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III 

POVZETEK 

Managerji se za uspešno in učinkovito obvladovanje organizacije poslužujejo različnih 

modelov kakovosti in uporabljajo različna orodja za merjenje uspešnosti in učinkovitosti. Eno 

takih orodij je tudi uravnoteženi sistem kazalnikov (angl. Balanced Scorecard), ki ga 

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS) v poslovnem planiranju uporablja od leta 

2015 dalje. Posebnost uvedbe nove metodologije je bila, da se k tradicionalnim finančnim 

kazalnikom za merjenje uspešnosti in učinkovitosti, dodajo še dodatni kazalniki, ki naj bi 

izhajali iz vizije in strategije delovanja Slovenske vojske (SV). V magistrski nalogi poskušamo 

raziskati, ali se nova metodologija izvaja skladno s teoretičnimi smernicami in kako izvajanje 

nove metodologije razumejo ključne osebe, udeležene v procesu poslovnega planiranja. S 

pomočjo polstrukturiranih intervjujev smo prišli do pomembnih ugotovitev, ki so predstavljena 

v empiričnem delu naloge. Na osnovi ugotovitev raziskave in na podlagi lastnih izkušenj so 

podana tudi priporočila managementu SV in predlogi za nadaljnje raziskovanje. 

Ključne besede: uravnoteženi sistem kazalnikov, kazalniki uspešnosti, poslovno planiranje, 

vizija, strategija, strateški cilji, strateški diagrami, polstrukturiran intervju. 

 

SUMMARY 

Managers use different quality models to successfully and effectively manage the organization 

and they use various tools to measure performance and efficiency. One of these tools is the 

Balanced Scorecard, which the Ministry of Defense (MoD) uses in business planning from 2015 

onwards. A special feature of the introduction of the new methodology was to add additional 

indicators to the traditional financial indicators for measuring performance and efficiency, 

which should be derived from the vision and strategy of the Slovenian Armed Forces (SAF). In 

the master's thesis, we are trying to explore whether the new methodology is being implemented 

in accordance with theoretical guidelines and how the key persons involved in business 

planning process understand the implementation of the new methodology. With the help of 

semi-structured interviews, we have come up with important findings and we present them in 

empirical part of the master's thesis. Based on the findings of the survey and based on our own 

experience, we give recommendations to the management of the SAF and proposals for further 

research. 

Key words: Balanced Scorecard, performance measures, business planning, vision, strategy, 

strategy objectives, strategy maps, semi-structured interview. 

UDK: 355.3(043.2) 
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1 UVOD 

Merjenje in presojanje sta predpogoja za uspešno in učinkovito obvladovanje organizacije, pri 

tem pa se managerji poslužujejo različnih modelov kakovosti in uporabljajo različna orodja. Po 

Kaplanu in Nortonu (2000) je uporaba učinkovitih metod merjenja uspešnosti nujna za celostno 

obvladovanje procesa poslovanja in doseganje dolgoročnih strateških ciljev. Za doseganje teh 

ciljev ni dovolj le tradicionalno merjenje uspešnosti s pomočjo finančnih kazalnikov, ampak so 

pomembni tudi nefinančni kazalniki, ki naj izhajajo iz vizije in strategije organizacije. Dodatni 

nefinančni kazalniki naj bi, poleg finančnega, organizacijo vodili proti zastavljenim strateškim 

ciljem. Ključni elementi pri tem so: vlaganje v zaposlene in njihov razvoj, izkoriščanje njihovih 

znanj, motiviranje zaposlenih za izboljšave in vzpostavitev odnosov s strankami (Kaplan in 

Norton 2001, 16-19). Tavčar (2008, 411) navaja, da so merila uspešnosti povezana s temeljno 

usmeritvijo organizacije, ki jo odraža sprejeta vizija. Po njegovem mnenju je smiselno izbrati 

omejeno število meril, ki jih je lahko dojemati in se nanašajo na najpomembnejša področja 

delovanja organizacije. Janeš (2012a) pa meni, da je povezava področij in vidikov poslovanja 

z vizijo in strategijo edinstvena za vsako organizacijo posebej ter ključna pri postavljanju 

sistema merjenja, zato se tudi merila uspešnosti v profitnih organizacijah razlikujejo od meril 

uspešnosti v neprofitnih organizacijah oziroma v organizacijah v javnem sektorju.  

Enega od pristopov, ki zagotavlja celovitost in preglednost nad učinkovitostjo poslovanja, 

predstavlja uravnotežen sistem kazalnikov (angl. Balanced Scorecard - BSC). To metodo sta 

razvila in prva predstavila Kaplan in Norton leta 1992 v reviji Harvard Business Review. Prišla 

sta do ugotovitev, da je spremljanje poslovanja v računovodstvu pomanjkljivo, saj sama 

uporaba finančnih kazalnikov zagotavlja le kratkoročno ne pa tudi dolgoročne uspešnosti 

organizacije. Predlagala sta uporabo nove metode za merjenje napredka organizacije, to je 

uravnoteženi sistem kazalnikov (Kaplan in Norton 2000, 19). Po njunem mnenju je učinkovit 

le skladen in uravnotežen sistem smotrov in meril uspešnosti, ki ohranja tradicionalne finančne 

kazalnike za merjenje pretekle uspešnosti in jih dopolnjuje s kazalniki doseganja prihodnje 

uspešnosti. Vse skupaj pa mora izhajati iz vizije organizacije in njene strategije. Uspešnost 

poslovanja neke organizacije se tako meri s štirimi vidiki: s finančnim vidikom, z vidikom 

poslovanja s strankami, vidikom notranjih poslovnih procesov ter vidikom učenja in rasti 

(Kaplan in Norton 1996, 2000, 2001, 2004a, 2004b, 2008; Niven 2003; Tavčar 2008; Nagode 

2010; Rohm in drugi 2013; Krisper in Rožanec 2015 in Janeš 2015). Največja prednost tega 

sistema v primerjavi z drugimi pristopi ali metodami je sposobnost povezati različne vidike 

poslovanja organizacije - tako finančne in nefinančne vidike, kot tudi notranje in zunanje vidike 

(Janeš 2012b). Uravnoteženi sistem kazalnikov tako poudarja pomen vizije, kazalniki za 

posamezne cilje pa sporočajo, kaj je v organizaciji pomembno v danem trenutku. Merjenje na 

tak način ni le poročanje o preteklosti, kar je bila značilnost finančnega načrta, ampak je tudi 

ustvarjanje smernic za prihodnost, saj na podlagi izbranih kazalnikov izvemo, kaj je pomembno 

za organizacijo (Kaplan in Norton 2001, 36-37).  
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1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Ministrstvo za obrambo RS (MORS) je kot organizacija v javni upravi eden od proračunskih 

uporabnikov iz proračuna Republike Slovenije (RS). Merjenje uspešnosti in učinkovitosti 

poslovanja ministrstev in drugih državnih organov ter ostalih organizacij javnega sektorja 

izhaja iz normativnih aktov s področja javnih financ. Ti določajo, da morajo proračunski 

uporabniki v procesu sprejemanja državnega proračuna RS oblikovati razvojne cilje in 

vzpostaviti sistem kazalnikov, s katerimi merijo uspešnost in učinkovitost. Eden izmed 

instrumentov za izvajanje k rezultatom usmerjenega proračunskega procesa1 je programska 

struktura proračuna RS, ki vsebuje politike, programe in podprograme, opredeljene z 

določenimi cilji in kazalniki (Štefe 2010, 46-47). MORS kot proračunski uporabnik mora vse 

te elemente opredeliti v svojem finančnem načrtu in poslovnem planu.2 Merjenje uspešnosti in 

učinkovitosti zgolj na podlagi finančnih kazalnikov je MORS izvajal vse do leta 2014, ko je 

vodstveni kader presodil, da bi bilo potrebno v proces načrtovanja in izdelave poslovnega plana 

vključiti tudi nefinančne kazalnike, ki bi izhajali iz vizije in strategije posamezne organizacije 

znotraj MORS-a.  

Na podlagi raziskave,3 ki je pokazala, da je v domači in tuji javni upravi med najbolj 

uporabljenimi vodstvenimi orodji polega evropskega modela odličnosti EFQM (angl. European 

Foundation for Quality Management) in posebnega ocenjevalnega okvirja za organizacije v 

javnem sektorju CAF (angl. Common Assessment Framework) tudi »uravnotežen sistem 

kazalnikov«, so na MORS-u presodili, da je to orodje najbolj ustrezno za merjenje uspešnosti 

in učinkovitosti tako ministrstva kot tudi organov v njegovi sestavi. Menili so, da je metoda 

uravnoteženega sistema kazalnikov bolj prilagodljiva specifikam posameznih organizacij 

znotraj MORS-a, omogoča lažje povezovanje dolgoročnih in srednjeročnih ciljev s proračuni 

oz. razpoložljivimi viri ter izvedbo najprej na strateški ravni in nato postopno vključevanje 

nižjih ravni (MORS 2013).  

Sistem uravnoteženih kazalnikov je povezan tudi s tem, da želimo zadovoljiti tako notranje kot 

zunanje vplivne deležnike organizacije. Neely, Adams in Kennerley (2002, 3 po Janeš 2015, 

100) ugotavljajo, da je sistem uravnoteženih kazalnikov uravnotežen takrat, ko upošteva 

finančne in nefinančne, notranje in zunanje ter kratkoročne in dolgoročne vidike kot tudi 

interese deležnikov organizacije. Uravnoteženost je dokončno omogočil šele sistem kazalnikov 

                                                 
1 Republika Slovenija je že leta 2001 uvedla nov model upravljanja v javnem sektorju in razvila metodo 

za revidiranje k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa (angl. performance 

budgeting). Skladno s tem je Računsko sodišče RS leta 2010 izdalo Revizijski priročnik: k ciljem in 

rezultatom usmerjeni proračunski proces. Ob zaključku izvajanja državnega proračuna RS morajo 

proračunski uporabniki Ministrstvu za finance, Vladi RS in Državnemu zboru RS poročati o doseganju 

zastavljenih ciljev. 
2 V terminologiji načrtovanja obstaja veliko izrazov in definicij. V tem magistrskem delu bomo 

uporabljali izrazoslovje: poslovni plan (poslovni načrt) in poslovno planiranje (poslovno načrtovanje). 
3 2GC Active Management. 2013. Balanced Scorecard Usage Survey 2013 Summary of Findings. 

Https://2gc.eu/survey. 
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3. generacije, saj je v sistemu kazalnikov 2. generacije prihajalo do težav v razhajanju pogledov 

vršnih managerjev. Te težave so spodbudile nastanek izboljšave, ki se je oblikovala v Izjavo o 

namenu (angl. Destination Statement) in je omogočala lažje oblikovanje strateških diagramov. 

Izjava o namenu je še dodatno razdeljena na več kategorij, kot so: pričakovanja deležnikov in 

finančni viri, organizacija in kultura, strateška partnerstva ter procesi in zmožnosti (Janeš 2015, 

94). Kazalniki poslovanja, postavljeni na tak način, podpirajo razumevanje in izpolnjevanje 

ciljev organizacije iz vidika managerjev ter notranjih in zunanjih deležnikov organizacije 

(Agostino in Arnaboldi 2011, 102 po Janeš 2015, 13). Na podlagi teh ugotovitev je MORS leta 

2014 pričel v poslovno planiranje postopoma uvajati uravnotežen sistem kazalnikov 3. 

generacije kot nadgradnjo na že obstoječi sistem finančnih kazalnikov. Skladno s poslovnim 

planom MORS-a je uravnotežen sistem kazalnikov v svojem poslovnem planu pričel izvajati 

tudi Generalštab Slovenske vojske (GŠSV) kot najvišji vojaški vodstveni in strokovni organ 

Slovenske vojske (SV).  

Prvič se je ta metoda uporabila v Poslovnem planu SV leta 2015 za načrtovalno obdobje 2016-

2017 in je predstavljala novost na področju poslovnega planiranja v vojaški organizaciji. 

Raziskav, ki bi preučevale in analizirale uporabo uravnoteženega sistema kazalnikov kot 

metode za merjenje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja v SV, še ni. Razumevanje te metode 

v procesu načrtovanja ključnih nalog in spremljanje kazalnikov za doseganje ciljnih vrednosti 

iz vizije SV predstavlja izziv tako za vodstvo (management)4 kot za poslovne planerje na vseh 

treh ravneh delovanja - strateški, operativni in taktični. Glede na opisano je smiselno raziskati, 

ali je bila metoda uravnoteženega sistema kazalnikov že uvedena v delovni proces načrtovanja. 

V naši raziskavi nas bodo zanimali tudi drugi dejavniki, kot so: potreba po uporabi metode 

uravnoteženega sistema kazalnikov v procesu poslovnega planiranja, pomen uvajanja 

nefinančnih kazalnikov v SV, razumevanje poslovnih planerjev o načinu uporabe te metode in 

mnenje udeležencev raziskave o potrebi po nagrajevanju odgovornih oseb v skladu s stopnjo 

doseganja ciljnih vrednosti uravnoteženega sistema kazalnikov 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja magistrske naloge 

Osnovni namen naloge je raziskati, kako se je metoda uravnoteženega sistema kazalnikov 

vpeljala v proces poslovnega planiranja v SV; preučiti in analizirati dejavnike, ki vplivajo na 

uspešnost organizacije in na osnovi ugotovitev iz raziskave predlagati managementu, na kakšen 

način bi lahko še učinkoviteje izvajali merjenje uspešnosti v vojaški organizaciji. 

V teoretičnem delu smo proučili domačo in tujo obstoječo literaturo s področja merjenja 

uspešnosti organizacij s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov ter na podlagi teoretičnih 

                                                 
4 Management v SV tvorijo vodstvo GŠSV na strateški ravni ter poveljniški kader na operativni in 

taktični ravni. 
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izhodišč prikazali koncept in osnovne značilnosti uravnoteženega sistema kazalnikov pri 

strateškem načrtovanju in vodenju organizacij.  

S pomočjo empirične raziskave smo poskušali ugotoviti, kako se izvaja metoda uravnoteženega 

sistema kazalnikov; kakšen pomen pripisujejo intervjuvanci merjenju uspešnosti in 

učinkovitosti lastnih enot; kako razumejo merjenje uspešnosti glede na vizijo in strategijo 

organizacije ter kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na boljšo učinkovitost in uspešnost 

organizacije. 

Cilji magistrske naloge so: 

 pregledati in proučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja merjenja uspešnosti z 

uporabo metode uravnoteženega sistema kazalnikov; 

 predstaviti proces poslovnega planiranja v SV, oblikovanja ciljev za doseganje poslanstva 

organizacije in skladnosti zastavljenih ciljev glede na strategijo razvoja SV; 

 predstaviti kazalnike oziroma standarde uspešnosti za merjenje doseganja zastavljenih 

ciljev v SV; 

 na podlagi polstrukturiranih intervjujev opraviti raziskavo med vodilnim kadrom in 

poslovnimi planerji na strateški in operativni ravni planiranja; 

 analizirati ugotovitve iz raziskave in podati predloge za povečanje učinkovitosti merjenja 

z metodo uravnoteženega sistema kazalnikov. 

Za potrebe raziskave o uporabi uravnoteženega sistema kazalnikov kot metode za merjenje 

uspešnosti in učinkovitosti poslovanja v SV smo na podlagi teoretičnih izhodišč zasnovali 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Kakšen pomen pripisuje management v SV merjenju in presojanju uspešnosti ter kako vidi 

potrebo po uporabi metode uravnoteženega sistema kazalnikov v tem procesu?  

R2: Kateri dejavniki po mnenju managementa v SV največ pripomorejo k uspešnosti in 

učinkovitosti delovanja SV? 

R3: Kakšno je razumevanje poslovnih planerjev o uvajanju dodatnih nefinančnih kazalnikov v 

delovni proces načrtovanja in izdelave poslovnega plana SV? 

R4: Kakšna je potreba po nagrajevanju managementa SV na podlagi stopnje doseganja ciljnih 

vrednosti uravnoteženega sistema kazalnikov?  

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 
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V teoretičnem delu smo uporabili metodo zbiranja podatkov iz razpoložljive literature s 

področja merjenja uspešnosti in učinkovitosti, primarnih in sekundarnih virov (knjige, članki 

in druga razpoložljiva strokovna literatura) ter internega gradiva MORS-a, kjer smo se bolj 

podrobno omejili na uravnoteženi sistem kazalnikov, metodo kompilacije, s katero smo 

povzemali ugotovitve in sklepe drugih avtorjev, tako domačih kot tujih, in metodo komparacije, 

kjer smo primerjali različna spoznanja in ugotovitve domačih in tujih strokovnjakov z 

obravnavanega področja merjenja uspešnosti organizacij.  

V empiričnem delu smo uporabili metodo analize podatkov, ki smo jo izvedli na podlagi 

kvalitativne raziskave iz opravljenih polstrukturiranih intervjujev, kot jo opredeljujejo 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 111), in preverili teoretična izhodišča v praksi. 

Z metodo polstrukturiranega intervjuja smo pridobili poglobljen vpogled v poslovno planiranje 

v SV, mnenja in poglede strokovnjakov na proces izvajanja poslovnega planiranja in merjenja 

uspešnosti s pomočjo metode uravnoteženega sistema kazalnikov ter razumevanje poslovnih 

planerjev o uporabi te metode. Za potrebe raziskave smo izbrali namenski vzorec treh skupin s 

po tremi pripadniki, ki so odgovorni bodisi za vodenje sektorja (enote) ali pa so strokovnjaki iz 

poslovnega planiranja v SV. Skupine predstavljajo različne vire, ki zajemajo strateško in 

operativno raven delovanja SV. Vsi pripadniki SV, ki so sodelovali v polstrukturiranemu 

intervjuju, so odgovarjali na enaka usmeritvena vprašanja.  

Vsem udeležencem intervjujev je bila zagotovljena anonimnost sodelovanja, saj smo jih 

poimenovali s črkami A, B, C… Pred izvedbo intervjujev smo pridobiti soglasje ustreznih služb 

na GŠSV za izvedbo intervjujev,  vse udeležence pa smo vnaprej pisno obvestili o vsebini in 

namenu intervjuja. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Ena od omejitev pri obravnavanju problema se nanaša na pripravo predloga kazalnikov, kjer je 

treba upoštevati dejstvo, da del kazalnikov nosi oznako stopnje tajnosti. To pomeni, da so ti 

kazalniki lahko uporabljeni le za potrebe notranjega merjenja in spremljanja doseganja 

zastavljenih ciljev, ne morejo pa biti uporabljeni v javni obrazložitvi finančnega načrta MORS-

a. Pri obravnavanju problema smo se omejili samo na javno dostopne vire.  

Ravno tako so vse informacije, ki se nanašajo na izgradnjo vojaških zmogljivosti za potrebe 

Nata in zmogljivosti, ki so namenjene za zaščito sil SV, zaupne narave in nosijo oznako stopnje 

tajnosti, zato teh informacij pri obravnavanju problema nismo mogli uporabiti. 

Zaradi majhnega števila strokovnjakov v SV je vzorec majhen, kar je razlog, da smo namesto 

kvantitativne raziskave uporabili kvalitativno raziskavo. Prav majhno število udeležencev je 

tudi povod za izbiro metode raziskovanja s pomočjo intervjujev kot ene izmed metod 

pridobivanja podatkov na podlagi namenskega vzorca. 
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Zaradi izvajanja intervjujev je bil čas v raziskavi omejen na dosegljivost strokovnjakov s 

področja poslovnega planiranja v delovnem času, težavo pa je predstavljala tudi njihova 

dosegljivost zaradi službenih obveznosti tako doma kot v tujini.  

Ugotovitev, do katerih smo prišli s pomočjo raziskave, zaradi omejitev ne moremo posploševati 

na celotno javno upravo. 
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2 NASTANEK IN RAZVOJ SISTEMA MERIL UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI 

POSLOVANJA 

Potreba po učinkovitem merjenju uspešnosti podjetij se je pojavila in razvila predvsem v 

20. stoletju z razvojem številnih podjetij in z razmahom proizvodnje dejavnosti (Janeš 2012b). 

V ospredju so bili materialni dejavniki, s katerimi se je ukvarjala predvsem stara tako 

imenovana klasična ekonomija. Z razvojem utilitarizma, marginalizma, neoklasične ekonomije 

z idejo o mejnih koristih in kasneje s keynesijanstvom, ki je povezovalo procese v 

mikroekonomiji in makroekonomiji, je prihajalo do vedno manjših potreb po merjenju 

materialnih dejavnikov, v ospredje pa je stopala vedno večja veljava nematerialnih dejavnikov 

(Tavčar 2011, 59).  

V preteklih stotih letih se je razvilo in uveljavilo veliko modelov merjenja poslovanja. Nekateri 

se niso uspeli dovolj uveljaviti, veliko pa se jih je obdržalo in razvijalo dalje. Managerji so pri 

tem uporabljali različna orodja. Zaradi vpliva globalizacije in konkurenčnosti v informacijski 

dobi, so čedalje bolj posvečali pozornost razvoju svojih organizacij in dejavnikom za njihovo 

uspešnost. Kot ugotavlja Tavčar (2011, 66), se je razvila dolga vrsta modelov, metod in 

pristopov, najprej na ravni posameznih organizacij in panog, kasneje pa tudi v širšem merilu. 

Razlog je predvsem v tem, da se je primerjalo organizacije in panoge med seboj in v končni 

fazi tudi v primerjanju politike do njih.  

Ker je to področje kljub mnogim publikacijam dokaj nepregledno, vseh vsebin in pristopov ne 

bo mogoče zajeti, zato se bomo v nadaljevanju le v grobem seznanili z najpomembnejšimi 

razvojnimi mejniki uvajanja različnih sistemov merjenja poslovanja in obvladovanja kakovosti. 

2.1 Zgodovinski pregled razvoja sistema merjenja poslovanja 

Kaplan in Norton (2000, 33) navajata, da lahko začetke beleženja finančnih poslov najdemo že 

v knjigovodskih listinah, ki so jih pred tisočletji uporabljali Egipčani, Feničani in Sumerci kot 

pripomoček za lažje sklepanje kupčij. V dobi odkritij, nekaj stoletij pozneje, so se dejavnosti 

na področju svetovnega trgovanja merile in nadzirale v poslovnih knjigah po načelu dvojnega 

knjigovodstva. Janeš (2015, 77) ugotavlja, da se je management poslovanja na področju 

današnje Evrope v 13., 14. in 15. stoletju pojavljal v različnih oblikah. Nadaljevanje svojega 

razvoja je doživljal v 18. in 19. stoletju s prvo in drugo industrijsko revolucijo ter v 20. stoletju 

s Taylorjevim konceptom znanstvenega managementa. 

Razvoj sistema merjenja oz. začetki uvajanja sistema meril in standardov uspešnosti v 

poslovanju organizacij segajo v leto 1925, ko se je management organizacij praviloma nanašal 

na kratkoročne vidike poslovanja, pri tem pa je upošteval le podatke iz preteklosti, vezane na 

takratno računovodsko poslovanje (Bititci 1994 po Janeš 2015, 77). V tem obdobju so 

managerji vso pozornost večinoma usmerjali samo na vidike, ki so jih bili zmožni in so jih znali 
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meriti. Tu mislimo predvsem na finančni vidik za nadzor prihodkov iz poslovanja, ki so bili 

običajno povezani z donosnostjo organizacije. Kazalnik donosnosti investicij (ROI) sta razvili 

korporaciji General Motors in Dupont s tako imenovano Dupontovo piramido finančnih 

kazalnikov kot načinom merjenja za podjetja z več poslovnimi enotami (Kaplan in Norton 

2001, 37; Janeš 2012a, 57; 2015, 77). Nefinančnim vidikom, kot so: vidik poslovanja s 

strankami, vidik učenja in rasti ter vidik poslovnih procesov, kjer bi opredelili ključne notranje 

procese organizacije, niso posvečali dovolj pozornosti in so bili tako rekoč zanemarjeni. 

V 50. letih prejšnjega stoletja je bila v Franciji vzpostavljena nadzorna plošča (fran. tableau de 

bord), ki je predstavljala enega prvih sistemov uravnoteženih meril in je hkrati omogočala 

povezovanje vizije, poslanstva in strategije. Zajemala je tako dolgoročne kot kratkoročne cilje 

in vzročno posledične povezave med posameznimi merili (Pezet 2009 po Janeš 2012a, 58; 

2015, 78). Po Kaplanu in Nortonu (2000, 41) je francoska nadzorna plošča narejena kot pomoč 

zaposlenim pri »krmarjenju« podjetja z opredelitvijo ključnih dejavnikov uspeha - predvsem 

tistih, ki jih je moč izmeriti kot fizične spremenljivke. Pezet (2009, 104) pa je definirala 

francosko nadzorno ploščo kot sistem kazalnikov, katerih namen je bil spremljanje in izvajanje 

gospodarske dejavnosti in posameznikovih vedenj v organizaciji na način, ki je bil skladen s 

poslovno strategijo organizacije. Na splošno je nadzorna plošča veljala kot dodatek k finančnim 

in računovodskim ukrepom, kjer je bilo potrebno v enem dokumentu (list papirja - danes bi bila 

to elektronska preglednica) zbrati kvantitativne in kvalitativne podatke kot tudi finančne 

podatke. 

V 60. letih prejšnjega stoletja so managerji za lažje odločanje uporabljali za tisto obdobje 

inovativen sistem, to je Sistem za načrtovanje, programiranje in proračun (angl. Planning, 

Programming and Budgeting System - PPBS). Ta sistem je uvajala ameriška vlada, oblikovan 

pa je bil kot analitično usmerjevalno orodje in namenjen ameriškemu obrambnemu ministrstvu. 

Ker ta sistem ni vzbudil preveč zanimanja v javnosti, je zanimanje zanj v 70. letih povsem 

usahnilo (Frank 1973 po Janeš 2012a, 58; 2015, 78). 

V 70. letih prejšnjega stoletja se razvije Parkerjev pristop (1979), ki je bil še najbolj primeren 

za velike organizacije z oddelčno ali sektorsko organiziranostjo oziroma z več poslovnimi 

enotami, kjer so se operacije izvajale ločeno (Janeš 2012a; 2015). Kot navaja Janeš (2012a, 58; 

2015, 79), ga Parker poimenuje Uravnotežen pogled na operacije organizacije, s katerim je 

bilo omogočeno obravnavanje množice ciljev, ki si jih po pravilu postavi vsaka organizacija 

zase. V strokovni literaturi je mogoče zaslediti tudi izraz merjenje sektorske učinkovitosti (angl. 

Divisional Performance Measurement) (Drury in El-Shishini 2005). V zvezi s tem pristopom 

Drury in El-Shishini (2005, 16) ugotavljata, da je ta pristop prioritetno meril sektorsko finančno 

učinkovitost. Imel je to slabost, da se je osredotočal le na kratkoročno obdobje, zato je to 

spodbujalo managerje, da so bili usmerjeni le na kratkoročno uspešnost organizacije. Pri tem 

navajata, da so finančni kazalniki tako imenovani zaostali kazalniki (angl. lagging indicators), 

saj pokažejo rezultate šele po preteku nekega obdobja. 
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V 70. letih dvajsetega stoletja sta se razvili še dve metodi, ki izvirata iz življenjske filozofije. 

Ta filozofija pravi, da bi morali vsak vidik življenja nenehno izboljševati, pri tem pa so ključni 

elementi kakovost, trud, udeležba vseh zaposlenih, pripravljenost zaposlenih na spremembe in 

sporazumevanje. Prva se imenuje Kaizen metoda5 in predstavlja japonski koncept upravljanja, 

ki si prizadeva za nenehne postopne izboljšave. Druga, ki se je razvila iz metode Kaizen, se 

imenuje metoda celovitega upravljanja kakovosti6 (angl. Total Quality Management - TQM), 

ki predvideva doseganje stalnih izboljšav s poudarkom na kakovosti na vseh področjih 

poslovanja in na delu zaposlenih. Ukvarja se s spremembo kulture podjetja v smislu vitke 

proizvodnje to je velike fleksibilnosti pri visoki kakovosti. Lahko bi rekli, da je TQM kultura 

in način vodenja organizacije, ki se osredotoča na zadovoljevanje kupca (Ivanko 2015, 335). 

V 80. letih dvajsetega stoletja sta managerska svetovalca Galloway in Waldron (1988a, b; 

1989a, b, po Janeš 2012a, 58; 2015, 79) razvila sistem stroškov kot funkcije časa, poznan kot 

računovodstvo proizvodnje7 (ang. Throughput Accounting). V istem desetletju se je oblikovala 

tudi metoda six sigma8, ki jo je prva v večji meri pričela uporabljati Motorola. Metoda temelji 

na osnovni ideji, da če imamo možnost izmeriti, koliko napak je bilo v procesu, lahko po nekem 

ključu začrtamo, kako jih sistematično odpraviti in se približati nič napakam oziroma kolikor 

je to mogoče se približati ničli (Ivanko 2015, 332-333).   

V začetku 90. let dvajsetega stoletja sta Kaplan in Norton (1992) predstavila novo metodo za 

merjenje napredka organizacije, ki sta jo poimenovala uravnotežen sistem kazalnikov9 (angl. 

Balanced Scorecard – BSC). Uravnotežen sistem kazalnikov sta razdelila na štiri ločene vidike: 

finančni vidik, kjer sta ohranila tradicionalne finančne kazalnike, vidik poslovanja s strankami, 

vidik notranjih poslovnih procesov ter vidik učenja in rasti (Kaplan in Norton 1996, 75). 

V istem obdobju, to je v začetku 90. let dvajsetega stoletja, je bil razvit še en pomemben sistem, 

ki ga organizacije pogosto uporabljajo še danes, predvsem v skandinavskih državah in v 

Združenem kraljestvu, tj. Evropski model poslovne odličnosti10 (angl. European Fundation for 

Ouality Management - EFQM). Javnosti je bil prvič predstavljen na Forumu v Parizu leta 1991. 

                                                 
5 Osnovna ideja Kaizen metode je odpravljanje dela, ki za odjemalca nima dodane vrednosti. Glavnim 

elementom v tej metodi so dali ime 7 izgub, ki jih kupec ne plača in jih želimo odpraviti (Ivanko 2015, 

332). 
6 Predvsem so glavne značilnosti TQM te, da se kakovost ne nanaša le na izdelke in storitve, ampak tudi 

na procese, delovne razmere in okolje (Ivanko 2015, 335). 
7 Funkcija časa predstavlja za vsa podjetja dobiček, s katerim se odzove na potrebe trga, medtem ko so 

stroški delovanja v kratkoročnem obdobju v večini že vnaprej določeni.   
8 Vsebuje pet korakov: preveri, definiraj, meri, analiziraj in izboljšaj. Posebnost te metode je v tem, da 

se ne osredotoči samo na napake v proizvodnji, ampak po enaki metodologiji rešuje tudi napake v 

režijskem delu. 
9 Bistvo je, da vsi ti kazalniki uspešnosti kot tudi cilji izhajajo iz vizije organizacije in njene strategije 

razvoja v prihodnosti (Kaplan in Norton 2000, 7-8). 
10 Model EFQM sestavlja devet meril, ki se delijo na dve področji: dejavnike in rezultate. Dejavniki nam 

povedo, kateri pristopi so najučinkovitejši pri doseganju rezultatov; rezultati pa nam povedo, kako 

uspešna je organizacija v primerjavi z drugimi Ivanko (2015, 355). 
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EFQM omogoča prvenstveno vzpostavitev celovitega sistema merjenja in stalnega 

izboljševanja vseh ključnih področij delovanja organizacije. Naslanja se predvsem na 

metodologijo RADAR matrike.11 Po drugi strani pa je to model, ki je zahteven za 

implementacijo, kar je prepoznano kot njegova pomanjkljivost (Janeš 2012a, 61; 2015, 82). 

Kasneje, v obdobju 1998 – 2000, je iz tega modela nastala izpeljanka za organizacije v javnem 

sektorju tako imenovani posebni ocenjevalni okvir (angl. Common Assessment Framework - 

CAF). Kot ugotavlja (Pevcin 2011, 105), je glavna prednost modela CAF integralnost, 

upoštevanje posebnosti upravnega poslovanja, primerljivost v evropskem okolju, njegova 

dostopnost, brezplačnost ipd. Kern Pipan in Leon (2013, 23) navajata, da model CAF vključuje  

9 enakih meril kot model EFQM, vendar pa vsebuje le 27 podmeril, ki niso ponderirana. Za 

razliko od modela EFQM, je metodologija pri uporabi modela CAF bistveno enostavnejša, zato 

so ga poimenovali tudi  »lahek« model, in sicer zato, ker ni matrike RADAR. 

Omeniti velja še standarde serije ISO 9000 (angl. International Organization for 

Standardization). Ti dajejo največji poudarek dokumentiranju notranjih procesov in notranjim 

presojam, kar še ne zagotavlja uspešnosti organizacije, ampak ima z uspešnostjo samo posredno 

povezavo. Kasneje se je razvila izboljšana različica ISO 9001:2000, ki poudarja procesni 

pogled na sistem vodenja kakovosti, v katerem je še posebej poudarjen proces nenehnih 

izboljšav. Namesto izpolnjevanja nenehnih standardnih zahtev so v tem modelu poudarjene 

prvine, ki so še posebej osredotočene na zadovoljstvo kupcev (Ivanko 2015, 336-337). 

Teorija in praksa sta razvili veliko različnih metod in sistemov za izboljšanje poslovanja 

organizacij. Vseh ni bilo mogoče zajeti in opisati. Mogoče pa velja omeniti še nekaj kasnejših 

pristopov, ki so se oblikovali po letu 2000. Tako Janeš (2015, 83-84) omenja pristope, kot so 

prizma delovanja, šest sigma, analiza paketa podatkov (ang. Data Envelopment Analysis – 

DEA), vitka proizvodnja, mreža izvajanja storitev ipd. Ivanko (2015, 341) pa omenja še  model 

Servqual12 (angl. Service Quality), ki predstavlja način merjenja neskladja med uporabnikovim 

zaznavanjem in njegovim pričakovanjem kakovosti storitve. 

2.2 Merjenje in presojanje uspešnosti poslovanja 

Po Tavčarju (2009, 483) sta merjenje in presojanje predpogoja za uspešno in učinkovito 

obvladovanje organizacije, ki je temeljna naloga managerjev. Pri tem se managerji poslužujejo 

                                                 
11 Točkovalna matrika RADAR je metoda vrednotenja, ki se uporablja za točkovanje vlog za evropsko 

nagrado za kakovost in za večino nacionalnih nagrad za kakovost v Evropi. V osrčju modela leži tako 

imenovana logika RADAR, ki jo sestavljajo naslednji elementi: Results (rezultati), Approach (pristop), 

Deployment (razširjenost pristopa), Assessment (ocenjevanje) in Review (pregled). Vir: op. cit. Kern 

Pipan (2004, 33). 
12 Razvili so lestvico za merjenje kakovosti storitev, sestavljeno iz petih dimenzij kakovosti: (1) fizični 

videz, (2) zanesljivost, (3) odzivnost, (4) zaupanje, znanje in ustrežljivost zaposlenih ter (5) empatija 

kot sposobnost vživeti se v vlogo uporabnika. 
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različnih modelov kakovosti in uporabljajo različna orodja, vendar pa se nobenega dogajanja v 

organizaciji ne da obvladovati, če ne vemo, kakšno je to dogajanje in kako veliko je. Merjenje 

in presojanje ter posledično korekcijsko ukrepanje sta nujni vsebini za obvladovanje 

organizacije. Tavčar (2008, 237) pri tem tudi meni, da imata merjenje in presojanje dvojni 

pomen – po eni strani je življenjsko pomembna dejavnost za obvladovanje organizacije, po 

drugi strani pa je občutljivo področje, saj ga zaposleni lahko dojemajo kot nezaupanje in nadzor.  

