredno pozornost kalkulacijam.
S kalkulacijo im natan neje ugotovimo porabljene vrednosti prvin proizvodnega procesa
(delovne sile, predmetov dela, delovnih sredstev in storitev). Z njo ugotovimo, kaj in koliko,
izraženo v vrednosti, smo vložili v poslovni proces, da smo dobili željene izdelke ali storitve.
Brez predhodnega zajemanja in grupiranja stroškov si ne moremo zamisliti pravilne in realne
kalkulacije niti izdelana kalkulacija ne more ustrezati svojemu namenu. Zato moramo najprej
vse stroške razdeliti na posredne in neposredne ter im bolj natan no opredeliti stroškovna
mesta in stroškovne nosilce.
Kalkulacija nam omogo a:
- preverjanje in na rtovanje stroškov po stroškovnih nosilcih,
- preverjanje gospodarske uspešnosti organizacije,
- oblikovanje prodajnih cen oziroma preverjanje ustreznosti njihove velikosti,
- ugotavljanje lastnih in nabavnih cen,
- analiziranje uspešnosti in gibanje stroškov v asu in prostoru.
Za boljšo kakovost kalkulacij je potrebno upoštevati osnovna na ela kalkuliranja (Pu ko,
Rozman, 1995, str. 179):
- na elo natan nosti, ki zahteva, da zajamemo vse stroške, ki jih povzro a proizvodnja
dolo enega proizvoda,
- na elo stvarnosti, ki zahteva, da so vsi zneski, ki jih upoštevamo v kalkulaciji, dokumentirani
na ustreznih listinah (npr. delovni nalogi, obra unski listi stroškov),
- na elo primerljivosti, ki svetuje, da uredimo vse v kalkulacijo zajete zneske tako, da jih bo
mogo e primerjati z ustreznimi zneski v drugih kalkulacijah,
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- na elo preglednosti in jasnosti, ki opozarja na to, da mora biti kalkulacija pregledna in vsem,
ki jo uporabljajo, razumljiva,
- na elo ažurnosti, ki se zavzema za pravo asno izdelavo kalkulacij,
- na elo asovne razmejitve, ki zahteva, da stroške, ki naenkrat nastanejo v velikem obsegu,
razdelimo na ve zneskov, ki jih potem vra unamo med stroške skozi ve obdobij.
Kalkulacija je ena izmed osnovnih orodij, ki podjetju pomaga izbrati najugodnejši proizvajalni
program in najboljši rezultat poslovanja. Vsakdo, ki kalkulira, mora ne glede na namen
kalkuliranja in ne glede na to, ali gre za predra unsko ali obra unsko kalkulacijo poznati
metodiko kalkuliranja in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko v konkretnem primeru
uporabimo pravilno metodo.

4. 2 VRSTE KALKULACIJ

Kalkulacije delimo po razli nih vidikih
4. 2. 1 ASOVNI VIDIK
1) PREDRA UNSKE KALKULACIJE,
2) SPROTNE KALKULACIJE,
3) OBRA UNSKE KALKULACIJE.
4. 2. 2 Z VIDIKA METODE KALKULIRANJA
1) DELITVENE KALKULACIJE:
a) enostavna delitvena kalkulacija ali raz lenjena po stroškovnih mestih,
b) kalkulacija stroškov z ekvivalentnimi števili, ki je lahko enostavna ali raz lenjena
stroškovnih mestih in vrstah stroškov,
c) kalkulacija lastne cene vezanih proizvodov z odvzemanjem,
d) kalkulacija cene vezanih proizvodov z delitvijo na podlagi sodelovanja,
e) kalkulacija lastne cene vezanih proizvodov z delitvijo na podlagi ekvivalentnih števil.

po

2) KALKULACIJE STROŠKOV Z DODATKI:
a) kalkulacije stroškov z enostavnim dodatkom splošnih stroškov,
b) kalkulacija stroškov z raz lenjenim dodatkom po vrstah splošnih stroškov,
c) kalkulacija stroškov z raz lenjenimi dodatki splošnih stroškov po stroškovnih mestih,
d) kalkulacija stroškov z raz lenjenimi dodatki splošnih stroškov po stroškovnih mestih in
vrstah,
e) kalkulacija stroškov na podlagi sestavin dejavnosti - ABC metoda.
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4. 2. 3 GLEDE NA OBSEG
1) POSAMI NE ALI INDIVIDUALNE KALKULACIJE, KI JIH PRIPRAVLJAMO ZA
VSAKO VRSTO PROIZVODOV POSEBEJ,
2) ZBIRNE ALI SKUPINSKE KALKULACIJE, KI SO PRIPRAVLJENE ZA CELOTNO
PROIZVODNJO SKUPAJ.

4. 2. 1 ASOVNI VIDIK
1) PREDRA UNSKA KALKULACIJA
Na predkalkulaciji temelji odlo itev, kakšna naj bo prodajna cena dolo enega proizvoda ali
storitve, in ali se pri dani prodajni ceni podjetju proizvodnja in prodaja kakega proizvoda
spla a ali ne. Predkalkulacija se predvsem uporablja za poslovne odlo itve.
Podlaga za to kalkulacijo so lahko doseženi, ocenjeni ali standardni stroški. Predra uni lahko
temeljijo na razli no dolo enih stroških (Kav i , Slapni ar, 2000, str. 90):
- Dejanski pretekli stroški so tisti, ki so v preteklosti resni no nastali. Pri napovedovanju
prihodnjih poslovnih dogodkov ti stroški niso posebno uporabni, saj se razmere iz leta v leto
spreminjajo. Poleg tega bi z njimi prenašali v prihodnost tudi nesmotrne poteze, negospodarsko
ravnanje iz preteklosti.
- Ocenjeni prihodnji stroški, ki temeljijo tudi na preteklih stroških. Pri dolo anju njihove
velikosti pa upoštevamo še okoliš ine, ki utegnejo nastati v prihodnosti. Tudi pri uporabi teh
stroškov v predra unu ne odpravimo neracionalnosti iz preteklosti.
- Standardni stroški, ki so v prikazanem znesku teoreti no upravi eni in zato tudi edini, v
katere niso zajete tudi neracionalnosti iz preteklega obdobja. Standardni stroški pa so lahko
glede na to, kako so upoštevane okoliš ine, v katerih podjetje deluje, razli no dosegljivi.
Katero vrsto standardnih stroškov bomo uporabili, je navsezadnje odvisno tudi od tega, v
kakšen namen bo predra un uporabljen.
Vrste standardnih stroškov (Slovenski ra unovodski standardi, 2002, str. 126):
- Temeljni standardni stroški so dolo eni za daljše obdobje, ne glede na okoliš ine poslovanja
v posameznem obra unskem obdobju.
- Sprotni standardni stroški so dolo eni skladno z okoliš inami poslovanja v posameznem
obra unskem obdobju.
- Idealni standardni stroški so dolo eni na podlagi idealnih razmer ter ne upoštevajo slabosti ali
ovir, ki jih je mogo e pri akovati v obra unskem obdobju in ki bi lahko hitro škodile
nepristranskosti tako postavljenih standardov.
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- Normalni standardni stroški, ki so postavljeni na podlagi normalnih razmer, kar so pravzaprav
razmere iz preteklosti z manjšimi spremembami.
- Realni standardni stroški pri katerih se upoštevajo tako slabosti in ovire kot ugodnosti, ki se
lahko pri akujejo oziroma po izkušnjah iz prejšnjih obra unskih obdobij tudi predvidijo.
Najbolj pogosto se uporabljajo sprotni in realni standardni stroški.
e primerjamo zna ilnosti dejanskih, ocenjenih in standardnih stroškov, lahko vidimo, da imajo
le standardni stroški lastnosti, ki so nujne pri oblikovanju predkalkulacije. Zavedati se moramo,
da so predkalkulacije tudi sodilo doseženega. Zato morajo biti izdelane tako, da ne prikrivajo
neracionalnosti in da so stvarne. Le tako namre zagotovimo, da odmiki resni no kažejo
razlike med predvidenim in uresni enim in niso rezultat slabega sodila doseženega. Dobra in
zanesljiva predkalkulacija je podlaga za ugotavljanje odmikov doseženih rezultatov od
predkalkuliranih.

2) SPROTNO ALI TEKO O KALKULACIJO
Teko e ali sprotne kalkulacije delamo sproti med proizvodnjo, da lahko takoj ugotovimo
morebitne nepravilnosti ali nastanek nepredvidenih ali previsokih stroškov in tako lahko še
pravo asno ukrepamo. Podlaga tej kalkulaciji so v resnici doseženi stroški. Primerjava
stroškov v tej kalkulaciji in stroškov v predkalkulaciji pokaže, koliko so na rtovani stroški za
posamezen proizvod ali posamezno storitev realni in tudi to, kakšni ukrepi so potrebni za
zmanjševanje stroškov proizvodnje ter kako je treba popraviti prodajne cene, da podjetje ne bo
poslovalo z izgubo.