Tudi Kaplan in Norton (2000, 33) menita, da je merjenje pomembno, saj pravita: »Česar ne 

moreš izmeriti, ne moreš obvladovati.« Sistem merjenja poslovanja v organizaciji močno vpliva 

na vedenje zaposlenih in ljudi tako znotraj kot zunaj nje. Kaplan in Norton (2000, 157)  

ugotavljata, da mora biti namen vsakega merjenja in presojanja uspešnosti za uspešno izvajanje 

strategije organizacije motiviranje managerjev in vseh zaposlenih, saj na ta način saj lahko 

uresničujejo svoje cilje in namene. Managerji in zaposleni se tako lažje osredotočijo na ključne 

elemente in s tem uskladijo vlaganja, predloge in dejavnosti za doseganje strateških ciljev. 

Dessler (2001, 504 po Pak 2003, 9) pojmuje povratno kontrolo kot sistematičen proces 

upravljanja delovanja organizacije, ki je skladen s cilji in standardi in je načrtovan s poslovnim 

planom. Dessler pri tem razlikuje kontrolo vnaprej (preventivno kontrolo), sprotno kontrolo in 

povratno kontrolo (slika 1). Kontrola vnaprej se osredotoča na človeške in finančne vire, ki 

prihajajo v organizacijo; sprotna kontrola preverja tekoče dejavnosti zaposlenih v organizaciji; 

povratna kontrola pa se osredotoča na kakovost končnega proizvoda oziroma storitve. 

 

Slika 1: Model povratne kontrole 

Vir: Dessler 2001, 509 po Pak 2003, 9. 

Podobnega mnenja je Pučko (2008, 184), ki meni, da sta za uresničevanje strategij organizacije 

bistvenega pomena sistem nadziranja (kontrole) in proces nadziranja (kontroliranja), kjer je 

vzpostavljen sistem povratne kontrole (angl. Feedback), ki izhaja iz strateških ciljev. Povratna 

kontrola zahteva, da se poslovanje organizacije na sistematičen način meri z vzpostavitvijo 
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standardov in meril uspešnosti za pojave, ki jih hočemo meriti (rezultate ali stanja). S tem 

merimo dejanske dosežke, jih primerjamo s standardi in ugotavljamo kritične odmike.  

Po Mintzbergu (1979, 150) je namen merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja 

organizacije osredotočanje na končne rezultate, ki so pomembni za uresničevanje njenega 

poslanstva. Pri tem gre za sistematičen proces, kjer je potrebno vpeljati različne vrste splošnih 

standardov in opredeliti ključne cilje, skladno s proračuni in poslovnim načrtom, ki peljejo 

organizacijo proti zastavljenim ciljem. Uspešnost delovanja organizacije se tako meri skladno 

z opredeljenimi merili in standardi ter z vpeljanim sistemom povratne kontrole, ki ugotavlja 

primernost izhodnih rezultatov in jih primerja z veljavnimi standardi. 

Zakaj je merjenje tako pomembno, je nazorno poskušal prikazati Niven (2003, 3-4) na primeru 

nesrečnega zgodovinskega dogodka, ki se je zgodil oktobra 1707, ko je angleško ladjevje 

izgubilo skoraj celotno floto ladij. Tu ni šlo za kakšno pomembno pomorsko bitko, ampak za 

napako admirala Clowdisleya Shovella, ki je v temni in megleni noči narobe izračunal svojo 

pozicijo v Atlantskem oceanu in s svojim ladjevjem nasedel na čeri otočja Scilly na jugozahodni 

obali Anglije. V tej nesreči je izgubil štiri bojne ladje in skoraj 2000 članov posadke, kar je bilo 

v tistem času za tako pomorsko silo ponižujoče.  

Čeprav je bil koncept merjenja zemljepisne širine in dolžine poznan že od okoli 1. stoletja pr. 

n. št. naprej, pa nihče do 18. stoletja ni izdelal natančnega načina merjenja zemljepisne dolžine, 

kar pomeni, da nihče ni vedel, kako daleč na vzhod ali zahod potuje. Izkušen pomorščak, 

kakršen je bil Clowdisley Shovell, je svoj položaj le ocenjeval na podlagi povprečne hitrosti 

ladje ali pa na način, da je v morje vrgel hlod in izmeril čas, ki ga je hlod prepotoval od premca 

do krme. To, kar je povzročilo tako hudo katastrofo, ni bilo plod admiralove ignorance, ampak 

nezmožnost izmeriti nekaj, kar je sam dobro vedel, da je ključnega pomena – v tem primeru 

zemljepisno dolžino. 

Če to zgodbo prenesemo v današnji čas, potem lahko potegnemo vzporednico z današnjimi 

managerji, ki ravno tako »krmarijo« svoje organizacije na razburkanem morju globalnega trga. 

Konkurenčnost v informacijski dobi je velika, bitka za obstanek pa neizprosna, zato je zelo 

pomembno, da zna management izmeriti svojo konkurenčnost; da vzpostavi sistem merjenja 

učinkovitosti ter na podlagi meril in standardov obvladuje kakovost proizvodov ali storitev.  

Za dolgoročen obstoj organizacije je pomembno, da imajo managerji vizijo in iz nje izpeljano 

strategijo razvoja organizacije ter dolgoročne strateške cilje kot mehanizme za doseganje te 

strategije. 

2.3 Uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC) po Kaplanu in Nortonu 

V tem poglavju se bomo podrobneje seznanili z uravnoteženim sistemom kazalnikov, ki ga 

Kaplan in Norton (2000, 4) opredelita kot managerski sistem, ki usmerja energijo, sposobnosti 
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in znanja ljudi v organizacijah k doseganju dolgoročnih strateških ciljev in je po njunem mnenju 

mnogo več kot zgolj merilni sistem uspešnosti poslovanja organizacije. Uravnoteženi sistem 

kazalnikov je s svojo jasno začrtano usmerjenostjo na uresničevanje strategije zaobjel vse 

ključne vidike upravljanja in poslovanja, poslovno filozofijo in tudi nov pristop v komunikaciji. 

Osrednje gonilo delovanja uravnoteženega sistema kazalnikov je postavitev konkurenčne 

strategije; imeti zaposlene, ki jo razumejo in jim je jasna njihova vloga ter lociranje tistih virov, 

ki vodijo k uresničevanju zastavljenih ciljev.  

Pri nastajanju tega koncepta sta Kaplan in Norton več let sodelovala s številnimi managerji iz 

dvanajstih severnoameriških podjetij in prišla do spoznanja, da je velik poslovni uspeh podjetij, 

ki so uspešno izvedla uravnoteženi sistem kazalnikom, možno pojasniti z dejstvom, da je ta 

sistem najučinkovitejši prav v procesu sprememb. Uravnoteženi sistem kazalnikov managerjem 

definira merljive cilje, ki jih lahko dosegajo na svoji ravni. Doseganje teh ciljev je tudi osnova 

za sistem nagrajevanja, saj se zelo dobro ve, kdo in koliko je zaslužen za uspešno poslovanje 

organizacije in uresničevanje njenih ciljev (Kaplan in Norton 2000, 5). 

2.3.1 Nastanek in razvoj metode uravnoteženega sistema kazalnikov 

Uravnoteženi sistem kazalnikov (angl. Balanced Scorecard - BSC) sta razvila in prva 

predstavila Kaplan in Norton leta 1992 v reviji Harvard Business Review. Enoletno raziskavo 

z imenom Merjenje uspešnosti v organizaciji prihodnosti je sponzoriral Nolan Norton Institute. 

Vodja raziskave je bil David Norton, Robert Kaplan pa je bil v njej akademski svetovalec. 

Podlaga za raziskavo je bilo prepričanje, da so obstoječi finančni modeli, ki se zanašajo samo 

na računovodske kazalnike, že zastareli. Zanašanje samo na trenutno finančno uspešnost ovira 

podjetje, da se osredotoči na ustvarjanje prihodnje ekonomske vrednosti. Ugotovitve raziskave 

sta strnila v članku The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance (januar–

februar 1992). Uravnoteženi sistem kazalnikov sta razdelila na štiri ločene vidike na način, da 

sta ohranila finančne kazalnike, dodala pa še vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih 

procesov ter vidik učenja in rasti. Z uravnoteženim sistemom kazalnikov sta zajela ravnotežje 

med kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, med finančnimi in nefinančnimi kazalniki, med 

kazalniki z zamikom in vnaprejšnjimi kazalniki ter ravnotežje med zunanjimi in notranjimi 

kazalniki. Vsi ti kazalniki uspešnosti kot tudi cilji pa so izhajali iz vizije organizacije in njene 

strategije razvoja v prihodnosti (Kaplan in Norton 2000, 7-8).  

Do leta 1993 sta Kaplan in Norton prvenstveno sodelovala pri širitvi uporabe uravnoteženega 

sistema kazalnikov v podjetjih Rockwater in FMC Corporation. Ugotovitve pomena 

povezovanja sistema  kazalnikov s strategijo podjetja in pomen izbire kazalnikov, na katerih je 

temeljil strateški uspeh podjetij, sta leta 1993 opisala v članku revije Harvard Business Review 

z naslovom Putting the Balanced Scorecard to Work (september-oktober 1993).  
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Svoje sodelovanje v vlogi strateškega svetovalca pri uvajanju tega sistema sta do leta 1996 

razširila še na mnoga druga podjetja, kot so: Metro Bank, National Insurance, Kenyin Stores, 

Pioneer Petroleum ipd. Ugotovila sta, da so managerji v teh podjetjih uravnoteženi sistem 

kazalnikov uporabljali ne samo za pojasnjevanje strategije ampak tudi za njeno upravljanje. 

Uravnoteženi sistem kazalnikov je postal temeljni organizacijski okvir za pomembne 

managerske procese, kot so: določanje posamičnih in skupinskih ciljev, razporejanje virov, 

nagrajevanje, oblikovanje finančnega načrta, učenje in rast zaposlenih ter za načrtovanje in 

pridobivanje strateških povratnih informacij. Svoje ugotovitve sta leta 1996 strnila v tretjem 

članku v reviji Harvard Business Review z naslovom Using the Balanced Scorecard as a 

Strategic Management System (januar–februar 1996) (Kaplan in Norton 2000, 9). Kot sta 

ugotovila Kaplan in Norton (2000, 14), uravnoteženi sistem kazalnikov zagotavlja managerjem 

instrumente, ki jih potrebujejo za usmerjanje podjetja proti uspehu v prihodnosti. 

Janeš (2015, 90) pri tem še ugotavlja, da se uravnoteženi sistem kazalnikov osredotoča na 

procese, ki so najpomembnejši za dodajanje vrednosti za odjemalce in deležnike. Pri tem je 

ključno, da se za izvajane procese določi kazalnike, za katere je ugotovljeno, da so pomembni 

za določanje izidov procesov v prihodnosti. 

2.3.2 Uravnoteženi sistem kazalnikov kot strateški managerski sistem 

Managerji uporabljajo uravnoteženi sistem kazalnikov za preoblikovanje strategije svojega 

podjetja v specifične strateške cilje, saj jim zagotavlja obsežen okvir, ki pretvarja poslanstvo, 

vizijo in strategijo podjetja v cilje in kazalnike, razvrščene v štiri vidike – finančni vidik, 

poslovanje s strankami, notranje poslovne procese ter učenje in rast. Ti vidiki omogočajo 

usklajenost med kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, med načrtovanimi cilji in njihovo uspešno 

izvedbo ter med agresivnimi cilji in blažjimi subjektivnimi kazalniki. Bolj kot sistem nadzora 

se uravnoteženi sistem kazalnikov uporablja kot sistem za komuniciranje, obveščanje in učenje 

(Kaplan in Norton 2000, 36-37).  

Uravnoteženi sistem kazalnikov ohranja finančne kazalnike kot osnovno merilo uspešnosti 

managementa in poslovanja podjetja, hkrati pa poudarja bolj celovit skupek kazalnikov, ki 

sporočajo managementu, kaj je pomembno in povežejo trenutno stanje v podjetju z 

dolgoročnim finančnim uspehom (Kaplan in Norton 2000, 33; 2001, 36). Lahko bi rekli, da se 

je sistem merjenja uspešnosti razvil iz managerskega nadzornega sistema v strateški 

managerski sistem (slika 2, stran 15). 

 

 



 

15 

 

 

Slika 2: Uravnoteženi sistem kazalnikov kot strateški okvir delovanja 

Vir: Kaplan in Norton 2000, 24. 

 

Cilji uvajanja in uporabe uravnoteženega sistema kazalnikov kot strateškega managerskega 

sistema so (Kaplan in Norton 2000, 22; 30-31): 

 pojasnjevanje in preoblikovanje vizije in strategije, 

 posredovanje vizije vsem zaposlenim v organizaciji, 

 usklajevanje in povezovanje strateških ciljev in kazalnikov, 

 pretvarjanje poslanstva in strategije organizacije v oprijemljive cilje in kazalnike, 

 povezovanje strateških ciljev z dolgoročnimi cilji in letnimi poslovnimi plani, 

 načrtovanje, zastavljanje ciljev in usklajevanje strateških pobud, 

 izvajanje občasnih in sistematičnih strateških presoj, 

 pridobivanje strateških povratnih informacij in učenje iz izkušenj. 

Definiranje strategije je za organizacijo izrednega pomena, ključno pri tem pa je, da je povezana 

s poslanstvom (slika 3, stran 16), ki opredeljuje vzrok za nastanek organizacije in vizijo, ki je 

slika v prihodnosti (Kaplan in Norton 2001, 85). 
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Slika 3: Preoblikovanje poslanstva v želeni rezultat 

Vir: Kaplan in Norton 2001, 85. 

2.3.3 Povezovanje uravnoteženega sistema kazalnikov s strategijo podjetja 

Namen vsakega sistema merjenja uspešnosti mora biti motiviranje managerjev in zaposlenih, 

katerih težnja je uspešno izvajanje strategije organizacije. Uravnoteženi sistem kazalnikov je 

orodje, ki omogoča posredovanje strategije preko finančnih in nefinančnih kazalnikov. Z njim 

se opisuje vizijo prihodnosti celotne organizacije. Oblikuje se holističen model strategije, kjer 

lahko vsi zaposleni vidijo, kako lahko prispevajo k uspehu organizacije. Če organizacija 

pravilno opredeli cilje in kazalnike, lahko z veliko verjetnostjo načrt uspešno izpelje, v 

nasprotnem primeru so bile vse spodbude in investicije zaman (Kaplan in Norton 2000, 157). 

Kaplan in Norton (2000, 49) tako menita, da je uravnoteženi sistem kazalnikov v prvi vrsti 

mehanizem za izvajanje strategije in ne mehanizem za oblikovanje strategije. Strategijo 

organizacije mora tudi izražati, ne samo iz nje izvirati. Osnovni namen uravnoteženega sistema 

kazalnikov je preoblikovanje strategije organizacije v specifične cilje in kazalnike ter 

spremljanje izvajanja strategije v prihodnjih obdobjih. Povezovanje uravnoteženega sistema 

kazalnikov s strategijo podjetja je po mnenju Kaplana in Nortona (2000, 85) mogoče izvesti s 

tremi metodami, in sicer kot: 

 vzročno-posledična razmerja, 

 rezultate in gibala uspešnosti poslovanja, 

 povezovanje finančnih kazalnikov. 
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Vzročno-posledična razmerja lahko opišemo z zaporedjem stavkov »če-potem«, saj je strategija 

organizacije niz hipotez o vzrokih in posledicah. Ustrezno sestavljen sistem kazalnikov mora 

izražati strategijo organizacije preko vzročno-posledičnih razmerij, v katerem morajo biti jasna 

razmerja (hipoteze) med cilji in kazalniki različnih vidikov. Če vzamemo za primer prodajno 

usposabljanje in višje dobičke, potem lahko njuno povezavo opredelimo z naslednjim 

zaporedjem hipotez (Kaplan in Norton 2000, 159): 

Če zaposlene izobražujemo o izdelkih, potem bodo bolje poznali vse izdelke, ki jih prodajamo. Če 

bodo zaposleni bolje poznali izdelke, potem se bo povečala njihova prodajna uspešnost. Če se bo 

povečala prodajna uspešnost, potem se bo povečala povprečna marža prodanih izdelkov. 

Rezultati in gibala uspešnosti poslovanja so vnaprejšnji kazalniki in so običajno za vsako 

organizacijo drugačni, ker ima vsaka organizacija svoje značilnosti in posebnosti pri izvajanju 

strategije. Dober uravnoteženi sistem kazalnikov mora vsebovati splet kazalnikov rezultatov 

(kazalniki z zamikom) in gibal poslovanja (vnaprejšnji kazalniki), ki so prilagojeni strategiji 

organizacije (Kaplan in Norton 2000, 160). 

Povezovanje finančnih kazalnikov in kazalnikov doseženih rezultatov, kot sta dobičkonosnost 

poslovnih sredstev ali ekonomska dodana vrednost (EVA), z ostalimi cilji (npr. izboljševanje 

poslovanja s strankami, izboljševanje notranjih poslovnih procesov, usmerjanje zaposlenih v 

učenje in razvoj ipd.), je za organizacijo izrednega pomena. To pomeni, da mora uravnotežen 

sistem kazalnikov še vedno temeljiti na rezultatih, še posebej finančnih. Vzročne poti, ki 

izvirajo iz vseh kazalnikov uravnoteženega sistema, pa morajo biti povezane s finančnimi cilji 

(Kaplan in Norton 2000, 160). 

Tudi Cokins (2006, 72-73) ugotavlja, da so finančni kazalniki (tj. kazalniki z zamikom) in ostali 

trije, ki so sestavljeni tako iz kazalnikov z zamikom kot iz vnaprejšnjih kazalnikov, v 

medsebojni vzročno-posledični povezavi. Kazalniki z zamikom krepijo usklajevanje in 

doseganje krovnih strateških ciljev, kar pomeni, da ti kazalniki pogosto postanejo vnaprejšnji 

kazalniki strateških ciljev ali pa vsaj vplivajo nanje. 

2.4 Vidiki uravnoteženega sistema kazalnikov 

Po mnenju Kaplana in Nortona štirje vidiki uravnoteženega sistema kazalnikov načeloma 

pokrivajo vsa področja delovanja in poslovanja, s katerimi se srečujejo organizacije v današnjih 

časih. Prišla sta do ugotovitev, da so se v večini podjetij in v najrazličnejših dejavnostih ti štirje 

vidiki izkazali za utemeljene. Poudarjata pa, da jih je potrebno obravnavati kot predlogo in ne 

kot šablono, saj ne obstaja matematični teorem o tem, da so ti štirje vidiki tako potrebni kot tudi 

zadostni. Odvisno od okoliščin v panogi in zastavljene strategije ter od specifičnosti delovanja 

organizacije lahko management doda še enega ali več dodatnih vidikov. Cilj uravnoteženega 

sistema kazalnikov je na podlagi rezultatov in gibal uspešnosti ustvariti konkurenčno prednost 

organizaciji ter priložnost za njen prodor in uspeh (Kaplan in Norton 2000, 46). 
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Sama ideja uravnoteženega sistema kazalnikov je enostavna za predstavitev, saj je njegova 

postavitev kvalitativna, vendar jo je zaradi tega težko kvantificirati. Kaplan in Norton sta idejo 

razvila na primerih dvanajstih organizacij in se tako izognila matematičnemu modelu (Janeš 

2015, 91). V uravnoteženem sistemu kazalnikov cilji in kazalniki uspešnosti izhajajo iz vizije 

in strategije ter so preko zaporedja vzročno-posledičnih povezav razvrščeni v štiri vidike (Slika 

4): finančni vidik, vidik poslovanja  s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov ter vidik 

učenja in rasti (Kaplan in Norton 2000, 21). 

Na sliki 4 lahko vidimo, da gre pri modelu uravnoteženega sistema kazalnikov za strategijo 

organizacije, ki je zbirka hipotez o vzrokih in posledicah ter se mora prepletati z vsemi štirimi 

vidiki uravnoteženega sistema kazalnikov. Pravilno sestavljen uravnotežen sistem kazalnikov 

bi tako moral opisovati strategijo organizacije; moral bi določiti in izrecno opredeliti zaporedje 

hipotez z vzročno-posledičnimi razmerji med kazalniki rezultatov in standardi uspešnosti, ki 

neposredno vplivajo na gibala uspešnosti poslovanja organizacije. 

 

 

Slika 4: Uravnoteženi sistem kazalnikov kot okvir za preoblikovanje strategije v dejanja 

Vir: Kaplan in Norton 1996, 76; 2000, 24. 
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2.4.1 Finančni vidik 

Kazalniki finančne uspešnosti pokažejo, ali izvajanje strategije v organizaciji prispeva h 

končnemu izboljšanju. Finančni cilji so običajno povezani z donosnostjo organizacije, ki se 

lahko izraža skozi dobičkonosnost poslovnih sredstev, prihodke iz poslovanja ali pa z 

ekonomsko dodano vrednostjo (Kaplan in Norton 2000, 37). Pri tem morajo finančni kazalniki 

igrati dvojno vlogo: (1) določati morajo finančno uspešnost, ki se pričakuje od zastavljene 

strategije in (2) nastopati v vlogi finančnih ciljev za vse splošne cilje vseh drugih vidikov 

uravnoteženega sistema kazalnikov (Kaplan in Norton 2000, 58). 

Finančni kazalniki se lahko precej razlikujejo na vsaki izmed razvojnih stopenj življenjskega 

cikla organizacije, kot so npr. rast, zrelost in upadanje (Kaplan in Norton 2000, 58-59): 

 Obdobje rasti zajema tiste organizacije, ki so šele na začetku svojega delovanja. Za svoj 

zagon morajo velik del sredstev vložiti v razvoj novih izdelkov ali storitev, v širitev 

proizvodnje, izgradnjo operativnih zmogljivosti, vlagati v infrastrukturo in razširjati 

distribucijske mreže ipd. Splošni finančni cilj pri takih organizacijah bi lahko bil npr. delež 

stopnje rasti prihodkov in delež rasti prodaje na ciljnih trgih.  

 Stopnja zrelosti predstavlja organizacije, ki so še vedno privlačne za vlaganja in 

investiranje, vendar pa morajo dosegati visoke donose vloženega kapitala. Splošni finančni 

cilj bi bil lahko stopnja tržnega deleža oziroma dobičkonosnost, kjer se meri dohodek od 

poslovanja ali pa bruto dobiček. Uspešnost poslovanja se v tem primeru lahko oceni skozi 

kazalnike, kot so: donosnost naložbe (ROI),13 dobičkonosnost poslovnih sredstev 

(ROCE)14 ali pa z ekonomsko dodano vednostjo (EVA).15   

 Organizacije v stopnji upadanja ne vlagajo več v svoj razvoj, temveč le toliko, da 

vzdržujejo svojo opremo in zmogljivosti. Glavni cilje je dosegati rezultate iz prejšnjih dveh 

obdobij in doseči čim večjo možno mero vračanja denarja nazaj v organizacijo. Splošni 

finančni cilj pri takih organizacijah bi bil lahko denarni tok iz poslovanja (pred 

amortizacijo) ali pa zmanjšanje potreb po obratnih sredstvih  

Biloslavo (2008, 177) še navaja, da kazalniki, ki sodijo v finančni okvir, pokažejo organizaciji, 

ali ta izvaja dejavnosti skladno s strategijo, pa tudi ali je strategija primerna glede na spremembe 

v zunanjem in notranjem okolju organizacije. Ti finančni kazalniki so že poznana klasična 

finančno-računovodska merila, ki se običajno uporabljajo v organizacijah. 

Če za profitne organizacije velja vodilo, da so finančni kazalniki v ospredju merjenja in 

presojanja uspešnosti poslovanja, saj so vezani na dobičkonosnost in prihodke, pa po mnenju 

Kaplana in Nortona (2000, 146-148) to za neprofitne organizacije ne velja. Večina kazalnikov, 

ni važno po katerem sistemu vrednotimo, v neprofitnih organizacijah in vladnem sektorju 

                                                 
13 Return of Investment – donosnost naložbe. 
14 Return on Capital Employed – donosnost angažiranega kapitala. 
15 Economic value added – ekonomska dodana vrednost. 
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vsebuje sestavino odličnosti poslovanja. Financiranje neprofitnih organizacij se izvaja iz 

proračuna (vladne organizacije) ali pa, kot navaja Šmerc (2015, 12), preko poslovanja, donacij, 

dotacij in s strani nevladnih ustanov - fundacij in filantropij. Zato morajo biti v ospredje 

postavljeni kazalniki, ki so vezani na poslanstvo organizacije in imajo neke vrste krovni cilj. 

Postavitev krovnega cilja v uravnoteženem sistemu kazalnikov jim jasno prikazuje dolgoročno 

usmeritev. Večina neprofitnih organizacij poskuša v povezavi s poslanstvom povečati 

učinkovitost dela, to je zmanjšati stroške dela in pospešiti izvajanje delovnih nalog. V primeru 

vladnih organizacij državljani zavzemajo dve vlogi - kot »delničarji« in kot stranke. V tem 

primeru Krisper in Rožanec (2015, 4-5) menita, da bi morali biti v ospredju finančnih 

kazalnikov predvsem višina BDP/prebivalca, stopnja inflacije, proračunski primanjkljaj, višina 

javnega dolga ipd. 

2.4.2 Vidik poslovanja s strankami 

V uravnoteženem sistemu kazalnikov managerji znotraj vidika poslovanja s strankami 

opredelijo segmente strank in tržne segmente, na katerih bo tekmovala organizacija. Opredelijo 

tudi kazalnike uspešnosti organizacije ali poslovne enote na teh ciljnih segmentih. Običajno ta 

vidik vključuje več osnovnih ali splošnih kazalnikov, ki morajo izhajati iz dobro zastavljene 

strategije (Kaplan in Norton 2000, 73). 

 

Slika 5: Vidik poslovanja s strankami – osnovni kazalniki 

Vir. Kaplan in Norton 2000, 78. 

Slika 5 prikazuje osnovno skupino kazalnikov pri poslovanju s strankami, ki je enaka za vse 

vrste profitnih organizacij. V to kategorijo lahko uvrstimo zadovoljstvo strank, pridobivanje 

novih strank, ohranjanje že obstoječih strank, dobičkonosnost strank in tržni delež na ciljnih 

segmentih (Kaplan in Norton 2000, 78). 

Ko se organizacije usmerijo na določene segmente trga ali segmente strank, lahko uporabijo 

tudi druge kazalnike tržnega deleža - npr. delež naročil med posli teh strank. Na ta kazalnik, ki 

temelji na poslih s temi strankami, bi lahko vplivali vsi posli, ki jih te organizacije ponujajo v 
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danem obdobju. Z drugimi besedami rečeno, ker zagotavljajo ciljne stranke manj posla svojim 

dobaviteljem, bi se delež poslov s temi ciljnimi strankami lahko zmanjšal (Kaplan in Norton 

2000, 78-79). 

V primeru neprofitnih organizacij je vidik poslovanja s strankami na vrhu seznama kazalnikov. 

Omenili smo že, da državljani nastopajo tudi v vlogi stranke, zato je za neprofitne organizacije 

pomembno zagotavljanje njihovega zadovoljstva pri opravljanju storitev (Krisper in Rožanec 

2015, 4). Krisper in Rožanec še navajata, da se mora pri vladnih organizacijah to zadovoljstvo 

izražati skozi večjo dostopnost, prijaznost in poenostavitev storitev in v skrajšanju odzivnih 

časov z uporabo sodobne informacijske tehnologije. Poleg teh kazalnikov, je eden od 

uveljavljenih načinov merjenja zadovoljstva uporabnikov storitev tudi anketa. Podobno 

ugotavlja tudi Pak (2003, 16), ki meni, da mora biti merilo za merjenje uspešnosti v neprofitnih 

organizacijah vezano na njihovo poslanstvo, katerega primarni cilj je praviloma zadovoljstvo 

uporabnikov storitev. Po Kaplanu in Nortonu (2001, 174) je učinkovito zagotavljanje storitev 

bistvo obstoja večine neprofitnih in vladnih organizacij. 

2.4.3 Vidik notranjih poslovnih procesov 

Vidik notranjih poslovnih procesov vključuje procese, ki so ključni za izpolnjevanje ciljev 

poslovanja s strankami in delničarji. Kaplan in Norton (2000, 101) priporočata, da se za 

uravnoteženi sistem kazalnikov opredeli vrednosti za celotno verigo notranjih poslovnih 

procesov, ki se začne že s procesom inovacij, s katerim v podjetju ugotavljajo potrebe 

obstoječih strank in razvijajo nove rešitve za zadovoljevanje teh potreb. 

 

Slika 6: Vidik notranjih poslovnih procesov – model osnovne verige vrednosti 
Vir. Kaplan in Norton 2000, 105. 

Cilji in kazalniki iz vidika notranjih poslovnih procesov izvirajo iz jasne strategije izpolnjevanja 

pričakovanj delničarjev in ciljnih strank. Vsako podjetje ima lasten nabor procesov za 

doseganje dodane vrednosti in boljših finančnih rezultatov. Osnovni model verige vrednosti 

poslovnih procesov lahko organizacije prilagodijo svojim potrebam, vsebuje pa tri glavne 

poslovne procese, ki jih prikazuje slika 6 (Kaplan in Norton 2000, 103-105): 

 proces inovacij: organizacije raziskujejo nastajajoče in prikrite potrebe strank in oblikujejo 
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 operativni proces: organizacije proizvajajo izdelke in storitve in jih dostavljajo strankam, 

 proces poprodajnih storitev: ponujanje storitev strankam po opravljeni prodaji ali dobavi 

izdelka oziroma storitve.. 

Pri neprofitnih organizacijah se ta vidik izraža skozi učinkovito, hitro in ekonomično izvajanje 

upravnih in drugih postopkov (Krisper in Rožanec 2015, 6). Niven (2003, 35) meni, da ključ 

uspeha pri neprofitnih organizacijah predstavlja izbiro tistih procesov, ki vodijo do boljših 

rezultatov pri poslovanju s strankami in usmerjajo organizacijo proti zastavljenemu cilju. Po 

njegovem mnenju ni nič nenavadnega, če ta vidik obsega veliko število ciljnih vrednosti in 

meril znotraj uravnoteženega sistema kazalnikov. Znotraj vidika notranjih poslovnih procesov 

so kazalniki različno opredeljeni - odvisno od vrste neprofitne organizacije. Kaplan in Norton 

(2001, 160-173) na primeru bolnišnic prikazujeta čakalno dobo za sprejem, dolžino bivanja, 

učinkovito rabo postelj, stopnjo infekcij ipd., v primeru raziskovalnih inštitutov pa učinkovite 

in celovite informacijske sisteme ter učinkovito sodelovanje in partnerstvo z drugimi 

agencijami/inštituti.   

2.4.4 Vidik učenja in rasti 

Vidik učenja in rasti organizaciji opredeli infrastrukturo, ki jo mora zgraditi za ustvarjanje 

dolgoročne rasti in izboljšav ter za doseganje ambicioznih ciljev, ki so jih opredelili v prejšnjih 

treh vidikih. Intenzivna in vedno bolj naraščajoča konkurenca na svetovni ravni od organizacij 

zahteva nenehno izboljševanje svojih zmogljivosti, da bi lahko zagotavljale potrebe za 

obstoječe in nove stranke ter vrednosti za delničarje (Kaplan in Norton 2000, 40).  

Kaplan in Norton (2000, 136) navajata tri glavne kategorije vidika učenja in rasti: 

 sposobnost zaposlenih, 

 zmogljivost informacijskih sistemov, 

 motivacija, avtonomnost in usklajevanje. 

Sposobnost zaposlenih in njihov učinek na delovnem mestu lahko opredelimo s tremi ključnimi 

osnovni kazalniki uspešnosti (slika 7, stran 23) (Kaplan in Norton 2000, 138): 

 zadovoljstvo zaposlenih,16 

 ohranjanje zaposlenih v organizaciji,17 

 produktivnost zaposlenih.18 

                                                 
16 Običajno se meri s periodično ali letno raziskavo, s katero anketirajo določen odstotek naključno 

izbranih zaposlenih. Skupni kazalnik zadovoljstva se objavi v uravnoteženem sistemu kazalnikov. 
17 Organizacija dolgoročno vlaga v svoje zaposlene, saj ti potem ohranjajo vrednote in poznavanje 

procesov organizacije ter možnost predaje znanja novim zaposlenim. 
18 Kazalnik za merjenje učinkovitosti zaposlenih, njihove morale, inovacij in izboljševanja notranjih 

procesov ter zadovoljstva strank. Najpreprostejši kazalnik produktivnosti so prihodki organizacije na 

zaposlenega, kjer kazalnik meri, koliko lahko proizvedejo zaposleni. 
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Slika 7: Ogrodje za merjenje učenja in rasti 
Vir. Kaplan in Norton 2000, 138. 

Zmogljivost informacijskih sistemov je drugi bistveni kazalnik iz vidika učenja in rasti. Da 

zaposleni v organizaciji uspešno delujejo, potrebujejo dobre informacije o strankah, notranjih 

procesih in o finančnih posledicah odločitev. Tisti, ki imajo neposreden stik s strankami, 

potrebujejo natančne in pravočasne informacije o celotnem odnosu stranke z organizacijo. To 

jim lahko organizacija omogoči s sodobnimi in odličnimi informacijskimi sistemi, s sodobno 

strateško opremo tako v proizvodnji kot v operativi ter z dodatnim usposabljanjem zaposlenih 

za bolj učinkovito uporabo strateške opreme in informacijskih sistemov (Kaplan in Norton 

2000, 143-145).  

Tretji v vrsti pomembnih kazalnikov iz vidika učenja in rasti se osredotoča na delovno okolje 

in organizacijsko klimo, ki morata biti primerna za motiviranje in spodbujanje zaposlenih v 

organizaciji. Tudi najbolj kvalificirani delavci z izvrstnim dostopom do informacij ne bodo 

prispevali k uspehu organizacije, če ne bodo motivirani za delo in svobodni pri sprejemanju 

odločitev ali delovanja v okviru delovnega mesta (Kaplan in Norton 2000, 145-153). 

V primeru neprofitnih organizacij (javne, napol javne in zasebne) pa je po pregledani domači 

in tuji literaturi večina avtorjev mnenja, da poslanstvo in usmeritve znotraj vidika učenja in rasti 

niso bistveno drugačne od tistih, ki veljajo za profitne organizacije. V vsakem primeru se kaže 

potreba po nenehnem izobraževanju, doseganju potrebnih znanj in njihovi uporabi. Pomembna 

je motivacija zaposlenih za opravljanje dela, ki vpliva na njihovo produktivnost v vseh profilih 

in na vseh področjih. Kot možne kazalnike Krisper in Rožanec (2015, 8) navajata sredstva za 

izobraževanje na zaposlenega, število seminarjev na zaposlenega ipd., medtem ko Šmerc (2015, 

56) navaja še povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega (internih in eksternih), delež 

vlaganj v informacijsko tehnologijo, realizacijo zadanih ciljev ipd. 
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2.5 Strateško usmerjena organizacija 

Pojem strategija opisujejo različni avtorji precej različno, izhaja pa iz stare grščine in pomeni 

»generalovo umetnost«. Pučko (2008, 89) opisuje strategijo19 kot vsako možno poslovno 

usmeritev podjetja, ki v prihodnosti obeta, da bo uresničena, če bo podjetje doseglo strateške 

cilje. Porter (1996, 62) opisuje temelje strategije kot vrsto dejavnosti,20 ki jih organizacija izbere 

z namenom, da bo boljša od konkurenčne ponudbe. Kaplan in Norton (2001, 88) menita, da 

strategija zajema gibanje organizacije od njenega trenutnega položaja do želenega položaja v 

prihodnosti, ki pa je praviloma negotova. Ključ pri uresničevanju te strategije je, da vsi 

zaposleni v organizaciji jasno razumejo osnovne hipoteze, da so viri in sredstva usklajeni z 

njimi in da se hipoteze redno preizkuša ter po potrebi tudi prilagaja. Perry (2015, 7) pa na 

vprašanje: »Kaj je strategija?« odgovarja, da je strategija organizacije izbor poslovnih odločitev 

(pot) in izvedeni ukrepi (načrt), da se organizacija premakne iz sedanjega stanja v neko drugo, 

načeloma boljše stanje v prihodnosti. 

2.5.1 Načela strateško usmerjenih organizacij 

Če hoče management dosegati izjemne rezultate pri svojem poslovanju, mora v procesu 

načrtovanja upoštevati dve vodili: usmeritev in uskladitev. Uspešne organizacije, ki so 

uporabile uravnoteženi sistem kazalnikov in so dosegale strateško usmerjenost, so sledile petim 

načelom strateško usmerjenih organizacij, prikazanih na sliki 8 (stran 25) (Kaplan in Norton 

2001, 22). 

 Prvo načelo je preoblikovanje strategije v dejanja. Uravnotežen sistem kazalnikov je okvir za 

opisovanje strategije in posredovanje te strategije vsem zaposlenim v organizaciji na razumljiv 

način. Osnova za oblikovanje uravnoteženega sistema kazalnikov je strateški diagram, ki 

skupaj z uravnoteženim sistemom kazalnikov in preko vzročno-posledičnih povezav prikazuje, 

kako organizacija neopredmetena sredstva preoblikuje v opredmetene (finančne) rezultate 

(Kaplan in Norton 2001, 24). 

Drugo načelo je usklajevanje organizacije s strategijo. Prednostni cilj oblikovanja organizacije 

je sinergija znotraj njene strukture. Organizacije sestavljajo številne poslovne enote, 

specializirani oddelki in sektorji, od katerih ima vsak svojo strategijo. Vse te dele organizacije 

je potrebno povezati in sestaviti v uigrano celoto. Običajno so organizacije oblikovane okoli 

funkcij, kot so: finance, trženje, nabava, prodaja in inženiring. Večina organizacij ima težave 

pri njihovem usklajevanju in komuniciranju med njimi. Strateško usmerjena organizacija te 

ovire premaga tako, da nadomesti formalne okvirje poročanja s strateškimi usmeritvami in cilji, 

                                                 
19 Po Pučku strategija vsebuje množico izvedbenih ciljev in poslovnih politik ob določenih omejitvah v 

odločanju in vnesenih pravil v to odločanje. 
20 Organizacija izbere tako dejavnost, ki se od konkurenčne razlikuje v boljši kvaliteti proizvodov za 

stranke, enaki kvaliteti proizvodov ob nižji ceni ali pa v obojem. 
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ki povežejo skupne službe in poslovne enote organizacije s prednostnimi nalogami in skupnimi 

cilji (Kaplan in Norton 2001, 25). 

 

 

Slika 8: Načela strateško usmerjene organizacije 

Vir. Kaplan in Norton 2001, 22. 

Tretje načelo je strategija kot vsakdanje delo zaposlenih. Strateško usmerjena organizacija 

zahteva, da zaposleni razumejo strategijo in izvajajo dnevne naloge na način, ki pripomore k 

doseganju začrtane strategije organizacije. Da bi managerji to dosegli, morajo poskrbeti za 

izobraževanje zaposlenih na vseh ravneh organizacije o ključnih sestavinah strategije. 

Ključnega pomena je prenos uravnoteženega sistema iz višjih na nižje ravni organizacije, saj 

zaposleni dobijo vpogled v skupne in prednostne cilje organizacije. Na nižjih ravneh si 

zaposleni določijo osebne cilje, saj lahko posamezniki prispevajo svoje zamisli in izboljšave ne 

samo na svojem področju, ampak tudi na področjih, kjer neposredno ne sodelujejo (Kaplan in 

Norton 2001, 26). 

Četrto načelo je strategija kot nenehen proces. Uspešne strateško usmerjene organizacije, ki 

uporabljajo uravnoteženi sistem kazalnikov, so za obvladovanje strategije uvedle proces, ki 

medsebojno združuje taktični in strateški management. Pri uresničevanju strategije so se 

pojavile tri pomembne zadeve: (1) povezovanje strategije s procesom načrtovanja, (2) uvedba 
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preprostega sestanka managementa ter (3) razvoj procesa učenja in prilagajanja strategije. Ko 

sistem prične poročati o napredku, takrat lahko organizacije preizkusijo strateške hipoteze in 

jih po potrebi prilagodijo (Kaplan in Norton 2001, 27-28). 

Peto načelo je spodbujanje sprememb z vrha organizacije. Uresničevanje strategije z uvajanjem 

uravnoteženega sistema kazalnikov lahko za organizacijo predstavlja veliko spremembo. Vsaka 

novost, ki prekine staro rutino dela, lahko naleti na odpor zaposlenih, - bodisi posameznikov 

bodisi določenih poslovnih enot. Pomembna naloga managementa je spodbujanje zaposlenih 

in ustvarjanje pogojev, da se s procesom sploh lahko začne. Zaposlenim se mora pojasniti, zakaj 

je sprememba potrebna in jih ogreti za novosti. Nato se je potrebno preusmeriti na vodenje s 

poudarkom na ekipnem delu (sestava strateških ekip) in na postopnem prehodu na uravnoteženi 

sistem kazalnikov, ki postopoma uveljavi nove vrednote, kulturo in strukturo organizacije v 

novem sistemu vodenja. Ta proces lahko skozi različne faze traja tudi od dve do tri leta (Kaplan 

in Norton 2001, 29-30). 

2.5.2 Oblikovanje strateških diagramov 

Cokins (2006, 62) opisuje strateške diagrame in uravnotežen sistem kazalnikov kot odlično 

orodje za izvajanje merskega sistema, ki bo v podporo strategiji in bo povezoval poslovanje 

organizacije skladno s cilji in vizijo. Strateški diagrami in uravnotežen sistem kazalnikov sodijo 

skupaj, saj udejanjajo strateško namero organizacije in posredujejo tako strateške cilje 

organizacije kot tudi kritične meritve učinkovitosti, ki bodo pokazale, ali so bili cilji doseženi. 

Meritve učinkovitosti, ki so povezane s strateškimi cilji iz strateškega diagrama, običajno 

imenujemo strateške meritve. Če vizija in poslanstvo organizacije odgovarjata na vprašanji, 

kam hočemo priti in zakaj smo tu, potem strateški diagrami in uravnoteženi sistem kazalnikov 

odgovarjajo na vprašanje, kako bo organizacija prispela na svoj cilj. 

Strateški diagram je osnova za oblikovanje uravnoteženega sistema kazalnikov, ki preko 

vzročno-posledičnih razmerij prikazuje hipoteze strategije. Vzročno-posledična razmerja na 

strateškem diagramu (kazalniki, cilji in pobude) sestavljajo strategijo načel znotraj vidikov 

uravnoteženega sistema kazalnikov. Strateški diagram daje vodilnim managerjem ogrodje za 

upravljanje z organizacijo in za hitro in učinkovito uresničevanje strategije. Managerji tako 

preko strateških diagramov vidijo svoje strategije na enoten, povezan in sistematičen način, 

uravnoteženi sistem kazalnikov pa jim zagotavlja merilno in managersko ogrodje za strategije, 

ki temeljijo na znanju (Kaplan in Norton 2001, 82-84). 

Uravnoteženi sistem kazalnikov pretvarja cilje strateških diagramov v ukrepe in pobude. 

Organizacija mora začeti z nizom akcijskih programov (strateških pobud), ki bodo omogočili 

doseganje ciljnih vrednosti za vse ukrepe, ki jih je treba izvesti. Potrebno je načrtovati dobavo 

omejenih virov (ljudi, sredstev in zmogljivosti) za vsakega od teh akcijskih programov. 

Akcijski načrti, ki določajo in zagotavljajo sredstva za strateške pobude, so lahko porazdeljeni  
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po strateških temah. Te omogočajo, da so strateške pobude obravnavane kot celostni sveženj 

naložb in ne kot skupina samostojnih projektov. Vsaka strateška tema naj predstavlja 

samostojen poslovni primer (Kaplan in Norton 2004a, 33-34). Osnovna predloga strateškega 

diagrama je prikazana na sliki 9. 

 

Slika 9: Osnovna predloga strateškega diagrama  

Vir. Prirejeno po Kaplan in Norton 2004a, 31; 2004b, 2; Kaplan 2010, 22; Marr 2010, 5. 

 

Ključen pomen strateškim diagramom in uravnoteženemu sistemu kazalnikov kot orodju za 

razumevanje strategije organizacije in izboljšanje poslovanja daje Bernard Marr, direktor za 

raziskave na Advanced Performance Institute. Marr (2010, 6) poudarja, da je postopek 

ugotavljanja strateških ciljev in njihova vizualizacija v strateškem diagramu izhodišče za vsako 

izvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov. Med vodilnimi managerji v organizaciji je 

potrebno doseči soglasje o ključnih ciljih in o načinu za doseganje teh ciljev. V večini primerov 

je potrebnih več usklajevanj, kjer se opredelijo ključni cilji in njihova preslikava preko vzročno-

posledičnih razmerij v strateški diagram. Ta zagotavlja, da so vsi cilji in ukrepi povezani s 

skupnimi rezultati organizacije in da so izločeni od tako imenovanih "hišnih projektov" 
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2.5.3 Prenos strategije v izvajanje 

Uspešno izvajanje strategije ima dve osnovni pravili - razumevanje cikla upravljanja, ki 

povezuje strategijo in poslovanje organizacije, in poznavanje, katera orodja uporabljati v tem 

ciklu na vsaki od njegovih stopenj (Kaplan in Norton 2008, 63). 

 

Slika 10: Sklenjen krog managerskega sistema, ki povezuje strategijo s procesi  

Vir. Prirejeno po Kaplan in Norton 2008, 64. 

Slika 10 prikazuje sklenjen krog managerskega sistema, ki povezuje strategijo s procesi v 

organizaciji. Opredeljuje ga pet stopenj, ki si sledijo v logičnem zaporedju. Ko je strategija 

organizacije enkrat določena, jo morajo managerji pretvoriti v oprijemljive cilje in kazalnike 

ter jo jasno predstaviti vsem poslovnim enotam in zaposlenim v organizaciji. Kaplan in Norton 

sta ugotovila, da manj kot pet odstotkov zaposlenih razume strategijo organizacije, zato je 

pomembno, da managerji ob uvedbi nove strategije uporabijo proces komunikacije, podoben 

tistemu, ki ga organizacije uporabljajo ob uvedbi novih izdelkov. Proces komunikacije se začne 

z ozaveščanjem (ustvarjanje strateške zavesti); preskušanjem, ali zaposleni res razumejo 

sporočilo (skupno strateško mišljenje); preverjanjem, ali verjamejo v novo strategijo (zvestoba 

strategiji) in ugotavljanjem, koliko zaposlenih seznanja in poučuje ostale v organizaciji z 

uvedbo nove strategije (zagovorniki strategije). Če zaposleni v organizaciji ne razumejo njene 

vizije, je toliko manj verjetno, da razumejo strategijo za uresničevanje te vizije in če ne 
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razumejo strategije, potem ne morejo svojega dela usmeriti k njenemu uresničevanju. Zato 

morajo managerji uporabiti vse možne poti, da posredujejo strategijo zaposlenim in ob vsaki 

priložnosti krepiti njeno sporočilo (Kaplan in Norton 2001, 236-237). 

Izvajanje strategije se vodi skozi strateške pobude, sredstva za izvajanje teh strateških pobud 

pa določa in zagotavlja akcijski načrt. Najbolje je, da je strategija organizacije razdeljena na 

več strateških tem, kjer vsaka od strateških tem vsebuje svoj akcijski načrt. V akcijskem načrtu 

morajo biti opredeljene strateške pobude in stroški, ki so potrebni za doseganje zastavljenih 

ciljev. Pri tem velja opozoriti, da so strateške pobude pomembe za uspešno izvajanje strateških 

tem. Če se ne izvede samo ena pobuda, potem končni cilj ne bo dosežen in veriga vzročno-

posledičnih odnosov bo razpadla (Kaplan in Norton 2004a, 34). 

2.6 Ugotovitve in sklepne misli 2. poglavja 

V začetku 90. let dvajsetega stoletja sta Kaplan in Norton (1992) prišla do ugotovitev, da so 

obstoječi pristopi k merjenju uspešnosti postali že zastareli, saj so se zanašali predvsem na 

finančne računovodske kazalnike. Ugotovila sta, da je v poslovanje organizacij potrebno uvesti 

tudi nefinančne kazalnike, ki merijo dolgoročno uspešnost organizacij. Za merjenje napredka 

organizacije sta predlagala uporabo nove metode - to je uravnoteženi sistem kazalnikov (angl. 

Balanced Scorecard – BSC). Pri tej metodi sta ohranila tradicionalne finančne kazalnike, ki 

merijo preteklo uspešnost in jih dopolnila s kazalniki doseganja prihodnje uspešnosti.  

Kaplan in Norton sta uravnoteženi sistem kazalnikov razdelila na štiri ločene vidike na način, 

da sta ohranila finančne kazalnike, dodala pa sta še vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih 

procesov ter vidik učenja in rasti. Z uravnoteženim sistemom kazalnikov sta zajela ravnotežje 

med kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, med finančnimi in nefinančnimi kazalniki, med 

kazalniki z zamikom in vnaprejšnjimi kazalniki ter med zunanjimi in notranjimi kazalniki. 

Bistvenega pomena pri tem pa je, da vsi ti kazalniki uspešnosti kot tudi cilji izhajajo iz vizije 

organizacije in njene strategije. 

Kot strateško managersko orodje je uravnotežen sistem kazalnikov pomemben zato, ker 

managerjem sporoča, kaj je pomembno in kako povezati trenutno stanje v organizaciji z 

dolgoročnim finančnim uspehom. Štirje vidiki uravnoteženega sistema kazalnikov načeloma 

pokrivajo vsa področja delovanja in poslovanja, s katerimi se srečujejo organizacije v 

današnjem sodobnem okolju. 

Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov omogoča organizaciji uskladitev dolgoročnih in 

srednjeročnih ciljev, hkrati pa ji omogoči osredotočenje na izvajanje dolgoročne strategije. 

Namen uravnoteženega sistema kazalnikov pa je preoblikovanje strategije v specifične cilje in 

kazalnike ter spremljanje izvajanja strategije v prihodnjih obdobjih. Pomembna je vloga 
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managerjev, saj se brez njihovega aktivnega vodenja procesa spremembe ne bodo zgodile in 

posledično strategija ne bo uresničena.  

Za organizacijo je izrednega pomena povezovanje finančnih kazalnikov in kazalnikov 

doseženih rezultatov, kot sta dobičkonosnost poslovnih sredstev ali ekonomska dodana 

vrednost (EVA) z ostalimi tremi vidiki. Vsi vidiki v uravnoteženem sistemu kazalnikov so v 

medsebojni vzročno-posledični povezavi, ki predstavlja niz hipotez o vzrokih in posledicah. To 

pomeni, da je sistem kazalnikov ustrezno sestavljen takrat, ko izraža strategijo organizacije 

preko vzročno-posledičnih razmerij, v katerem morajo biti jasno opredeljena razmerja 

(hipoteze) med cilji in kazalniki različnih vidikov, zaporedje vzrokov in posledic pa se mora 

odražati v vseh štirih vidikih uravnoteženega sistema kazalnikov. 

Osnova za oblikovanje uravnoteženega sistema kazalnikov je strateški diagram, ki preko 

vzročno-posledičnih razmerij prikazuje hipoteze strategije. Vzročno-posledična razmerja na 

strateškem diagramu so prikazana v obliki kazalnikov, ciljev in pobud, ki sestavljajo strategijo 

načel znotraj vidikov uravnoteženega sistema kazalnikov, njihovo realizacijo pa omogoča 

akcijski načrt, ki zagotavlja potrebne vire in resurse. Strateški diagrami in uravnotežen sistem 

kazalnikov so vedno v medsebojni povezavi, saj prevajajo strategijo organizacije v specifične 

dolgoročne in srednjeročne cilje, ki morajo slediti viziji. Vodilnim managerjem predstavljajo 

ogrodje za upravljanje z organizacijo ter za hitro in učinkovito uresničevanje njene strategije, 

saj  postavljajo okvirje, kako bo organizacija dosegla svoje cilje.  
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3 IZVAJANJE METODE URAVNOTEŽENEGA SISTEMA KAZALNIKOV V 

SLOVENSKI VOJSKI 

Organizacije izvajajo merjenje uspešnosti in učinkovitosti z namenom povečati število uspešno 

uresničenih ciljev s čim bolj racionalno uporabo virov, ki so jim na voljo (kadrovskih, 

finančnih, materialnih idr.), in sta predpogoja za uspešno in učinkovito obvladovanje 

organizacij. Merjenje uspešnosti in učinkovitosti v javni upravi izhaja neposredno iz 

normativnih aktov povezanih s ciljno usmerjenim proračunom iz programske strukture 

proračuna RS. Tako morajo vsi proračunski uporabniki, med njimi tudi Ministrstvo za obrambo 

RS (MORS) z organi in organizacijami v svoji sestavi, opredeliti razvojne cilje in vzpostaviti 

sistem kazalnikov za merjenje uspešnosti in učinkovitosti. Eden od teh proračunskih 

uporabnikov znotraj MORS-a je tudi Slovenska vojska (SV). Na podlagi poslovnega plana 

MORS-a SV izdela svoj poslovni plan, v katerem opredeli razvojne cilje, kazalnike in njihovo 

realizacijo. Struktura ciljev in kazalniki za doseganje teh ciljev so opredeljeni v planu vodenja 

SV v obliki matrike, njihova realizacija pa je opredeljena v programu dela SV. Na koncu 

vsakega načrtovalnega obdobja mora SV podati obrazložitev posebnega dela finančnega načrta 

MORS-a in poročati o realizaciji zastavljenih ciljev iz programa dela SV, ki so del zaključnega 

računa in letnega poročila MORS-a (MORS 2013). 

3.1 Splošno o Slovenski vojski  

SV predstavlja obrambne sile v Republiki Sloveniji (RS) in je nosilka vojaške obrambe. 

Obrambna sposobnost RS temelji na lastnih obrambnih zmogljivostih in zmogljivostih Nata21 

v okviru sistema kolektivne obrambe, kjer Nato dopolnjuje slovenske obrambne zmogljivosti v 

delu, ki jih RS ne razvija. Obrambne ambicije RS izhajajo iz nacionalnih političnih usmeritev 

in strategij, ter političnih usmeritev in strategij Nata in EU. 

Kot vojaška organizacija je, gledano iz širšega vidika, vpeta v sistem javne uprave, ki je del 

javnega sektorja. V javni sektor sodijo država z vsemi svojimi organi in političnim sistemom, 

lokalne skupnosti in druge osebe javnega prava, kot so javni zavodi, javne agencije, javni skladi, 

zbornice, šolstvo, zdravstvo in socialno varstvo, znanstvena sfera itd. Javna uprava v širšem 

pomenu zajema, poleg vlade in državne uprave, še razne oblike nedržavnega oz. družbenega 

upravljanja, v katerega so zajete lokalna samouprava in nosilci javnih pooblastil, na katere se 

prenese opravljanje funkcij državne uprave. V ožji opredelitvi pa SV umeščamo v sistem 

državne uprave, pod katero spadajo vladne službe, ministrstva z njihovimi organi v sestavi in 

upravne enote kot bolj ali manj samostojne organizacijske enote (Šepec 2009). 

                                                 
21 NATO - North Atlantic Treaty Organization (Severnoatlantska pogodbena zveza) je mednarodna 

vojaško-politična organizacija držav za sodelovanje na področju obrambe, ki je bila ustanovljena 

4. aprila 1949 v Washingtonu (ZDA) s podpisom tako imenovanega Washingtonskega sporazuma (angl. 

Washington Treaty). Ustanovno listino je podpisalo 12 držav. Sedaj je v Natu 29 držav članic. 
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Skladno z opredelitvijo v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti RS (2010),22 SV zagotavlja 

ustrezno stopnjo obrambne pripravljenosti.23 Njena vloga v sistemu nacionalne varnosti je 

zapisana v Obrambni strategiji RS (2012),24 kjer je opredeljeno, da SV tvori jedro obrambnih 

zmogljivosti RS in je nosilka razvoja vojaških zmogljivosti ter vojaške obrambe države. Po 

Furlanu in drugih (2006, 24) vojaško obrambo izvaja samostojno ali v sodelovanju z 

zavezništvom na podlagi mednarodnih pogodb s ciljem pregnati sovražnika, vzpostaviti 

suverenost na celotnem ozemlju RS in zagotoviti neodvisnost, nedotakljivost in celovitost 

države. 

Vodenje in poveljevanje v SV je hierarhično urejeno. Po Zakonu o obrambi (ZObr)25 je vrhovni 

poveljnik SV predsednik RS, vojaško poveljevanje s podrejenimi poveljstvi, enotami in zavodi 

pa je v pristojnosti načelnika Generalštaba SV (GŠSV) in drugih poveljnikov. Podporo 

poveljevanja na strateški in operativni ravni zagotavlja Združeni operativni center (ZOC) 

Slovenske vojske (Furlan, in drugi 2006, 43). Potrebne razvojne, organizacijske, tehnične in 

druge ukrepe ter usmeritve odreja minister za obrambo, za njihovo izvrševanje pa je odgovoren 

načelnik GŠSV in podrejeni poveljniki. 

Ustrezna organizacijska struktura SV ter vodenje in poveljevanje so pomembni elementi za 

učinkovito izvajanje zakonsko opredeljenih nalog. Po ZObr je SV organizirana tako, da 

zagotavlja delovanje na strateški, operativni in taktični ravni. Od leta 2017 SV ponovno 

zagotavlja naštete tri ravni delovanja, potem ko je v letu 2013 združila strateško in operativno 

raven in je do 2017 delovala le na dveh ravneh: strateško-operativni in taktični.  

Strateško raven predstavlja GŠSV z organizacijskimi enotami pri GŠSV, vodi in usmerja pa ga 

načelnik v činu generalpodpolkovnik. Operativno raven predstavlja Poveljstvo sil SV (PSSV), 

vodi in usmerja pa ga poveljnik v činu generalmajor. Taktično raven sestavljajo dve pehotni 

brigadi, ena logistična brigada, trije samostojni polki, Enota za podporo delovanja (EPOD) in 

Center vojaških šol (CVŠ) (GŠSV 2018).  

Obseg in struktura SV se lahko tudi bistveno spremenita, če tako narekujejo varnostne razmere. 

To omogoča koncept vojaške strateške rezerve, v katerem je načrtovano, da se v primeru 

izrednega poslabšanja varnostnega okolja RS poveča obseg obrambnih sil do 25.000 dodatnih 

pripadnikov v daljšem časovnem obdobju. V skrajnem primeru se lahko obseg in struktura SV 

spremenita tudi s ponovno uvedbo služenja vojaške dolžnosti (ReSDPROSV25 2010, 13). 

                                                 
22 Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1). Uradni list RS, št. 

27/2010). 
23 Pojem ustrezna obrambna pripravljenost vključuje ustrezen obseg in strukturo, opremljenost in 

usposobljenost Slovenske vojske ob upoštevanju sodobnih trendov razvoja oboroženih sil ter nevojaških 

zmogljivosti (ReSNV-1, 2010). 
24 Obrambna strategija Republike Slovenije (Vlada RS, št. 80000-1/2012/4 z dne 7. 12. 2012). 
25 Zakon o obrambi (ZObr-UPB1). Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 47/02, 40/04, 103/04. 
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3.1.1 Slovenska vojska kot organ v sestavi Ministrstva za obrambo 

Organizacijsko je MORS sestavljen iz vodstva, kabineta ministra, devetih notranjih 

organizacijskih enot (NOE) in štirih organov v sestavi. Vodstvo predstavljata minister in 

državni sekretar. Organizacijsko strukturo MORS na dan 1. 7. 2017 prikazuje slika 11. 

 

 

Slika 11: Organizacijska struktura Ministrstva za obrambo  

Vir: Povzeto po MORS 2017a. 

GŠSV predstavlja najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje SV. Temeljni namen in 

poslanstvo SV uresničuje z izvajanjem strokovnih nalog, ki se nanašajo na načrtovanje in razvoj 

sil, organizacijo, usposabljanje in delovanje SV. GŠSV zagotavlja vojaško strokovno podporo 

ministru za obrambo, predsedniku Vlade RS in predsedniku RS ter politične odločitve pretvarja 

v vojaške. Istočasno zagotavlja povezave za sodelovanje in delovanje SV v mednarodnih 

integracijah in v zavezništvu (MORS 2017a). 

Poslanstvo GŠSV je zagotoviti učinkovito podporo funkciji poveljevanja načelniku GŠSV ter 

zagotoviti strokovne podlage in vire za razvoj, delovanje in vzdrževanje zahtevane ravni 

pripravljenosti SV (MORS 2017a). 
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3.1.2 Namen in poslanstvo Slovenske vojske 

Zakon o obrambi (ZObr) kot krovni zakon opredeljuje namen in naloge SV, medtem ko 

poslanstvo SV ni eksplicitno zapisano. V ZObr je namen SV opredeljen v 3. členu, ki pravi, da 

obrambne sile, ki jih sestavlja SV, izvajajo vojaško obrambo samostojno ali v zavezništvu na 

podlagi mednarodnih pogodb. 

Naloge SV pa so zapisane v 37. členu ZObr, kjer je opredeljeno, da so njene naloge (1) izvajati 

vojaško izobraževanje in usposabljanje za oborožen boj in druge oblike vojaške obrambe, (2) 

zagotavljati potrebno ali zahtevano pripravljenost, (3) ob napadu na državo izvajati vojaško 

obrambo, (4) ob naravnih in drugih nesrečah sodelovati pri zaščiti in reševanju ter (5) izvrševati 

vse obveznosti, ki jih je RS sprejela v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi 

pogodbami. 

Tudi sicer ostali zakonski akti in usmeritveni dokumenti, poslanstva in nalog SV ne določajo 

enoznačno ter so različno opredeljene ali interpretirane. Opredelitve poslanstva SV v nekaterih 

najpomembnejših aktih so naslednje: 

– ReSDPROSV25:26 poslanstvo SV je zagotavljati obrambne sposobnosti in izvajati vojaško 

obrambo RS, prispevati vojaške sile k mednarodnemu miru, varnosti in stabilnosti, 

sodelovati v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in nuditi podporo drugim 

državnim organom in organizacijam pri zagotavljanju varnosti. 

– Vojaška doktrina (Furlan, in drugi 2006, 24): poslanstvo SV je v sodelovanju z zavezniki 

odvrniti vojaško agresijo na RS ter prispevati k mednarodnemu miru in stabilnosti v mejah 

in zunaj meja zavezništva. 

– Obrambna strategija RS (Vlada RS 2012): poslanstvo SV je z vojaškimi zmogljivostmi 

zagotavljati vojaško moč RS kot najmočnejši in skrajni inštrument države za uveljavljanje 

oziroma uresničevanje njenih nacionalnih interesov in nacionalno varnostnih ciljev. 

Po Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2025 

(ReSDPROSV25) je namen SV z vojaškimi zmogljivostmi prispevati k uresničevanju interesov 

in nacionalno varnostnih ciljev RS. Iz namena so izpeljana poslanstva SV, iz poslanstev SV pa 

izhajajo njene glavne naloge. Te naloge so nato zajete še srednjeročnih planskih dokumentih, 

kot so Srednjeročni obrambni programi RS 2016-2020 (SOPR 2016-2020),27 v konceptih 

delovanja SV ter v kratkoročnih planskih in usmerjevalnih dokumentih (poslovni plani). 

                                                 
26 Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 

(ReDPROSV25). Uradni list RS, št. 99/2010. 
27 Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016-2020 (Vlada RS, št. 80300-2/2016/3 z dne 

17. 2. 2016). 
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3.1.3 Strategija delovanja in razvoja Slovenske vojske 

Strategija razvoja SV je opredeljena v ReSDPROSV25, ki predstavlja najvišji razvojno 

usmerjevalni dokument, namenjen SV, in je hkrati dolgoročni planski dokument, ki zagotavlja 

podlago in okvir za dolgoročni razvoj in opremljanje SV.  Razvoj SV v srednjeročnem obdobju 

opredeljuje SOPR 2016-2020. 

V ReSDPROSV25 je opredeljeno, da bo razvoj SV usmerjen k načrtnemu doseganju ustrezne 

stopnje pripravljenosti in uporabnosti vojaških zmogljivosti za izpolnjevanje njenih poslanstev 

in nalog. Pri razvoju SV se bo upošteval koncept celostnega pristopa (angl. Comprehensive 

Approach) pri soočanju z vojaškimi in drugimi varnostnimi izzivi. SV bo tudi usmerjena v 

zagotavljanje vojaške povezljivosti v okviru kolektivne obrambe Nata ter skupne varnostne in 

obrambne politike EU (ReSDPROSV25 2010, 11). 

Strategija delovanja SV bo usmerjena v skupno delovanje v večnacionalnem vojaškem okviru, 

v konvencionalnih oblikah delovanja in v delovanje proti hibridnim grožnjam. Z razvojem 

tehnologije v zadnjih letih se bo delovanje SV usmerilo tudi v delovanje proti kibernetskim 

oblikam groženj. SV si bo prizadevala zagotoviti sodobno vojaško opremo in oborožitev, ki bo 

zagotavljala ustrezno stopnjo povezljivosti z zavezniškimi državami in bo sposobna izvajati 

naloge v zahtevnih geografskih in podnebnih pogojih, v drugih kulturnih okoljih, v oddaljenih 

območjih delovanja ter v operacijah višje intenzivnosti (ReSDPROSV25 2010, 13). 

Vojaške zmogljivosti se bodo razvijale skladno z načeli obrambnega planiranja v Natu in EU, 

kjer se bodo upoštevale pridobljene nacionalne in druge izkušnje iz mednarodnih operacij in 

misij. SV bo sodelovala z dvonamenskimi zmogljivostmi tudi v sistemu varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami v ter nudila podporo drugim državnim organom in organizacijam pri 

zagotavljanju nacionalne varnosti. Raven ambicij bo prednostno usmerjena v zagotavljanje 

obrambne sposobnosti, izvajanje vojaške obrambe RS in v izpolnjevanje sprejetih mednarodnih 

zavez. (ReSDPROSV25 2010, 13-15). 

3.2 Proces poslovnega planiranja v Slovenski vojski 

Proces poslovnega planiranja v MORS je opredeljen s Pravilnikom o poslovnem planiranju v 

Ministrstvu za obrambo (MORS 2012). Poslovni plan MORS se izdeluje vsako leto za obdobje 

dveh let, v katerem so opredeljene smernice za vse notranje organizacijske enote ministrstva. Z 

njim se opredelijo srednjeročni cilji v kratkoročnem (dvoletnem) obdobju, kazalniki, naloge in 

viri ministrstva ter določijo roki in odgovornost posameznih izvajalcev nalog za uresničitev teh 

ciljev. Skladno s pravilnikom in smernicami mora tudi SV, kot notranja organizacijska enota 

ministrstva, izdelati lastni poslovni plan. 
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3.2.1 Poslovni plan Slovenske vojske 

Kot je bilo že uvodoma omenjeno, SV izdela lastni poslovni plan, ki izhaja neposredno iz 

poslovnega plana MORS, in vsebuje naslednje elemente (MORS 2017b): 

– plan vodenja, ki določa kratkoročne (dvoletne) cilje in kazalnike za merjenje uspešnosti in 

učinkovitosti pri doseganju ciljev in so skladni s cilji v srednjeročnem obrambnem 

programu. Poročilo o doseganju teh ciljev je potrebno za obrazložitev posebnega dela 

finančnega načrta MORS. 

– letni program dela, ki obsega naloge, nosilce nalog in roke za doseganje ciljev, 

opredeljenih v planu vodenja in 

– enoten register finančnih in drugih tveganj, ki se pojavijo v procesu doseganja ciljev, 

opredeljenih v planu vodenja. V enotnem registru so prikazane tudi ocene tveganj 

koruptivnih, protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj.28 

V okviru poslovnega plana se izdelata tudi (1) načrt vojaškega izobraževanja in usposabljanja 

(VIU) in (2) načrt mednarodnega vojaškega sodelovanja (MVS) na obrambnem področju.  

Poslovni plan obsega še načrte virov, ki so sestavni del proračuna MORS. Načrti virov 

vsebujejo (1) finančni načrt, (2) načrt razvojnih programov, (3) kadrovski načrt, (4) načrt nabav 

in (5) letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja (MORS 2017b). 

V poslovnem planu SV se določijo cilji, kazalniki in naloge organizacijskih enot SV ter viri, ki 

jih je opredelil MORS. Opredelijo se tudi roki za uresničitev ciljev in odgovornost posameznih 

akterjev za izvedbo nalog v naslednjem dveletnem obdobju. 

3.2.2 Oblikovanje ciljev za izvajanje strategije Slovenske vojske 

Strategija delovanja SV izhaja iz poslanstva, ki opisuje namen njenega nastanka in vizije 

razvoja, ki prikazuje sliko v prihodnosti. Strateški cilji, ki opredeljujejo dolgoročni razvoj SV, 

so trije in so zapisani v ReSDPROSV25.29 V letnem programu dela plana vodenja SV so 

označeni z oznakami SV-01, SV-02 in SV-03. Strateški cilji, ki predstavljajo srednjeročne cilje 

in opredeljujejo razvoj SV v srednjeročnem obdobju, so zapisani v SOPR 2016-202030 in jih je 

                                                 
28 Register tveganj koruptivnih, protipravnih ali drugih neetičnih ravnanj mora biti vključen na podlagi 

16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 48/09, 21/12, 

47/13, 12/14 in 90/14), 2. odstavka 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 

list RS, št. 69/2011 – uradno prečiščeno besedilo) ter Smernic za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov 

integritete (KPK št. 007-1/2014 z dne 27. 2. 2014). 
29 Opis strateških dolgoročnih ciljev je prikazan v publikaciji MORS (2011) na straneh 21 – 23. Preko 

spleta je ReSDPROSV25 dostopna v Uradnem listu RS na povezavi: Https://www.uradni-list.si/glasilo-

uradni-list-rs/vsebina/2010-01-5106/resolucija-o-splosnem-dolgorocnem-programu-razvoja-in-

opremljanja-slovenske-vojske-do-leta-2025-redprosv25.  
30 Opis srednjeročnih ciljev iz SOPR 2016-2020 je dosegljiv na spletnih straneh MORS na povezavi: 

Http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/predpisi/obramba/SOPR2016_2020.pdf.  
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dvanajst. V letnem programu dela plana vodenja SV so označeni od S01 - S12. Iz dolgoročnih 

in srednjeročnih ciljev izhajajo kratkoročni cilji za dveletno obdobje in so zapisani v letnem 

programu dela SV. Kratkoročni cilji so poimenovani kot ključne usmeritve (KU), iz katerih 

izhajajo naloge z odgovornimi nosilci nalog in opredeljenimi roki. Vseh ključnih usmeritev 

(KU), ki opredeljujejo delovanje in razvoj SV v naslednjem dveletnem obdobju (2018 in 2019), 

je 107 in so smiselno vezani na ustrezen srednjeročni in dolgoročni cilj (slika 12). 