3) NAKNADNO ALI OBRA UNSKO KALKULACIJO
Naknadno ali obra unsko kalkulacijo napravimo ob koncu leta ali takrat, ko je kon ana
proizvodnja nekega izdelka oz. opravljena storitev. Z njo ugotovimo dejansko višino vseh
nastalih stroškov in jo primerjamo s predhodno (plansko) kalkulacijo. Tako ugotovimo, ali smo
proizvajali s takšnimi stroški, kot smo predvidevali ter kje so odstopanja in vzroki zanje.
Podlaga tej kalkulaciji so stroški, ki so v resnici nastali v obra unskem obdobju. Kljub temu, da
na podlagi te kalkulacije ni mogo e sprejeti popravkov, je ta kalkulacija za podjetje pomembna,
saj je podlaga za na rtovano kalkulacjo ali predkalkulacijo v naslednjem letu. Primerjava
obra unske kalkulacije s predkalkulacijo daje informacije o tem, v katerih prvinah
predkalkulacija ni bila stvarna in kateri dejavniki so vplivali, da je bil dosežek druga en od
na rtovanega.
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4. 2. 2 Z VIDIKA METODE KALKULIRANJA
Metode kalkuliranja se med podjetji razlikujejo. Metoda je odvisna od proizvodnega procesa in
števila proizvodov.
1) DELITVENE KALKULACIJE STROŠKOV
Se uporabljajo pri množinski oziroma procesni proizvodnji, ki upošteva dokon ano in
nedokon ano koli ino na posameznih stopnjah proizvajanja, vklju evanja materiala v proces in
druge skupne stroške predelave po stopnjah, lahko pa tudi prera unava poslovne u inke z
ekvivalentnimi števili ali kako druga e, e poslovni u inki niso enotni.
Med delitvene kalkulacije stroškov uvrš amo (Turk et al., 1998, str. 88):
a) Delitvena kalkulacija stroškov, ki je lahko ali enostavna ali raz lenjena tudi po stroškovnih
mestih.
Pogoja za uporabo enostavne delitvene kalkulacije stroškov sta, da so kon ni proizvodi
istovrstni in da proizvodi enakomerno prehajajo prek stroškovnih mest proizvodnje. Pogoja za
uporabo po stroškovnih mestih raz lenjene delitvene kalkulacije sta, da so kon ni proizvodi
istovrstni in da proizvodi neenakomerno prehajajo prek stroškovnih mest proizvodnje.
b) Kalkulacija stroškov z enakovrednimi (ekvivalentnimi) števili, ki je lahko ali enostavna ali
raz lenjena tudi po stroškovnih mestih.
Pogoji za uporabo enostavne delitvene kalkulacije stroškov z ekvivalentnimi števili so, da so
kon ni proizvodi raznovrstni, a sorodni, da vsi proizvodi enakomerno prehajajo prek vseh
stroškovnih mest proizvodnje in da se za vse vrste stroškov lahko uporabijo ista ekvivalentna
števila. Pogoji za uporabo po stroškovnih mestih raz lenjene delitvene kalkulacije z
ekvivalentnimi števili so, da so kon ni proizvodi raznovrstni, a sorodni, da razli ne vrste
proizvodov prehajajo enakomerno prek vseh stroškovnih mest proizvodnje in da se pri vseh
vrstah stroškov na posameznih proizvodnih stroškovnih mestih lahko uporabijo ista
ekvivalentna števila.
c) Kalkulacija lastne cene vezanih proizvodov z odvzemanjem
Pogoja za uporabo te kalkulacije sta, da so kon ni proizvodi raznovrstni, vendar tehnološko
povezani, ob glavnem proizvodu pa nastaja tudi stranski proizvod.
d) Kalkulacija cene vezanih proizvodov z delitvijo na podlagi sodelovanja.
Pogoja za uporabo sta, da so kon ni proizvodi raznovrstni, vendar tehnološko povezani ter da
obstaja ve vrst proizvodov. Tako se lahko za vsako ugotovi stopnja njenega deleža v celotnih
stroških, kjer obstajajo med njimi stalna razmerja.
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e) Kalkulacija lastne cene vezanih proizvodov z delitvijo na podlagi enakovrednih
(ekvivalentnih števil).
Pogoja za njeno uporabo sta, da so kon ni proizvodi raznovrstni, a tehnološko povezani in da
je ve vrst glavnih proizvodov, vendar se lahko dolo ijo ekvivalentna števila, s katerimi se
prera unajo dejanske koli ine na pogojne enote.

2) KALKULACIJA Z DODATKI
Bistvo te metode je, da na posamezne vrste stroškovnih nosilcev najprej razporedimo
neposredne stroške, nato pa s pomo jo klju a na posamezne vrste stroškovnih nosilcev
razporedimo še splošne stroške. Tako ugotovimo vse stroške, ki bremenijo posamezno vrsto
stroškovnih nosilcev.
Med kalkulacije stroškov z dodatki uvrš amo (Turk et al., 1998, str. 89):
a) Kalkulacijo stroškov z enostavnim dodatkom splošnih (posrednih) stroškov.
Uporabljamo jo, e so kon ni proizvodi raznovrstni, vendar so pri vsaki vrsti znani neposredni
stroški, e razli ne vrste proizvodov prehajajo enakomerno prek vseh stroškovnih mest
proizvodnje, ali e je razmerje med splošnimi stroški in izbranimi neposrednimi velikostmi na
vseh stroškovnih mestih proizvodnje enako ter da za vse vrste splošnih stroškov lahko
uporabimo ista merila razporejanja.
b) Kalkulacija stroškov z raz lenjenim dodatkom po vrstah splošnih (posrednih) stroškov.
Uporabljamo jo, e so kon ni proizvodi raznovrstni, vendar so pri vsaki vrsti znani neposredni
stroški, e razli ne vrste proizvodov ne povzro ajo enakomerno vseh vrst splošnih stroškov in
e je treba za razli ne vrste splošnih (posrednih) stroškov uporabiti razli na merila za
razporejanje.
c) Kalkulacija stroškov z raz lenjenimi dodatki splošnih (posrednih) stroškov po stroškovnih
mestih
Uporabljamo jo, e so kon ni proizvodi raznovrstni, vendar so pri vsaki njihovi vrsti znani
neposredni stroški, e razli ne vrste proizvodov ne prehajajo enakomerno prek vseh
stroškovnih mest proizvodnje in e za vse vrste splošnih (posrednih) stroškov na posameznih
stroškovnih mestih lahko uporabimo ista merila za razporejanje.
d) Kalkulacija stroškov z raz lenjenimi dodatki splošnih (posrednih) stroškov po stroškovnih
mestih in vrstah.
Uporabljamo jo, e so kon ni proizvodi raznovrstni, vendar so pri njihovi vsaki vrsti znani
neposredni stroški, e razli ne vrste proizvodov ne prehajajo enakomerno prek vseh
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stroškovnih mest proizvodnje in e za vse vrste splošnih (posrednih) stroškov na posameznem
stroškovnem mestu ne moremo uporabiti istih meril za razporejanje.
Slabosti navedenih metod
- Klasi ne metode kalkuliranja so bile vpeljane desetletja nazaj, ko so bili direktni stroški
(stroški dela in materiala) odlo ilni proizvodni stroški, posredni stroški pa so bili razmeroma
majhni. Struktura stroškov v podjetju se spreminja. Delež neposrednih stroškov se zmanjšuje,
pove uje se delež stroškov, ki jih ni mogo e neposredno pripisati posameznim stroškovnim
nosilcem, s tem pa se pove uje možnost napak pri razporejanju stroškov.
- Spremenile so se razmere poslovanja. Vedno bolj se razvija proizvodnja brez zalog, kakovosti
proizvodnje in proizvodov je namenjena ve ja pozornost, cikel povpraševanja po proizvodih je
krajši, proizvodnja je vodena ra unalniško, itd. Opisane spremembe mo no vplivajo na sestavo
stroškov podjetja. Klasi nega neposrednega dela v visoko avtomatizirani proizvodnji skoraj ni,
zamenjuje pa ga pove ano število zaposlenih v proizvodnji režiji.
- Za slovenska podjetja je zna ilno, da upoštevajo kot podlago za razporejanje splošnih
stroškov na stroškovne nosilce vrednostno izraženo podlago in da ve inoma uporabljajo le dve
podlagi: ali neposredne pla e ali pa vse neposredne stroške. Uporaba napa nih podlag za
razporejanje splošnih stroškov so lahko vzrok za napa ne poslovne odlo itve.
Zaradi razvoja tehnologije se je proizvajalni proces drasti no spremenil. To je vzrok, da so se
ob koncu osemdesetih in za etku devetdesetih let v svetu za eli pojavljati novi na ini
obravnavanja stroškov. Na Japonskem, ZDA in nekaterih evropskih državah so razvili ve
novih ra unovodskih konceptov in postopkov za obvladovanje stroškov. Z njihovo vpeljavo
naj bi podjetja dobila prave informacije za sprejemanje pomembnih poslovnih odlo itev.

e) Kalkulacija stroškov na podlagi sestavin dejavnosti - ABC metoda
Med novejšimi ra unovodskimi metodami, ki želijo izboljšati poslovno odlo anje je
najpogosteje omenjena metoda kalkuliranja stroškov na podlagi sestavin dejavnosti ali kratico
ABC metoda (activity based costing). Gre za kalkulacijo stroškov z dodatki, in sicer z
razli nimi dodatki splošnih stroškov.
V strokovni literaturi zasledimo navodilo, da je treba nove metode (metodo ABC) vpeljati,
kadar podjetje ugotavlja, da (Hansen, Mowen, 1992, str. 237):
- je težko razložiti zmanjšanje povpraševanja,
- so cene konkuren nih proizvodov nerazumno nizke,
- so proizvodi, ki jih je težko napraviti, izjemno dobi konosni,
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- je podjetje samo v tržni niši,
- se kupci ne pritožujejo nad zvišanjem cen,
- ra unovodski oddelek porabi veliko asa za posebne projekte,
- nekateri oddelki uporabljajo lasten ra unovodski sistem,
- se stroški proizvodov spreminjajo zaradi sprememb v na inu ra unovodskega poro anja.
Temeljna prvina, na kateri temelji metoda kalkuliranja stroškov na podlagi sestavin dejavnosti,
so sestavine dejavnosti v podjetju, iz katerih sestoji tamkajšnji poslovni proces. Podjetje, ki želi
uvesti metodo ABC v prakso mora najprej celoten poslovni proces razdeliti na sestavine
dejavnosti. Zajeti mora vse, ki so potrebne zato, da poteka proizvodni proces in da se dosegajo
cilji podjetja.
Ko so glavne sestavine dejavnosti opredeljene, mora podjetje raz leniti stroške in napraviti
seznam ali katalog splošnih stroškov, ki nastopajo v podjetju. Pri prepoznavanju stroškov je
treba izhajati iz dejstva, da morajo biti raz lenjeni tako, da jih je mogo e povezovati s
sestavinami dejavnosti. Pri povezovanju stroškov in sestavin dejavnosti ponavadi ostanejo
stroški, ki jih ni mogo e povezati z nobeno sestavino dejavnosti v podjetju. To so stroški, ki so
bodisi nepotrebni ali pa niso povezani z osnovno dejavnostjo v podjetju. Tu se kaže prednost
ABC metode, ki omogo a ugotavljanje nepotrebnih stroškov in s tem možnosti zmanjševanja
stroškov.
Uvajanje metode v prakso lahko razdelimo v dva koraka (Turk et al., 1998, str. 97):
1) v prvem koraku so:
a) opredeljene sestavine dejavnosti,
b) ugotovljeni stroški, povezani z posamezno sestavino dejavnosti,
c) ustrezne sestavine dejavnosti in z njimi povezani stroški uskupinjeni tako, da je mogo e
opredeliti homogena stroškovna mesta,
d) izra unani stroški za asnega stroškovnega nosilca na vsakem stroškovnem mestu, ki glede
na kon nega stroškovnega nosilca pomenijo koli nik za razporejanje splošnih stroškov iz tega
stroškovnega mesta:
stroški stroškovnega mesta
K = __________________________________
obseg u inkov sestavine dejavnosti na stroškovnem mestu
(izražen s številom za asnih stroškovnih nosilcev)
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2) v drugem koraku sledimo stroškom do kon nih proizvodov ali storitev.
Glede na to, na kateri ravni poslovnega procesa nastajajo sestavine dejavnosti in z njimi
povezani stroški, sestavine dejavnosti delimo na :
- Sestavine dejavnosti na ravni kon nega proizvoda so tiste, ki jih opravimo vsakokrat, ko
ustvarjamo posamezen kon ni proizvod. Z njimi povezani stroški se spreminjajo s številom
ustvarjenih kon nih proizvodov.
- Sestavine dejavnosti na ravni serije so tiste, ki jih opravimo vsakokrat, ko ustvarjamo serijo
kon nih proizvodov. Stroški teh sestavin dejavnosti se spreminjajo s številom serij, vendar niso
odvisni od števila kon nih proizvodov v seriji.
- Sestavine dejavnosti na ravni proizvodnje so nujne pri ustvarjanju razli nih kon nih
proizvodov, vendar niso odvisne od njihovega števila ali števila serij. Med njih bi lahko šteli
npr. razvijanje posameznih proizvodov.
- Sestavine dejavnosti na ravni podjetja so nujne za potek proizvajalnega procesa in so skupne
vsem kon nim proizvodom. Koristne so za podjetje kot celoto, nemogo e pa je njihove koristi
pripisati posameznemu proizvodu.
Kalkuliranje po metodi ABC je metoda kalkuliranja z razli nimi dodatki za razli ne vrste
splošnih stroškov. V primerjavi z tradicionalnimi metodami kalkuliranja je razlika ta, da so te
priporo ale izbiro podlag za razporejanje splošnih stroškov tako, da bo ta odvisna od poljubne
vrednostne ali koli inske mere, ki je znana tudi pri kon nih proizvodih. Metoda ABC pa
izrecno zahteva, da je treba splošne stroške razporejati na podlagi sestavin dejavnosti, iz
katerih izhajajo za asni stroškovni nosilci na vseh ravneh sestavin dejavnosti, razen na ravni
podjetja kot celote.
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5. PREDSTAVITEV PODJETJA GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.d.