 

Slika 12: Izvleček opredeljenih ciljev iz letnega programa dela SV 

Vir: GŠSV 2017a. 

Ciljne vrednosti in kazalniki so opredeljeni v matriki ciljev plana vodenja SV (slika 13).  

 

 

Slika 13: Izvleček kazalnikov in ciljnih vrednosti iz matrike ciljev plana vodenja SV 

Vir: GŠSV 2017a. 
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Kazalniki opredeljujejo stopnjo realizacije posamezne aktivnosti (numerična vednost), delež 

realizacije posamezne aktivnosti v odstotkih (%), število opravljenih posameznih aktivnosti 

(numerična vrednost) ali povprečno doseženo vrednost posamezne aktivnosti (numerična 

vrednost), npr. povprečni letni obseg sodelovanja pripadnikov SV v MOM, povprečna starost 

vozil avto parka SV itd. 

3.2.3 Oblikovanje strateških diagramov in vzročno-posledičnih povezav  

Strateški diagram SV je kot dokument priložen k viziji načelnika GŠSV in opisuje logiko 

strategije delovanja SV skladno z njegovo vizijo v načrtovanem planskem obdobju. Opredeljuje 

cilje ključnih notranjih procesov, ki ustvarjajo vrednosti in neopredmetena sredstva, ki so 

potrebna za podporo teh ključnih notranjih procesov. Slika 14 prikazuje prilagojen strateški 

diagram strategije delovanja in razvoja SV, v katerem je opredeljenih pet vidikov 

uravnoteženega sistema kazalnikov, vezanih na financiranje, učenje in razvoj zaposlenih, razvoj 

zmogljivosti in namensko oblikovanih enot, delovanje SV na mednarodnih operacijah in 

misijah – MOM ter pripravljenost SV na krizno odzivanje. 

 

Strateški diagram SV je samo eden in je enoten za vse procese. Opredeljuje posamezne cilje 

znotraj vidikov uravnoteženega sistema kazalnikov, vendar ni razdeljen na strateške teme, ki bi 

predstavljale ključne notranje procese in vzročno-posledične povezave. 

 

Slika 14: Strateški diagram strategije delovanja in razvoja SV 

Vir: GŠSV 2017b. 
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Da bi opredelili vzročno-posledične povezave, mora strateški diagram v končni verziji 

vsebovati tudi kazalnike, cilje in pobude po strateških temah, ki sestavljajo strategijo načel 

znotraj vidikov uravnoteženega sistema kazalnikov. Končna verzija bi tako vsebovala strateški 

diagram, razdeljen na enaindvajset strateških tem, kjer bi vsaka od strateških tem vsebovala 

svoj akcijski načrt. Ključno pri tem je, da so v akcijskem načrtu opredeljene pobude in 

proračunska sredstva (finance), saj če se samo ena pobuda izbriše ali ne doseže željenega stanja, 

potem končni cilj ne bo dosežen in veriga vzročno-posledičnih odnosov posledično razpade. 

3.3 Metodologija merjenja uspešnosti in učinkovitosti 

V letu 2013 je MORS pripravilo predlog31 metodologije nadgradnje in izboljšanja merjenja 

uspešnosti in učinkovitosti v MORS. V predlogu so bili upoštevani ključni normativni 

dokumenti in strokovne podlage,32 ki urejajo področje poslovnega planiranja in poročanja na 

MORS, izkušnje in dobre prakse domače javne uprave (Ministrstvo za notranje zadeve, 

Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za pravosodje, različne občine itd.) ter izkušnje iz tuje javne 

uprave, predvsem iz Velike Britanije, ZDA, Nizozemske in Madžarske (MORS 2013). 

Pri izboru metodologije so se opirali na ugotovitve raziskave podjetja 2GC Active Management 

(2013), ki je pokazala, da sta v domači in tuji javni upravi med najbolj uporabljenimi vodstveni 

orodji za merjenje uspešnosti in učinkovitosti uravnotežen sistem kazalnikov (angl. Balanced 

Scorecard - BSC«) in enotni ocenjevalni okvir (angl.Common Assessment Framework - CAF). 

Na MORS so se odločili za uporabo uravnoteženega sistema kazalnikov, saj so menili, da je 

bolj prilagodljiv specifikam posamezne organizacije znotraj ministrstva, omogoča lažje 

povezovanje dolgoročnih in srednjeročnih ciljev z razpoložljivimi viri in kratkoročnimi cilji ter 

omogoča izvedbo načrtovanih ciljev najprej na strateški ravni in nato postopno vključevanje 

nižjih ravni. Predlog metodologije je predvideval postopno uvedbo uravnoteženega sistema 

kazalnikov 3. generacije kot nadgradnjo na že obstoječi sistem finančnih kazalnikov oz. na že 

uporabljeni metodologiji evropskega modela poslovne odličnosti EFQM, ki jo uporabljajo 

organizacije v zasebnem in javnem sektorju na podlagi priporočil Evropskega inštituta za javno 

upravo (angl. European Institute of Public Administration – EIPA) in je bil prilagojen 

specifičnosti delovanja in posebnim procesom v MORS (MORS 2013). 

Postopna uvedba v organizacije znotraj MORS se je pričela izvajati leta 2014, v polnem obsegu 

pa načrtovati v letu 2015 za plansko obdobje 2016/2017. 

                                                 
31 Metodologija nadgradnje in izboljšanja merjenja uspešnosti in učinkovitosti – predlog za usklajevanje 

z OS in NOE (MORS, 2013). 
32 Zakon o javnih financah, Zakon o državni upravi, Zakon o obrambi, Uredba o dokumentih razvojnega 

načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna RS, Pravilnik o planiranju v MO, 

priročnik Računskega sodišča RS »K ciljem in rezultatom usmerjeni proračunski proces«, gradiva 

OECD na temo razvojnega načrtovanja in ciljno usmerjenega proračuna ter priporočil glede povečanja 

učinkovitosti javne uprave, gradiva Evropskega inštituta za javno upravo – EIPA, idr (MORS, 2013). 
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3.3.1 Opredelitev ključnih pojmov 

Pri opredelitvi ključnih pojmov je MORS izhajal iz uradnih dokumentov razvojnega 

načrtovanja in postopkov za pripravo predloga državnega proračuna RS, iz revizijskega 

priročnika33 in publikacije CAF34. V nadaljevanju je prikazanih nekaj najbolj pogostih ključnih 

pojmov, ki se uporabljajo v sklopu poslovnega planiranja v SV (MORS 2013, MNZ 2013): 

 Uspešnost (angl. »Effectiveness«) predstavlja raven, do katere izidi izvedenih programov 

dosegajo programske cilje. Oblikovati jih je potrebno z uporabo metode SMART .35 

 Učinkovitost (angl. »Efficiency«) predstavlja stopnjo, do katere so bili doseženi izidi ob 

najmanjši možni uporabi virov, to je ob razumnih stroških (Računsko sodišče Republike 

Slovenije, 2010).  

 Učinek (angl. »Outcome«) je dolgoročni vpliv izvedenega programa, pogosto izražen v 

obliki širših socialno-ekonomskih posledic.  

 Vložki / vhodi (viri) (angl. »Inputs«) so uporabljeni človeški, materialni in finančni viri 

(resursi) ter zahtevani čas za produkcijo dobrin in storitev (izidov), kot so surovine, denar, 

ljudje, naložbe, informacije, znanje in drugi faktorji. 

 Izidi / izhodi (angl. »Outputs«) so proizvedene dobrine, storitve ali izvršene naloge, nastale 

z dejavnostjo nekega programa (podprograma) za zagotovitev potreb zunanjih 

uporabnikov.  

 Kazalniki delovanja (angl. »Performance Indicators«) so značilnosti ali lastnosti, ki so 

pretežno namenjeni za merjenje doseganja rezultatov in učinkov ter za sledenje napredka. 

Kazalniki morajo biti merljivi, preverljivi in nepristranski (uporaba metode »SMART«). 

Najpomembnejše kazalnike, ki merijo delovanje ključnih procesov organizacije, 

imenujemo Ključni kazalniki delovanja (angl. »Key Performance Indicators - KPI«). 

 Poslanstvo (angl. »Mission«) organizacije je jedrnata izjava, ki pojasnjuje temeljni razlog 

obstoja organizacije. Cilji organizacije, ki jih uresničuje v okviru poslanstva, pa so 

opredeljeni v njeni viziji. 

 Vizija (angl. »Vision«) predstavlja dosegljiv opis prihodnjega stanja o tem, kar želi 

organizacija storiti in kam želi priti. 

 Strategija (angl. »Strategy«) predstavlja načine in nabor prednostnih aktivnosti, s katerimi 

naj bi dosegli cilje in izpolnjevanje poslanstva organizacije. 

                                                 
33 Revizijski priročnik: k ciljem in rezultatom usmerjeni proračunski proces, ki ga je izdalo Računsko 

sodišče Republike Slovenije (2010). 
34 Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju (CAF): kako s samoocenjevanjem 

izboljšati organizacijo, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve (2013). 
35 SMART – angl. Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound. To pomeni, da mora biti 

cilj: specifičen, merljiv, dosegljiv, pomemben in časovno definiran. 
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3.3.2 Vzpostavitev uravnoteženega sistema kazalnikov za spremljanje ciljev  

Uravnoteženi sistem kazalnikov predstavlja vodstveno orodje za uresničevanje strategije 

organizacije in njenih dolgoročnih ciljev, spremljanje kazalnikov za doseganje teh ciljev in 

ocenjevanje delovanja organizacije na strateški ravni (MORS 2013). Njegova posebnost in 

poglavitna prednost je, da omogoča uravnoteženost finančnih in nefinančnih vidikov, zunanjih 

in notranjih vidikov, dolgoročnih in kratkoročnih vidikov kot tudi notranje deležnike 

organizacije (Neely 2002, 3, po Janeš 2015, 100).  

Sama vzpostavitev tega orodja omogoča lažji prenos poslanstva in vizije organizacije po 

vnaprej predvidenih korakih v ključne aktivnosti in kazalnike delovanja, pri tem pa upošteva 

njeno strategijo in strateške cilje. Prav tako omogoča, da se delovanje organizacije prikaže iz 

več različnih vidikov, ki so medsebojno uravnoteženi glede njihovega prispevka k 

uresničevanju poslanstva organizacije. Orodje je prilagodljivo različnim organizacijam in se 

zaradi tega v vedno večjem obsegu uporablja tudi v javnem sektorju. Pri oblikovanju 

uravnoteženega sistema kazalnikov so se na MORS opirali na izkušnje držav, ki so to orodje že 

uvedle tudi v javni upravi in pri tem kazalnike prilagodili posebnostim posamezne organizacije, 

ključne vsebine pa so še vedno izhajale iz osnovnega modela. Sama metodologija je v precejšnji 

meri upoštevala izkušnje Velike Britanije, ki ima uravnotežen sistem kazalnikov že uveden 

(MORS 2013). 

3.3.3 Prilagajanje sistema uravnoteženih kazalnikov 3. generacije specifiki delovanja 

Slovenske vojske   

Kot navaja (Janeš 2015, 94), se sistem uravnoteženih kazalnikov 2. generacije bolj osredotoča 

na dejavnike, ki predstavljajo model delovanja organizacije in uravnavajo njeno delovanje. 

Osnovna značilnost te generacije sistema uravnoteženih kazalnikov je predvsem ta, da se 

določanje ciljev postavlja pred izbiro kazalnikov poslovanja. Pomembna ugotovitev pa je, da 

so se pri njegovi uporabi med uporabniki pojavile težave pri postavljanju strateških map, ki so 

izhajale predvsem iz vidika vizije in strategije organizacije. Pogledi vršnih managerjev so se 

pri tem razhajali, strategija je bila nejasno definirana in ni bila celovita. Težavo jim je 

predstavljalo tudi določanje kazalnikov, ki izhajajo iz strateških ciljev. Predvsem so pogrešali 

splošne oporne točke, po katerih bi jih lahko določali. Ravno te težave so spodbudile nastanek 

izboljšave, ki se je oblikovala v Izjavo o namenu (angl. Destination Statement) in je 

predstavljala osnovno vodilo sistema uravnoteženih kazalnikov 3. generacije. 

Na podlagi teh dejstev so se na MORS odločili, da uporabijo pristop, ki ga predvideva 

3. generacija sistema uravnoteženih kazalnikov, saj vodi do oblikovanja bolj objektivnih in 

uresničljivih ciljev. Ključno pri tem je, da ves proces poteka najprej na ministrski ravni preko 

neposredne aktivne udeležbe najvišjega vodstva tako, da se organizirajo interaktivni sestanki z 

vodji prve vodstvene ravni iz strukture MORS, ki trajajo približno eno uro. Na teh sestankih od 
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vodij pridobijo njihovo videnje skupne prihodnosti iz štirih vidikov: upravljanje virov, 

organiziranost ministrstva in poslovni procesi, vidik prihodnih zmogljivosti ter izpolnjevanje 

poslanstva in pričakovanj udeležencev (Mišmaš 2014, 5). 

Na koncu interaktivnega sestanka vodje prve vodstvene ravni povedo, kako sami vidijo svoje 

področje dela v prihodnje in kje bi naredili spremembe. Določanje strateških ciljev in vzročno-

posledičnih povezav med njimi jim olajša izjava o namenu, ki so jo na MORS poimenovali 

Izjava o prihodnosti (MORS 2013). V okviru SV se je izjava o prihodnosti oblikovala v 

dokument z imenom Vizija načelnika Generalštaba SV in je sestavni del poslovnega plana SV. 

3.3.4 Izjava o namenu - Vizija načelnika Generalštaba Slovenske vojske 

Vizija načelnika GŠSV (v nadaljevanju: vizija) predstavlja usmeritve za delo v SV v prihodnjih 

dveh letih (2018 – 2019) in smernice za načrtovanje v letih 2020 in 2021. Strukturam in 

organizacijskim enotam izven SV je vizija v pomoč pri razumevanju delovanja SV in služi kot 

usmerjevalni dokument pri njihovi podpori razvoja SV (GŠSV 2017b). 

Vizija predstavlja konceptualno podlago za oblikovanje nacionalnih rešitev in zmogljivosti, ki 

bodo zgrajene predvsem za uporabo znotraj varnostnega sistema Nata in podlagi sklepov, ki so 

bili sprejeti na vrhu Nata v Walesu in v Varšavi. V primeru kriznih razmer v RS bo prednostna 

naloga SV nuditi podporo strukturam varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (VNDN) in 

drugim državnim organom SV (GŠSV 2017b). 

Gospodarske, politične in socialne razmere v RS neposredno vplivajo na prihodnost in razvoj 

SV. Skladno s tem vizija opredeljuje nadaljnjo vizijo razvoja in skupne cilje, kjer sta 

medsebojno spoštovanje in profesionalnost pri izvajanju nalog med glavnimi vrednotami 

pripadnikov SV. Poseben poudarek je dan na profesionalno in strokovno opravljeno delo 

skladno z usmeritvami načelnika GŠSV in zahtevami delovnega mesta pripadnikov SV (GŠSV 

2017b). 

3.4 Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov v Slovenski vojski 

MORS je za merjenje uspešnosti in učinkovitosti uporabljal posamezne sestavine modela 

odličnosti EFQM in enotnega ocenjevalnega okvirja CAF (Praprotnik 2007, 44) vse do leta 

2014. Merjenje uspešnosti in učinkovitosti se je predvsem naslanjalo na merjenje finančnih 

kazalnikov, katerih cilji in vrednosti so bili opredeljeni v planu vodenja, ki je sestavni del 

poslovnega plana MORS.  

V letu 2014 se je v proces poslovnega planiranja, na že obstoječi sistem finančnih kazalnikov, 

pričelo uvajati uravnoteženi sistem kazalnikov, ki je vključeval nefinančne kazalnike in so 

izhajali iz vizije in strategije delovanja SV. Vzpostavljena je bila nova struktura dolgoročnih 
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(splošnih) ciljev, srednjeročnih (specifičnih) ciljev in kratkoročnih ciljev (ključnih usmeritev) 

ter pričakovanih rezultatov, z namenom oblikovanja bolj merljivih in realno dosegljivih ciljev.  

Kazalniki dolgoročnih in srednjeročnih ciljev prikazujejo, kako se znotraj posameznega cilja 

postopno približujemo zastavljenim ciljem na koncu posameznega planskega obdobja. 

Kazalniki kratkoročnih proračunskih projektov in ukrepov pa prikazujejo neposredne izhode 

realizacije finančnih sredstev posameznega projekta oz. ukrepa.  S tem se poskuša zagotoviti, 

da bodo prihodnji cilji med dolgoročnim planskim dokumentom (ReSDPROSV25), 

srednjeročnim planskim dokumentom (SOPR) ter kratkoročnim planskim dokumentom 

(poslovni plan SV in proračun SV) enotni in medsebojno usklajeni (MORS 2017b). 

Na sliki 14 (stran 38) je prikazan uravnoteženi sistem kazalnikov v strateškem diagramu razvoja 

in delovanja SV, ki upošteva obstoječe dolgoročne razvojne in srednjeročne planske dokumente 

ter vsebuje pet vidikov (GŠSV 2017a):  

– finančni vidik,   

– vidik učenja in razvoja zaposlenih,  

– vidik razvoja zmogljivosti in enot,  

– vidik delovanja na mednarodnih operacijah in misijah – MOM, 

– vidik pripravljenosti Slovenske vojske. 

3.4.1 Finančni vidik 

Finančni načrt MORS kot sestavni del proračuna RS ostaja glavna in ključna podlaga za 

financiranje SV.  Finančni načrt MORS je, skladno s programsko strukturo proračuna RS in na 

podlagi metode za revidiranje k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa (angl. 

Performance Budgeting), sestavljen iz politik, programov in podprogramov (preglednica 1) 

(MORS 2017b). Finančni kazalniki pokažejo ali se dejavnosti izvajajo skladno s strategijo in 

ali je strategija primerna glede na spremembe v zunanjem in notranjem okolju organizacije. To 

so že poznana klasična finančno-računovodska merila, ki se tudi po navadi uporabljajo v 

organizacijah. 

Preglednica 1: Politike, programi in podprogrami, ki so del finančnega načrta SV 

07 - OBRAMBA IN ZAŠČITA 

0702 - Vojaška obramba 

070201 - Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov Slovenske vojske 

070202 - Operativno delovanje in pripravljenost Slovenske vojske 

070203 - Infrastruktura in opremljenost Slovenske vojske 

070204 - Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem 

Vir: Povzeto po MORS 2017b. 
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Finančnemu načrtu SV (preglednica 1) je v okviru politike 07 (Obramba in zaščita) dodeljen 

program 0702 (Vojaška obramba). Znotraj podprogramov (070201 do 070204) so opredeljeni 

razvojni cilji in vzpostavljen sistem finančnih kazalnikov, s katerim se meri uspešnost in 

izvajanje dejavnosti skladno s strategijo delovanja SV. Vsak razvojni cilj in znotraj njega 

kratkoročna usmeritev (KU) je finančno ovrednoten, saj so sredstva zanj zagotovljena iz 

proračuna RS.  

Ob zaključku izvajanja državnega proračuna RS morajo proračunski uporabniki Ministrstvu za 

finance, Vladi RS in Državnemu zboru RS poročati o doseganju finančno ovrednotenih 

zastavljenih ciljev. MORS kot proračunski uporabnik tako izdela letno poročilo s predpisano 

strukturo, ki sledi programski strukturi proračuna in v katerem so zajeta ključna delovna 

področja MORS. Vse notranje organizacijske enote in organi v sestavi MORS izdelajo finančno 

poročilo za posebni del finančnega načrta MORS, v katerem se na podlagi finančnih kazalnikov 

ovrednotijo finančni cilji in smotrnost porabe finančnih sredstev 

3.4.2 Kazalniki z vidika učenja in razvoja zaposlenih 

Vidik učenja in razvoja zaposlenih opredeljuje SV dolgoročno rast in izboljšave ter doseganje 

zastavljenih ciljev, opredeljenih v ostalih vidikih. Z razvojem tehnologije, informacijskih 

sistemov ter modernizacije oborožitve in opreme se še toliko bolj izkazuje potreba po 

obnavljanju znanj in uvajanju novih informacijskih sistemov, oborožitve in tehnologij. 

Usposabljanje na vajah omogoča zaposlenim ustrezno soočanje z spremenjenimi mednarodnimi 

in nacionalnimi varnostnimi izzivi ter različnimi vrstami groženj (naravne nesreče, migracije, 

terorizem itd.).  

Vzpostavljen je vojaški izobraževalni sistem, ki približuje izobraževanje vojaških 

profesionalcev standardom, ki veljajo za civilni izobraževalni sistem in standardom, ki so 

primerljivi z vojaškim izobraževalnim sistemov zavezniških držav. Vojaško izobraževanje in 

usposabljanje (VIU) je karierno usmerjeno in izhaja iz zahtev delovnega mesta in razvoja 

načrtovanih zmogljivosti SV (MORS 2017b). 

Kazalniki iz vidika učenja in razvoja zaposlenih so vezani na dolgoročne (KD), srednjeročne 

(KS) in kratkoročne cilje (KU) in so razdeljeni v tri kategorije: 

 Sposobnost zaposlenih. 

 Zmogljivost informacijskih in radijskih sistemov. 

 Realizacija vojaškega usposabljanja. 

3.4.3 Kazalniki z vidika razvoja zmogljivosti in enot 

Vidik razvoja zmogljivosti in enot SV opredeljuje vzpostavitev sil in zmogljivosti, ki 

zagotavljajo sposobnost za izvajanje nacionalne obrambe, nudenja podpore sistemu varstva 
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pred naravnimi in drugimi nesrečami ter prispevanja k stabilnosti in varnosti mednarodnega 

okolja v okviru kolektivne obrambe in varnosti. Izgradnja zmogljivosti je na podlagi 

kratkoročnih planskih dokumentov opredeljena z Načrtom operativnih zmogljivosti (NOZ), ki 

mora slediti vsem zakonsko predpisanim nalogam in mednarodnim zavezam. 

Vidik razvoja zmogljivosti in enot SV je težiščno usmerjen v izgradnjo in zagotavljanje 

zmogljivosti, ki jih je SV sprejela v okviru Nata. Načrtovane zmogljivosti so namenjene za 

delovanje v operacijah visoke intenzitete z vključenim manevrskim bojevanjem, ognjeno in 

bojno podporo, spopadom z vključenimi hibridnimi in terorističnimi aktivnostmi v urbanih 

okoljih ter boju proti napadom v kibernetskem prostoru. 

3.4.4 Kazalniki z vidika delovanja na mednarodnih operacijah in misijah 

Vidik delovanja na mednarodnih operacijah in misijah (MOM) opredeljuje zagotavljanje 

pripravljenosti enot in zmogljivosti SV na MOM, kjer bo SV še naprej zagotavljala optimalno 

opremljenost in usposobljenost kontingentov, obseg delovanja pa bo prilagojen potrebam in 

možnostim. Kazalniki z vidika delovanja na mednarodnih operacijah in misijah so razdeljeni v 

naslednje kategorije: 

 Prispevki držav članic k zavezništvu (Nato). 

 Mednarodno vojaško sodelovanje (MVS). 

 Delovanje SV na mednarodnih operacijah in misijah (MOM). 

3.4.5 Kazalniki z vidika pripravljenosti Slovenske vojske 

Vidik pripravljenosti SV opredeljuje sposobnost SV za izvrševanje z zakonom predpisanih 

nalog v miru, izrednih razmerah in v vojni. Predstavlja stanje vseh organizacijskih, kadrovskih, 

tehničnih in drugih ukrepov ter aktivnosti, s katerimi SV zagotavlja načrtno, pravočasno in 

organizirano izvajanje osnovnih in posebej določenih nalog (MORS 2017b). 

SV mora biti skladno z ZObr (37. člen) sposobna zagotavljati zahtevano in potrebno 

pripravljenost. Skladno s tem se poveljstva in enote SV ter izgrajene ključne zmogljivosti SV 

usposabljajo za reševanje taktičnih nalog, njihova zahtevana (načrtovana) pripravljenost pa se 

preverja vsake tri leta na vojaških, štabnih in poveljniško štabnih vajah. Potrebna pripravljenost 

SV, ki je lahko stalna, povišana ali polna (krizne razmere, vojna ipd.), se vrednoti po posebni 

metodologiji, ki jo izvede strateška raven. Z vrednotenjem se oceni pripravljenost celotne 

mirnodobne sestave SV (stalna sestava in pogodbena rezervna sestava) in pripravljenost celotne 

rezervne sestave SV (vojaška strateška rezerva). Rezultati, pridobljeni z ugotavljanjem 

zahtevane pripravljenosti in vrednotenjem potrebne pripravljenosti SV, zagotavljajo celovito 

informacijo o stanju pripravljenosti SV in se uporabljajo za pripravo letnega poročila o 

pripravljenosti SV, s katerim se seznani vrhovni  poveljnik SV (po ZObr je to predsednik RS). 
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3.5 Ugotovitve in sklepne misli 3. poglavja 

SV je, kot eden izmed proračunskih uporabnikov znotraj MORS, zakonsko zavezana podati 

obrazložitev porabe finančnih sredstev v posebnem dela finančnega načrta MORS. Do leta 2014 

je merjenje uspešnosti in učinkovitosti prvenstveno baziralo na finančnih kazalnikih, skladno z 

metodologijo CAF in posameznimi sestavinami modela odličnosti EFQM. V letu 2014 je 

MORS pričel v proces načrtovanja in izdelave poslovnega plana uvajati novo metodologijo 

merjenja in presojanja uspešnosti s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov (angl. 

Balanced Scorecard - BSC). Pri tem se je zadržal že uveden sistem finančnih kazalnikov, dodali 

pa so se nefinančni kazalniki za neopredmetena sredstva, ki so izhajali iz vizije in strategije 

posamezne organizacije znotraj MORS. 

Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov pokriva področje finančnega poslovanja, notranje 

organizacijske procese, pripravljenost in delovanje SV ter povezuje finančne in nefinančne 

kazalnike iz petih vidikov, s katerimi se je poskušalo zajeti ravnotežje med kratkoročnimi in 

dolgoročnimi cilji, med kazalniki z zamikom in vnaprejšnjimi kazalniki ter med zunanjimi in 

notranjimi kazalniki. Vsi ti kazalniki uspešnosti, kot tudi cilji, pa izhajajo iz vizije SV in njene 

strategije razvoja v prihodnosti. 

V tem poglavju smo na kratko predstavili pristop k uporabi 3. generacije uravnoteženega 

sistema kazalnikov v SV, ki omogoča uporabo orodja tako za strateške kot operativne namene 

in za spremljanje napredka SV. Seveda je potrebno najprej postaviti jasno vizijo, kaj želimo 

doseči. Vizija ne sme biti presplošna in mora biti natančno opredeljena, npr. kaj je tisto, v čemer 

želimo biti najboljši. Priporočljiv je grafični prikaz v obliki strateških diagramov, z izdelanimi 

strateškimi temami in akcijskim načrtom, kaj vse potrebujemo, da bomo dosegli strateški cilj. 

Torej vsak strateški cilj naj bi bil svoja strateška tema. Pomembno pri tem je, da se strateški 

cilji s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov pretvarjajo v ukrepe in pobude, podprte z 

akcijskim načrtom. Vedeti moramo, kako bomo spremljali napredek, zato je treba postaviti 

prave kazalnike in ciljne vrednosti glede na vizijo in strategijo SV. 

Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov v poslovno planiranje SV poteka postopoma, saj 

je to za planerje na vseh ravneh povsem nekaj novega. Začetna postavitev uravnoteženega 

sistema kazalnikov v poslovni plan za leti 2016/2017 je prinesla kar nekaj težav, ki jih bo 

potrebno v bodoče uskladiti. Ena takih težav se je nanašala na zagotovitev celovitosti 

kazalnikov v povezavi med dolgoročnimi, srednjeročnimi in kratkoročnimi cilji.  

V naslednjem poglavju bomo poskušali s pomočjo empirične raziskave ugotoviti, kakšno je 

razumevanje ključnih oseb (poslovnih planerjev in vodij organizacijskih enot) o merjenju in 

presojanju uspešnosti v SV v zvezi z novo uvedeno metodologijo uravnoteženega sistema 

kazalnikov in kakšen pomen pripisujejo intervjuvanci procesu merjenja in presojanja 

uspešnosti. 
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4 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu smo se omejili na raziskovalna vprašanja, ki so povezana s poslovnim 

planiranjem ter merjenjem uspešnosti poslovanja in učinkovitosti delovanja vojaške 

organizacije, v našem primeru SV kot organa v sestavi MORS. 

S pomočjo empirične raziskave smo poskušali ugotoviti, kako poveljniški kader izvaja metodo 

uravnoteženega sistema kazalnikov, kakšen pomen pripisujejo merjenju uspešnosti in 

učinkovitosti lastnih organizacijskih enot ter kako razumejo merjenje uspešnosti glede na vizijo 

in strategijo SV. Zanimalo nas je tudi, kako se je metoda uravnoteženega sistema kazalnikov 

vpeljala v proces poslovnega planiranja v SV. Na podlagi odgovorov intervjuvanih oseb smo 

poskušali ugotoviti, na kakšen način bi lahko po njihovem subjektivnem mnenju še učinkoviteje 

izvajali merjenje uspešnosti v vojaški organizaciji ter kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na 

boljšo učinkovitost in uspešnost delovanja SV. 

Kot smo že v teoretičnem delu ugotovili, je naloga vodstva zagotovitev jasne in trdne podpore 

ter spodbujanje sodelovanja zaposlenih na vseh ravneh pred uvedbo in med samo uporabo 

uravnoteženega sistema kazalnikov. Če vodstvo v vrhu SV ni energičen voditelj procesa, potem 

se spremembe ne bodo zgodile in posledično strategija ne bo uresničena. Pomembno je tudi, da 

se uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov v poslovno planiranje uvaja postopoma. To sta 

v mnogih letih delovanja v vlogi strateškega svetovalca v različnih podjetjih ugotovila tudi 

Kaplan in Norton (2001), ki menita, da lahko uporabljena metoda brez podpore vodstva doživi 

neuspeh. Najbolj pomembno je, da vodstvo razume namen uravnoteženega sistema kazalnikov, 

ki pa je dvojen:  

 prvi namen vsakega sistema merjenja uspešnosti je motiviranje managerjev in zaposlenih 

k skupnemu izvajanju strategije organizacije, kjer vsak zaposleni lahko prispeva k uspehu 

organizacije,  

 drugi namen je preoblikovanje strategije organizacije v specifične cilje in kazalnike na 

podlagi skladnega sistema meril delovanja ter spremljanje izvajanja strategije v prihodnjih 

obdobjih.  

V teoretičnem delu smo tudi ugotovili, da predstavlja osnovo za oblikovanje uravnoteženega 

sistema kazalnikov strateški diagram, ki preko vzročno-posledičnih razmerij prikazuje hipoteze 

strategije. Vzročno-posledična razmerja na strateškem diagramu so prikazana v obliki 

kazalnikov in ciljev, njihovo realizacijo pa omogoča akcijski načrt, ki zagotavlja potrebne vire 

in resurse. Številni avtorji36 ugotavljajo, da strateški diagrami in uravnotežen sistem kazalnikov 

sodijo skupaj, saj prevajajo strategijo organizacije v specifične dolgoročne in srednjeročne cilje, 

ki sledijo viziji organizacije. V raziskavi smo udeležence intervjujev povprašali tudi o tem 

vidiku, tj. o medsebojni povezavi uravnoteženega sistema kazalnikov in strateških diagramov. 

                                                 
36 Kaplan in Norton (1996, 2000, 2001, 2004a, 2004b, 2008), Niven (2003),  Cokins (2006), Marr 

(2010), Perry (2015) idr. 
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Poskušali smo ugotoviti, ali vodstvo razume strateške diagrame kot ogrodje za upravljanje z 

organizacijo, in ali so poslovni planerji na obeh ravneh (strateški in operativni) seznanjeni s 

pomenom in vlogo strateških diagramov kot orodjem za doseganje strateških ciljev. Namreč, 

kot ugotavlja Cokins (2006, 62), če vizija in poslanstvo organizacije odgovarjata na vprašanji, 

zakaj nekaj delamo in kam hočemo priti, potem strateški diagrami in uravnotežen sistem 

kazalnikov odgovarjajo na vprašanje, kako bo neka organizacija dosegla svoj cilj. 

Kot raziskovalno metodologijo smo uporabili kvalitativno paradigmo, kjer po mnenju 

Trnavčevičeve (2010, 69) prav vprašanje paradigem postane temeljno, ko se v širšem 

družbenem kontekstu vprašamo, kaj je znanje, kaj je vedenje, kaj je resnica in kaj je dokaz. Kot 

ugotavlja Trnavčevič (2010, 79) želimo z uporabo kvalitativne paradigme v kvalitativnih 

raziskavah dobiti poglobljen vpogled (angl. in-depth insight) v proučevani raziskovalni 

problem. V našem primeru smo z uporabo polstrukturiranega intervjuja pridobili poglobljen 

vpogled v poslovno planiranje v SV, pri proučevanju problema pa smo pridobili mnenja in 

poglede strokovnjakov na proces izvajanja poslovnega planiranja, na metodologijo merjenja 

uspešnosti s pomočjo metode uravnoteženega sistema kazalnikov in na razumevanje poslovnih 

planerjev o uporabi te metode. Istočasno smo z ugotovitvami iz odgovorov intervjuvancev na 

usmeritvena vprašanja v empiričnem delu in s spoznanji iz teoretičnega dela dobili odgovore 

na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

Usmeritvena vprašanja za izvedbo intervjuja morajo biti veljavna in zanesljiva. Za potrebe 

kvalitativne raziskave smo, na osnovi teoretičnih izhodišč (pregled dokumentacije, večletne 

lastne izkušnje na področju poslovnega planiranja ipd.), zasnovali 10 usmeritvenih vprašanj, ki 

so bila za vse intervjuvance enaka. Ta vprašanja je bilo potrebno preverjati po kriterijih 

veljavnosti in zanesljivosti, saj so odgovori na zastavljena vprašanja pri različnih udeležencih 

lahko različni. Skladno s tem smo veljavnost kvalitativne raziskave povečali s triangulacijo po 

virih podatkov (skupinah), kjer smo izbrali tri skupine udeležencev in eno metodo raziskovanja. 

To pomeni, da smo v okviru SV na dveh različnih ravneh, strateški in operativni, zajeli tako 

vodstvene delavce kot tudi poslovne planerje. Prvotna ideja je bila, da se intervjuji izvedejo 

samo s poslovnimi planerji na vseh treh ravneh planiranja, kjer bi eno skupino tvorili tudi 

poslovni planerji na taktični ravni. Zadeva ni bila izvedljiva, ker na taktični ravni ni bilo 

primernih sogovornikov, zato smo to skupino kasneje zamenjali z vodji organizacijskih enot. 

4.1 Namen in cilj raziskovanja 

Osnovni namen empirične raziskave je ugotoviti, kako se je metoda uravnoteženega sistema 

kazalnikov vpeljala v proces poslovnega planiranja v SV ter kako metodo uravnoteženega 

sistema kazalnikov razumejo vodje organizacijskih enot in poslovni planerji na strateški in 

operativni ravni. Nadalje je bil namen raziskave preučiti in analizirati dejavnike, ki vplivajo na 

uspešnost organizacije in na osnovi ugotovitev iz raziskave podati priporočila za prakso in 

nadaljnje delo.  
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S pomočjo empirične raziskave smo poskušali tudi ugotoviti, kakšen pomen pripisujejo 

intervjuvanci merjenju uspešnosti poslovanja in učinkovitosti delovanja v organizacijskih 

enotah, kako razumejo proces merjenja uspešnosti glede na vizijo in strategijo organizacije ter 

kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na boljšo učinkovitost in uspešnost organizacije. 

Cilji empiričnega dela magistrske naloge so: 

 na podlagi polstrukturiranih intervjujev opraviti raziskavo med vodilnim kadrom in 

poslovnimi planerji na dveh ravneh planiranja – strateški in operativni, 

 analizirati ugotovitve iz kvalitativne raziskave o uporabi uravnoteženega sistema 

kazalnikov v SV in 

 podati priporočila za boljše razumevanje merjenja uspešnosti z metodo uravnoteženega 

sistema kazalnikov in uporabo tega orodja. 

4.2 Raziskovalna vprašanja 

Za potrebe raziskave o uporabi uravnoteženega sistema kazalnikov kot metode za merjenje 

uspešnosti in učinkovitosti poslovanja v SV smo na podlagi teoretičnih izhodišč zasnovali 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Kakšen pomen pripisuje management v SV merjenju in presojanju uspešnosti ter kako 

vidijo potrebo po uporabi metode uravnoteženega sistema kazalnikov v tem procesu?  

R2: Kateri dejavniki po mnenju managementa v SV največ pripomorejo k uspešnosti in 

učinkovitosti delovanja SV? 

R3: Kakšno je razumevanje poslovnih planerjev o uvajanju dodatnih, nefinančnih kazalnikov v 

delovni proces načrtovanja in izdelave poslovnega plana SV? 

R4: Kakšna je potreba po nagrajevanju managementa SV na podlagi stopnje doseganja ciljnih 

vrednosti uravnoteženega sistema kazalnikov?  

Za oblikovanje raziskovalnih vprašanj smo uporabili interaktivno prepletanje dedukcije in 

indukcije, kot to ponazarja Tratnik (2002, 62). Deduktivno pridobljena raziskovalna vprašanja 

smo oblikovali na temelju teoretičnih izhodišč, pridobljenih iz strokovnih publikacij, člankov 

v strokovnih revijah in interneta, kot tudi normativnih in izvedbenih dokumentov poslovnega 

planiranja v MORS in SV. Induktivno pridobljena raziskovalna vprašanja pa smo oblikovali na 

osnovi večletnih lastnih izkušenj in poznavanja raziskovalnega področja, na podlagi katerega 

smo prepoznali in tudi opredelili raziskovalni problem. 
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4.3 Kvalitativna paradigma raziskovanja 

Metodologija ali pristop k raziskavi je skupek strategij, metod in tehnik, za katere se je treba 

odločiti v procesu raziskovanja teme ali proučevanega problema. Metodologija sloni na pestrem 

zgodovinskem razvoju in različnih filozofijah ali paradigmah.37 V literaturi o raziskovanju v 

družbenih vedah, in še posebej v managementu, lahko zasledimo dva pomembna pojma 

paradigem: pozitivistična in fenomenološka paradigma. Z vidika družboslovnega raziskovanja 

lahko zasledimo tudi pojme kvantitativna in kvalitativna paradigma, ki ju imenujemo tudi dva 

pristopa raziskovanja ali kar dve metodologiji (Tratnik 2002, 23). V znanosti (in tudi v okviru 

družboslovja) je paradigem več. Lamut in Macur (2012, 42) navajata, da v bistvu vsaka 

znanstvena veda oz. področje predstavlja svojo paradigmo, ki narekujejo izbiro svojevrstne 

metodologije raziskovanja, zato sta paradigma in metodologija medsebojno povezani. 

Istovrstne paradigme, ponekod imenovane tudi metodologije, v literaturi različno poimenujejo 

(preglednica 2).  

Preglednica 2: Najpogosteje uporabljeni sinonimi poimenovanja paradigem 

Pozitivistična paradigma Fenomenološka paradigma 

kvantitativna kvalitativna 

objektivistična subjektivistična 

znanstvena humanistična 

eksperimentalna interpretativna 

tradicionalna nepozitivistična 

deduktivna induktivna 

Vir: Tratnik 2002, 24. 

Eden od pristopov je torej fenomenološki pristop, ki temelji na proučevanju družbenega 

fenomena (pojava) celovito ter brez vnaprej določenih trditev in elementov proučevanja ali 

kakršnekoli logične povezanosti med njimi. Pri tem upoštevamo mnenja, občutenja in 

vrednotenja ljudi, ki so vključeni v samo dogajanje pojava (Tratnik 2002, 26). Ker so ugotovitve 

raziskave prikazane opisno, fenomenološko paradigmo raziskovanja opredeljujemo kot 

kvalitativna. V okviru tega pristopa je pojav opisan z besedami in ugotovitvami intervjuvane 

osebe, ki je globlji in večplasten v primerjavi z ugotovitvami kvantitativne paradigme (Lamut 

in Macur 2012, 43). 

Pomen kvalitativne paradigme raziskovanja nekega družbenega pojava opisuje tudi Merriam 

(2009, 5), ki pravi, da želijo »kvalitativni raziskovalci« predvsem razumeti, kako ljudje 

                                                 
37 Kuhn (1970 po Tratnik 2002) opredeljuje paradigmo kot vsesplošno priznano znanstveno dognanje, 

ki neki skupini uporabnikov v določenem obdobju ponuja model razumevanja in reševanja problemov. 



 

51 

razlagajo svoje izkušnje, kako gradijo svoje svetove in kakšen pomen pripisujejo njihovim 

izkušnjam. Podobno razpravljata tudi Johnson in Christensen (2017, 36), ki menita da 

kvalitativne raziskave uporabljajo širok in globok »pogled«, ki preučujejo človeško izbiro in 

vedenje. Po njunem mnenju kakovostni raziskovalci ne želijo posegati v naravni tok vedenja, 

preučujejo vedenje naravoslovno in holistično ter poskušajo razumeti več dimenzij realnosti. 

Npr. katere vrste ljudi so v skupini, kako razmišljajo, kakšna interakcija je med njimi, kakšne 

vrste sporazumov ali norme so prisotne in kako se te dimenzije združujejo celostno, da bi kar 

najbolj verodostojno opisale skupino. 

Iz opisanega lahko zaključimo, da kvalitativno paradigmo raziskovanja uporabimo takrat, ko 

želimo pridobiti poglobljen vpogled v proučevani raziskovalni problem in pri tem poskušamo 

razumeti, kakšne so izkušnje intervjuvancev na obravnavanem področju, v kolikšni meri 

poznajo in razumejo obravnavano tematiko ter kakšen pomen ji pripisujejo glede na vlogo v 

nekem procesu, bodisi predpisanem ali pa naključnem. 

4.3.1 Opis pristopa k raziskavi 

V empiričnem delu smo k raziskavi pristopili fenomenološko in poskušali odkriti, kako ljudje 

razumejo proces poslovnega planiranja in kakšen pomen mu prepisujejo, kot tudi seznanjenost 

z uvedbo uravnoteženega sistema kazalnikov. Poskušali smo razumeti in razložiti poznavanje 

intervjuvancev o proučevanem problemu skozi njihove oči. Uporabili smo metodo analize 

podatkov, ki jo smo izvedli na podlagi kvalitativne metodologije raziskovanja iz opravljenih 

polstrukturiranih intervjujev, kot jo opredeljujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 112-

113). Po njihovem mnenju je osrednji cilj intervjuja razumeti pomene, ki jih intervjuvanci 

pripisujejo vprašanjem in okoliščinam v kontekstih, ki jih raziskovalec ne strukturira vnaprej. 

V tem kontekstu so intervjuji, tako polstrukturirani kot nestrukturirani, primerne metode, kadar: 

 je treba razumeti predstave, ki jih intervjuvanec uporablja kot osnovo za svoja mnenja in 

prepričanja o določeni zadevi, 

 je eden od ciljev intervjuja razviti razumevanje »znanj in spoznanj« intervjuvanca tako, da 

lahko raziskovalec na intervju vpliva, bodisi neodvisno ali pa odvisno (npr. akcijska 

raziskava). 

V zvezi z obravnavanjem tehnike, povezane s kvalitativnimi metodami, Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe (2005, 111) povzemajo definicijo Van Maanena (1983, 9), ki kvalitativne 

tehnike definira kot »zbirke interpretativnih tehnik, ki skušajo opisati, dekodirati, prevesti in 

drugače odkriti pomen ter določenih bolj ali manj naravno nastalih pojavov v družbenem 

svetu«. Kot najbolj temeljno obliko od vseh kvalitativnih metod opredeljujejo intervju, ki 

pomaga prodreti v to, kako intervjuvanec vidi svoj svet. Intervju je najbolj pogosta oblika pri 

raziskovanju v managementu, njegova glavna značilnost pa je osebni pogovor med 

spraševalcem in intervjuvancem, kjer se pogovori gibljejo od formalnih in uradnih do 

neformalnih in sproščenih. Vprašanja so lahko standardizirana ali odprta. Easterby-Smith, 
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Thorpe in Lowe (2005, 112) še opozarjajo, da velika večina raziskovalcev podcenjuje njegovo 

kompleksnost, saj ustrezno izvajanje intervjujev zahteva veliko časa. Temu se izognemo na 

način, da intervju sledi dokaj standardiziranemu naboru vprašanj, ki dopuščajo, da spoznamo 

stališča intervjuvanca. Za takšen pristop smo se odločili tudi v naši raziskavi. 

4.3.2 Določitev faz in vzorca raziskovanja 

Faze raziskovanja (Punch 2009 po Lamut in Macur 2012, 14-15) lahko razdelimo na pred-

empirične in empirične faze. Pred-empirične faze zajemajo opredelitev raziskovalnega 

področja, formuliranje problema in oblikovanje raziskovalnih vprašanj. V to fazo sodijo tudi 

seznanjanje s teorijo in empirijo ter kritičen pregled literature iz obravnavanega področja. 

Empirične faze zajemajo izdelavo načrta raziskave, zbiranje podatkov na terenu, analizo oz. 

obdelavo zbranih podatkov in odgovor na raziskovalno vprašanje. Obravnavani problem mora 

vsekakor biti nekaj, kar je vredno raziskati. Ko raziskovalec opredeli problem, potem tudi pride 

do odgovora, zakaj je to temo vredno raziskovati. V pred-empirični fazi smo torej za naš primer 

raziskovanja opredelili: 

a) raziskovalno področje – tj. merjenje uspešnosti in učinkovitosti v SV, 

b) problem – tj. izvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov,  

c) raziskovalna vprašanja – v našem primeru so štiri (glej podpoglavje 4.2). 

Raziskovalno področje smo opredelili na podlagi avtorjevih izkušenj iz poslovnega planiranja, 

ki ga je v SV opravljal štiri leta. Med drugim v sklop poslovnega planiranja sodijo tudi letna 

poročila, ki jih mora SV poslati na MORS in v katerih prikaže uspešnost poslovanja in 

učinkovitost delovanja. Glavni razlog je bil v tem, da se je v času avtorjevega delovanja na 

delovnem mestu poslovnega planerja spremenila metodologija merjenja uspešnosti poslovanja 

in učinkovitosti delovanja SV. Ta je predvidevala postopno uvedbo uravnoteženega sistema 

kazalnikov kot nadgradnjo na že obstoječi sistem finančnih kazalnikov oz. na že uporabljeni 

metodologiji modela odličnosti EFQM.  

Problem smo opredelili glede na dejstvo, da je uvedena nadgradnja metodologije merjenja 

uspešnosti in učinkovitosti predstavljala novost na področju poslovnega planiranja v SV. 

Raziskav, ki bi preučevale in analizirale uporabo uravnoteženega sistema kazalnikov kot 

metode za merjenje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja v SV, do sedaj še ni bilo izvedenih.  

Pri pripravi raziskovalnih vprašanj smo se opirali predvsem na teoretična izhodišča, pridobljena 

iz strokovnih publikacij, člankov v strokovnih revijah in interneta, kot tudi normativnih in 

izvedbenih dokumentov poslovnega planiranja v MORS in SV. Osnovno vodilo pri pripravi 

raziskovalnih vprašanj so nam bili pojmi, ki predstavljajo tudi tematske sklope oz. raziskovalna 

podpodročja raziskave, in sicer so to:  

 pomen merjenja in presojanja uspešnosti, 

 dejavniki uspešnosti in učinkovitosti, 
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 razumevanje uravnoteženega sistema kazalnikov in 

 potreba po nagrajevanje managementa v SV na podlagi stopnje doseganja ciljnih vrednosti 

(doseganje rezultatov). 

Pred začetkom raziskave je bilo pomembno določiti in oblikovati raziskovalne cilje ter 

eventualno tudi podcilje, ki so morali izhajati iz raziskovalnih vprašanj. Medtem ko so 

raziskovalna vprašanja oblikovana v obliki vprašalne povedi, se raziskovalni cilji oblikujejo z 

uporabo besed, ki se nanašajo na dejavnost (izvedeti, preveriti, raziskati, določiti ipd.). Tudi mi 

smo v naši raziskavi upoštevali ta vidik in vsakemu raziskovalnemu vprašanju posebej določili 

raziskovali cilj. Pri postavitvi raziskovalnih vprašanj in oblikovanju raziskovalnih ciljev, 

prikazanih v preglednici 3, smo sledili priporočilom Tratnikove (2002, 58-59). 

Preglednica 3: Postavitev raziskovalnih vprašanj in oblikovanje raziskovalnih ciljev 
Področje raziskovanja Podpodročje Raziskovalno 

vprašanje 

Raziskovalni cilj 

Merjenje in presojanje 

uspešnosti v SV 

Pomen merjenja in 

presojanja uspešnosti 

Kakšen pomen 

pripisuje management 

v SV merjenju in 

presojanju uspešnosti? 

Raziskati pomen 

merjenja in presojanja 

uspešnosti z vidika 

vodstva SV. 

Uspešnost in 

učinkovitost delovanja 

vojaške organizacije 

Dejavniki uspešnosti 

in učinkovitosti 

Kateri dejavniki 

največ pripomorejo k 

uspešnosti in 

učinkovitosti 

delovanja SV? 

Raziskati dejavnike 

uspešnosti in 

učinkovitost, ki so po 

mnenju intervjuvancev 

pomembni. 

Model uravnoteženega 

sistema kazalnikov v 

SV 

Razumevanje 

uravnoteženega 

sistema kazalnikov 

Kakšno je 

razumevanje poslovnih 

planerjev o uvajanju 

dodatnih, nefinančnih 

kazalnikov v delovni 

proces načrtovanja? 

Raziskati, kako 

odgovorne osebe 

razumejo model 

uravnoteženega 

sistema kazalnikov. 

Nagrajevanja 

managementa v SV 

Potreba po 

nagrajevanju 

managementa v SV na 

podlagi stopnje 

doseganja ciljnih 

vrednosti (doseganje 

rezultatov) 

Kakšna je potreba po 

nagrajevanju 

managementa SV na 

podlagi doseganja 

zastavljenih ciljnih 

vrednosti? 

Raziskati potrebo po 

nagrajevanju 

managementa SV na 

podlagi doseganja 

zastavljenih ciljnih 

vrednosti. 

 

Kot ugotavlja Trnavčevič (2010, 79), vzorčenje in vzorec vsekakor izražata paradigmatsko 

izhodišče. Če so za kvantitativne raziskave načeloma značilni veliki in naključni vzorci, potem 
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v kvalitativnih raziskavah praviloma srečamo majhne in nenaključne vzorce. In eden od 

razlogov, da smo namesto kvantitativne raziskave uporabili kvalitativno raziskavo, je v 

majhnem številu strokovnjakov iz področja poslovnega planiranja v SV, zato je posledično tudi 

vzorec majhen.  

To je bil tudi eden izmed povodov za izbiro metode raziskovanja s pomočjo intervjujev kot ene 

izmed metod pridobivanja podatkov na podlagi namenskega vzorca. Odločitev za izbiro 

namenskega vzorca utemeljujemo z mnenjem Tratnikove (2002, 70), ki meni, da lahko 

namenski vzorec izberemo takrat, kadar pri zbiranju podatkov potrebujemo posameznike, ki 

nam bodo o proučevani zadevi dali kar največ podatkov. Ta način je še posebej primeren za 

manjše populacije ter za poglobljeno raziskovanje proučevanega problema. V našem načrtu 

raziskave je prvotno izbrani namenski vzorec predvideval tri skupine s po tremi pripadniki, ki 

so strokovnjaki iz poslovnega planiranja v SV. Skupine bi predstavljale različne vire, ki 

zajemajo strateško, operativno in taktično raven planiranja. Kasneje smo skupino poslovnih 

planerjev na taktični ravni zamenjali z vodji organizacijskih enot na strateški ali operativni 

ravni, ker na taktični ravni nismo našli primernih sogovornikov. 

4.3.3 Potek raziskave in izvedba intervjujev 

Kot je bilo že omenjeno, smo raziskavo zasnovali na podlagi teoretičnih izhodišč in ciljev 

magistrske naloge, opisanih v 1. poglavju. Pripravili smo opomnik z usmeritvenimi vprašanji 

in izbrali namenski vzorec, opisan v predhodnem podpoglavju. Vzorec je bil izbran namensko 

in ni bil oblikovan naključno, saj smo hoteli v raziskavi zajeti posameznike, ki nam bodo o 

proučevani zadevi dali kar največ podatkov. Z vključitvijo posameznikov z različnimi vlogami 

v okviru poslovnega planiranja smo skušali zmanjšati pristranskost vzorca določenih skupin v 

SV. Značilnosti vzorca in podatke o izvedbi intervjujev prikazuje preglednica 4. 

Preglednica 4: Značilnosti vzorca in podatki o izvedbi intervjujev 

Intervjuvanec Položaj v SV Raven delovanja v 

SV 

Datum 

intervjuja 

Čas trajanja 

intervjuja 

Oseba 1A Vodja org. enote Strateška 15. 9. 2017 18:05 min 

Oseba 1B Vodja org. enote Strateška 1. 9. 2017 18:40 min 

Oseba 1C Vodja org. enote Operativna 28. 8. 2017 25:15 min 

Oseba 2A Poslovno planiranje Strateška 14. 9. 2017 20:34 min 

Oseba 2B Poslovno planiranje Strateška 3. 7. 2017 22:55 min 

Oseba 2C Planiranje zmogljivosti Strateška 6. 9. 2017 24:18 min 

Oseba 3A Operativno planiranje Operativna 28. 6. 2017 26:21 min 

Oseba 3B Poslovno planiranje Operativna 6. 9. 2017 23:12 min 

Oseba 3C Planiranje zmogljivosti Operativna 31. 8. 2017 21:28 min 
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Opomnik z usmeritvenimi vprašanji nam je nudil oporne točke in hkrati pomagal držati rdečo 

nit pri logičnem povezovanju vprašanj. Vsi intervjuvanci, ki so sodelovali v polstrukturiranem 

intervjuju, so odgovarjali na enaka vprašanja. Ravno tako je bila vsem intervjuvancem 

zagotovljena anonimnost sodelovanja in smo jih poimenovali s črkami A, B, C… Skupine, ki 

predstavljajo ravni delovanja, iz katere izhajajo intervjuvanci, smo označili s številkami 1, 2 in 

3, pri čemer številka 1 predstavlja vodje organizacijskih enot (sektorjev, oddelkov itd.), številka 

2 predstavlja strateško raven in številka 3 operativno raven. Skladno s tem so intervjuvanci 

dobili oznake 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B in 3C.   

Pred izvedbo intervjujev smo pridobili soglasje ustreznih služb na Generalštabu SV za izvedbo 

intervjujev in istočasno vse udeležence vnaprej pisno obvestili z vsebino in namenom 

intervjuja, kot tudi z vprašanji, na katere bodo odgovarjali. Za izvedbo intervjujev smo se 

predhodno dogovorili po telefonu ali pa preko elektronske pošte.  

Ker je izvedba intervjujev potekala v času od junija do septembra, je težavo pri njihovi izvedbi 

predstavljala dosegljivost intervjuvancev bodisi zaradi dopustov, bodisi zaradi službenih 

obveznosti tako doma, kot tudi v tujini. Vsi polstrukturirani intervjuji so bili posneti z 

diktafonom in so trajali med 18 in 26 minut (povprečje 22 minut). Intervjuvanci so v 

polstrukturiranem intervjuju odgovarjali na naslednja usmeritvena vprašanja: 

1. Kakšen pomen pripisujete merjenju in presojanju uspešnosti kot orodju za učinkovito 

obvladovanje organizacije? Menite, da je merjenje in presojanje uspešnosti na podlagi 

kazalnikov potrebno? 

2. Merjenje uspešnosti delovanja SV se izvaja v procesu izvedbe poslovnega plana, o 

rezultatih in ugotovitvah pa se poroča na koncu na koncu leta v zaključnem poročilu. Ste 

seznanjeni metodologijo in načinom merjenja uspešnosti delovanja SV? 

a. Podvprašanje (če je odgovor DA):  Mi lahko poveste kaj več o tem? 

3. Kakšne so vaše izkušnje v procesu izdelave poslovnega plana SV (ali enote)? Pri tem 

mislim na časovni vidik, in sicer koliko časa delujete v procesu poslovnega planiranja? 

4. Ste seznanjeni z uvedbo nefinančnih kazalnikov v poslovno planiranje po metodi 

uravnoteženega sistema kazalnikov oz. Balanced Scorecard (BSC)? Kako razumete 

njihovo uporabo v procesu merjenja uspešnosti poslovanja (delovanja) SV? 

5. Kateri dejavniki, po vašem mnenju, največ pripomorejo k uspešnem in učinkovitem 

delovanju vojaške organizacije? 

6. Katere kazalnike uspešnosti poslovanja in delovanja potrebuje vojaška organizacija kot 

informacijo, da lahko reče, da uspešno in učinkovito deluje? 

7. Ali menite, da poslovni plan SV in izhajajoči cilji iz strateškega diagrama sledijo viziji in 

strategiji delovanja SV? Mislite, da bi tudi podrejene enote GŠSV morale imeti svoj 

strateški diagram? 

8. Kdo je, po vašem mnenju, odgovoren za doseganje zastavljenih ciljev SV? Menite, da je 

to management na strateški, operativni ali taktični ravni? 
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9. Menite, da bi bila učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev (kazalnikov) v poslovnem 

planu SV bolj uspešna, če bi bila pogojena z nagrajevanjem odgovornega managementa? 

10. Mislite, da je za učinkovito doseganje zastavljenih ciljev potrebno uvesti nagrajevanje 

odgovornih skladno s stopnjo doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov? Pri tem mislim 

nagrajevanje tako v finančnem smislu, kot tudi z vidika kariernega razvoja (službena 

ocena). 

V nadaljevanju bomo predstavili analizo kvalitativnega gradiva, ki vključuje analizo besedil 

izvedenih intervjujev, odgovore intervjuvancev na usmeritvena vprašanja ter interpretacijo 

rezultatov in sklepne ugotovitve kvalitativne raziskave. 

4.4 Analiza kvalitativnega gradiva 

Veliko težavo s kvalitativnimi podatki predstavlja vprašanje, kako strniti zapletene in vsebinsko 

vezane informacije v obliko, ki pove zgodbo na način, da je za bralca dovolj prepričljiva. Sama 

analiza zahteva jasno razlago tega, kako je bila narejena in kako so bili izoblikovani sklepi, 

obenem pa naj bi nazorno prikazala način, kako so bili surovi podatki preoblikovani v smiselne 

sklepe (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 147-148). Po Kordešu in Smrdujevi (2015, 56) 

je kvalitativna analiza način interpretacije, pri čemer raziskovalec ne sme pozabiti, da je 

ustvarjalec (izumitelj) in ne nepristranski opazovalec. Kljub temu, da je kvalitativna analiza na 

nek način subjektivna, pa se je potrebno zavedati, da tudi če natančno sledimo navodilom za 

kodiranje, ni nujno, da bomo ustvarili teorijo. 

Pri analiziranju kvalitativnega gradiva Vogrinc (2008, 57-61) navaja štiri pristope. Kot prvi 

pristop omenja analizo vsebine, ki predstavlja analizo pisnih gradiv, pri kateri raziskovalec 

oblikuje seznam kategorij, ki jih bo iskal. V teku analize si zabeleži pogostost posamezne 

kategorije in njeno mesto v besedilu, rezultat pa je oblikovanje frekvenčne tabele, kjer je 

zabeleženo, kolikokrat se je določena beseda pojavila v gradivu. Za drugi pristop navaja 

semiotično analizo, ki se ukvarja z analizo simbolov, ki se pojavljajo v vsakodnevnem življenju 

in z namenom odkrivanja skritega besedila. Kot tretji pristop navaja hermenevtiko, ki se 

osredotoča bolj na učenje o interpretaciji in razumevanju določenega besedila z vidika 

posameznika, sodelujočega v raziskavi, kot pa proučevanju samega pojava. Kot četrti pristop 

pa navaja kvalitativno vsebinsko analizo, katere bistvo je iskanje tem (kod, pojmov) v 

analiziranem gradivu. Za ta pristop lahko v teoriji zasledimo tudi izraz utemeljitvena analiza,38  

v kateri se raziskovalec ravna po občutku in intuiciji ter si za cilj postavi izluščiti iz podatkov 

običajne ali nasprotujoče si teme ali vzorce, ki jih lahko uporabi kasneje kot osnovo za 

interpretacijo. 

                                                 
38 Izraz utemeljitvena analiza je prevod angleške besede »grounded analysis«, ki omogoča bolj odprt 

pristop in je tesno povezan s poznavanjem utemeljitvene teorije (angl. grounded theory). 
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Osrednji del kvalitativne vsebinske analize torej predstavlja proces kodiranja,39 ki pomeni 

interpretacijo analiziranega gradiva oz. določevanje pomena (ključnih pojmov, besed in kod) 

posameznim delom besedila, kjer poskuša raziskovalec s kodiranjem in kategoriziranjem 

besedila oblikovati teoretično razlago ali pojasnitev proučevanega pojava. Tratnik (2002, 85) 

na tem mestu omenja, da kode organiziramo v skupine in v kategorije tako, da preoblikujemo 

posamezne elemente v jasne ideje in pojme ter združimo podobne. Paziti moramo, da so 

značilnosti posamezne kategorije jasno prepoznavne. Pretvorba podatkov v kategorije od 

raziskovalca zahteva abstrakten miselni proces, kjer si začetne kode izberemo sami. Kasneje, 

med preoblikovanjem kod v kategorije, pa si lahko pomagamo še z uveljavljenimi strokovnimi 

izrazi. Na koncu moramo vse še interpretirati, kar pomeni, da soočamo naše ugotovitve s teorijo 

ali pa oblikujemo nove teorije 

4.4.1 Analiza besedil izvedenih intervjujev 

V naši raziskavi je bilo izvedenih devet polstrukturiranih intervjujev tako, kot to prikazuje 

preglednica 4 na strani 54. Po izvedenih intervjujih je sledila transkripcija oz. dobesedni prepis 

intervjujev, njihovo urejanje in nato analiza podatkov, kjer smo odgovore intervjuvancev 

povezali v tematske sklope in jih sistematično obdelali (transkripcije so prilogi št. 2).  

Za obdelavo besedil izvedenih intervjujev smo se oprli na teoretična izhodišča utemeljitvene 

analize, kot to opredeljujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 153) predvsem zato, ker 

ta metoda omogoča bolj odprt pristop in predpostavlja, da delamo s transkripcijami intervjujev. 

Osnovno vodilo pri obdelavi zbranega gradiva nam je bil tudi postopek analize, kot ga opisuje 

Vogrinc (2008, 61), ki pa je sam postopek razdelil na šest korakov: 1) urejanje gradiva, 2) 

določitev enot kodiranja, 3) kodiranje, 4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje 

kategorij, 5) definiranje kategorij in 6) oblikovanje končne teoretične formulacije. 

V našem primeru kvalitativne raziskave smo zgoraj opisane načine kombinirali s koraki analize 

kvalitativnih podatkov, ki so posledica pridobljenih znanj na Fakulteti za management v Kopru 

v okviru predmeta Raziskovanje v managementu in vsebuje štiri korake: 

 kodiranje besedila,  

 kategoriziranje oz. definiranje kategorij, 

 tematiziranje oz. določanje tem in eventualnih podtem, 

 interpretacija. 

Kot navaja Pačnik Sajovic (2016, 61) je kodiranje označevanje in sistemizacija podatkov, ki ga 

izvajamo lahko ročno ali s pomočjo računalniških orodij. Kode so besede ali fraze, s katerimi 

ponazarjamo pomen preučevanega pojava. V bistvu je kodiranje generiranje pojmov, ki poteka 

                                                 
39 Kode so označbe, ki nam omogočijo sistematično izbiro, združevanje (grupiranje) in urejanje 

podatkov (Tratnik, 2002, 85). 
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na induktiven način. Iz zbranega in urejenega besedila (lahko tudi slikovnega gradiva, zvočnih 

posnetkov in drugih oblik gradiva) postopoma izluščimo pojme, jih poimenujemo ter 

prikažemo povezave, razmerja in vzorce med njimi.  

V našem primeru pri izvedbi kvalitativne analize nismo uporabili računalniških aplikacij, 

ampak smo uporabili nekoliko starejšo metodo podčrtavanja z večbarvnimi flomastri in 

pazljivim branjem iz zaslona ali papirja. Tak pristop svetujejo tudi Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe (2005, 162), ki pravijo, da je uporaba takšnega načina obdelave podatkov smiselna za 

relativno majhen niz podatkov (manj kot 20 intervjujev). Razlog vidijo v tem, da se vložek časa, 

denarja in energije pri tako majhnem številu intervjujev ne obrestuje. 

Pri analiziranju besedila smo uporabili odprto kodiranje, ki ga Mesec (1998, 106 po Vogrinc 

2008, 63) opredeljuje kot postopek oblikovanja pojmov oz. kod posameznim enotam 

razčlenjenega besedila, kjer besedila z isto kodo (pojmi) zberemo, jih ločimo od besedil z 

drugačno kodo in na ta način organiziramo podatke.  

Empirično gradivo smo (po transkripciji) uredili in razčlenili besedilo na sestavne dele, ki so 

predstavljale kodirne enote. Kodirna enota je del besedila, za katerega raziskovalec presodi, da 

vsebuje pomembne informacije za samo raziskavo, zato bo v nadaljevanju ta del besedila 

analiziral. Tem kodirnim enotam smo pripisali kode, pri čemer smo uporabili induktivni pristop, 

kjer smo kode določali med samo analizo besedila. Vogrinc navaja, da se raziskovalec lahko 

odloči določiti kodo »vsaki vrstici, stavku ali odstavku, lahko pa se odloči, da bo celotnemu 

sklopu analiziranega besedila pripisal le eno kodo«. Pri tem mora raziskovalec paziti, da se 

enota kodiranja vedno miselno nanaša na sklenjen del besedila npr. lahko je to fraza, stavek, 

odstavek, poglavje, misel, dogodek ipd. (Vogrinc 2008, 61-66).  

Mi smo se odločili, da bomo pri analiziranju besedila določiti kodo posameznim frazam in 

pojmom, ki so na koncu tvorili smiselno vsebino po zaznanih temah ali vrstah besedila, 

oblikovanih v tematsko mrežo. Za oblikovanje tematske mreže smo se zgledovali po procesu 

analize besedila, kot ga opisuje Attride-Stirling (2001, 390-398), ki navaja, da raziskovalec po 

opravljenem kodiranju iz posameznih kod zazna teme in oblikuje tematsko mrežo, nato pa vse 

te teme organizira in jih kategorizira, dobljene podatke pa prikaže v povezanih tabelah. V 

nadaljevanju kvalitativne analize podatkov smo različne kode primerjali med seboj. Sorodne 

kode oz. kode, ki se nanašajo na podobne pojave, smo združili po zaznanih temah ter jih na 

koncu združili v kategorije in poimenovali.  

V procesu kvalitativne analize besedila smo opredelili 41 kod, kot je to razvidno iz preglednice 

5 na strani 59. Posamezne pojave in mnenja intervjuvancev smo poskušali poimenovati z 

najbolj ustreznimi izrazi, kar nam je omogočilo zaznavanje posameznih tem in jih, glede na 

njihove lastnosti, združiti v posamezne kategorije. 
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Preglednica 5: Določitev kod in zaznavanje tem 

Koda Zaznane teme 

1. Merjenje/presojanje uspešnosti 

2. Pomen merjenja 

3. Metodologija merjenja 

4. Obvladovanje procesov 

1. Pomen merjenja in presojanja 

2. Korektnost in nepristranskost posameznika 

5. Cilji 

6. Vizija 

7. Strategija 

8. Notranji procesi 

9. Delovno okolje 

10. Načrtovanje 

11. Realizacija nalog 

12. Kontrola/preverjanje 

3. Razvijanje strateško usmerjene organizacije 

4. Ustvarjanje strateške zavesti 

5. Ustvarjanje sinergije med notranjimi 

organizacijskimi enotami 

6. Opredelitev osebnih in ekipnih ciljev 

7. Sposobnost medsebojnega sodelovanja 

 

13. Analiza 

14. Informacije 

15. Dejavniki uspešnosti 

16. Učinkovitost 

17. Uspeh/uspešnost 

18. Predpisi/zakoni/normativi 

19. Red/disciplina 

20. Pravičnost 

21. Izurjenost/usposobljenost 

22. Izkušnje zaposlenih 

23. Zadovoljstvo zaposlenih 

8. Povratne informacije 

9. Nadzor in kontrola 

10. Analiza poslovnega planiranja 

11. Ustrezna normativna ureditev 

12. Ustrezni standardni operativni postopki 

24. Pripravljenost SV 

25. Popolnjenost enot 

26. Finance 

27. Poraba virov 

13. Ustrezna popolnjenost z viri 

14. Učinkovita poraba virov 

28. Kazalniki 

29. Merljivost kazalnikov 

30. Planiranje/načrtovanje 

31. Procesi  

32. Seznanjenost  z BSC 

15. Strateško načrtovanje 

16. Proces poslovnega planiranja 

17. Oblikovanje strateških diagramov  

18. Izvajanje uravnoteženega sistema kazalnikov 

33. Uporaba BSC 

34. Strateški diagram 

35. Potreba po strateškem diagramu 

36. Uporabnost strateškega diagrama 
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Preglednica 5 - nadaljevanje 

Koda Zaznane teme 

37. Sposobnost managementa 

38. Kompetentnost managementa 

39. Odgovornost managementa 

40. Izkušnje managementa 

41. Nagrajevanje managementa 

19. Znanja in sposobnosti vodilnih 

20. Odgovornost za odločanje 

21. Sposobnost realizacije ciljnih vrednosti 

22. Spodbujanje sprememb s strani vodstva 

Po opravljenem kodiranju, v katerem smo vsebinsko povzeli in poimenovali 41 kod, smo na 

podlagi slednjih zaznali 22 tem, ki vsebinsko opredeljujejo njihov pomen in prikazujejo 

povezave, odnose in vzorce med posameznimi skupinami kod. 