V procesu lastninskega preoblikovanja podjetja je 19. 6. 1997 Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo izdala odlo bo za vpis lastninskega preoblikovanja podjetja
Gozdno gospodarstvo Bled, Ljubljanska c. 19, Bled v sodni register, na podlagi katerega se
preoblikuje v delniško družbo.
Dne 8. 12. 1997 je Okrožno sodiš e v Kranju izdalo sklep o vpisu pravnih posledic
lastninskega preoblikovanja.
LASTNIŠKA STRUKTURA
Osnovni kapital družbe je 611.900.000 SIT. Po stanju 31. 12. 2000 je struktura delni arjev
naslednja:
DELNI AR
Kapitalski sklad
Odškodninski sklad
SDR- rez. za notranji odkup
Fizi ne osebe
NFD 1
NFD 2
Zlata moneta 1
Gor. borz. posr. družba
Invest. finan ni inženiring
AFECO d.o.o.
SKUPAJ

DELEŽ
10,00 %
10,00 %
4,00 %
43,07 %
16,07 %
8,02 %
6,88 %
1,18 %
0,41 %
0,36 %
100,00 %

ŠT. DELNIC
61.190
61.190
24.476
263.573
98.337
49.075
42.099
7.230
2.500
2.230
611.900

Obseg dela v letu 2000 je dolo en s se nim predlogom in planom gojitvenih in varstvenih del,
ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije OE Bled.
Osnovna dejavnost podjetja je gozdarstvo. V okviru te dejavnosti podjetja izvaja:
- posek drevja,
- spravilo lesa,
- prevoz lesa,
- dodelava lesnih sortimentov za potrebe kupcev,
- odkup lesnih sortimentov od lastnikov gozdov,
- prodaja lesnih sortimentov ter
- gojitvena in varstvena dela v gozdovih.
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Naštete dejavnosti v glavnem izvaja v gozdovih, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljiš in
gozdov Republike Slovenije. Poleg tega pa izvaja gozdarske storitve tudi za zainteresirane
posami ne lastnike gozdov ter odkupuje že izdelane lesne sortimente. Prodajo lesnih
sortimentov izvaja podjetje na doma em in tujem tržiš u.
Poleg gozdarske dejavnosti podjetje izvaja tudi nizke gradnje, avtoprevozniške storitve in
avtomehani ne storitve.
V okviru nizkih gradenj izvaja:
- gradnjo in vzdrževanje cest,
- gradnjo in vzdrževanje kanalizacije,
- urejanje hudournikov in vodotokov,
- minerska dela,
- agromelioracije,
- druge nizke gradnje.

V okviru avtoprevozniških in avtomehani nih storitev izvaja:
- tovorne prevoze v cestnem prometu,
- pluženje cest,
- popravilo gozdne mehanizacije,
- popravilo gradbene mehanizacije,
- avtomehani na in klju avni arska dela,
- servis dvigal in motornih žag,
- popravilo kamionov in osebnih vozil,
- druga strojno vzdrževalna dela.

Za izvajanje teh razli nih dejavnosti je podjetje razdeljeno na organizacijske enote:
1) ENOTA GOZDNE PROIZVODNJE,
2) ENOTA GRADBENIŠTVO,
3) ENOTA AVTOPREVOZNIŠTVO IN DELAVNICE TER
4) SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE.
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ORGANIZACIJSKA SHEMA GOZDNO GOSPODARSTVO BLED d.d.

DIREKTOR

ENOTAGOZDNA
PROIZVODNJA

ENOTA
GRADBENIŠTVO

ENOTA
AVOPREVOZ.IN
DELAVNICE

SKUPNE
STROKOVNE
SLUŽBE

Gozdna proizvodnja
Bled

Gozdno
gradbeništvo

Avtoprevozništvo

Splošno kadrovski
sektor

Gozdna proizvodnja
Jesenice, Radovljica

Gradbene storitve
za druge

Mehani ne
delavnice

Finan no ra unovodski
sektor

Gozdna proizvodnja
Bohinj

Skladiš e materiala
in rezervnih delov

Komerciala

Mehanizirano
skladiš e Re ica

Knigovodstvo in
administracija

Informacijski
sistem

Prehrana in po itniške
kapacitete

Mehanizirano
skladiš e Bohinj

Kadrovska dejavnost
Število zaposlenih v družbi Gozdno gospodarstvo Bled d.d. upada. Potrebe po delavcih zaradi
upokojevanja, bolniških odsotnosti in zaradi invalidnosti pokrivajo, zaradi sezonske narave
dela, s sezonskimi delavci. V letu 2000 so za dolo en as zaposlili 15 gozdnih delavcev
seka ev in 2 gradbena delavca. Polletno pripravništvo je v letu 2000 opravil 1 avtoelektri ar.
Pripravništvo sta zaklju ila tudi 1 strojni mehanik, 1 seka in 1 gozdarski tehnik. Štipendistov
družba nima. Za nedolo en as ima družba zaposlenih 139 delavcev.

24

5. 1 TRŽNE RAZMERE V GOZDNEM GOSPODARSTVU BLED D.D. V LETU 2000
V širšem evropskem prostoru je na tržne razmere mo no vplival orkan Lothar, ki je okrog
novega leta 1999/2000 v Evropi podrl prek 200 milijonov kubi nih metrov lesa. Glede na to,
da so bile najbolj prizadete države Francija, Nem ija in Švica, ki so precej oddaljene od nas veliki stroški transporta, to ni v ve ji meri vplivalo na razmere na doma em trgu, poznalo se je
pri izvozu celuloznega lesa v Italijo, saj so zaradi velike ponudbe tega lesa iz držav, ki jih je
prizadel orkan, morali znižati ceno temu lesu za 2,5 %.
Skupno so v letu 2000 prodali 72.362 m3 lesa, kar je skoraj enaka koli ina kot v preteklem
letu. Na doma em trgu je bilo prodanega 83,10 % vsega lesa, izvozili pa so 16,90 % lesa. Na
doma em trgu je bil najve ji kupec LIP Bled, ki je kupil skoraj 60 % vseh koli in lesa.
Povpre na odkupna cena lesa na panju je znašala 4.800 SIT v letu 2000, povpre na odkupna
cena ob kamionski cesti pa 8.900 SIT. Povpre na prodajna cena je bila 12.950 SIT/m3. Vedeti
moramo, da gre za povpre ne cene, saj se dejanske cene lahko zelo razlikujejo v odvisnosti od
vrste sortimentov (iglavci, listavci), dolžine sortimentov, debeline sortimentov in drugo.

5. 2 POSLOVANJE GOZDNEGA GOSPODARSTVA BLED D.D.V LETU 2000
5. 2. 1 POSEK LESA V GOZDNEM GOSPODARSTVU BLED D.D. V LETU 2000
V letu 2000 so v državnih gozdovih posekali 50.075 m3 lesa, preostali les 3.937 m3 so
posekali na panju v zasebnih gozdovih. Po strukturi vrste se enj so v letu 2000 opravili 40 %
rednih se enj. K velikemu deležu sanitarnih se enj 60 % so najve prispevali škodljivci in
vetrolom. Povpre no posekano neto drevo je znašalo povpre no 0,70 m3 od tega iglavci 0,73
m3 in listavci 0,32 m3.
Tabela 1: Celotni posek lesa v letu 2000 v Gozdnem gospodarstvu Bled d.d.
Norma m3/8ur
Iglavci
Listavci
SKUPAJ

10,46
8,57

Koli ina neto % Skupaj
dreves v m3
49.804
92
4.208
8
54.012
100

VIR: Interni podatki podjetja, letno poro ilo GG Bled d.d. za leto 2000.
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Povp.
neto
drevo v m3
0,73
0,32
0,70

5. 2. 2 PRODAJA LESA V GOZDNEM GOSPODARSTVU BLED D.D. V LETU 2000
V letu 2000 so prodali 72.362 m3 lesa. Od tega so iz državnih gozdov prodali 47.350 m3, iz
zasebnih gozdov pa 25.012 m3 lesa. V letu 1999 so prodali 72.240 m3, iz državnih gozdov
46.011 m3 in iz zasebnih gozdov 26.229 m3.
Tabela 2: Struktura prodanih sortimentov v letu 2000 v Gozdnem gospodarstvu Bled d.d.
Koli ina v m3

%

1) IGLAVCI
Hlodovina
Ostali okrogli les
Celulozni les
SKUPAJ IGLAVCI

54.592
343
12.606
67.541

80,83
0,51
18,66
100,00

2) LISTAVCI
Hlodovina
Les za kem. predelavo + drva
Ostali listavci
SKUPAJ LISTAVCI

1.066
3.714
41
4.821

22,11
77,04
0,85
100,00

3) IGLAVCI + LISTAVCI

72.362

Vir: Interni podatki podjetja, letno poro ilo GG Bled d.d. za leto 2000.