Preglednica 6 prikazuje zaznane teme in njihovo povezavo ter umestitev v opredeljeno 

kategorijo. Zaznane teme smo razvrstili v štiri kategorije, in sicer so to: 1) merjenje in 

presojanje uspešnosti v SV, 2) uspešnost in učinkovitost delovanja vojaške organizacije, 3) 

model uravnoteženega sistema kazalnikov v SV in 4) nagrajevanje managementa v SV.  

Preglednica 6: Zaznane teme in oblikovanje kategorij 

Zaznane teme Kategorija 

1. Pomen merjenja in presojanja 

2. Korektnost in nepristranskost posameznika 
Merjenje in presojanje uspešnosti v SV 

3. Razvijanje strateško usmerjene 

organizacije 

4. Ustvarjanje strateške zavesti 

5. Ustvarjanje sinergije med notranjimi 

organizacijskimi enotami 

6. Opredelitev osebnih in ekipnih ciljev 

7. Sposobnost medsebojnega sodelovanja 

8. Povratne informacije 

9. Nadzor in kontrola 

10. Analiza poslovnega planiranja 

11. Ustrezna normativna ureditev 

12. Ustrezni standardni operativni postopki 

13. Ustrezna popolnjenost z viri 

14. Učinkovita poraba virov 

Uspešnost in učinkovitost delovanja 

vojaške organizacije 

15. Strateško načrtovanje 

16. Proces poslovnega planiranja 

17. Oblikovanje strateških diagramov  

18. Izvajanje uravnoteženega sistema 

kazalnikov 

Model uravnoteženega sistema kazalnikov 

v SV 
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Preglednica 6 - nadaljevanje 

Zaznane teme Kategorija 

19. Znanja in sposobnosti vodilnih 

20. Odgovornost za odločanje 

21. Sposobnost realizacije ciljnih vrednosti 

22. Spodbujanje sprememb s strani vodstva 

Nagrajevanje managementa v SV 

Besedilo smo nato povzeli in pripravili za interpretacijo, pri tem pa smo se zavedali  

selektivnosti takšnega načina interpretacije (tako Pačnik-Sajovic 2016, 62), saj smo določene 

dele besedila izpustili, druge dele besedila pa smo vključili v analizo. Poskušali smo prikazati, 

kako je razumljen in prikazan določen pojav v zbranem gradivu s strani strokovnih oseb na 

obravnavanem področju (poslovno planiranje v SV) ter kakšna je naša ugotovitev. 

Za vsako od teh kategorij sledi v naslednjem podpoglavju interpretacija rezultatov kot četrti 

korak v procesu kvalitativne analize vsebine.  

4.4.2 Interpretacija rezultatov polstrukturirarnih intervjujev 

Interpretacijo rezultatov in ugotovitve polstrukturiranih intervjujev podajamo po tematskih 

sklopih oz. po opredeljenih kategorijah, ki so: merjenje in presojanje uspešnosti v SV,  

uspešnost in učinkovitost delovanja vojaške organizacije, model uravnoteženega sistema 

kazalnikov v SV in nagrajevanje managementa v SV. Vsaka od opredeljenih kategorij zasleduje 

eno od raziskovalnih vprašanj, zato so bila tudi usmeritvena vprašanja v opomniku za izvedbo 

intervjujev oblikovana na ta način. V tem pogledu kategorije predstavljajo tudi posamezna 

področja raziskave, ki so razdeljena na tematske sklope oz. raziskovalna podpodročja raziskave. 

Ključna ugotovitev je, da vse osebe niso podrobno seznanjene z obravnavano tematiko. Velika 

večina intervjuvanih oseb pozna proces poslovnega planiranja, vendar nekateri od njih niso 

seznanjeni z metodologijo uravnoteženega sistema kazalnikov, niti so seznanjeni s tem, da se 

to v SV v tem trenutku tudi izvaja. Ugotovljeno je tudi, da obstajajo razlike v načinu 

razmišljanja glede na posamezne skupine intervjuvancev. Ta ugotovitev za nas niti ni bila 

veliko presenečenje, saj je bil vzorec izbran namensko iz strokovnjakov na obravnavanem 

področju in vodij posameznih organizacijskih enot, ki pokrivajo dolgoročno strateško in 

kratkoročno operativno planiranje.  

Kategorija: Merjenje in presojanje uspešnosti v SV 

Na podlagi pogovorov intervjuvanih oseb smo izluščili naslednje pojme, ki smo jih zaznali med 

postopkom kodiranja samega besedila: merjenje/presojanje uspešnosti, pomen merjenja, 

metodologija merjenja in obvladovanje procesov. Na podlagi teh pojmov smo zaznali dve temi: 

pomen merjenja in presojanja ter korektnost in nepristranskost posameznika. 
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Pomembna ugotovitev, ki je skupna za vse intervjuvane osebe je, da vsi po vrsti merjenju in 

presojanju uspešnosti pripisujejo ključen pomen in menijo, da je nujno za obvladovanje 

procesov v organizaciji. Vsi so si tudi edini, da je za učinkovito merjenje in presojanje 

uspešnosti potrebno določiti prave kazalnike. 

Tako oseba 3B meni, da je: »… opredelitev uspešnosti realizacije nalog na podlagi kazalnikov 

nujna in edino možno merjenje uspešnosti realizacije ciljev in nalog …« in nadaljuje, da se po 

njegovem mnenju: »… na ta način izognemo subjektivnem ocenjevanju uspešnosti izvedbe 

nalog in ugajanju nadrejenim poveljnikom. Kazalniki so nujen ukrep za doseganje odličnosti 

sleherne vojaške organizacije.« Po mnenju osebe 1C je to zato, ker: «… ne glede na strogo 

formalizacijo ali pa poljudno merjenje, se merjenje uspešnosti vedno izvaja na podlagi nekih 

kazalnikov. Čisto naravoslovno dejstvo je, da za merjenje potrebujemo nek kazalnik (merilo, 

standard), na katerega potem vežemo rezultat. Tu je bolj vprašanje, koliko kazalnikov je 

potrebnih za validen rezultat.« Zakaj uporabiti metodo merjenja uspešnosti in učinkovitosti na 

podlagi kazalnikov pa oseba 2C meni, da zato: «... ker je to metodo mogoče prilagajati, saj ni 

standardizirana, hkrati pa je najbližje tako organizacijski znanosti kot organizacijski praksi in 

je najprimernejša za uporabo v organizaciji kot je vojska.« Oseba 3C pa pripisuje ključen 

pomen merjenju in presojanju uspešnosti zato, ker: »… naj bi določitev kazalnikov neposredno 

vplivalo na izdelavo poslovnega plana na strateški in operativni ravni ter letnih načrtov dela na 

taktični ravni.« Temu mnenju je pritrdila tudi oseba 2A, ki poudarja: »Če hočemo slediti in 

meriti določeno uspešnost seveda potrebujemo kazalnike, ki nam bodo pokazali uspešnost 

izvedbe določene naloge, projekta in navsezadnje tudi uspešnost same organizacije.« 

Zgoraj navedena mnenja intervjuvancev se ujemajo z mišljenji večine teoretikov iz področja 

strateškega managementa. Na primer, Biloslavo (2008, 174) meni, da managerji ne morejo 

obvladovati organizacije, če ne merijo dosežkov njenega delovanja. Pri tem Biloslavo navaja, 

da naj se nadzor doseganja ciljev izvaja v primernih časovnih presledkih in po standardih 

uspešnosti, saj so ti osnova za presojanje uspešnosti delovanja vseh delov organizacije ter 

sodelavcev in skupin. Tavčar (2009, 483) je enakega mnenja, saj pravi, da sta merjenje in 

presojanje uspešnosti predpogoja za obvladovanje organizacije. K temu tudi dodaja, da je nujna 

vsebina obvladovanja organizacije, poleg merjenja in presojanja, tudi popravno ukrepanje oz. 

izdelava načrta za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Da je merjenje uspešnosti v 

organizaciji pomembno, menita tudi Kaplan in Norton (2000, 33), saj sistem merjenja 

poslovanja v organizaciji močno vpliva na vedenje zaposlenih in ljudi tako znotraj kot zunaj 

nje. Prepričana sta, da morajo organizacije uporabljati enega od sistemov merjenja, predvsem 

pa se morajo organizacije osredotočiti na managerske sisteme, ki izhajajo iz strategij delovanja, 

njenih zmogljivosti in dolgoročnih strateških ciljev. Janeš (2015, 56) še navaja, da managerji 

morajo meriti učinkovitost in uspešnost organizacij, če jih hočejo nadzorovati in uspešno 

obvladovati. Po mnenju Janeša (prav tam) merjenje vodi k boljšemu razumevanju poslovanja 

organizacije, boljši komunikaciji med zaposlenimi in bolj učinkovitem razdeljevanju virov 

glede na pomembnost ciljev, kar vse privede do izboljšanja poslovanja podjetja. 
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Sama metodologija merjenja uspešnosti in učinkovitosti delovanja organizacij zavisi od tipa, 

vrste in čemu je namenjena ter od same umeščenosti organizacije v gospodarstvu ali v javnem 

sektorju. Veliko vlogo pri tem igra tudi njen namen, torej ali je profitna oz. neprofitna 

organizacija. Za profitne organizacije je pomembna prilagoditev globalnim spremembam kot 

pogoj njenega preživetja. Kot menijo Bauer in drugi (2009, 114-118), spremembe v današnjem 

svetu niso le hitrejše in kompleksnejše, ampak so tudi bolj turbulentne in nepredvidljive. Zato 

je pomembno, da organizacija razvija in sprejema popolnoma nove tehnike, primernejša orodja 

in kulturne paradigme. Merjenje uspešnosti in učinkovitosti ter doseganje kakovosti in 

odličnosti pa si organizacije predstavljajo po svoje. Za celovito obvladovanje vseh procesov 

uporabljajo različna orodja in/ali metode, da bi dosegle želeno kakovost oz. da bi s celovitim 

obvladovanjem dosegale nenehen napredek celotne organizacije in posameznikov na njihovem 

strokovnem področju. Orodja za merjenje uspešnosti in učinkovitosti ter modele za doseganje 

poslovne odličnosti smo predstavili že v podpoglavju 2.1.  

Kategorija: Uspešnost in učinkovitost delovanja vojaške organizacije 

»Uspešna organizacija je tista, ki dela prave stvari, učinkovita pa dela stvari prav.« (Bauer, in 

drugi 2009, 114). Seveda je to enostavno reči, praktično izvajanje tega pa je težka naloga. 

Tavčar (2009, 25) meni, da je uspešno delovanje organizacije pogojeno z uspešnim 

upravljanjem, ki ga opravljajo upravljalci, učinkovitim poslovodenjem, ki ga opravljajo 

managerji in pravočasnim izvajanjem, ki je naloga izvajalcev. Pri tem delo izvajalcem 

načrtujejo in organizirajo managerji, ki jih tudi usmerjajo in nadzorujejo. Pomembno je, da se 

spoštuje in upošteva razmejitev vlog na način, da se upravljalci ne vmešavajo v dejavnosti 

managerjev, še posebno pa naj se ne vmešavajo v dejavnosti izvajalcev, saj je to naloga 

managerjev. Tavčar (2009, 26) še navaja, da pri izbiranju managerjev v sodobnem razvitem 

svetu veljajo tri temeljna sodila, in sicer da mora obvladati primerna znanja, biti mora zmožen 

voditi ljudi in biti mora pošten, zanesljiv in etičen. S to navedbo se strinja tudi oseba 3B, ki na 

vprašanje, kateri dejavniki največ pripomorejo k uspešnem in učinkovitem delovanju vojaške 

organizacije, pravi: « Brez pomisleka, sposoben in kompetenten management.« Oseba 2C pa k 

temu dodaja: »… vzpostavljen mora biti pravi karierni razvoj, pravi ljudje na pravih mestih ter 

dosledno upoštevanje načel vojaškega voditeljstva (angl. military leadership).«  

Po mnenju osebe 2A so za: »… uspešno in učinkovito delovanje vojaške organizacije 

pomembni viri, in sicer so to kadrovski, materialni in finančni viri. Izmed vseh teh pa so zame 

najpomembnejši kadri oz. ljudje.« Oseba 3C ima podobno mnenje, saj pravi: »Mnenja sem, da 

največ pripomorejo k uspešnemu in učinkovitemu delovanju vojaške organizacije zadovoljni 

zaposleni, ki se počutijo del organizacije in niso samo kot številke. Biti morajo upoštevani in 

slišani kot aktivni del organizacije, nenazadnje tudi pošteno nagrajeni, tako finančno kot 

nefinančno. Vsekakor zadovoljni zaposleni bistveno pripomorejo k uspešnosti organizacije.« 

Oseba 1C pa k temu še dodaja, da so za: »…uspešno in učinkovito vojaško delovanje 
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najpomembnejši štirje dejavniki: ljudje, osnovna vojaška oprema, prostor in čas z 

vremenom…« in nadaljuje: »… vse ostalo je birokratsko obračanje istih stvari.«  

Tudi Tavčar (2009, 26) poudarja pomembnost sodelavcev v organizaciji in navaja, da so 

organizacija ljudje, saj je organizacija brez sodelavcev »mrtva in prazna lupina«. Po Tavčarju 

je organizacija živ organizem, zato mora biti vsak manager (ali vodja) zmožen voditi ljudi. 

Biloslavo (2008, 162-163) meni, da je osnovni element, ki bistveno vpliva na uspešnost in 

učinkovitost delovanja organizacije, človeški kapital. Človeški kapital je vrednost, ki jo delavci 

prinašajo v organizacijo in predstavlja njihov nabor sposobnosti in zmožnosti. Ali kot je to 

povzel Simon40 (1997 po Biloslavo 2008, 162) s trditvijo, da je znanje organizacije v glavah 

njenih sodelavcev, kjer lahko znanje sodelavcev razumemo kot sposobnost opravljanja 

posameznih dejavnosti. 

Kaplan in Norton (2000, 135-139) kot enega od kazalnikov v okviru učenja in rasti navajata, 

da vlaganja v opremo ter raziskave in razvoj sami po sebi niso dovolj. Organizacije morajo 

investirati, poleg infrastrukture, tudi v ljudi, če želijo doseči dolgoročne ambiciozne cilje. 

Investirati morajo v sposobnost zaposlenih, ki zahteva dodatno usposabljanje, da začnejo 

kreativno razmišljati za doseganje ciljev organizacije. Pri tem poudarjata, da je ključno pri tem 

zadovoljstvo zaposlenih, saj sta morala zaposlenih in splošno zadovoljstvo z delom ter urejeno 

delovno okolje izredno pomembna za organizacijo. Zadovoljstvo zaposlenih je osnovni pogoj 

za večjo produktivnost, odzivnost, kakovost in za moralo. Morala zaposlenih je še posebej 

pomembna za tiste organizacije, ki imajo neposreden stik z ljudmi. In SV kot vojaška 

organizacija je ena takih. Takega mnenja je tudi oseba 1A, ki meni, da največ pripomorejo k 

uspešnemu in učinkovitemu delovanju vojaške organizacije: »… urejeno delovno okolje, red, 

disciplina in pravičnost. K temu pa je potrebno dodati še urejenost procesov in osebne 

odgovornosti.«  

Po mnenju intervjuvancev k uspešnemu in učinkovitemu delovanju vojaške organizacije sodijo 

tudi realizacija načrtovanih aktivnosti in doseženi rezultati, ki se merijo s stopnjo doseganja 

ciljev. Oseba 2C tako opredeljuje uspešnost iz dveh vidikov, in sicer kot: »…obseg, do katerega 

so bile načrtovane aktivnosti realizirane in načrtovani rezultati doseženi…« in kot »…stopnjo 

doseganja ciljev ter razmerje med predvidenimi in dejanskimi vplivi določene 

aktivnosti/cilja/podcilja.« Učinkovitost pa Oseba 2C opredeljuje kot: »…razmerje med 

doseženim rezultatom in porabljenimi viri oz. z drugimi besedami povedano uspešnost 

predstavlja razmerje med vhodom in izhodom, torej razmerje med uporabljenimi viri za 

izdelavo ene enote rezultata delovanja.«  

Oseba 3A pa opozarja na merila in standarde uspešnosti ter na upoštevanje normativnih aktov, 

predpisov in zakonov, saj kot pravi: »… je dejavnik, ki pripomore k uspešnemu in učinkovitemu 

                                                 
40 Herbert A. Simon (1916 – 2001) - ameriški politolog, ekonomist, sociolog, psiholog, računalniški 

znanstvenik in Nobelov nagrajenec za ekonomijo leta 1978. 
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delovanje vojaške organizacije tudi dejstvo, da so aktivnosti in postopki, po vojaško rečemo, 

jasni, enostavni in predpisani. Se pravi, da morajo obstajati neki predpisi, pa naj bodo dobri ali 

pa slabi. Pač za vse mora biti enaka usmeritev. Meje morajo biti postavljene, pa naj bo to s 

pravilniki, zakoni ali pa s standardiziranimi postopki in vsak mora vedeti, da gre lahko le do 

določene meje.« Podobnega mnenja je tudi Biloslavo (2008, 174) ki meni, da imajo merila in 

standardi uspešnosti pomemben usmerjevalni vpliv na zaposlene v organizaciji, saj vpeljava 

standardov uspešnosti in meril, po katerih jih vrednotimo, zaposlenim v organizaciji povedo, 

kaj je v načrtovalnem obdobju pomembno, za kaj se je potrebno zavzemati ter na kakšen način 

lahko pričakujejo bodisi nagrado, priznanje ali pa morebitno napredovanje. Po Biloslavu (prav 

tam) ima v mnogih primerih vpliv meril in standardov uspešnosti celo večjo težo od vpliva 

napotkov in usmeritev managementa.  

Kategorija: Model uravnoteženega sistema kazalnikov v SV 

Za uspešne strateško usmerjene organizacije je značilno to, da uporabljajo uravnoteženi sistem 

kazalnikov za umestitev strategije delovanja v center managerskih procesov. Uravnotežen 

sistem kazalnikov pripomore, da svoje poslovanje opredelijo z doslednim in razumljivim 

opisom strategije preko strateških map in sistema kazalnikov (Kaplan in Norton 2001, 40). 

Vendar pa Kaplan in Norton opozarjata, da je uravnoteženi sistem kazalnikov potreben, ne pa 

tudi zadosten pogoj za uspešno uresničevanje strategije. Pri sodelovanju z mnogimi 

vodstvenimi direktorji sta Kaplan in Norton (prav tam) ugotovila, da so bili ti uspešni, ker so 

uporabljali uravnoteženi sistem kazalnikov kot osrednje ogrodje pri vpeljavi novih 

managerskih procesov poslovanja. Uspešne organizacije so razvile ti. proces za obvladovanje 

strateških pobud (Kaplan in Norton 2001, 27), s katerim so v okviru sestavljanja letnega 

finančnega načrta ravnali drugače. Kot prvo so letni finančni načrt razdelile na dva dela: na 

strateški finančni načrt in na operativni finančni načrt. Kot drugi in najpomembnejši korak pa 

so uvedle preproste sestanke managementa za preverjanje strategije. 

Tudi SV je pričela v poslovno planiranje uvajati model uravnoteženega sistema kazalnikov za 

merjenje uspešnosti in učinkovitosti z namenom, da se vodstvu organizacije zagotovi 

verodostojne in pravočasne informacije glede ključnih področij delovanja ter za sprejemanje 

ukrepov in odločitev za prihodnost organizacije. Uravnoteženi sistem kazalnikov naj bi okrepil 

finančne kazalnike, temelječe na modelu CAF, z dodatnimi nefinančnimi kazalniki, ki 

opredeljujejo strategijo delovanja SV v prihodnosti in vizijo Načelnika Generalštaba SV v 

dvoletnem obdobju. Za opredelitev kompetentnosti intervjuvancev in njihove strokovnosti, nas 

je predvsem zanimalo, kakšne so njihove izkušnje in koliko časa delujejo v procesu poslovnega 

planiranja.  

Glede časovne opredelitve je večina intervjuvancev odgovorila, da v procesu poslovnega 

planiranja delujejo že dalj časa, razen nekaterih vodij organizacijskih enot, ki so bili na ta 

položaj postavljeni pred kratkim. Tako oseba 1A pravi: »S poslovnim planiranjem nimam 

dovolj izkušenj, tudi nisem bil deležen nobenega izobraževanja ali usposabljanja s tega 
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področja.« Podobno je odgovorila tudi oseba 1C, ki pravi: »… da ima občutek, da je birokratski 

ustroj to nalogo sprejel in jo odlično obvladuje. Priprave na izdelavo dokumenta in poročanje 

se mi zdijo pravočasne. Nisem pa direktno sodeloval pri tem. Sistemu sem stregel samo s 

podatki.« Le oseba 1B je odgovorila pritrdilno, in sicer: »Že dalj časa delujem v procesu 

poslovnega planiranja…«, nato pa nadaljuje: »… vendar opažam, da sam proces in končni 

izdelek ni primeren za SV. Moram pa reči, da sem z metodologijo in načinom merjenja 

uspešnosti delovanja SV zelo slabo seznanjen, niti sem bil deležen kakšnega posebnega 

izobraževanja iz tega področja«   

Od planerjev na strateški ravni oseba 2B navaja, da v procesu poslovnega planiranja deluje 

manj kot dve leti in da nima dobrih izkušenj s procesom izdelave poslovnega plana ter nadaljuje, 

da je: »… procesu poslovnega planiranja dan premajhen poudarek in je to prepuščeno 

posameznikom iz posameznih sektorjev, ki se sicer trudijo po najboljših močeh, nimajo pa 

vedno ustrezne podpore s strani lastnih sodelavcev in tudi nadrejenih. Sam proces se sicer začne 

pravočasno, vendar se pravi (resen) pristop začne šele, ko se bližajo zadnji oz. končni roki za 

izdelavo poslovnega plana. Sam proces na strateškem nivoju se zaključi prepozno in zato ne 

daje dovolj časa podrejenim enotam za kakovostno načrtovanje. Podrejene enote sicer 

največkrat do roka izvedejo proces, vendar je zaradi prekratkih rokov kakovost načrtovanja 

vprašljiva.« Podobnega mnenja je tudi oseba 2A, ki pravi: »Moje izkušnje niso preveč dobre, 

ker finančni načrt po navadi zamuja ali pa se razlikuje od dolgoročnih načrtov in se tu izgublja 

čas v iskanju novih rešitev.« Nasprotno od oseb 2A in 2B, pa je oseba 2C edina, ki pozna 

metodologijo merjenja uspešnosti in učinkovitosti in navaja: »Na poslovnem planiranju sem 

deloval šest let, od tega v času uporabe metode uravnoteženega sistema kazalnikov tri leta.« 

Na naše vprašanje, kako so intervjuvanci seznanjeni z uvedbo nefinančnih kazalnikov v 

poslovno planiranje po metodi uravnoteženega sistema kazalnikov (angl. Balanced Scorecard), 

je šest intervjuvancev odgovorilo, da s to metodologijo niso seznanjeni. Od teh so bili to vsi 

vodje organizacijskih enot (osebe 1A, 1B in 1C), osebi 2A in 2B na strateški ravni ter oseba 3C 

na operativni ravni. Dva intervjuvanca (3A in 3B) sta odgovorili, da sta s tem delno seznanjena, 

vendar ne poznata vseh podrobnosti. Le oseba 2C navaja: »Z metodo uravnoteženega sistema 

kazalnikov sem se srečal v začetnih fazah uvajanja te metode v SV. Takrat sem opravljal 

dolžnost višjega častnika za načrtovanje na operativni ravni…« in nadaljuje: »… menim, da 

sistem uravnoteženih kazalnikov zagotavlja objektivnejše in kompleksnejše spremljanje 

uspešnosti. Moje izkušnje z metodo uravnoteženega sistema kazalnikov so zelo pozitivne. Na 

začetku smo se srečevali predvsem s težavo nerazumevanja, zakaj se to uvaja. Druga težava je 

bila, ker s planerji ni bilo izvedeno ustrezno uvodno usposabljanje. Prvikrat se je pokazalo, da 

z uporabo te metode ni bilo možno manipulirati končnih poročil. S časom pa so se zopet 

pojavile različne oblike prilagajanja kazalnikov, predvsem z namenom prilagajanja rezultatov.«  

Tavčar (2011, 11) ugotavlja, da je ključna naloga managerjev na vseh ravneh in v vseh 

dejavnostih usmerjati in obvladovati delovanje organizacije, da je uspešna. Bistveno je 



 

67 

snovanje strategije in udejanjanje znanja. Kaplan in Norton (2001, 23) navajata, da je 

uravnoteženi sistem kazalnikov orodje, ki predstavlja okvir za opisovanje in posredovanje 

strategije dosledno in predvsem na razumljiv način. Mnenja sta, da za opis strategije ne obstaja 

noben standarden okvir, saj je opisov strategij toliko, kot je strateških teoretikov in metodologij. 

Podobno zagovarja tudi oseba 2C, ki ocenjuje, da: »…mehanizem uravnoteženega sistema 

kazalnikov zagotavlja osredotočanje na dejavnosti (cilje in podcilje), s tem pa tudi na ključne 

dejavnike uspeha in prispeva k uresničevanju strateških ciljev SV.« 

Kategorija: Nagrajevanje managementa v SV 

Pri analizi besedil intervjuvancev smo v tej kategorije izluščili naslednje pojme, ki smo jih 

zaznali med postopkom kodiranja samega besedila: sposobnost managementa, kompetentnost 

managementa, odgovornost managementa, izkušnje managementa in nagrajevanje 

managementa. Na podlagi teh pojmov smo oblikovali štiri teme: znanja in sposobnosti vodilnih, 

odgovornost za odločanje, sposobnost realizacije ciljnih vrednosti in spodbujanje sprememb s 

strani vodstva. 

Ko govorimo o uspešnosti in učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev (kazalnikov) kot pogoj 

za nagrajevanje odgovornega managementa, si mnenja intervjuvancev niso povsem enotna. 

Predvsem so vodje organizacijskih enot mnenja, da uspešnost poslovanja in nagrajevanje 

odgovornih niso v medsebojni povezavi. Tako oseba 1A meni, da: «… je nagrajevanje v vojaški 

organizaciji bolj pogojeno z napredovanjem ali priznanjem v činu ali nazivu, za slabo delo pa 

se ugotavlja odgovornost vodilnih. Poslovnih uspehov in soudeležbe pri poslovnem uspehu pa 

vojske ne poznajo.« Temu mnenju se pridružuje tudi oseba 1C, ki pravi: »Ne, nagrajevanje 

nima nobene zveze z uspešnostjo, ampak je uspešnost povezana z zmožnostjo. Če nekoga bolje 

plačaš, to ne pomeni, da bo zato bolj sposoben oz. zmožen. In ker je vojska hierarhični 

nacionalni sistem, ne moremo najti izgovora, da bi v primeru boljših plačil lahko pridobili boljši 

kader na tržišču ali v tujini. Podobno velja tudi v civilni sferi, kjer managerji pobirajo visoka 

plačila, če je firma uspešna, če pa firma ni uspešna, pa niso nič krivi.« S temi mnenji se strinjata 

tudi osebi 2A in 2C, ki sta kratko odgovorili: »Mislim, da uspešnost doseganja zastavljenih 

ciljev ni pogojena z nagrajevanjem managementa.«  

Oseba 1B pa uspešnost doseganja zastavljenih ciljev bolj pogojuje z urejeno plačno shemo, saj 

pravi: »Osebno menim, da nagrajevanje vodilnih na tak način, kot je bil vpeljan v SV pred leti, 

ne bi vplival na doseganje zastavljenih ciljev. V SV bi morali urediti trenutni plačni sistem, saj 

je bil v preteklosti enostavno porušen z raznimi reorganizacijami SV.« V teoriji mnenje osebe 

1B potrjuje Merkač Skok (2005, 220), ki navaja, da v poslovnem svetu lastniki vplivajo na 

motiviranost managerjev tako z določitvijo osnovne plače, kot tudi z določitvijo variabilnega 

dela prihodkov. Pri tem je plača managerjev sestavljena iz različnih elementov, kjer je višina 

osnovne plače stabilna in se ne spreminja, medtem ko povezanost variabilnega dela plače in 

poslovnih rezultatov predstavlja glavni motiv managerjev na njegovo delo. Tavčar (2009, 376) 

pa je mnenja, da se ljudje odločajo za ustrezno delovanje na osnovi spodbud, kjer so spodbude 
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(motivacija) pričakovane koristi ali pa še ne zadovoljene potrebe. Spodbude se kažejo v obliki 

nagrajevanja, ki je lahko materialno ali pa nematerialno. Po mnenju Tavčarja je denarno 

nagrajevanje pomembno ne le zaradi materialnih, temveč tudi zaradi simbolnih koristi, saj višji 

prejemki nemalokrat označujejo tudi status posameznika in pričajo o tem, da je za organizacijo 

pomemben ali zaslužen.  

V zvezi s statusom posameznika Davis in Newstrom (1989, 166-167 po Tavčar 2009, 376-377) 

navajata, da so sestavine denarnega nagrajevanja lahko temeljna plača, stimulacija, udeležba v 

izidih, dodatki za strokovnost, dodatki za stroške, dodatki za stalnost, dodatki za posebne 

pogoje in razna nadomestila, kot so dopust, pokojninsko ali drugo zavarovanje ipd. Po mnenju 

Merkač Skok (2005, 224) pa je eden ključnih kriterijev za določanje managerske plačne sheme 

tudi povezava med uspešnostjo organizacije na podlagi kazalnikov in višino celotne plače 

managerja. Pri tem manjši delež predstavlja osnovna plača, medtem ko so nagrade odvisne od 

uspešnosti in so veliko večje. 

Nasprotno pa oseba 2B meni: »… da bi bila učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev 

(kazalnikov) v poslovnem planu SV bolj uspešna, če bi bila pogojena z nagrajevanjem 

odgovornega managementa …« in nadaljuje »…še poseben poudarek bi moral biti na karierni 

poti in osebnem razvoju. Nagrajevanje v finančnem smislu po moje ni najpomembnejše.« 

Oseba 3C pa zgornjo trditev še dopolni: »… bolje bi bilo, če bi rekli, da mora biti uspešnost 

doseganja ciljev pogojena z nagrajevanjem in iskanjem odgovornosti odgovornega 

managementa …« Podobno o tem piše Tavčar (2009, 377), ki navaja, da lahko nagrajevanje 

obsega tudi nedenarne spodbude, ki zlasti ciljajo na višje potrebe, kot je samouresničevanje, 

status, osebna uspešnost ali pa priložnost za osebni razvoj in napredovanje. Nedoseganje teh 

notranjih spodbud lahko za managerja predstavlja tudi kazen, če zastavljenih ciljev ne doseže.  

Kaplan in Norton (2000, 299) v svojih raziskavah ugotavljata, da ni nobenega dvoma, da 

finančne spodbude spodbujajo uspešnost. Menita pa, da ni dobro finančne spodbude takoj 

povezati kazalniki uspešnosti, ampak sta mnenja, da naj organizacija najprej pridobi nekaj 

izkušenj pri obvladovanju uravnoteženega sistema kazalnikov. V vsakem primeru pa mora 

organizacija kasneje, posredno ali neposredno, povezati nagrade in kazenske ukrepe z 

uravnoteženim sistemom kazalnikov, ki je vezan na splošne ali ožje cilje organizacije. Podobno 

kot Kaplan in Norton razmišlja tudi oseba 3B, ki meni, da bi morala biti uspešnost doseganja 

zastavljenih ciljev v poslovnem planu SV pogojena z nagrajevanjem odgovornega 

managementa in dodaja: »…ampak na odgovornost je potrebno gledati v celoti. Za dobre 

rezultate je potrebno managerje nagraditi, za slabe rezultate pa zamenjati oz. premestiti na 

drugo delovno mesto, ki ni vodstvena funkcija.« 

Na vprašanje, ali je za učinkovito doseganje zastavljenih ciljev potrebno uvesti nagrajevanje 

odgovornih v SV skladno s stopnjo doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov, pa večina 

intervjuvancev meni, da ne. Po besedah osebe 2C: » … nagrajevanje v javni upravi glede na 

rezultate lahko vodi k slabši kvaliteti dela, predvsem iz vidika procesov dela, ker veliko 
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postopkov ni standardiziranih.« Tudi oseba 3C meni, da finančno nagrajevanje ni potrebno 

uvajati, in dodaja: »… učinek bi verjetno bil nasproten. Dovolj je pošteno napisana službena 

ocena, korektno opravljen letni razgovor, in pa dejstvo, da tisti, ki vodi in usmerja karierna 

napredovanja, to službeno oceno tudi prebere.« Oseba 1C te trditve dopolni: 

V zvezi s finančnim nagrajevanjem sem že odgovoril. Ne bi imelo učinka. Karierno pa seveda. Vsi 

dobivamo formalne službene ocene in neformalne družbene ocene. Vsakemu od nas to omogoča 

napredovanje. Občutek, da to napredovanje ni najbolj pravično, je morda legitimen, se pa v daljšem 

časovnem obdobju take negativnosti do neke mere izničijo. Anomalije torej niso posledica 

nepravilnega ocenjevanja, ampak slabe organizacijske kulture (temu se poenostavljeno reče 

negativna selekcija) v SV in državi nasploh. 

Veliko vlogo intervjuvanci pripisujejo odgovornosti za doseganje zastavljenih ciljev SV. 

Menijo, da je uspešno in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev možno doseči le s 

sodelovanjem na vseh treh ravneh planiranja. Pri tem oseba 2C kot pomembno izpostavlja, da: 

»… mora strateška raven zagotavljati vizijo razvoja SV in potrebne vire za uresničitev te vizije, 

operativna raven mora strateške cilje uravnoteženo, pravočasno in korektno načrtovati, taktična 

raven pa mora po svojih najboljših zmožnostih realizirati zastavljene cilje.« V dopolnilo je 

mnenje osebe 1A, ki pravi, da: »… vsekakor pa morajo odločitve na strateški ravni imeti vpliv 

na nižje ravni in ne obratno.« Zgovorna je izjava osebe 1C, ki je v povezavi z doseganjem ciljev 

povedala: »Cilje SV mora postavljati politika. Seveda ta ni strokovno usposobljena za dajanje 

strokovno relevantnih ciljev, ampak jih mora izdelati v sodelovanju z vojaškim vrhom in preko 

mehanizma vojaških nasvetov. Za njihovo realizacijo pa je odgovoren najvišji vrh vojske oz. 

vršni management. Enote na nižjih nivojih imajo svoje poglede, ki kratkoročno niso nujno v 

smeri pogledov SV, kaj šele politike. Če vrh vojske ne zmore nadzorovati procesov spodaj, se 

ti procesi začnejo odvijati samostojno, kar je s stališča poveljevanja s poslanstvom dobro, s 

stališča homogenosti organizacije pri doseganju ciljev pa zelo škodljivo.«  

Pomembno je, da vršni management in vodje na strateški ravni spoznajo, da je njihova trdna 

podpora pri izvajanju strategije in doseganju zastavljenih ciljev ter spodbujanje sodelovanja 

zaposlenih na vseh ravneh planiranja bistvenega pomena. Brez njihovega aktivnega vodenja 

procesa se spremembe ne bodo zgodile in posledično strategija ter zastavljeni cilji ne bodo 

uresničeni. 

4.5 Zaključne ugotovitve empirične raziskave 

Usmeritvena vprašanja v intervjujih so bila v celoti vezana na poslovno planiranje v SV, 

merjenje uspešnosti poslovanja in učinkovitost delovanja vojaške organizacije. Poskušali smo 

ugotoviti, kako vodje organizacijskih enot in poslovni planerji na strateški in operativni ravni 

razumejo celoten proces in kako se izvaja metoda uravnoteženega sistema kazalnikov. Nadalje 

nas je zanimalo, kakšen pomen intervjuvanci pripisujejo merjenju uspešnosti in učinkovitosti 

vojaške organizacije ter kako razumejo merjenje uspešnosti glede na vizijo in strategijo SV. 
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Zanimalo nas je še, kako se je metoda uravnoteženega sistema kazalnikov vpeljala v proces 

poslovnega planiranja v SV in kako intervjuvanci razumejo strateške diagrame kot ogrodje za 

upravljanje z organizacijo. Tu je bilo bistveno raziskati, ali so poslovni planerji na obeh ravneh 

(strateški in operativni) seznanjeni s pomenom in vlogo strateških diagramov kot orodjem za 

doseganje strateških ciljev. Za nas pa je bilo pomembno, da smo poskušali razumeti in razložiti 

poznavanje intervjuvancev o proučevanem problemu skozi njihove oči. Pri tem smo obdržali 

pozitivističen pristop, saj intervjuji sledijo dokaj standardiziranemu naboru vprašanj, ta pa 

ponujajo nekaj fleksibilnosti in dopuščajo, da spoznamo stališča intervjuvanca. 

Izvedenih je bilo devet intervjujev, pri katerih je bil vzorec intervjuvanih oseb izbran namensko 

in ni bil oblikovan naključno. V raziskavi smo poskušali zajeti posameznike z različnimi 

vlogami v okviru poslovnega planiranja, ki bi nam lahko o proučevani zadevi dali kar največ 

podatkov. S tem smo skušali zmanjšati pristranskost vzorca s strani določene skupine v SV. 

Vsaka od opredeljenih kategorij v podpoglavju 4.4.1 zasleduje eno od raziskovalnih vprašanj, 

ravno tako je interpretacija rezultatov polstrukturiranih intervjujev (podpoglavje 4.4.2) 

izvedena na enak način, tj. po kategorijah. 

4.5.1 Pomen merjenja in presojanja uspešnosti v vojaški organizaciji 

Prvo raziskovalno vprašanje (R1) v naši raziskavi se je glasilo: Kakšen pomen pripisuje 

management v SV merjenju in presojanju uspešnosti ter kako vidijo potrebo po uporabi metode 

uravnoteženega sistema kazalnikov v tem procesu? 

Na podlagi analize besedil izvedenih intervjujev in interpretacije rezultatov smo prišli do 

presenetljive ugotovitve, da vsi intervjuvanci niso podrobno seznanjeni z metodologijo 

merjenja uspešnosti in učinkovitosti, niti ne poznajo metode uravnoteženega sistema 

kazalnikov kot orodja za merjenja uspešnosti in učinkovitosti. Kljub temu pa vsi intervjuvanci 

po vrsti merjenju in presojanju uspešnosti pripisujejo ključen pomen in menijo, da je nujno za 

obvladovanje procesov v organizaciji. Vsi so si tudi edini, da je za učinkovito merjenje in 

presojanje uspešnosti potrebno določiti prave kazalnike. 

Intervjuvanci tudi povezujejo potrebo po merjenju uspešnosti in učinkovitosti z nenehnimi 

spremembami v sodobnem svetu. Mnenja so, da za časovno učinkovitost delovanja in 

obvladovanja nenehnih sprememb pri delovanju ne zadoščajo več samo finančni kazalniki, saj 

ti ne dajo celotne slike potrebnih usmeritev in ustreznih ukrepov za delovanje organizacije v 

prihodnosti. Zavedajo se, da je potrebno imeti pravočasne informacije o tem, ali se organizacija 

giblje po zastavljeni/načrtovani smeri oziroma po poti zastavljene strategije. Pred tem pa je 

potrebno jasno opredeliti vizijo in strategijo ter poslanstvo in cilje. Potrebno je redno 

spremljanje nihanja pravih kazalnikov in pravočasno ukrepanje v primeru neželenih odstopanj. 
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Nekateri intervjuvanci poudarjajo, da je presojanje stopnje realizacije poslovnega plana samo 

ena izmed znanih metod. Pri tem imajo v mislih predvsem dejstvo, da merjenje uspešnosti na 

podlagi finančnih kazalnikov niso edini kazalniki, ki bi lahko prikazovali uspešnost 

organizacije. Ob kvantitativnih kazalnikih učinkovitosti obstaja še cel niz kvalitativnih 

kriterijev. Upoštevanje obojega lahko organizaciji zagotovi korektno merjenje in presojanje 

uspešnosti. Pri tem pa se ne sme pozabiti, da se vključijo vsi kazalniki učinkovitosti in 

uspešnosti v obdobni oz. letni pregled doseganja zastavljenih ciljev. 

4.5.2 Dejavniki uspešnosti in učinkovitosti delovanja vojaške organizacije 

Drugo raziskovalno vprašanje (R2) v naši raziskavi se je glasilo: Kateri dejavniki po mnenju 

managementa v SV največ pripomorejo k uspešnosti in učinkovitosti delovanja SV? 

Po mnenju intervjuvancev predstavlja najpomembnejši dejavnik, ki največ pripomore k 

uspešnosti in učinkovitosti delovanja SV, sposoben in kompetenten management oz. vodstvo v 

vrhu SV. Da bi lahko vodilna mesta zasedali zares sposobni vodje, pa mora biti vzpostavljen 

pravi karierni razvoj, pravi ljudje na pravih mestih ter dosledno upoštevanje načel vojaškega 

voditeljstva (angl. military leadership). Mnenja intervjuvancev so skladna s teoretičnimi 

predpostavkami, da morajo managerji v sodobnem svetu (tako Tavčar 2009, 26) obvladati 

primerna znanja, biti morajo zmožni voditi ljudi in biti morajo pošteni, zanesljivi in etični. 

Naslednji dejavnik, ki po mnenju intervjuvancev pomembno vpliva na uspešno in učinkovito 

delovanje vojaške organizacije so viri, in sicer so to kadrovski, materialni in finančni viri. Izmed 

vseh treh naštetih pa največjo pomembnost pripisujejo kadrom oz. ljudem, ki so zaposleni v 

SV. Mnenja so, da k uspešnemu in učinkovitemu delovanju vojaške organizacije največ 

pripomorejo zadovoljni zaposleni, ki se počutijo del organizacije in niso samo številke. 

Zaposleni v SV morajo biti upoštevani in slišani kot aktivni del organizacije, nenazadnje tudi 

pošteno nagrajeni za dobro opravljeno delo, tako finančno kot nefinančno. 

Kot naslednji dejavnik, ki pripomore k uspešnemu in učinkovitemu delovanju vojaške 

organizacije, intervjuvanci pripisujejo urejenemu delovnemu okolju, kjer vladajo red, disciplina 

in pravičnost in kjer je zaposlenim dana možnost dodatnega usposabljanja ter s tem možnost 

osebnega razvoja in rasti. Vse to vodi k zadovoljstvu zaposlenih, ki je ključno za razvoj in 

delovanje organizacije, saj sta morala zaposlenih in splošno zadovoljstvo z delom ter urejeno 

delovno okolje za organizacijo izredno pomembna. Zadovoljstvo zaposlenih je osnovni pogoj 

za večjo produktivnost, odzivnost, kakovost in za moralo. K temu dodajajo še urejenost 

notranjih organizacijskih procesov, razmejitev pristojnosti med strateško, operativno in taktično 

ravnjo planiranja ter osebno odgovornost posameznika. 

Po mnenju intervjuvancev je eden od pomembnih dejavnikov tudi realizacija načrtovanih 

aktivnosti in doseženi rezultati, ki se merijo s stopnjo doseganja ciljev. Intervjuvanci se pri tem 
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sklicujejo na učinkovitost organizacije, ki jo razumejo kot razmerje med doseženim rezultatom 

ob najmanjši možni uporabi virov, tj. ob razumnih stroških.  

Nekateri intervjuvanci pa opozarjajo še na merila in standarde uspešnosti ter na upoštevanje 

normativnih aktov, predpisov in zakonov kot naslednjega od pomembnejših dejavnikov. Po 

njihovem mnenju ti dejavniki predstavljajo pomemben usmerjevalni vpliv na zaposlene v 

organizaciji, kjer so aktivnosti in postopki jasni, enostavni in predpisani. Ti dejavniki tudi 

zaposlenim povedo, kaj je v načrtovalnem obdobju pomembno, za katere cilje se je potrebno 

zavzemati. 

4.5.3 Razumevanje uravnoteženega sistema kazalnikov v SV 

Tretje raziskovalno vprašanje (R3) v naši raziskavi se je glasilo: Kakšno je razumevanje 

poslovnih planerjev o uvajanju dodatnih, nefinančnih kazalnikov v delovni proces načrtovanja 

in izdelave poslovnega plana SV? 

Na podlagi analize besedil in interpretacije rezultatov smo prišli do ugotovitve, da večina 

poslovnih planerjev, ki so del procesa na strateški in operativni ravni planiranja, deluje v 

procesu poslovnega planiranja že dalj časa. Ta ugotovitev pa ne velja za vodje organizacijskih 

enot, saj so bili na ta položaj postavljeni pred kratkim. V letu 2017 je namreč potekala 

reorganizacija SV, kjer je bila primarna naloga managementa SV vzpostavitev operativnega 

poveljstva, ki je bilo ukinjeno v prejšnji reorganizaciji SV leta 2013. Vodje organizacijskih enot 

tudi navajajo, da niso bili deležni nobenega izobraževanja ali usposabljanja v zvezi s sistemom 

uravnoteženih kazalnikov, niti so bili seznanjeni z metodologijo in načinom merjenja 

uspešnosti delovanja SV. Z metodo uravnoteženega sistema kazalnikov sta se srečala le dva od 

intervjuvancev v začetnih fazah uvajanja te metode v SV, in sicer eden na strateški in eden na 

operativni ravni planiranja. Po njunih navedbah imata oba precej pozitivne izkušnje z metodo 

uravnoteženega sistema kazalnikov, vendar pa so na začetku imeli kar nekaj težav. Prva je bila 

ta, da so se srečevali predvsem s težavo nerazumevanja, zakaj se to uvaja. Druga težava pa je 

bila, ker s planerji ni bilo izvedeno ustrezno uvodno usposabljanje. Oba intervjuvanca pa se 

strinjata in razumeta vlogo uravnoteženega sistema kazalnikov na način, da mehanizem 

uravnoteženega sistema kazalnikov zagotavlja osredotočanje na dejavnosti (cilje in podcilje), s 

tem pa tudi na ključne dejavnike uspeha in tako prispeva k uresničevanju strateških ciljev SV. 

Čeprav se je model uravnoteženega sistema kazalnikov pričel uvajati v letu 2015 za poslovno 

obdobje 2016/2017 in se uporablja v SV zdaj že tretje leto, lahko na podlagi analize besedil in 

odgovorov intervjuvanih oseb ugotovimo, da velika večina ljudi, ki se ukvarjajo s poslovnim 

planiranjem, ne pozna sistema uravnoteženega sistema kazalnikov, niti ne razume dobro 

njegove vloge v procesu ocenjevanja uspešnosti poslovanja in učinkovitosti delovanja SV. 

Velika večina med njimi niti ne ve, da se metoda uravnoteženega sistema kazalnikov po 

Kaplanu in Nortonu (angl. Balanced Scorecard - BSC) sploh izvaja. Eden od namenov naše 
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raziskave pa je bil ravno ta: raziskati, kako se je metoda uravnoteženega sistema kazalnikov 

vpeljala v proces poslovnega planiranja v SV in kakšno je razumevanje poslovnih planerjev na 

vseh ravneh o uvajanju dodatnih, nefinančnih kazalnikov v proces planiranja in izdelave 

poslovnega plana SV. 

Proces uvajanja metode uravnoteženega sistema kazalnikov je dolgotrajen in ni lahek. Kaplan 

in Norton priporočata postopno uvajanje, saj je to lahko bolj učinkovito, kot pa takojšnja 

uvedba. Postopno uvajanje naj bi po mnenju Kaplana in Nortona (2000, 305) trajalo od 24 do 

36 mesecev, prvi zametek uravnoteženega sistema kazalnikov pa je v organizaciji mogoče 

oblikovati že v šestnajst tedenskem obdobju (prav tam, 326).  

Naslednja ugotovitev, ki je za nas zanimiva je, da se še nihče od intervjuvancev ni srečal s 

pojmoma, kot sta strateški diagram in vzročno-posledična razmerja. Vzročno-posledična 

razmerja namreč prikazujejo hipoteze strategije organizacije in so na strateškem diagramu 

prikazana v obliki kazalnikov, ciljev in pobud, ki sestavljajo strategijo organizacije znotraj 

vidikov uravnoteženega sistema kazalnikov, njihovo realizacijo pa omogoča akcijski načrt, ki 

zagotavlja potrebne vire in resurse.  

Presenetilo nas je tudi dejstvo, da intervjuvanci ne vedo, da strateški diagrami in uravnotežen 

sistem kazalnikov sodijo skupaj in da prevajajo strategijo organizacije v specifične dolgoročne 

in srednjeročne cilje, ki sledijo viziji. Ljudje na vodstvenih funkcijah (v našem primeru vodje 

organizacijskih enot), naj bi bili seznanjeni s tem, da strateški diagrami in uravnotežen sistem 

kazalnikov vodilnim managerjem v vrhu SV predstavljajo ogrodje za upravljanje z organizacijo 

ter za hitro in učinkovito uresničevanje njene strategije. To tudi poudarjata Kaplan in Norton, 

saj menita, da je pomembno zavedanje managerjev, da je njihova trdna podpora in spodbujanje 

sodelovanja zaposlenih na vseh ravneh še pred uvedbo uporabe uravnoteženega sistema 

kazalnikov bistvenega pomena. Brez njihovega aktivnega vodenja procesa se spremembe ne 

bodo zgodile in posledično strategija ne bo uresničena. 

4.5.4 Potreba po nagrajevanju managementa v SV 

Četrto raziskovalno vprašanje (R4) v naši raziskavi se je glasilo: Kakšna je potreba po 

nagrajevanju managementa SV na podlagi stopnje doseganja ciljnih vrednosti uravnoteženega 

sistema kazalnikov? 

Splošna ugotovitev je, da si mnenja intervjuvancev o nagrajevanju odgovornega managementa, 

glede na doseganje zastavljenih ciljev (kazalnikov) v poslovnem planu SV, niso povsem enotna. 

Predvsem vodje organizacijskih enot so mnenja, da uspešnost doseganja ciljnih vrednosti in 

nagrajevanje odgovornih oseb nista v medsebojni povezavi. Svoje mnenje utemeljujejo z 

dejstvom, da je uspešnost doseganja ciljnih vrednosti prvenstveno povezana z zmožnostjo 
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posameznika in njegovimi sposobnostmi. Menijo namreč, da če nekoga bolje plačaš, to še ne 

pomeni, da bo zato bolj sposoben oz. zmožen.  

V zvezi z denarnimi nagradami pa opozarjajo tudi na neurejeno plačno shemo in na sistem 

nagrajevanja vodilnih, ki je bil v SV vpeljan pred leti. Mnenja so, da trenutni obstoječi sistem 

nagrajevanja ne motivira dovolj vodilnih v SV, saj ni pravih sredstev ali pa motivacije, ki bi 

vplivala na doseganje zastavljenih ciljev. Večjo težo dajejo nagrajevanju, ki je v vojaški 

organizaciji pogojeno z napredovanjem ali priznanjem v činu ali nazivu. V zvezi s tem Merkač 

Skok (2005, 224) navaja, da je eden ključnih kriterijev za določanje managerske plačne sheme 

predvsem povezava med uspešnostjo organizacije na podlagi kazalnikov in višino celotne plače 

managerja. Pri tem naj bi manjši delež predstavljala osnovna plača, medtem ko so nagrade 

odvisne od uspešnosti in so praviloma veliko večje. 

Nasprotno pa so poslovni planerji predvsem na operativni ravni planiranja večinoma mnenja, 

da bi bila učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev (kazalnikov) v poslovnem planu SV boljša, 

če bi bila pogojena z nagrajevanjem odgovornih posameznikov oz. vodilnih na vseh treh ravneh 

delovanja. Pri tem so izpostavili dejstvo, da bi moralo biti nagrajevanje še posebej vezano na 

karierno pot in osebno rast, za slabo delo pa bi se morala ugotavljati odgovornost. Podobno 

ugotavlja Tavčar (2009, 377), ki pravi, da je lahko nagrajevanje izvedeno tudi v obliki 

nedenarnih spodbud, ki zlasti ciljajo na višje potrebe posameznika. Pri tem ima Tavčar v mislih 

samouresničevanje, status v organizaciji, osebno uspešnost ali pa priložnost za osebni razvoj in 

napredovanje. Lahko obsegajo sodelovanje pri odločanju, večja pooblastila in odgovornost ali 

večjo svobodo pri delu in uresničevanju poslovnih zamisli. Nedoseganje teh notranjih spodbud 

lahko za managerja predstavlja tudi kazen, če zastavljenih ciljev ne doseže.  

Velika večina intervjuvancev je mnenja, da ni potrebno uvajati nagrajevanja odgovornih v SV 

na podlagi stopnje doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov. Menijo namreč, da lahko 

nagrajevanje v javni upravi na podlagi doseženih rezultatov vodi k slabši kakovosti dela in bi 

bil učinek verjetno nasproten. Mnenja so tudi, da zadostuje pošteno napisana službena ocena, 

korektno opravljen letni razgovor in na podlagi tega pravično in pošteno vodeno karierno 

napredovanje. 

Ugotovili smo tudi, da skoraj vsi intervjuvanci veliko vlogo pripisujejo odgovornosti vodilnih 

pri izvrševanju poslovnega plana ter doseganju zastavljenih ciljev, pobud in kazalnikov 

uspešnosti. Pri tem opozarjajo, da je uspešno in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev možno 

doseči le s sodelovanjem na vseh treh ravneh planiranja. Strateška raven naj bi načrtovala vizijo 

razvoja SV z zagotavljanjem potrebnih virov za njeno uresničitev, operativna raven bi morala 

strateške cilje uravnoteženo, pravočasno in korektno načrtovati, taktična raven pa bi morala po 

svojih najboljših zmožnostih realizirati načrtovane cilje. Intervjuvanci so mnenja, da mora cilje 

SV postavljati politika v sodelovanju z vojaškim vrhom in preko mehanizma vojaških nasvetov, 

za njihovo realizacijo pa mora biti odgovoren najvišji vrh vojske oz. vršni management. 
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Zaključne ugotovitve raziskovalnih vprašanj 

Zaključimo lahko, da vsi intervjuvanci niso podrobno seznanjeni z metodo uravnoteženega 

sistema kazalnikov, vendar pa vsi intervjuvanci po vrsti merjenju in presojanju uspešnosti 

dajejo ključen pomen in menijo, da je nujno za obvladovanje procesov v vojaški organizaciji. 

Menijo, da je za učinkovito merjenje in presojanje uspešnosti potrebno določiti prave kazalnike. 

Kot dejavnike uspešnosti poslovanja in učinkovitosti delovanja vojaške organizacije navajajo 

sposoben in kompetenten management oz. vodstvo, vire (kadrovske, materialne in finančne), 

urejeno delovno okolje, kjer je zaposlenim dana možnost osebnega razvoja in rasti 

(napredovanja) ter pomembnost realizacije načrtovanih ciljev in vrednotenje doseženih 

rezultatov.  

Ugotovili smo tudi, da velika večina intervjuvancev ni dovolj dobro seznanjena z vlogo 

strateških diagramov in njihovo povezavo z uravnoteženim sistemom kazalnikov. Glede 

potrebe po nagrajevanju odgovornega managementa oz. vodilnih, si mnenja niso povsem 

enotna. Vodje organizacijskih enot so mnenja, da uspešnost doseganja zastavljenih ciljev in 

nagrajevanje odgovornih oseb nista v medsebojni povezavi. Nasprotno pa poslovni planerji 

menijo, da bi bila učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev in načrtovanih nalog boljša, če 

bi bila pogojena z nagrajevanjem odgovornih posameznikov oz. vodilnih na vseh treh ravneh 

planiranja. Še posebej bi bilo to učinkovito, če bi bilo nagrajevanje vezano na karierno pot in 

napredovanje, za slabo delo pa bi se ugotavljala odgovornost.  

Skoraj vsi intervjuvanci so mnenja, da nagrajevanje odgovornega managementa ne bi smelo 

biti vezano na stopnjo doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov, saj bi to povzročilo nasproten 

učinek in bi bila kakovost dela slabša. Večji poudarek dajejo pravični in pošteno vodeni karierni 

poti in možnostim napredovanja. In nenazadnje, intervjuvanci veliko vlogo pripisujejo 

odgovornosti vodilnih pri izvrševanju poslovnega plana in doseganju zastavljenih ciljev, kar pa 

pogojujejo z aktivnim sodelovanjem na vseh treh ravneh poslovnega planiranja. 

4.6 Prispevek k stroki 

Ker je metoda uravnoteženega sistema kazalnikov predstavljala novost na področju poslovnega 

planiranja v vojaški organizaciji, smo v magistrski nalogi raziskali proces uvajanja te metode v 

poslovno planiranje SV. Zanimali sta nas predvsem razumevanje poslovnih planerjev o uporabi 

te metode v procesu načrtovanja ključnih nalog in izdelave poslovnega plana SV ter kakšen 

pomen pripisujejo merjenju in presojanju uspešnosti v vojaški organizaciji. 

Empirični del je analiza besedil intervjujev ključnih oseb, ki sodelujejo v procesu izdelave 

poslovnega plana, vsak na svoji ravni planiranja. Z nalogo smo predstavili problematiko 

razumevanja samega procesa in težave pri uvajanju uravnoteženega sistema kazalnikov v 

poslovno planiranje SV. Ugotovitve magistrske naloge predstavljajo izhodišče za nadaljnje 
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raziskovanje, saj naloga odpira nova vprašanja v procesu uvajanja in samega razumevanja 

metode uravnoteženega sistema kazalnikov pri izdelavi poslovnih planov v SV. Tovrstnih 

raziskav in analiz, ki se nanašajo na uporabo te metode v vojaški organizaciji, v Sloveniji še ni. 

V bistvu je to prva raziskava v slovenskem prostoru, katere predmet je uporaba metode 

uravnoteženega sistema kazalnikov v vojaški organizaciji. Ravno tako takih raziskav v vojaških 

organizacijah v evropskem in svetovnem merilu ni veliko, predstavljajo pa lahko pomemben 

doprinos k razumevanju začetnih težav pri uvajanju in implementaciji uravnoteženega sistema 

kazalnikov v vojaško organizacijo.  

4.7 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Kvalitativna raziskava je bila izvedena le na dveh ravneh poslovnega planiranja, strateški in 

operativni. Sicer je bila prvotna ideja, da se intervjuji izvedejo na vseh treh ravneh planiranja, 

kjer bi eno skupino tvorili tudi poslovni planerji na taktični ravni. Zaradi preoblikovanja SV v 

letu 2017 se je kadrovska struktura v organizacijskih enotah na vseh ravneh spremenila. Izvedba 

intervjujev v tem pogledu ni bila izvedljiva, saj na taktični ravni ni bilo primernih sogovornikov. 

Skupino poslovnih planerjev na taktični ravni smo zato zamenjali z vodji organizacijskih enot, 

ki pa ne predstavljajo vršnega managementa in odgovorne odločevalce, ki imajo neposreden 

vpliv na izvajanje strategije. Smiselno bi bilo torej tudi raziskati, ali se vršni management 

aktivno vključuje v izvajanje strategije, kar bi lahko predstavljalo naslednje raziskovalno 

vprašanje in s katerim bi lahko pridobili neposreden vpogled v uspešnost uporabe tega orodja. 

Raziskava ima kar nekaj omejitev, istočasno pa tudi odpira možnost nadaljnjega raziskovanja 

in vključitev drugačnega profila intervjuvancev, ki jih v naši raziskavi nismo zajeli, tj.: 

- razširiti raziskavo na vršni management, ki ga sestavlja Načelnik Generalštaba SV z ožjimi 

sodelavci (namestnik načelnika, pomočniki načelnika in direktor štaba), 

- v raziskavo vključiti vodstvo na operativni ravni, ki ga sestavljajo Poveljnik sil SV z ožjimi 

sodelavci (namestnik poveljnika sil SV, načelnika štaba sil SV), 

- raziskavo opraviti tudi na taktični ravni planiranja in v njo vključiti poveljnike brigad, ki 

predstavljajo najvišje vodstvo na taktični ravni in poslovne planerje na taktični ravni. 

4.8 Priporočila managementu SV 

Naša splošna ugotovitev, ki temelji na interpretaciji rezultatov analiziranih besedil intervjujev 

je, da se metoda uravnoteženega sistema kazalnikov v SV še ni popolnoma vpeljala in da je za 

njen končni uspeh potrebno postoriti še veliko stvari. Menimo, da je časa še dovolj, saj uvajanje 

te metode v poslovno planiranje SV poteka šele tretje leto, po drugi strani pa se postavlja 

vprašanje, ali sploh obstaja volja vrha vodstva SV in vodstvenih delavcev, da se k uvajanju 

metode uravnoteženega sistema kazalnikov, kot orodja za merjenje uspešnosti in učinkovitosti, 

pristopi celostno in zavzeto. V nadaljevanju podajamo nekaj predlogov, kako to doseči. 
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Kot prvo je potrebno z vsemi vodstvenimi delavci znotraj organizacijske strukture SV in tudi 

vodilnimi v vrhu SV izvesti seznanitev o uporabi in izvajanju metode uravnoteženega sistema 

kazalnikov, predvsem pa jih podučiti, da je namen uravnoteženega sistema kazalnikov 

preoblikovanje strategije delovanja SV v specifične cilje in kazalnike ter spremljanje izvajanja 

strategije v prihodnjih obdobjih.  

Kot drugo, je pomembno zagotoviti vključenost posameznih vodij v vrhu SV in vodij 

organizacijskih enot na strateški in operativni ravni v sam proces uvajanja te metode, saj se s 

tem zagotavlja kontinuiteta in pozitiven zgled za vse zaposlene. Vzpostaviti je potrebno vodjo 

prehodnega obdobja, ki bi pospeševal vzpostavitev sistema kazalnikov za merjenje uspešnosti 

in ga pomagal umestiti v novi managerski sistem. Imenovati bi bilo potrebno tudi vodjo, ki bi 

bil ves čas zadolžen za delovanje in izvajanje strateškega managerskega sistema. 

Kot tretje, je pomembno organizirati delovne sestanke oz. delavnice z vodji organizacijskih 

enot na strateški in operativni ravni, s katerimi bi zagotovili njihovo neposredno vključenost v 

oblikovanje skupnih ciljev SV, vključno s predlogi izboljšav in izzivi, s katerimi se soočajo na 

strokovni ravni. Namen teh delavnic bi bil pridobiti njihovo videnje glede ključnih izzivov in 

prednostnih področij dela za prihodnje plansko obdobje. Taka razprava lahko vodi do potrditve 

že sprejete strategije ali pa se izpostavi potreba po njeni spremembi z možnostjo popravkov ter 

uskladitve z novimi spoznanji in prilagajanju merljivih vzročno-posledičnih razmerij oz. 

povezav v uravnoteženem sistemu kazalnikov. 
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5 SKLEP 

V magistrski nalogi smo raziskovali in analizirali uporabo uravnoteženega sistema kazalnikov 

(angl. Balanced Scorecard – BSC) kot metode za merjenje uspešnosti poslovanja in 

učinkovitosti delovanja SV.  

Uravnoteženi sistem kazalnikov se je v poslovno planiranje MORS-a (in njegovih notranjih 

organizacijskih enot ter organov v sestavi) začel postopoma uvajati leta 2014, v polnem obsegu 

pa načrtovati v letu 2015 za plansko obdobje 2016/2017. Posledično je uravnotežen sistem 

kazalnikov v svojem poslovnem planu začel izvajati tudi GŠSV kot najvišji vojaški vodstveni 

in strokovni organ SV. Metoda uravnoteženega sistema kazalnikov je predstavljala novost na 

področju poslovnega planiranja v vojaški organizaciji in se je v času naše raziskave, to je bilo 

leta 2018, izvaja že tretje leto. 

V raziskavi smo uporabili kvalitativni pristop, v katerem smo s pomočjo polstrukturiranih 

intervjujev pridobili mnenja posameznikih strokovnjakov s področja poslovnega planiranja v 

SV o procesu uvajanja metode uravnoteženega sistema kazalnikov kot metode za merjenje 

uspešnosti in učinkovitosti. Zanimalo nas je, ali se je ta metoda »prijela« in kako jo razumejo 

ljudje, ki se ukvarjajo s tem področjem. Naloga je brez dvoma pokazala kompleksnost merjenja 

uspešnosti in učinkovitosti, saj je za njeno pravilno izvajanje potrebno zelo dobro poznavanje 

obravnavanega področja in same metodologije merjenja uspešnosti in učinkovitosti.  

V sami raziskavi nas je presenetilo dejstvo, da same metode uravnoteženega sistema kazalnikov 

kot orodja za merjenje uspešnosti in učinkovitosti intervjuvanci ne poznajo dovolj dobro. To 

velja tako za poslovne planerje na strateški in operativni ravni kot tudi za vodje organizacijskih 

enot znotraj organizacijske strukture SV. V nadaljevanju smo z raziskavo ugotovili, da se nihče 

od intervjuvancev še ni srečal s pojmi, kot so: strateški diagrami in vzročno-posledična razmerja 

med kazalniki, cilji in pobudami, kar pa je bistvenega pomena, saj sestavljajo strategijo 

organizacije znotraj vidikov uravnoteženega sistema kazalnikov, njihovo realizacijo pa 

omogoča akcijski načrt, ki zagotavlja potrebne vire in resurse. 

Presenetljiva je bila tudi ugotovitev, da nihče od intervjuvancev, še posebej vodij 

organizacijskih enot, ni dovolj dobro seznanjen z medsebojno povezavo in soodvisnostjo 

strateških diagramov in uravnoteženega sistema kazalnikov, in sicer da ti vedno sodijo skupaj 

in  prevajajo strategijo organizacije v specifične dolgoročne in srednjeročne cilje, ki sledijo 

viziji. Pripadniki SV na vodstvenih funkcijah naj bi imeli vsaj osnovna znanja o tem, da 

strateški diagrami in uravnoteženi sistem kazalnikov vodilnim managerjem v vrhu SV 

predstavljajo ogrodje za upravljanje z organizacijo, s katerim lahko hitro in učinkovito 

uresničujejo njeno strategijo. To lahko obrazložimo z ugotovitvijo iz raziskave, da nihče od 

intervjuvanih vodij organizacijskih enot ni bil deležen podrobnega izobraževanja ali 

usposabljanja v zvezi uporabo uravnoteženega sistema kazalnikov in z uvajanjem nove 
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metodologije za merjenje in presojanje uspešnosti. Razlog je morda tudi v tem, da se je leta 

2017 začela reorganizacija SV in so bili na položaje vodij postavljeni šele pred kratkim. 

Ne glede na zgornje zaključke pridemo do naslednje pomembne ugotovitve, da so bistvenega 

pomena trdna podpora vodstvenih delavcev, spodbujanje sodelovanja zaposlenih na vseh 

ravneh planiranja in njihovo ozaveščanje. Ker je raziskava pokazala, da so vodje  organizacijski 

enot slabo seznanjeni z metodo uravnoteženega sistema kazalnikov, s strateškimi diagrami in 

vzročno-posledičnimi razmerji, lahko ugotovimo, da ni trdne podpore vodstvenih delavcev pri 

uvajanju nove strategije, prenosa informacij in spodbujanja zaposlenih na način, da se jim 

pojasni, zakaj je sprememba potrebna. Posledično lahko na podlagi raziskave zaključimo, da 

vodstveni delavci ne izvajajo procesa komunikacije o uvedbi nove strategije. V organizaciji bi 

moral biti zagotovljen prenos uvajanja metode uravnoteženega sistema kazalnikov iz višjih na 

nižje ravni organizacije, saj s tem zaposleni dobijo vpogled v skupne in prednostne cilje 

organizacije. Pri tem bi morali vodstveni delavci uporabiti vse možne poti, da zaposlenim 

posredujejo strategijo in ob vsaki priložnosti krepiti njeno sporočilo.  

Raziskava je pripeljala do ugotovitve, da na boljšo učinkovitost in uspešnost delovanja SV 

vpliva sposoben in kompetenten management (vodstveni delavci in vodje organizacijskih enot), 

kar še posebej velja za vodilne v vrhu SV. Kot drugi najpomembnejši dejavnik so intervjuvanci 

izpostavili zagotovitev kadrovskih, materialnih in finančnih virov. Izmed teh največji pomen 

pripisujejo ljudem, ki so zaposleni v SV in njihovemu zadovoljstvu, saj le zadovoljni zaposleni 

največ pripomorejo k uspešnemu in učinkovitemu delovanju vojaške organizacije. 

Zadovoljstvo zaposlenih pa po mnenju intervjuvancev zagotavlja urejeno delovno okolje, kjer 

vladajo red, disciplina in pravičnost in kjer je zaposlenim dana možnost dodatnega 

usposabljanja ter s tem možnost osebnega razvoja in rasti. 

Zadnji cilj raziskave je bil pridobiti mnenje intervjuvancev o nagrajevanju vodstvenih delavcev 

na vseh treh ravneh delovanja – strateški, operativni in taktični – glede na stopnjo doseganja 

ciljnih vrednosti uravnoteženega sistema kazalnikov. Velika večina intervjuvancev je mnenja, 

da nagrajevanja odgovornih v SV na podlagi doseženih rezultatov ni potrebno uvajati. 