5. 2. 3 ANALIZA PRIHODKOV IN ODHODKOV V GOZDNEM GOSPODARSTVU
BLED D.D. V LETU 2000
Gozdno gospodarstvo Bled d.d. je v letu 2000 realiziralo na rtovani obseg proizvodnje.
Celotni prihodek je znašal 1.197.349.000 SIT. Prihodki od prodaje lesa so bili skoraj enaki,
kot so bili v preteklem letu in so znašali 76 % celotnih prihodkov. Tudi koli insko je bila
prodaja v letu 2000 enaka kot prejšnje leto. Kljub temu, da so cene lesnim sortimentom v letu
2000 malenkostno porasle, je bila povpre na prodajna cena lesa v letu 2000 enaka kot v letu
1999. Razlog za to je v slabši strukturi lesnih sortimentov. V letu 2000 so prodali ve lesa
slabše kvalitete.
Prihodki od storitev so bili v letu 2000 za 11 % višji kot v prejšnjem letu. Najve so porasle
storitve, ki jih je izvajala enota gradbeništvo, in sicer v primerjavi s prejšnjim letom kar za 30
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%. Enota gradbeništvo je v letu 2000 poleg izvajanja del pri vzdrževanju gozdnih cest ter
gradnji traktorskih vlak prevzela v izvajanje dela pri izgradnji biatlon centra na Pokljuki. To je
prispevalo k bistveno pove ani realizaciji te enote. Prihodki od storitev mehani ne delavnice pa
so bili malenkost nižji kot v letu 1999.
Prihodki od financiranja so bili v letu 2000 za 75 % višji kot v prejšnjem letu. To porast so
predvsem povzro ile pozitivne te ajne razlike in pove ane obrestne mere na vezana denarna
sredstva.
Tabela 3: Primerjava realizacije prihodkov v letu 1999 z realiziranimi v letu 2000
Zap.
št.

Vrsta prihodka

Leto 1999 v Leto 2000 v
tiso SIT
tiso SIT

1)

Prihodki iz prodaje lesa na doma em trgu

739.203

737.540

2)

Prihodki iz prodaje lesa na tujem trgu

168.119

170.490

3)

Prihodki iz druge prodaje

4)

Prihodki od storitev enote APD

54.315

53.978

5)

Prihodki od storitev enote gradbeništvo

97.991

127.873

6)

Prihodki od storitev kuhinje in po itniških storitev

23.082

21.698

7)

Druge storitve

24.588

22.610

8)

Prihodki od oddajanja v najem

10.466

10.806

9)

Vrednost lastnih proizvodov in storitev

8.945

3.045

10)

Spremembe vrednosti zalog

11)

Prihodki na podlagi deležev iz dobi ka

12)

Prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja

13)

Izredni prihodki

6.387

3.068

SKUPAJ

8.163

8.759

14.655

25.591

5.826

5.504

1.155.353

1.197.349

Vir: Interni podatki podjetja, letno poro ilo GG Bled d.d. za leto 2000.

Celotni odhodki družbe so v letu 2000 znašali 1.144.444.000 SIT in so bili za 6 % višji kot v
letu 1999.
Stroški storitev so v letu 2000 v primerjavi z letom 1999 mo neje porasli v enoti gradbeništvo.
Enota gradbeništvo je v tem letu izvajala ve del pri gradnji biatlon centra na Pokljuki. Pri delih
so se morali posluževati tudi storitev podizvajalcev, ker enota za nekatere vrste del nima
lastnih kapacitet.
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Odhodke od financiranja skoraj v celoti predstavlja revalorizacijski primanjkljaj, ki je za leto
2000 znašal 33.948.680 SIT.
Izredne odhodke v višini 5.934.275 SIT v ve ji meri predstavlja obremenitev, ki jo je družbi
naložila Dav na uprava Republike Slovenije. Dav ni urad Kranj je pri kontroli obra una davka
od dobi ka za leto 1998 ugotovil, da je družba neupravi eno zmanjšala osnovo za davek od
dobi ka. Družbi je bilo naloženo pla ilo prometnega davka od prometa z lesom. O tej odlo bi
še te e sodni spor, ker gozdna gospodarstva v Sloveniji smatrajo, da tega prometnega davka
niso bila dolžna pla ati.
Tabela 4: Primerjava realizacije odhodkov v letu 1999 z realiziranimi v letu 2000
Zap. št. Vrsta odhodka

Leto 1999 v
tiso SIT

Leto 2000 v
tiso SIT

1)

Stroški materiala

353.759

351.933

2)

Stroški storitev

132.615

153.838

3)

Stroški pla

370.523

390.577

4)

Stroški soc. in pok. zavarovanja

70.721

74.470

5)

Drugi stroški dela

35.564

37.677

6)

Amortizacija in revalorizacija amortizacije

96.823

90.155

7)

Odpis obratnih sredstev in drugi odhodki

740

3.438

8)

Stroški obr. in drugi odh. financiranja

20.675

34.091

9)

Izredni odhodki

2.193

8.265

1.083.613

1.144.444

SKUPAJ

Vir: Interni podatki podjetja, letno poro ilo GG Bled d.d. za leto 2000.
Družba je v letu 2000 dosegla 52.903.692 SIT dobi ka. Dobi ek je bil za 26,5 % manjši kot v
letu 1999. Z upoštevanjem dav nih olajšav je bil za družbo za leto 2000 ugotovljen davek od
dobi ka v višini 10.375 SIT. isti dobi ek poslovnega leta je znašal 52.893.317 SIT oziroma
86,44 SIT na delnico.
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6. KALKULACIJE V GOZDARSTVU

Stroške pridobivanja gozdnih lesnih sortimentov v gozdarstvu kalkulirajo za posamezne
skupine gozdnih lesnih sortimentov, lo eno za oblovino iglavcev in listavcev.
Na strukturo pridobivanja gozdnih lesnih sortimentov s poslovnimi odlo itvami ne morejo
bistveno vplivati, saj so posamezni sortimenti del istega drevesa, veliko sortimentov pa je treba
posekati iz gojitvenih razlogov (red enje) in sanitarnih se enj (škodljivci).
Posamezne faze lahko kalkulirajo tudi na podlagi samo neposrednih stroškov, splošne stroške
pa obravnavajo posebej in jih razporejajo po enem izmed klju ev. Lastnik gozda (ali izvajalci
del) pogosto ne delajo vseh faz sami, ampak jih oddajajo tudi podizvajalcem. Zato je za njih
bolj pregledno, e vsaka faza vklju uje vse stroške, in da torej kalkulirajo vsako fazo posebej
po lastni ceni.
Shema kalkulacije (Winkler et al., 1994, str. 53):
1) stroški se nje in izdelave okroglega lesa,
2) stroški spravila lesa,
3) stroški manipulacije na kamionski cesti,
4) stroški prevoza lesa z nakladanjem in razkladanjem,
5) stroški dodelave lesa na mehaniziranih skladiš ih,
6) stroški nakladanja na vagon,
1-6 skupaj lastna cena v SIT/m3,
7) stroški izgradnje in vzdrževanja vlak,
8) stroški vzdrževanja gozdnih cest,
1-8 LASTNA CENA,
9) razlika,
10) PRODAJNA CENA (brez DDV).
Iz navedene sheme kalkulacije je treba pri kalkulaciji konkretnih skupin gozdnih lesnih
sortimentov upoštevati tiste postavke, ki dejansko nastopajo v konkretnem primeru. e npr.
gozdne lesne sortimente prodajajo fco kamionska cesta, odpadejo stroški nakladanja, prevoza
lesa in dodelave na skladiš ih.
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6. 1 KALKULACIJE V GOZDNEM GOSPODARSTVU BLED D.D.

Glede na asovni vidik lo imo predkalkulacije in pokalkulacije. Gozdno gospodarstvo Bled
d.d. izdeluje samo obra unske kalkulacije.
V Gozdnem gospodarstvu Bled d.d. uporabljajo klasi no metodo kalkuliranja stroškov z
dodatki. Podjetje proizvaja ve vrst proizvodov. Stroške, ki nastajajo pri gozdni proizvodnji
razdelijo na neposredne in splošne. Direktne stroške razporedijo na enoto proizvodnje, to je 1
m3, splošne stroške pa razdelijo s pomo jo klju a.
Izra un faktorja pokrivanja režije za enoto gozdna proizvodnja
Planirane splošne stroške gozdne proizvodnje za teko e leto razdelijo na stroškovno mesto
posek lesa, spravilo lesa, dodelava na mehaniziranih skladiš ih, gojenje gozdov ter odkup lesa
od lastnikov gozdov, v sorazmerju z bruto stroški delovnih ur proizvodnih delavcev.
Na stroškovno mesto odkup lesa od lastnikov gozdov pa se bo pripadajo i del stroškov režije
enote prenesel na vsak kubi ni meter lesa, odkupljen ob kamionski cesti. Potrebno je ugotoviti
% stroškov, ki ga predstavljajo stroški odkupa od celotnih stroškov režije enote. Za leto 2000
so na podlagi izkušenj izra unali, da predstavljajo stroški odkupa 9 % od celotnih stroškov
režije enote.
Razporeditev stroškov režije enote na stroškovna mesta v proizvodnji izvedejo z izra unom
koeficienta dodatka splošnih stroškov (K)

stroški režije - del, ki se razporedi na str. mesta odkupa
K = ----------------------------------------------------------------vsota str. bruto pla delavcev proizvodnih str. mest

Koeficient dodatka splošnih stroškov za enoto gozdna proizvodnja je znašal 1.17 za leto 2000.
S faktorjem 1 + K pove ajo bruto urno postavko delavca.

Izra un faktorja pokrivanja upravno - prodajnih stroškov
Enota skupne strokovne službe opravlja dolo ena strokovna dela za enoto gozdna proizvodnja,
gradbeno enoto ter enoto avtoprevozništvo in delavnice. Zanima nas, kolikšen delež celotnih
stroškov strokovnih služb naj nosi posamezna enota. To rešijo z izra unom koeficienta, ki je
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rezultat razmerja med na rtovanimi prihodki za enoto in celotnim na rtovanim prihodkom vseh
enot.
Faktor razporejanja stroškov uprave za posamezno enoto:
na rtovani prihodki za enoto A
enota gozdna proizvodnja (A) F= ------------------------------------------------= 0,65 za leto 2000
celotni na rtovani prihodek vseh enot

na rtovani prihodki za enoto B
enota gradbeništvo (B) F= --------------------------------------------- = 0,45 za leto 2000
celotni na rtovani prihodek vseh enot

na rtovani prihodki za enoto C
enota avtoprevozništvo in delavnice (C) F= ----------------------------------------- =0,38 za leto
celotni na rtovani prihodek vseh enot
2000

S faktorjem pomnožijo bruto urno postavko delavca in rezultat prištejejo k bruto urni postavki
delavca, ugotovljeni za organizacijsko enoto.

6. 2 STROŠKOVNA MESTA V GOZDNEM GOSPODARSTVU BLED D.D.
Stroškovno mesto je namensko, prostorsko ali stvarno zaokrožen del podjetja, na katerem ali v
zvezi s katerim se pri poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogo e razporejati na posamezne
za asne ali kon ne stroškovne nosilce in je zanje nekdo odgovoren (Slovenski ra unovodski
standardi, 2002, str. 123).
Stroškovni nosilec je poslovni u inek, zaradi katerega se pojavijo stroški in s katerim jih je
treba tudi povezovati. Stroškovni nosilec je lahko celotna koli ina istovrstnih ali sorodnih
poslovnih u inkov obra unskega obdobja oziroma niz poslovnih u inkov obra unskega
obdobja, posamezen poslovni u inek ali del poslovnega u inka. Poslovni u inki, namenjeni
prodaji ali vklju evanju med osnovna sredstva istega podjetja, so kon ni stroškovni nosilci,
drugi poslovni u inki pa so za asni stroškovni nosilci. Kot za asni stroškovni nosilci se štejejo
tudi storitve proizvajalne, nakupne oziroma prodajne službe ali splošnih služb, ki se
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razporejajo na kon ne stroškovne nosilce pri obra unavanju stroškov na podlagi sestavin
dejavnosti (Slovenski ra unovodski standardi, 2002, str. 124).
Vse stroške, ki se jih najprej razporedi po stroškovnih vrstah, nato še po stroškovnih mestih, je
potrebno kon no prenesti na stroškovne nosilce, zaradi katerih so vsi ti stroški nastali. Gozdno
gospodarstvo Bled d.d. je razdeljeno na 4 organizacijske enote, in sicer enota gozdne
proizvodnje, enota gradbeništvo, enota avtoprevozništvo in delavnice ter skupne strokovne
službe. Opisala bom, kako ima oblikovana stroškovna mesta najve ja enota.

6. 2. 1 STROŠKOVNA MESTA V ENOTI GOZDNA PROIZVODNJA
Enota gozdna proizvodnja je po prihodku in po številu zaposlenih najve ja enota. V tej enoti se
izvaja glavna dejavnost, to je posek lesa, spravilo lesa, dodelava lesa na mehaniziranih
skladiš ih, gozdnogojitvena dela ter odkup lesa od individualnih lastnikov gozdov. Glede na
dejavnost so tako organizirana tudi stroškovna mesta.

Stroškovno mesto posek lesa
Posek lesa opravljajo delavci seka i. Pri svojem delu uporabljajo naslednja delovna sredstva:
motorne žage, sekire, cepine in kline.
Gozdovi, v katerih se opravlja posek so razdeljeni po lastništvu parcel, pri velikih posestih pa
na oddelke in odseke.
Na stroškovnem mestu »posek lesa« spremljajo naslednje neposredne stroške:
poraba materiala (goriva), porabljeni nadomestni deli, transportne storitve (prevoz delavcev na
delo), popravila delovnih sredstev, nadomestila stroškov delavcem (terenski dodatek).
Stroškovni nosilci v okviru stroškovnega mesta »posek lesa« so posekane koli ine lesa v
parceli posameznega lastnika ali pa posekane koli ine v posameznem oddelku.
K neposrednim stroškom prištejejo še stroške režije enote, ki jih izra unajo s pomo jo
koeficienta dodatka splošnih stroškov. Ugotovljene celotne stroške na stroškovnem mestu, za
obravnavano obdobje, razdelijo s koli inami lesa, posekanimi v tem obdobju ter tako
ugotovijo, koliko celotnih stroškov stroškovnega mesta nosi vsak m3 poseka.
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Stroškovno mesto spravilo lesa
Izvajajo ga gozdni delavci traktoristi in ži ni arji, ki prevažajo les od se iš a do kamionske
ceste. Delavci pri spravilu lesa uporabljajo naslednja delovna sredstva: razli ne vrste traktorjev,
gozdne ži nice, priklju ke ter pomožno orodje.
Na stroškovnem mestu »spravilo lesa« evidentirajo in spremljajo naslednje neposredne stroške:
poraba materiala (goriva), porabljeni nadomestni deli, transportne storitve (prevoz delavcev na
delo), popravilo delovnih sredstev, nadomestila stroškov delavcem (terenski dodatek) in
amortizacija.
Stroškovni nosilci so posamezne gozdne parcele oziroma posamezni oddelki, na katerih se vrši
spravilo lesa.
Celotne stroške, ugotovljene na stroškovnem mestu »spravilo lesa«, v obravnavanem obdobju
razdelijo z vsemi koli inami opravljenega spravila lesa. K neposrednim stroškom prištejejo še
stroške režije enote, ki jih izra unajo s pomo jo koeficienta dodatka splošnih stroškov.

Stroškovno mesto dodelava lesa na mehaniziranih skladiš ih lesa
Delavci v skladiš ih upravljajo in uporabljajo naslednje delovne naprave in orodja: lupilni
transporter, komandni pult, vili arje, motorne žage in cepilno orodje.
Na stroškovnem mestu »dodelava lesa na mehaniziranih skladiš ih lesa« se izvajajo naslednje
proizvodne faze: deponiranje lesa, prevoz lesa z vili arji na lupilno linijo, lupljenje lesa, izmera
lesa in klasiranje, sortiranje po vrstah lesa (hlodi iglavcev, hlodi listavcev, celulozni les, drva)
ter odprema sortimentov kupcem.
Na stroškovnem mestu »dodelava lesa na mehaniziranih skladiš ih lesa« nastajajo naslednji
neposredni stroški: poraba materiala (goriva), poraba elektri ne energije, porabljeni nadomestni
deli, transportne storitve, popravila delovnih sredstev, najemnine, amortizacija, nadomestila
stroškov delavcem.
Stroškovni nosilci so lesni sortimenti, in sicer:
- les iglavcev, les listavcev in drva.
K neposrednim stroškom prištejejo še stroške režije enote, ki jih izra unajo s pomo jo
koeficienta dodatka splošnih stroškov na bruto pla e.
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Stroškovno mesto gojenje gozdov
Na tem stroškovnem mestu izvajajo naslednja gozdnogojitvena dela: obnovo gozdov, nego in
varstvo gozdov. Ta dela so predpisana z gozdnogospodarskimi na rti in jih je lastnik gozda
dolžan izvajati. Lahko jih opravlja sam ali pa jih odda v izvajanje gozdarskemu podjetju.
Koli ine in stroške gozdnogojitvenih del morajo voditi in evidentirati po gozdnih parcelah.
Na stroškovnem mestu »gojenje gozdov« spremljajo naslednje neposredne stroške:
a) na stroškovnem nosilcu nega gozdov:
- bruto pla e,
- prispevki na pla e.
b) na stroškovnem nosilcu obnova in varstvo gozdov:
- porabljeni material,
- bruto pla e,
- prispevki na bruto pla e.
Na posamezni stroškovni nosilec se razporedi poleg direktnih stroškov še strošek režije enote.

Stroškovno mesto odkup lesa
Odkup lesa se vrši od lastnikov gozdov, ki les prodajajo. Odkup se lahko vrši na panju; to je
odkup stoje ega lesa in odkup lesa ob kamionski cesti.
Na stroškovnem mestu »odkup lesa« spremljajo naslednje neposredne stroške:
- bruto pla e,
- prispevke na bruto pla e,
- drugi morebitni stroški.
V okviru stroškovnega mesta »odkup lesa« spremljajo neposredne stroške na dveh stroškovnih
nosilcih:
- odkup lesa ob kamionski cesti,
- odkup na panju.
Poleg neposrednih stroškov stroškovnega mesta »odkup lesa« za vsak m3 odkupa prištejejo še
posredne stroške režije enote.
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6. 3 NORMATIVI V GOZDNEM GOSPODARSTVU BLED D.D.

V Gozdnem gospodarstvu Bled d.d. razlikujejo tehni ne normative od izkustvenih normativov.
Strojni obratovalni listi dajo podatke o porabljenem asu po vrstah in namenu, o izkoriš enih
delovnih dneh, u inkih, porabljenem gorivu in mazivu ter zaposlenih delavcih.
Evidenca popravil nudi podatke o stroških vseh vrst popravil nekega stroja skupaj z
nadomestnimi deli v njegovi življenjski uporabni dobi.
Posebna snemanja delovnih procesov so potrebna zlasti pri strojih, pri katerih se prakti no ne
da voditi strojnih obratovalnih listov, ker bi bilo vpisovanje zaradi zelo pogostih sprememb
podatkov preve zamudno.
Podatki o izkušnjah drugih so vedno dobrodošli, zlasti pa so potrebni, kadar imajo nov stroj, za
katerega še nimajo lastnih podatkov. Potrebni so tudi za stroje, ki jih že uporabljajo, in sicer za
presojo ali oceno življenjske dobe ali trajanja stroja in kvote popravil, za katere še nimajo
dovolj zanesljivih lastnih podatkov. Uporabijo lahko tudi podatke iz prospektov ali tehni ne
opise dobaviteljev stroja. Iz teh pa lahko povzamejo le tehni ne podatke, ekonomske kazalce v
prospektih pa morajo kriti no pretehtati, ker so pod vplivom reklame.
Pri tem je koristna tudi primerjava podatkov z že znanimi stroji, zlasti glede trajanja stroja ali
njegove življenjske zmogljivosti in kvote popravil, ki so že po svoji naravi vedno ocenjeni.

6. 3. 1 NORMATIVI ZA PRIDOBIVANJE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV

Gozdno gospodarstvo Bled d.d. uporablja normative za pridobivanje gozdnih sortimentov na
podlagi panožnega sporazuma iz leta 1985.
Normativi za pridobivanje gozdnih sortimentov vsebujejo asovne normative za se njo in
spravilo.
Normativi veljajo za redne se nje, to je se nje, kjer je vsaj 30 m3 sortimentov na 1 ha, pri
red enjih pa vsaj 15 m3 sortimentov na 1 ha.
V normativih so zajeti potrebni asi za odstranjevanje ovir in vzdrževanje orodja med delom.
Zajet je tudi as za odmore med delom. Tako veljajo navedeni normativi za delovnih 480 minut
(Panožni normativi, interno gradivo GG Bled d.d.,1985).
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Normativi za se njo in izdelavo
asovni normativi za se njo in izdelavo sortimentov se izdelujejo posebej za iglavce in listavce.
Vsebujejo ase za vzpostavljanje minimalnega gozdnega reda in pove ane ase za kleš enje
mo neje vejnatih dreves in težjo prehodnost.
Minimalni red vsebuje naslednja opravila:
- beljenje panjev,
- umikanje se nih ostankov s prometnic in spravilnih smeri,
- se nja poškodovanih dreves,
- iš enje vej z mladja.
V panožnem sporazumu se gozdovi razdelijo v 9 kategorij. Razdelijo se glede na specifi nosti,
kot so:
- rastlinska združba,
- prehodnost sveta,
- sestava lesne zaloge (npr. dolgo drevje z velikimi košatimi krošnjami),
- debelinska struktura drevja in vejnatost drevja (npr. zelena krošnja pokriva okoli 0,5 dolžine
obdelovanega debla, suhe veje so okoli 3 m po deblu).
Za primer navajam kategorijo pod zaporedno številko 6 (Panožni normativi, 1985, str. 4).
Mešan gorski gozd jelke, smreke in listavcev v Alpah. Zelo strm, kamnit in skalovit svet.
Posamezni skalni bloki in police. Težka prehodnost. Drevje dolgo, z velikimi košatimi
krošnjami. Tarifni razred 6-7. Zelena krošnja pokriva okoli polovico obdelanega debla. Suhe
veje na okoli 2,5 m dolžine debla. Veje zelo goste in debele. Sem sodi združba Anemone
Fagetum:
- niz za iglavce 6,
- niz za listavce 5.
Za se njo in izdelavo v bistveno slabših okoliš inah se upoštevajo še bonifikacije:
- pri se nji v mladju (do 5 %), v goš ah (do 10 %),
- na izredno strmih terenih prek 70 % - (do 5 %),
- pri delu v snegu višine nad 50 cm pove ajo normativ za (do 20 %),
- prva red enja v izredno gostih letvenjakih iglavcev in listavcev (do 7 %).
Normative izra unavajo posebej za iglavce in listavce ter lo eno po enotah za Bohinj,
Pokljuka, Jesenice in Radovljica.
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Tabela 5: Normativi potroškov dela za se njo po posameznih enotah za leto 2000 v m3/8ur
Enota Bohinj v Enota Pokljuka Enota Jesenice
m3/8 ur
v m3/8 ur
v m3/8 ur

Enota Radovljica v
m3/8 ur

Iglavci

10,32

10,67

10,57

10,67

Listavci

7,66

8,42

9,58

8,21

11,76

12,98

9,52

11,76

9,30

Sklad

Zasebniki
Iglavci
Listavci

Vir: Interni podatki podjetja, letno poro ilo GG Bled d.d. za leto 2000.

Normativi za spravilo
Spravilo v gozdarskih podjetjih lahko opravljajo:
- ro no,
- spravilo s traktorji,
- ži no spravilo.
Pri oblikovanju normativov za spravilo se razdeli gozd v 3 kategorije (Panožni normativi,
1985, str. 14):
1) Gladek svet brez ve jih ovir za spravilo. Posamezne skale, kotanje. Podrast redka in nizka.
2) Težje prehoden teren. Posamezne ve je ovire. Svet srednje kamnit ali skalovit, pre ni jarki
ali police.
3) Težko prehoden svet. Pogoste velike ovire. Zelo skalovito, pogoste široke pre ne police.
Normativi veljajo za primerno nagnjen teren (40-60 %), ko sortimenti normalno drsijo
(odvisno od vlage). Pri druga nih okoliš inah (nagibih, vlažnosti), ko sortimenti težje drsijo
lahko pove ajo normative za 20 %.
Normative pa lahko pove ajo:
- e je na deloviš u gosta in mo na podrast (do 10 %),
- pri ro nem spravilu drobnih dolgih sortimentov - zlasti listavcev (do povpre nega drevesa
0,30 m3) pove ajo normative za 20-25 %,
- pri delu v snežnih razmerah.
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Normative izra unajo s pomo jo posebnih ena b za vsako kategorijo posebej, kot glavni
koeficient pa nastopa spravilna razdalja.
Pri oblikovanju normativov za strojno spravilo s prilagojenimi traktorji je prav tako za
oblikovanje normativov potrebno gozdove najprej razdeliti v kategorije.
Spravilo lesa so v Gozdnem gospodarstvu Bled d.d. opravili ve inoma mehanizirano. Od
mehaniziranega spravila odpade ve ji del na traktorje, z ži nicami pa so opravili 3,7 % spravila
lesa v letu 2000. Od traktorskega spravila lesa odpade na goseni ne traktorje 39,9 %, na
zgibnike Timberjack 37,25 %, na zgibnike Iwafuji 17,35 % in na kolesni traktor IMT 1,0 %
lesa. Ži ni no spravilo opravljajo z ži nico Ursus in TVS 1500 b.
Normative izra unavajo po posameznih enotah, in sicer lo eno za iglavce in listavce.
Tabela 6: Normativi potroškov dela za spravilo lesa po enotah v m3/8 ur
Enota Bohinj v Enota Pokljuka
m3/8 ur
v m3/8 ur

Enota Jesenice
v m3/8 ur

Enota Radovljica
v m3/8 ur

24,66

27,71

19,46

30,79

Listavci 15,12

22,34

15,36

14,83

Iglavci

Vir: Interni podatki podjetja, letno poro ilo GG Bled d.d. za leto 2000.
Gozdno gospodarstvo uporablja normative iz leta 1985. Nekatere okoliš ine dela so se od
takrat bistveno spremenile. Druga na je organizacija gozdarstva, delovni stroji, seka se
debelejše drevje, itd. Dolo eni normativi so zastareli in neažurni, v nekaterih primerih tudi
premalo natan ni, vendar so žal za naše razmere najboljši kazalec in ocenjevalec proizvodnih
asov in s tem tudi stroškov razli nih gozdarskih del. Pri se nji uporabljajo normative, ki
temeljijo na podatkih, starih nad dvajset let. Podobno velja za dobršen del traktorskega spravila
lesa. Tehni ni normativi omogo ajo tudi primerjavo produktivnosti razli nih tehnologij in s tem
razli ne mednarodne primerjave. Te postanejo s povezovanjem trgov vse pomembnejše.
Primerjave kažejo izrazito neugodne rezultate za naše gozdarstvo.
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6. 4 KALKULACIJE STROŠKOV
GOSPODARSTVU BLED D.D.

STROJNEGA

DELA

V

GOZDNEM

Kalkulacija stroškov strojnega dela omogo a ugotoviti (Winkler et al., 1994, str. 15):
- e in za koliko je novejši, popolnejši stroj uspešnejši od obstoje ega,
- katera tehnologija in na in dela s strojem je glede na organizacijske prijeme uspešnejši,
- kolikšna razlika je pri uporabi enakega stroja med razli nimi gospodarskimi organizacijskimi
enotami.

6. 4. 1 SESTAVINE KALKULACIJ STROŠKOV STROJNEGA DELA
Naziv kalkulacijske postavke

SIT na enoto

1) Gorivo in mazivo:
Gorivo
Mazivo
2) Redni ob asni nadomestni deli
(gume, gosenice, verige, vrvi, itd.)
3) Amortizacija
4) Popravila in vzdrževanje
5) Obresti
6) Zavarovanje, takse, garaža
1-6 NEPOSREDNI STROŠKI
IN AMORTIZACIJA
7) Stroški delavcev
1-7 PRIMERJALNA CENA
8) Splošni stroški (režija)
1-8 LASTNA CENA
9) RAZLIKA
1-9 PRODAJNA CENA (brez DDV)
V kalkulacijah stroškov strojnega dela ugotavljajo primerjalne ali prodajne cene. Primerjalna
cena strojnega dela pomeni ceno, ki jo za strojno delo izra unajo na podlagi stroškov
kalkulacijskih postavk 1-7. S primerjalno ceno strojnega dela nato izra unajo tudi primerjalne
stroške za enoto u inka ali proizvoda obravnavanega dela. Po tem so splošni stroški podjetja in
delež dobi ka po kalkulacijskih postavkah 8-9 izpuš eni.
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Primerjalna cena zadostuje, kadar v okviru iste gospodarske organizacije s kalkulacijo
ugotavljajo, kateri na in dela ali katero delovno sredstvo je v danem primeru gospodarnejše,
zlasti kadar imajo opravka z istimi ali podobnimi stroji, toda razli nimi na ini dela.

Tabela 7: Izra un neposrednih stroškov materiala obratovalne ure motorne žage
Prvine

Koli ina

1) GORIVO IN MAZIVO
Gorivo
0,8 l/obr. uro
Mazivo
0,4 l/obr. uro
2) NADOMESTNI DELI
Veriga
300 obr. ur
Me
900 obr. ur
Pogonsko kolo
900 obr. ur
3) AMORTIZACIJA
Nabavna vrednosti
1.800 obr. ur
4) POPRAVILA IN
VZDRŽEVANJE
1,00 * A
5) OBRESTI
O = 0,0p * A/ 2 * (t + 1)
SKUPAJ NEPOSREDNI
STROŠKI

Cena za kos

Vrednost v SIT
obratovalno uro

204,66 SIT/l
300,60 SIT/l

163,73 SIT/obr. uro
120,24 SIT/obr. uro

2.841,30 SIT
5.885,00 SIT
3.630,00 SIT

9,47 SIT/obr. uro
6,54 SIT/obr. uro
4,03 SIT/obr. uro

120.000,00 SIT

66,67 SIT/obr. uro

66,67 SIT/obr. uro
10,67 SIT/obr. uro
448,02 SIT/obr. uro

Vir: Interni podatki podjetja, letno poro ilo GG Bled d.d. za leto 2000.
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na

Tabela 8: Izra un lastne cene dela z motorno žago za enoto Bohinj v SIT na m3

1) MOTORNA ŽAGA
Število ur
Normativ za 8 ur
Vrednost ure
SKUPAJ
2) STROŠKI DELAVCEV
Število ur
Bruto delovna ura
Delovna ura z režijo obrata (2,17)
SKUPAJ
3) SPLOŠNI STROŠKI
Upravno prodajna režija (0,65)
SKUPAJ
4) CELOTNI STROŠKI
5) CELOTNI STROŠKI NA ENOTO

Iglavci

Listavci

8 ur
10,32 m3
448,02 SIT/uro
3.584,16 SIT/dan

8 ur
7,66 m3
448,02 SIT/uro
3.584,16 SIT/dan

8 ur
903,20 SIT
1.960 SIT
15.680,00 SIT/dan

8 ur
903,20 SIT
1.960 SIT
15.680,00 SIT/dan

587,10 SIT * 8
4.696,80 SIT
23.960,96 SIT/dan
2.322 SIT/m3

587,10 SIT * 8
4.696,80 SIT
23.960,96 SIT/dan
3.128 SIT/m3

Vir: Interni podatki podjetja, letno poro ilo GG Bled d.d. za leto 2000.

Tabela 9: Izra un lastne cene za izkop 1 m3 trase gozdne ceste v terenu V. kat. v povpre nem
naklonu terena

1) NAPRAVA MINERSKIH VRTIN
Vrtalna lafeta
Vrtalec
2) MINIRANJE HRIBINE
Razstrelivo
Elekrti ni vžigalniki
Detonacijske vrvice
Delo minerja
3) ODKOP HRIBINE Z BAGROM
RD - 1000
4) LASTNA CENA ZA 1 m3 izkopa

Enota/m3

SIT/enoto

0,05 ur/m3
0,05 ur/m3

13.050 SIT/uro
2.750 SIT/uro

0,5 kg/m3
1,2 kom/m3
1,8 m/m3
0,14 ur/m3
0,063 ur/m3

1.072 SIT/kg
401 SIT/kom
143 SIT/m
3.760 SIT/uro
8.530 SIT/uro

SIT/m3
652,50
137,50
536,00
481,20
257,40
526,40
537,40
3.128,40 SIT/m3

Vir: Interni podatki podjetja, letno poro ilo GG Bled d.d. za leto 2000.
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6. 4. 2 KALKULACIJE STROŠKOV GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL V
GOZDNEM GOSPODARSTVU BLED D.D.
Shema kalkulacije (Winkler et al., 1994, str. 56):
1) priprava tal,
2) prevoz sadik,
3) sadnja: sadike in delo,
4) startno gnojenje: gnojilo in delo,
5) zaš ita sadik: zaš itno sredstvo in delo,
1-5 skupaj neposredni stroški,
6) splošni stroški,
1-6 LASTNA CENA,
7) razlika,
1-7 PRODAJNA CENA (brez DDV).

Tabela 10: Izra un lastne cene gojitvenega dela z uporabo motorne žage v SIT na m3
1) MOTORNA ŽAGA
Število ur
Normativ za 8 ur
Vrednost ure
SKUPAJ
2) STROŠKI DELAVCEV
Število ur
Bruto urna postavka
Delovna ura z režijo obrata (2,17)
SKUPAJ
3) SPLOŠNI STROŠKI
Upravno - prodajna režija (0,65)
SKUPAJ
4) CELOTNI STROŠKI
5) CELOTNI STROŠKI NA ENOTO

8 ur
10,7 m3
214,35 SIT/uro
1.714,8 SIT/dan
8 ur
749,87 SIT
1.627,20 SIT
13.017,6 SIT/dan
487,4*8
3.899,2 SIT/dan
18.631,6 SIT/dan
1.741,27 SIT/m3

Vir: Interni podatki podjetja, letno poro ilo GG Bled d.d. za leto 2000.
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7. POVEZAVA TEORIJE IN PRAKSE

Pomanjkljivosti kalkulacij v Gozdnem gospodarstvu Bled d.d. in predlogi za izboljšave.
Najve ji del stroškov v podjetju Gozdno gospodarstvo Bled d.d. predstavljajo stroški dela. Da
bi Gozdnemu gospodarstvu Bled d.d. uspelo znižati stroške dela, bi morali zaradi sezonske
narave dela v gozdarstvu zaposlovati ve delavcev za dolo en as. Podjetje se sicer že
poslužuje sezonskega zaposlovanja delavcev, vendar ne v zadostni meri. S sezonskim delom v
najve ji meri pokrivajo odsotnosti delavcev zaradi bolezni in poškodb pri delu. Odsotnost z
dela zaradi bolezni je v gozdarstvu velika in pretežno bremeni delodajalca. Na njen obseg lahko
vplivajo predvsem s primerno preventivo, z ustvarjanjem ugodnejših in bolj zdravih delovnih
razmer, z zaš ito delavcev pred vremenskimi vplivi in podobno.
Problem zaradi previsokih stroškov dela se pojavlja tudi, ker Sklad kmetijskih zemljiš in
gozdov v izra unani višini rente upošteva kot priznani strošek bruto urno postavko delavca po
kolektivni pogodbi, ta pa je nižja od urne postavke, ki jo Gozdno gospodarstvo Bled d.d.
pla uje svojim delavcem. Do sedaj je bilo Gozdno gospodarstvo Bled d.d. pri pogajanjih
uspešno in je uspelo dose i višji priznani strošek bruto pla , kot jih dolo a kolektivna pogodba,
vendar se bojijo, da bo sklad iz leta v leto bolj vztrajal pri svojem izra unu.
Obstoje a kalkulacija, ki jo uporablja Gozdno gospodarstvo Bled d.d. je primerna, saj takšne
kalkulacije predvidevajo tudi Slovenski ra unovodski standardi, vprašanje pa je, ali so osnove
za razporejanje splošnih stroškov ustrezne.
- Menim, da neposredni stroški dela niso primerna osnova za razporejanje vseh splošnih
stroškov. Primerna osnova za razporeditev na primer stroškov amortizacije (tistih delovnih
sredstev, ki jih ni možno neposredno prenesti na stroškovna mesta) so obratovalne ure in ne
bruto pla e delavcev proizvodnih stroškovnih mest. Podjetje bi moralo voditi strojne
obratovalne liste o uporabi posameznih delovnih sredstev in naprav po delovnih mestih.
- Prav tako ni primerna razporeditev stroškov skupnih strokovnih služb na proizvodne enote
po kriteriju prihodka. To ne kaže dejanskega stanja, saj je koli ina dela in stroškov osebja
odvisna npr. od števila naro il, števila reklamacij in podobno, ni pa odvisna od velikosti
prodaje.
V kolikor podjetje ne bo poiskalo primernega na ina izra unavanja dejanskih deležev stroškov
lahko poslovni rezultati vodijo v napa ne in s tem za podjetje nevarne odlo itve.
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Uporaba metode kalkuliranja stroškov na podlagi sestavin dejavnosti v gozdarstvu
V Gozdnem gospodarstvu Bled d.d. bi morali za eti razmišljati o uvajanju novih metod
kalkuliranja, ki omogo ajo boljše in natan nejše izra une. Ena od takih metod je ABC metoda.
Ugotovljeno je bilo, da je metoda kalkuliranja stroškov na podlagi sestavin dejavnosti najbolj
uporabna metoda kalkuliranja stroškov v gozdarstvu. Avtorici Kav i , Stirn (1998) sta s
pomo jo matemati nega modela prikazali prvi korak uvedbe metode ABC v prakso. Model
zagotavlja podatke za pomo pri izdelavi gozdnogospodarskih na rtov za potrebe planiranja in
kontrole sestavin dejavnosti in stroškov, ki jih te aktivnosti povzro ajo. Model je bil preizkušen
na naklju no izbranem podjetju v Sloveniji. Rezultati so pokazali, da model ni uporaben samo
v gozdarstvu, temve ga je mo uporabiti tudi bolj splošno.
Kot sem že omenila morajo izvajalci gozdarskih del pla ati dolo en prispevek za uporabo in
izkoriš anje gozdov lastniku, to je Skladu kmetijskih zemljiš in gozdov. Znesek, ki ga pla a
izvajalec predstavlja za sklad dohodek - rento, ki je izra unana na podlagi kalkulacij, kot
razlika med prihodkom od prodaje lesa in stroški, potrebnimi za dosego gozdnogospodarskih
aktivnosti. Znesek, ki ga pla a podjetje je odvisno od kalkulacijske metode, ki jo uporablja.
Metodologija kalkulacij, ki jo uporabljajo podjetja temelji na uporabi tradicionalnih
kalkulacijskih metod, ki so primerne za razporejanje direktnih stroškov, za razporejanje
splošnih stroškov pa so uporabljene neprimerne osnove. Zaradi neprimernih in subjektivno
izbranih osnov so gozdnogospodarske aktivnosti nepravilno vrednotene. Zaradi dejstva, da
prihaja do sporov med gozdarskimi podjetji, ki pravijo, da njihovo delo ni primerno
ovrednoteno in državo kot lastnikom gozdov, ki meni, da so planirani stroški gozdarskih del
previsoki, se bi morala podjetja odlo iti za uporabo primernejših kalkulacijskih metod.
S pomo jo ABC metode lahko odkrijemo potrebne stroške za vsako sestavino dejavnosti,
zagotavlja primerno razporeditev splošnih stroškov in oceni, zakaj so stroški nastali in ne
koliko stroškov je nastalo.
Avtorici Kav i , Stirn (1998) sta predstavili prvi korak uvedbe metode ABC v prakso.
Predstavili sta, kako dolo iti obseg potrebnih sestavin dejavnosti, ki zahtevajo za asno
stroškovno mesto in jih je možno izmeriti z eno mero sestavine dejavnosti - 1 uro. Matemati ni
model prikaže število potrebnih sestavin dejavnosti za pripravo se nega na rta. Za lažje
razumevanje sta predpostavili oblikovanje se nega na rta, ki je sestavljen iz:
- se nje,
- spravila lesa,
- transporta lesa.
Analizirali sta faktorje, ki vplivajo na sestavine dejavnosti. Ugotovili sta, da število potrebnih
sestavin dejavnosti za pripravo se nega na rta naraš a z nekonvencionalnimi pogoji
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izkoriš anja gozdov, medtem ko splošni stroški naraš ajo s številom potrebnih sestavin
dejavnosti.
Predstavili sta faktorje, ki vplivajo na število potrebnih sestavin dejavnosti glede na fazo
proizvodnje:
- Sestavina dejavnosti priprave se nje je odvisna od števila gozdnih odsekov predvidenih za
izkoriš anje, od gostote dreves na parceli, vrste dreves in debeline dreves.
- Sestavina dejavnosti spravila lesa je odvisna od števila gozdnih odsekov, gostote dreves na
parceli, vrste dreves, razdalje do gozdne ceste in od vrste spravila (ro no, s konji, s traktorji, z
ži nicami, itd.).
- Sestavina dejavnosti priprave transporta je odvisna od števila gozdnih parcel, od gostote
dreves na gozdni parceli, debeline dreves, od kilometrov potrebnih za transport, od vrste
transportnega sredstva (železnica, tovornjak).
Gozdarska podjetja izkoriš ajo gozd vsako leto v druga nih okoliš inah, zato je koli ina
potrebnih sestavin dejavnosti in stroškov, ki jih te aktivnosti povzro ajo druga na iz leta v leto.
Za gozdarstvo je zna ilno, da vse proizvodne faze uporabljajo enake neposredne kot tudi
splošne stroške.
S pomo jo matemati nega modela je možno izra unati višino celotnih stroškov na m3. Model
upošteva koli ino prodanega lesa in koli ino potrebnih sestavin dejavnosti v proizvodnem
procesu. S pomo jo modela je možno izra unati število potrebnih ur za (posek, spravilo,
transport)1 m3 prodanega lesa.
To pomeni, da gozdarsko podjetje lahko dolo i koli ino sestavin dejavnosti in stroške, takoj,
ko so za posamezno leto dolo ene se ne parcele oz. odseki in ko so izbrana drevesa za se njo.
Matemati ni model, ki temelji na regresijski analizi prikazuje, kako oceniti koli ino potrebnih
sestavin dejavnosti za pripravo se nega na rta (posek, spravilo, transport lesa) in temelji na
predpostavki, da so potrebne za izvedbo se nega na rta samo tri aktivnosti:
- posek kot spremenljivka y1,
- spravilo lesa kot spremenljivka y2,
- transport lesa kot spremenljivka y3.
Y1, y2, y3 so odvisne spremenljivke merjene v številu potrebnih ur in neodvisne spremenljivke:
- število gozdnih odsekov x1,
- gostota dreves na parceli x2,
- vrste dreves x3,
- debeline dreves x4,
- razdalja do gozdne ceste x5,
- vrsta spravila x6,
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- število kilometrov, potrebnih za transport x7,
- vrste transportnega sredstva x8.
Odnos med odvisnimi spremenljivkami yi (i =1, 2, 3) in neodvisnimi spremenljivkami
= 1, 2, 3 ...,8) je prikazan takole:

xj (j

y1 = f1 (x1, x2, x3, x4)
y2 = f2 (x1, x2, x3, x5, x6)
y3 = f3 (x1, x2, x4, x7, x8)
Model predpostavlja, da se vpliv xj in xk na yi (i = 1, 2, 3) sešteva za vsak par neodvisnih
spremenljivk. Odnos med odvisnimi spremenljivkami yi (i = 1, 2, 3) in neodvisnimi
spremenljivkami xj (j = 1, 2, 3 ..., 8) je linearen in je prikazan z naslednjo ena bo:
y1 = a0 + a1x1+a2x2 + a3x3 + a4x4
(1)
y2 = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 +b4x5 + b5x6 (2)
y3 = c0 + c1x1 + c2x2 + c3x4 +c4x7 + c5x8 (3)
Vrednosti parametrov a0, a1 ... so neznane, vendar jih lahko ocenimo z regresijo. Parameter a1
predstavlja vpliv, ki ga ima x1 na y1, ko x2, x3 in x4 ostanejo nespremenjeni. Parameter a2
predstavlja vpliv, ki ga ima x2 na y1, ko x1, x3 in x4 ostanejo nespremenjeni, a0 je konstanta.
Avtorici sta predpostavili, da bo podjetje posekalo 32.000 m3 lesa. Z uporabo matemati nega
modela sta izra unali, da je za izvedbo se nega na rta potrebno 10.848,09 ur, to je 0,339 ure
za vsak m3.
Avtorici sta vzeli podatek o višini celotnih stroškov za izvedbo se nega na rta iz
ra unovodstva istega podjetja.
stroški dela
32.620.602,00 SIT
stroški material
5.000.203,00 SIT
drugi stroški
5.871.845,00 SIT
___________________________________
43.492.650,00 SIT

Iz podatkov ra unovodskega sektorja o celotnih stroških sta izra unali, da znašajo celotni
stroški 4.009,00 SIT/uro in 1.359 SIT/m3.
V tem gozdnogospodarskem podjetju sta tudi zbrali podatke za potrebne sestavine dejavnosti
in višino stroškov za posamezno sestavino aktivnosti. Avtorici sta ugotovili, da so celotni
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potrebni stroški 37.968.315,00 SIT, to je 3.500 SIT/uro oziroma 1.187,00 SIT/m3. S
primerjavo dejanskih stroškov podjetja s stroški, ki jih povzro ajo potrebne sestavine
dejavnosti v podjetju sta avtorici s pomo jo ABC metode ugotovili, da so celotni stroški
previsoki za 509 SIT/uro oziroma 172 SIT/m3.
ABC metoda se osredoto a na pravilnejše razporejanje stroškov na proizvode in storitve ter na
spremljanje vzrokov za nastanek stroškov in s tem oblikovanje podlag za nadzor nad stroški.
Predvsem se osredoto a na splošne stroške, zato so v ospredju sestavine dejavnosti, ki so
povezane s splošnimi stroški. Ve ina splošnih stroškov je povezanih s posameznimi
sestavinami dejavnosti v podjetju, te pa so povezane s kon nimi proizvodi.
Zelo malo je stroškov, ki jih na podlagi sestavin dejavnosti ne bi mogli razporediti na proizvode
ali storitve. Nekaj je stroškov, ki jih ni mogo e povezati z nobeno sestavino dejavnosti v
podjetju. Ti stroški so nepotrebni ali pa niso povezani z osnovno dejavnostjo v podjetju, a so
kljub temu potrebni npr. zavarovanje. Prav zaradi te lastnosti ugotavljanja nepotrebnih
stroškov ima ABC metoda velik pomen za zmanjševanje stroškov in u inkovitejše poslovanje.
ABC metoda omogo a, da gozdarska podjetja ugotovijo vse potrebne sestavine dejavnosti in
se omejijo samo na tiste dejavnosti, ki so resni no potrebne za doseganje ciljev. Zna ilno za
gozdarstvo je, da na njihovo poslovanje mo no vplivajo vremenski, terenski in drugi vplivi.
Pogoji gospodarjenja se mo no razlikujejo med posameznimi gozdnogospodarskimi obmo ji,
odseki in tudi znotraj njih. Dejavniki, kot so: stanje gozdov, kvaliteta drevja, ekološke razmere
(nadmorska višina), prehodnost terena, itd., vplivajo na pogoje dela, ki se po posameznih
gozdnogospodarskih obmo jih oziroma posameznih odsekih mo no spreminjajo. Zaradi
navedenih razlogov bi bilo potrebno veliko pozornost posvetiti spremljanju potrebnih sestavin
dejavnosti in jih stalno prilagajati razmeram v proizvodnji.
Analiza stroškov na podlagi sestavin dejavnosti omogo a pridobiti informacije o uspešnosti in
u inkovitosti posameznih služb v podjetju. Ugotovili bi, katere storitve jih v podjetju stanejo
ve , kot bi jih stale, e bi najeli zunanje sodelavce in katere jih stanejo manj. V predragih
službah bi prišlo do prestrukturiranja.
ABC metoda kalkuliranja bi bila najbolj primerna metoda kalkuliranja v gozdarstvu, saj bi
pove ala preglednost stroškov ter omogo ila to nejše ocene stroškov, ki jih prinašajo dolo ene
odlo itve v prihodnosti. Pomisleki o uvajanju sistema stroškov na podlagi sestavin dejavnosti
se pojavljajo predvsem zaradi visokih stroškov in prezapletenosti uvajanja v podjetje.
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8. SKLEP
Na evropskem in svetovnem trgu je vse ve ja konkurenca. Poslovno okolje, v katerem podjetje
posluje se spreminja. Ta zahteva izjemno prožno poslovanje s hitrim odzivanjem na spremembe
v okolju ter prilagajanje novim kupcem.
Podjetje ne more nastopati na trgu, ne da bi poznalo stroške proizvodov ali opravljenih
storitev. Da bi vedeli, s kakšno prodajno ceno naj podjetje nastopa na trgu, mora poznati
stroške, ki obremenjujejo posamezen poslovni u inek.
Prav tako mora podjetje dobro poznati stroške, kadar presoja na kakšen na in naj proizvede
dolo en proizvod in odgovoriti na vprašanje, ali je za podjetje ugodneje, da pri proizvodnji
sodeluje s kooperanti ali da delo v celoti opravi samo.
Gozdno gospodarstvo Bled d.d. uporablja klasi no metodo kalkuliranja z dodatki. Kalkulacije
v gozdarstvu so zelo pomembne iz naslednjih razlogov:
- prodajna cena za gojitvena dela se dolo a na podlagi stroškovne cene,
- renta se izra unava na podlagi stroškov,
- renta se združuje na ravni Slovenije za izravnavanje razmer pri poslovanju v razli nih
gozdnogospodarskih obmo jih.
Ker pa se proizvodnja v vseh gozdnogospodarskih podjetjih odvija po enakem na elu, bi bilo
mogo e v gozdarstvu dolo iti enako shemo kalkulacije in enake osnove za razporejanje
stroškov. To naj bi izdelala Biotehniška fakulteta ali pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. Podatki kažejo, da posamezna podjetja zaradi druga ne kalkulacije ustvarijo ve ji
ali manjši dobi ek. Vsako gozdno gospodarstvo kalkulira po svoje, kar pomeni, da si vsako po
svoje ustvarja razmere za ustvarjanje dobi ka.
Spremembe poslovanja in hiter razvoj so povzro ili pojav novih kalkulacijskih metod. Med
njimi je tudi metoda razporejanja stroškov na podlagi sestavin dejavnosti - ABC metoda.
Metoda omogo a boljše obvladovanje in nadzor stroškov ter daje informacije o problemati nih
podro jih, kajti pozornost usmerja na vzroke nastajanja stroškov.
Gozdno gospodarstvo Bled d.d. bi moralo razmisliti o uporabi sodobnejših metod kalkuliranja,
ki zagotavljajo bolj natan ne informacije o stroških. Nepravilne informacije o stroških lahko
poslabšajo posameznikov položaj na trgu s spodbujanjem napa nih prioritet in osredoto anjem
na napa nih težavah. Glede na to, da vpeljava ABC metode v poslovanju zahteva as in je
draga, ni potrebno, da jo takoj vpeljejo v celoti, ampak po delih. Lahko bi vzeli v prou evanje
le najpomembnejše stroške podjetja (tiste, ki so predmet zmanjševanja), za druge stroške pa bi
jo vpeljali kasneje.
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