Predvsem navajajo dejstvo, da lahko nagrajevanje v javni upravi na podlagi doseženih 

rezultatov vodi k slabši kvaliteti dela in bi bil učinek verjetno nasproten. Po njihovem mnenju 

zadostuje pošteno napisana službena ocena, korektno opravljen letni razgovor in na podlagi 

tega pravično in pošteno vodeno karierno napredovanje. Poudarjajo pa, da je bistvenega 

pomena odgovornost vodilnih pri izvrševanju poslovnega plana in pri doseganju zastavljenih 

ciljev, pobud in kazalnikov uspešnosti.  

Pomembno je poudariti, da v raziskavi ni bil zajet vrh vodstva SV, ki ga zastopajo: načelnik 

GŠSV in njegov kabinet, namestnik načelnika GŠSV in direktor štaba GŠSV, ampak so bili 

zajeti le vodje organizacijskih enot na strateški in operativni ravni ter poslovni planerji na obeh 

ravneh planiranja – strateški in operativni.
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USMERITVE ZA IZVEDBO INTERVJUJEV 

Spoštovani. 

Sem major Damir Jadrič. Trenutno sem slušatelj 21. generacije Višjega štabnega tečaja (VŠT) 

v Mariboru, vzporedno pa končujem magistrsko nalogo na podiplomskem študiju Fakultete za 

management v Kopru z naslovom Snovanje in uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov v 

vojaški organizaciji (mentor je prof. dr. Klemen Kavčič). 

Magistrska naloga obravnava merjenje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja (delovanja) 

vojaške organizacije, v našem primeru Slovenske vojske kot organa v sestavi Ministrstva za 

obrambo. V okviru poslovnega plana ministrstva, je SV izvajala merjenje uspešnosti in 

učinkovitosti zgolj na podlagi finančnih kazalnikov, po letu 2014 pa se je v proces načrtovanja 

in izdelave poslovnega plana pričelo vključevati tudi nefinančne kazalnike, ki izhajajo iz vizije 

in strategije organizacije. Metodologija, ki jo je MORS izbral in ki naj bi zagotavljala celovitost 

in preglednost nad učinkovitostjo poslovanja, se imenuje metoda uravnoteženega sistema 

kazalnikov (angl. Balanced Scorecard - BSC). 

Osnovni namen magistrske naloge je raziskati, kako se je metoda uravnoteženega sistema 

kazalnikov vpeljala v proces poslovnega planiranja v SV, preučiti in analizirati dejavnike, ki 

vplivajo na uspešnost organizacije in na osnovi ugotovitev iz raziskave predlagati 

managementu, na kakšen način bi lahko še učinkoviteje izvajali merjenje uspešnosti v vojaški 

organizaciji. 

Glede na to, da sem se v okviru poslovnega planiranja SV odločil predvsem na področje 

merjenja učinkovitosti in uspešnosti ter razumevanje uporabe nove metodologije v samem 

procesu poslovnega planiranja, bi želel pridobiti vaša mnenja in vaš pogled na obravnavano 

področje. 

Za odgovore na raziskovalna vprašanja sem za izvedbo polstrukturiranega intervjuja pripravil 

naslednja vprašanja: 

1. Kakšen pomen pripisujete merjenju in presojanju uspešnosti kot orodju za učinkovito 

obvladovanje organizacije? Zakaj menite, da je merjenje in presojanje uspešnosti na 

podlagi kazalnikov potrebno? 

2. Merjenje uspešnosti delovanja SV se izvaja v procesu izvedbe poslovnega plana, o 

rezultatih in ugotovitvah pa se poroča na koncu na koncu leta v zaključnem poročilu. Na 

kakšen način ste se seznanili z metodologijo in načinom merjenja uspešnosti delovanja 

SV? 

3. Kakšne so vaše izkušnje v procesu izdelave poslovnega plana SV (ali enote)? Pri tem 

mislim na časovni vidik, in sicer koliko časa delujete v procesu poslovnega planiranja? 
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4. Ste seznanjeni z uvedbo nefinančnih kazalnikov v poslovno planiranje po metodi 

uravnoteženega sistema kazalnikov oz. Balanced Scorecard (BSC)? Kako razumete 

njihovo uporabo v procesu merjenja uspešnosti poslovanja (delovanja) SV? 

5. Kateri dejavniki, po vašem mnenju, največ pripomorejo k uspešnem in učinkovitem 

delovanju vojaške organizacije? 

6. Katere kazalnike uspešnosti poslovanja in delovanja potrebuje vojaška organizacija kot 

informacijo, da lahko reče, da uspešno in učinkovito deluje? 

7. Ali menite, da poslovni plan SV in izhajajoči cilji iz strateškega diagrama sledijo viziji in 

strategiji delovanja SV? Mislite, da bi tudi podrejene enote GŠSV morale imeti svoj 

strateški diagram? 

8. Kdo je, po vašem mnenju, odgovoren za doseganje zastavljenih ciljev SV? Menite, da je 

to management na strateški, operativni ali taktični ravni? 

9. Menite, da bi bila učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev (kazalnikov) v poslovnem 

planu SV bolj uspešna, če bi bila pogojena z nagrajevanjem odgovornega managementa? 

10. Mislite, da je za učinkovito doseganje zastavljenih ciljev potrebno uvesti nagrajevanje 

odgovornih skladno s stopnjo doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov? Pri tem mislim 

nagrajevanje tako v finančnem smislu, kot tudi z vidika kariernega razvoja (službena 

ocena). 

Vsem udeležencem pri izvedbi intervjujev bo zagotovljena anonimnost sodelovanja in jih bom 

poimenoval s črkami A, B, C… Podatki, ki jih bom pridobil, bodo namenjeni izključno za 

obdelavo empiričnega dela magistrske naloge. 

Lep pozdrav. 

          major Damir Jadrič 
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TRANSKRIPCIJA (PREPIS) IZVEDENIH INTERVJUJEV 

V nadaljevanju so prikazani prepisi (transkripcije) odgovorov intervjuvanih oseb. Besedilo je 

urejeno v tabelarni obliki in na način, da najprej sledi usmeritveno vprašanje in nato odgovori 

vseh devetih intervjuvancev, označenih  s črkami od 1A do 3C. 

1. Kakšen pomen pripisujete merjenju in presojanju uspešnosti kot orodju za učinkovito 

obvladovanje organizacije? Zakaj menite, da je merjenje in presojanje uspešnosti na 

podlagi kazalnikov potrebno? 

Oseba Besedilo Kode 

1A 
Merjenje uspešnosti je potrebno za preverjanje kvalitete načrtovanja in 

njegovega izboljšanja. Orodja ne poznam. 
 

1B 
Merjenju in presojanju uspešnosti organizacije dajem velik pomen. 

Vendar se premalo posvečamo določitvi pravih kazalnikov. 
 

1C 
Merjenje in presojanje  uspešnosti je nujno za obvladovanje procesov v 

organizaciji. Pri taktiki bi temu rekli doseganje vmesnih ciljev. Ne 

glede na strogo formalizacijo ali pa poljudno merjenje se vedno izvaja 

na podlagi nekih kazalnikov. Čisto naravoslovno dejstvo je, da za 

merjenje potrebujemo nek kazalnik- merilo, standard na katerega potem 

vežemo rezultat. Tu je bolj vprašanje koliko kazalnikov je potrebnih za 

validen rezultat. 

 

2A 
Pripisujem velik pomen. Če hočemo slediti in meriti določeno 

uspešnost seveda potrebujemo kazalnike, ki nam bodo pokazali 

uspešnost izvedbe določene naloge, projekta  in navsezadnje tudi 

uspešnost same organizacije.  

 

2B 
Za časovno učinkovitost delovanja in obvladovanja nenehnih 

sprememb pri delovanju ne zadoščajo več samo finančni kazalniki, ki 

ne dajo celotne slike in ne dajejo ustrezne usmeritve za delovanje in 

ustrezne ukrepe za prihodnost. Potrebno je imeti pravočasne 

informacije ali se delovanje giblje po zastavljeni/načrtovani smeri 

oziroma po poti zastavljene strategije. Pred tem pa  je potrebno jasno 

opredeliti vizijo in poslanstvo ter cilje. Potrebno je redno spremljanje 

nihanja kazalnikov in pravočasno ukrepanje v primeru neželenih 

odstopanj. Menim, da je pomembno merjenje in presojanje uspešnosti 

za učinkovito obvladovanje organizacije. 
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Oseba Besedilo Kode 

2C 
Presojanje stopnje realizacije poslovnega plana je samo ena izmed 

znanih metod.  

Pri tem imam v mislih predvsem dejstvo, da uspešnost ni edini kazalnik, 

ki bi nam prikazal uspešnost organizacije. Ob kvantitativnih kazalnikih 

učinkovitosti obstaja še cel niz kvalitativnih kriterijev. Upoštevanje 

obojega nam lahko zagotovi korektno merjenje uspešnosti. Pri tem pa 

ne smemo pozabiti, da vključimo vse kazalnike učinkovitosti v pregled 

uspešnosti.  

Zakaj uporabiti metodo na podlagi kazalnikov? Ker ga je mogoče 

prilagajati, saj ni standardiziran, hkrati pa je najbližje tako 

organizacijski znanosti kot organizacijski praksi in je najprimernejši za 

uporabo v organizaciji kot je vojska. 

 

3A 
Pri vsakem obvladovanju organizacije je osnova vsake zadeve 

načrtovanje. Drugi korak je organizacija, tretji korak je izvedba in četrti 

korak je kontrola. In merjenje presojanja uspešnosti štejem pod 

kontrolo. Da organizacija lahko napreduje, moraš iz kontrole dobiti, 

bom reku, neke produkte, ki bojo omogočali izboljšanje organizacije. 

To dobiš skozi te produkte. Merjenje in presojanje uspešnosti na 

podlagi kazalnikov je potrebno pa zato, da se postavijo mere, da se 

organizacije, ki so primerljive, lahko primerjajo med seboj. 

 

3B 
Sam sem mnenja, da je opredelitev uspešnosti realizacije nalog na 

podlagi kazalnikov nujna in edino možno merjenje uspešnosti 

realizacije ciljev in nalog. Na ta način se izognemo subjektivnem 

ocenjevanju uspešnosti izvedbe nalog in ugajanju nadrejenim 

poveljnikom. Kritičen pristop in prikaz uspešnosti realizacije nalog se 

povezuje z nelojalnostjo, ne pripadnostjo, subjekti, ki kritično 

predstavijo pomanjkljivosti, pa škodljivi enoti v kateri delujejo. 

Subjekti, ki izdelujemo poročila o realizaciji Poslovnega plana (LND 

201X), pa smo od strani nadrejenih primorani določene vsebine 

poročila črtati. Po mojem osebnem prepričanju so negativne ocene iz 

preverjanja UGP, posledica večletnega prikrivanja in ne prikazovanja 

dejanskega stanja, zato ta kontradiktornost; V letnem poročilu smo 

»realizirali vse naloge« pri izvajanju UGP pa so rezultati precej bolj 

drugačni. Poročilo o realizaciji je prosti spis. Kazalniki so nujen ukrep 

za doseganje odličnosti sleherne vojaške organizacije. 
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Oseba Besedilo Kode 

3C 
Merjenju in presojanju uspešnosti pripisujem ključen pomen, saj naj bi 

neposredno vplivalo na izdelavo poslovnega plana na strateški in 

operativni ravni ter letnih načrtov dela na taktični ravni. Kot nam je 

poznano, ko nekaj načrtujemo, to potem naredimo/delamo, med samim 

procesom ugotavljamo/merimo ali smo uspešni in že v samem procesu 

popravljamo, korigiramo naše načrte, se pravi : načrtujemo, storimo, 

preverjamo, reagiramo, dejansko je načrtovanje proces ki se vrti v 

krogu, traja, načrt pa je samo osnova za začetek in nikakor ni »večen«. 
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2. Merjenje uspešnosti delovanja SV se izvaja v procesu izvedbe poslovnega plana, o 

rezultatih in ugotovitvah pa se poroča na koncu na koncu leta v zaključnem poročilu. Na 

kakšen način ste se seznanili z metodologijo in načinom merjenja uspešnosti delovanja SV? 

Oseba Besedilo Kode 

1A Z metodologijo nisem seznanjen.  

1B Slabo sem seznanjen z metodologijo.  

1C Z metodologijo sem se seznanjal kot poveljnik enot (bataljon in Šole 

za podčastnike), pa tudi skozi druge funkcije ki sem jih opravljal. Iz 

stališča poveljnikov tako malih enot je sistem previsok in zelo 

birokratski. V bistvu se ne ukvarja s tem kar je vojski pomembno, torej 

sposobnost bojevanja, izpranost bojne opreme, usposobljenost moštva, 

ampak se bolj vrti okoli financ in okoli formalnega doseganja nekih 

birokratskih ciljev. V resnici pa se v zadevo nisem preveč poglabljal, 

tako da nisem strokovnjak na tem področju. 

 

2A Seznanjen sem preko skupnih sestankov s pripadniki, ki so izvajali 

izdelavo planiranje.  

 

2B Sam posebej nisem bil deležen usposabljanja ali druge aktivnosti na 

kateri bi bil seznanjen z metodologijo in načinom merjenja uspešnosti 

delovanja SV. S tem sem bil seznanjen skozi proces izvedbe 

poslovnega planiranja in izdelave poročila pri katerem sem sodeloval 

in to predvsem od svojih sodelavcev. 

 

2C Z metodo uravnoteženega sistema kazalnikov sem se srečal v začetnih 

fazah uvajanja te metode v SV. Takrat sem opravljal dolžnost VČ za 

načrtovanje v PDRIU. 

 

3A SV kot sam organ znotraj ministrstva, po mojem mnenju, meri 

uspešnost skozi pripravljenost SV. Za merjenje pripravljenosti SV je 

napisana metodologija UGP. Realizacija poslovnega plana in pa druge 

metodologije merjenja uspešnosti pa odražajo uspešnost realizacije 

poslovnega plana in se lahko uporabljajo največ do strateškega nivoja. 

Navzdol pa je potrebno z drugimi elementi predpisati način poročanja. 

Gre se za to, da se taktični in operativni nivo ne obremenjuje z 

merjenjem. Jaz vem zakaj je to treba, zaradi zaključnega računa. 

Balanced Scorecard, ta metodologija merjenja uspešnosti, je vezana na 

finance. Ne, bom takole povedal, Balanced Scorecard kot metodologija 

za merjenje uspešnosti, je uporabljena metodologija za prevzemanje 

firm oziroma za prevzemanje podjetij. 
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Oseba Besedilo Kode 

3B Na pripravah, na GŠSV.  

3C Bil sem nosilec 1-2 letnega načrtovanja na brigadnem nivoju, izdeloval 

načrte ter obdobna in letna poročila. Običajno so bili v dokumentih 

poslovnega planiranja nastavljeni kazalniki, merila uspešnosti z 

dodanimi »ponderji«. V zadnjem času tega ni, vem pa, da na višjih 

nivojih so/morali bi biti. Z metodologijo sem bil seznanjen preko 

Direktive za poslovno planiranje in kontrolo, mislim da je v njej leta 

2007 bila zadnjič omenjena kontrola. 
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3. Kakšne so vaše izkušnje v procesu izdelave poslovnega plana SV (ali enote)? Pri tem 

mislim na časovni vidik, in sicer koliko časa delujete v procesu poslovnega planiranja? 

Oseba Besedilo Kode 

1A S poslovnim planiranjem nimam izkušenj in nisem bil deležen 

nobenega izobraževanja ali usposabljanja s tega področja. 

 

1B Že dalj časa delujem v procesu poslovnega planiranja in opažam da 

proces in izdelek ni primeren za SV.   

 

1C Občutek ima, da je birokratski ustroj to nalogo sprejel in jo odlično 

obvladuje. Priprave na izdelavo dokumenta in poročanje se mi zdijo 

pravočasne. Nisem pa direktno sodeloval pri tem. Sistemu sem stregel 

samo s podatki.  

 

2A Izkušnje niso preveč dobre, ker finančni načrt po navadi zamuja ali pa 

se razlikuje od dolgoročnih načrtov in se tu izgublja čas v iskanju novih 

rešitev. 

 

2B V procesu poslovnega planiranja sem deloval manj kot dve leti. 

Procesu poslovnega planiranja je dan premajhen poudarek in je to 

prepuščeno posameznikom iz posameznih sektorjev, ki se sicer trudijo 

po najboljših močeh, nimajo pa vedno ustrezne podpore s strani svojih 

sektorjev in tudi nadrejenih. Sam proces se sicer začne pravočasno, 

vendar se pravi (resen) pristop začne šele, ko se bližajo zadnji-končni 

roki za izdelavo PosP. Sam proces na strateškem nivoju se zaključi 

prepozno in zato ne daje dovolj časa podrejenim enotam za kvalitetno 

načrtovanje. Podrejene enote sicer največkrat do roka izvedejo proces 

vendar je zaradi kratkih rokov kvaliteta načrtovanja vprašljiva. 

 

2C Moje izkušnje z metodo so zelo pozitivne. Na začetku smo se srečevali 

predvsem z težavo nerazumevanja zakaj se to uvaja kot tudi, ker z 

načrtovalci ni bilo izvedeno ustrezno uvodno usposabljanje Prvič ni 

bilo možno z to uporabo manipulirat končnih poročil. Z časom, pa so 

se pojavile razno razne oblike prilagajanja kazalnikov predvsem z 

namenom prilagajanja rezultatov. Na poslovnem planiranju sem 

deloval šest let od tega v času uporabe metode tri leta. Sistem 

uravnoteženih kazalnikov zagotavlja objektivnejše in kompleksnejše 

spremljanje uspešnosti.  
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3A Moje izkušnje so od taktičnega do strateškega nivoja. Koliko časa sem 

deloval na tem področju, več ali manj, rečmo v operativo sem prišel 

leta 2000, pa rečmo, da sem lansko leto končal s tem, to je do 2016, 

pomeni 16 let. 

 

3B Časovni vidik je že u redu in realen, drugo pa je kako se samemu 

procesu izdelave Poslovnega plana pristopi, kako so naloge 

zastavljene, ali so realne in izvedljive in čemu je poslovni plan 

namenjen, samemu sebi ali je to v svojem bistvu najvišji akt PINK neke 

enote za tekoče leto. Zakaj se nam nenehno dogaja, da vsako leto 

ampak res vsako leto v mesecu Januarju, Februarju, Marcu,….že 

pristopimo k izdelavi dopolnil Poslovnega plana (ni vedno kriv 

rebalans in finance). Kriva je slabo opravljena analiza (za nazaj in za 

naprej), določanje prioritet in jasnih ciljev ter opredelitev 

KAZALNIKOV, ki jih ni moč spreminjati. Procesom načrtovanja se 

posveča premajhen pomen, kar je posledica nekompetentnosti in ne 

integriranosti vodilnega kadra. 

 

3C V načrtovanem procesu kot nosilec sodelujem od leta 2006, kot vodja 

skupine za načrtovanje. 
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4. Ste seznanjeni z uvedbo nefinančnih kazalnikov v poslovno planiranje po metodi 

uravnoteženega sistema kazalnikov oz. Balanced Scorecard (BSC)? Kako razumete 

njihovo uporabo v procesu merjenja uspešnosti poslovanja (delovanja) SV? 

Oseba Besedilo Kode 

1A S tem nisem seznanjen.  

1B Nisem seznanjen.  

1C V bistvu nisem seznanjen z uvedbo, ker ne poznam podrobnosti.   

2A Moram priznati da nisem seznanjen.  

2B S tem sem delno seznanjen. Moje videnje sem opisal že v točki 1.  

2C Mehanizem uravnoteženega sistema kazalnikov zagotavlja 

osredotočanje na dejavnosti (cilje in podcilje)  s tem pa na ključne 

dejavnike uspeha in prispeva k uresničevanju strateških ciljev SV.  

Uporabo kazalnikov razumem na naslednji način: kvantitativni kazalci 

uspešnosti so stanja, ki jih je možno meriti in so lahko izražena v 

absolutnih in relativnih vrednostih. Kazalniki poslovanja pa 

opredeljujejo kot relativna števila, ki jih dobimo s primerjavo dveh 

velikosti. Slednji pa so lahko indeksi, koeficienti ali deleži. Pri tem pa 

ne smemo pozabiti in ter jih moramo razlikovati od kazalcev 

poslovanja, ki so širši pojem, saj vključujejo tudi absolutno izražene 

informacije o poslovanju.  

 

3A Z metodo sem sicer seznanjen, seznanil sem prvič leta 2002 pri izdelavi 

diplomske naloge. Bi reku, da je ta metoda predvsem za podjetja in 

prevzemanje podjetij. Njihovo uporabo v procesu merjenja uspešnosti 

poslovanja oz. delovanja SV vidim na nivoju Generalštaba, kajti 

mislim, da uspešnost poslovanja SV se odraža v pripravljenosti SV, 

zato pa že obstaja metoda ugotavljanja pripravljenosti. Glede tekočega 

oz. kratkoročnega načrtovanja pa vidim skozi poročilo o realizaciji 

poslovnega plana, ampak po stari metodi. 

 

3B Da, sem seznanjen,.. o tem sem že napisal,,. vse je stvar pristopa.  

3C Moram priznati, da ne. Sem pa v letu 2010 končal FM KOPER, 

pridobil naziv mag. managementa in se podrobneje seznanil s postopki 

vodenja oz. menedžiranja organizacij. 
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5. Kateri dejavniki, po vašem mnenju, največ pripomorejo k uspešnem in učinkovitem 

delovanju vojaške organizacije? 

Oseba Besedilo Kode 

1A Urejeno delovno okolje, red, disciplina in pravičnost. K temu pa je 

potrebno dodati še urejenost procesov in osebne odgovornosti. 

 

1B Pravi karierni razvoj, pravi ljudje na pravih mestih ter striktno 

upoštevanje načel vojaškega leadershipa. 

 

1C Za vojaško delovanje so najpomembnejši 4 dejavniki: ljudje, OVO, 

prostor in čas z vremenom. Vse ostalo je birokratsko obračanje istih 

stvari.  

 

2A Pravočasno načrtovanje (tako dolgoročno kot kratkoročno), 

spremljanje izvajanja načrtov in v primeru odmika od načrtovanega 

pravočasno  sprejemanje kvalitetnih rešitev. 

 

2B Za uspešno in učinkovito delovanje vojaške organizacije so pomembni 

viri in to kadrovski, materialni in finančni viri. Najpomembnejši pa so 

kadri. 

 

2C Uspeh,  (ugoden rezultat),  

Uspešnost, obseg do katerega so bile načrtovane aktivnosti realizirane 

in načrtovani rezultati doseženi ali stopnja doseganja ciljev in razmerje 

med predvidenimi in dejanskimi vplivi določene 

aktivnosti/cilja/podcilja.  

Učinkovitost,  razmerje med doseženim rezultatom in porabljenimi viri 

. Predstavlja razmerje med vhodom in izhodom, torej razmerje med 

uporabljenimi viri za izdelavo ene enote rezultata delovanja 

 

3A Zdaj kaj so dejavniki, kaj so procesi. Vsekakor so med procesi najbolj 

pomembni načrtovanje, organiziranje in kontrola. Dejavniki so pa širši 

pojem. Lahko govorimo o bojni morali, lahko govorimo o plačah, zelo 

veliko je dejavnikov, bi temu rekel. Lahko so pogoji delovanja, ali 

opremljenost, se pravi individualna opremljenost, kolektivna 

opremljenost… ne vem, to vprašanje ni definirano, kaj si mislil s tem… 

ali so dejavniki ali so procesi. Dejavniki so nekaj, kar lahko 
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zagotoviš… procesi pa… ma dejavniki pa procesi ne grejo skupaj. Kaj 

si mislil s tem, kaj so dejavniki? Kot dejavnik je lahko še, da so zadeve, 

po vojaško rečemo, jasne in enostavne… In predpisane. Se pravi, mora 

biti predpisana neka zadeva, ali je dobra ali pa slaba. Pač za vse mora 

biti enaka usmeritev. Meje morajo biti postavljene, vsak mora vedeti, 

da gre lahko le do določene meje. Ali s pravilniki, zakoni ali pa s 

standardiziranimi postopki. 

3B Brez pomisleka, sposoben in kompetenten management !  

3C Mnenja sem, da zadovoljni sodelavci, ki se počutijo del organizacije, 

ne samo kot številke, ki morajo  biti upoštevani kot aktivni del 

organizacije, nenazadnje tudi pošteno nagrajeni, tako finančno kot 

nefinančno, vsekakor zelo pripomorejo k uspešnosti organizacije. 
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6. Katere kazalnike uspešnosti poslovanja in delovanja potrebuje vojaška organizacija kot 

informacijo, da lahko reče, da uspešno in učinkovito deluje? 

Oseba Besedilo Kode 

1A Ne znam odgovoriti.  

1B 
Najpomembnejši kazalnik je ocean na UGP ki mora biti izvedena po 

metodologiji ki jo pozna zahodni svet. To velja tako za taktične kot 

operativne enote. 

 

1C 
Popolnjenost, izurjenost, stanje OVO, temu sledi infrastruktura in čas 

potreben za doseganje sprememb med različnimi stanji prejšnjih 

dejavnikov. Med vsemi temi pa se pretakajo finance in tudi preko njih 

se vidi realnost načrtovanja v prihodnost.  

 

2A 
Tu mislim da lahko govorimo o kazalnih s strani finančnega vidika 

in  kazalniki notranjih procesov. 
 

2B 
Za vojaško organizacijo je najpomembnejša usposobljenost vojakov, 

podčastnikov in častnikov za opravljanje svojih nalog. To se pri 

delovanju odraža v tem, da nimamo poškodovanih ljudi in sredstev ter 

tehnike, ni nesreč in nimamo mrtvih. 

 

2C 
Obseg in kvaliteta. Obseg opravljenih aktivnosti v primerjavi z 

načrtovanimi aktivnosti realizirane in načrtovani rezultati doseženi ali 

stopnja doseganja ciljev in razmerje med predvidenimi in dejanskimi 

vplivi določene aktivnosti/cilja/podcilja. 

 

3A 
Kazalniki uspešnosti so zame izraženi skozi ugotavljanje 

pripravljenosti, se pravi skozi pripravljenost SV. Druga zadeva pa je, 

koliko se je za to porabilo virov. Če mi imamo malo virov, pa smo 

ocenjeni zadostno ali nezadostno, to ne pomeni, da nismo učinkoviti. 

Da malo skrajšam, če imamo malo virov in je pripravljenost nizka, to 

še ne pomeni, da nismo uspešni ali učinkoviti. Se pravi, iz tu je treba 

izhajati. UGP je tisto, kar je vojska, zdaj pa povezavo, koliko smo mi 

imeli za to, si lahko pa s temi kazalniki razložimo. Hočem reči, da to ni 

stvar taktičnega nivoja, to je stvar strateškega. Ti moraš od zgoraj 

informacijo dobit, in zdaj ti pripraviš… problem je, da ne vem, kako to 

zdaj deluje. Generalštab deluje spet ločeno, taktični nivo pa spet 

posebej. Skupaj morajo delati, se pravi ti, ki delajo poslovno poročilo 

in tiski, ki UGP, morajo skupaj. Ker UGP daje pripravljenost, kakšna 

je in to je tisto nerazumevanje, ne. Ali pa mi smo včasih rekli, veš ko 
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sva delala še midva poročilo o pripravljenosti, smo imeli odzadaj 

priloge. Pomeni, da treba znat čitat. Eni imajo lahko oceno odlično, 

ampak ker je, bi reku, v fazi konsolidacije, ima odlično oceno na 

konsolidacijo, ampak on ni sposoben bojnega delovanja. Nekdo pa ima 

oceno dva, ampak je v fazi bojne uporabe. In kateri je boljši? Ja ta, ki 

ima oceno dva. Se pravi, mogoče bi tukaj še dodal .. ma ne, saj boš 

vedel, kaj hočem povedat. Moraš vedeti, kaj kakšna ocena pomeni. Če 

je ocena številčna, mora biti tudi obrazložena, glede na stanje v kateri 

se nahaja enota. Isto pa velja, bi rekel, za finance. Če si malo denarja 

dobil in si slabo pripravljen, potem to ne pomeni, da nisi učinkovit in 

nisi uspešen. Ker si dana sredstva uporabil zadovoljivo. 

Podvprašanje: Torej, vi menite, da sta edina dva kazalnika uspešnosti 

pripravljenost SV in poraba virov? 

Tako je. Tukaj moraš priti skupaj, pripravljenost v odvisnosti od porabe 

virov. Pri virih je pa tako: saj veš, kaj so viri? To so kadri, materialna 

sredstva… in vse je vezano na finance. Če boš imel dosti denarja, boš 

imel tudi dosti ljudi in materialnih sredstev. Torej če povzamem, na 

enem skrajnem koncu so finance, na drugem skrajnem koncu pa 

pripravljenost. In tukaj vmes se veliko stvari dogaja. Na primer, če 

dobiš veliko denarja in daš malo ven, potem si neuspešen. Če dobiš 

malo denarja in dobiš malo ven, potem si uspešen. Če pa dobiš malo 

denarja in daš veliko ven, potem si zelo uspešen. Samo to je, se pravi 

tri stopnje. 

3B 

 

No o tem bi lahko na dolgo in široko. Ali so kazalniki potrebni in nujni 

? Da! Kakšni naj bodo ? Merljivi, empirično merljivi, vse ostalo je blef, 

ni kazalnik! 

 

3C 
Vsekakor je eden od ključnih pokazateljev interes za delo v 

organizaciji, ki je realen pokazatelj notranjega stanja v organizaciji. 

Menim, da nenehno varčevanje s finančnimi sredstvi, ne mislim samo 

pri finančnih nagradah,  ne vodi k uspešnosti organizacije, v smislu »z 

manj smo naredili več«. Pa vseeno, najsodobnejša sredstva ne 

zagotavljajo uspešne organizacije, vemo namreč, kaj in koliko so 

sposobni delati zadovoljni v primerjavi z nezadovoljnimi sodelavci. 

Konec koncev, z obljub se ne da živeti, še manj pa dobro delati. 
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7. Ali menite, da poslovni plan SV in izhajajoči cilji iz strateškega diagrama sledijo viziji in 

strategiji delovanja SV? Mislite, da bi tudi podrejene enote GŠSV morale imeti svoj 

strateški diagram? 

Oseba Besedilo Kode 

1A Strateškega diagrama ne poznam. Za podrejene enote pa se ta diagram 

verjetno ne more imenovati strateški. 

 

1B Ne! Primer je trenutna reorganizacija ki ni bila niti omenjena v 

poslovnem planu ali strategiji dve leti nazaj. Poslovni plan se v veliki 

meri prilagaja trenutnem stanju. Temu sledijo tudi kazalniki. Podrejene 

imajo težko strateški diagram pri trenutnem sistemu in odločanju. 

Morali bi ga pa imeti.  

 

1C Lahko, da sledijo tega ne vem, so pa odtujeni od nalog vojske, ki so 

bojevanje in pripravljanje na bojevanje. Sam poslovni plan je zastavljen 

za civilno življenje in se ne ukvarja z bistvom vojske. Zaradi tega se je 

tudi izgublja bojni smisel SV. Vsiljevanje teh meril v podrejene enote 

je popolnoma nepotrebno. Za politiko morajo biti rezultati dobljeni iz 

vrha vojske dovolj. Vrh vojske pa mora biti sposoben prevajati vojaški 

pogled na doseganje ciljev v civilnega.  

 

2A Poslovni plan velikokrat ne sledi viziji in strategiji delovanja SV 

(pomanjkanje finančnih virov). Menim  da ni v podenotah ne 

potrebujejo strateški diagram temveč samo izvedbeni del plan. 

 

2B Ni mi poznan pojem ali dokument - strateški diagram. Na splošno pa 

menim, da podrejene enote naj ne bi izdelovale dokumentov, samo 

zaradi procesa načrtovanja in potem teh dokumentov pri svojem delu 

sploh ne potrebujejo. 

 

2C Pojma strateški diagram ne poznam.   

3A Prvi del sem že odgovoril skozi prejšnje točke. Glede tega, da bi morale 

imeti tudi podrejene enote GŠSV svoj strateški diagram se ne strinjam. 

Že sama beseda strateški pove, kje se zadeva dogaja. Podrejene enote 

imajo dodeljene naloge, na te dodeljene naloge je potrebno vezati 

finance oz. vire in pa ugotavljati njihovo pripravljenost in pa seveda 

poročanje, kaj so skozi poslovni plan, skozi letni načrt izvedli. In potem 

odraz realizacije načrta dela, realizacije načrta virov in pa na drugi 
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strani merilnik, kje so s pripravljenostjo. To je bistvo. Hočem povedati, 

da bolj ko delaš stvari kompleksno, več je problemov. V vojski mora 

biti vse jasno in enostavno. Več kot je meritev, manj bodo ljudje 

sprejemali to zadevo. Ne bodo dajali prave inpute., ker bodo rekli, da 

ne razumejo vse zadeve. Kot prvo, nižje kot greš, jasneje in enostavneje 

mora biti. Pa poročilo o realizaciji poslovnega plana mora biti 

povezano. In seveda, navzdol so načrti dela, niso poslovni plani. In ta 

preskok iz Generalštaba, ki ima narejeno to strukturo, ker vem, ko smo 

delali za ministrstvo, pa mora biti izveden do operativne in taktične 

ravni in mora imeti neki filter. Ne potrebujejo oni vsega tega. 

3B 

 

Izanalizirajmo vse sprejete (!) strateške dokumente zadnjih let, pa bomo 

videli kako se med seboj razlikujejo, kako se hitro menjajo prioritete 

razvoja, kako se menjajo vizije. Potem dobimo takšne »z manj je več« 

in podobno… Ne, podrejene enote ne potrebujejo strateški diagram. 

 

3C Mnenja sem, da je poslovni plan narejen preveč površno, kazalniki so 

»kar nekaj«, saj naša poročila ne odražajo naše uspešnosti, pišemo v 

glavnem, kaj smo naredili, ne pa, kako bi lahko kaj naredili bolje, bili 

uspešnejši. Nato pa pišemo dopolnila načrtov na podlagi površnih 

»analiz«, samo malo popravljamo in improviziramo. 

Za podvprašanje sem mnenja, da ne. Dovolj je opredeliti cikel 

delovanja in navesti, kaj organizacija dela v katerem ciklu. 
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8. Kdo je, po vašem mnenju, odgovoren za doseganje zastavljenih ciljev SV? Menite, da je to 

management na strateški, operativni ali taktični ravni? 

Oseba Besedilo Kode 

1A Za doseganje ciljev so odgovorne vse ravni. Vsekakor pa imajo 

odločitve na strateški vpliv na  nižje in ne obratno. 

 

1B Menim, da so za doseganje zastavljenih ciljev SV odgovorni vsi 

pripadniki SV. 

 

1C Cilje SV mora postavljati politika. Seveda ta ni sposobna in strokovna 

za dajanje strokovno relevantnih ciljev ampak jih mora izdelati v 

sodelovanju z vojaškim vrhom preko mehanizma vojaških nasvetov. Za 

njihovo realizacijo pa je odgovoren najvišji vrh vojske. Enote na nižjih 

nivojih imajo svoje poglede, ki niso nujno v smeri pogledov SV kaj šele 

politike. Če vrh vojske ne zmore nadzorovati procesov spodaj se ti 

procesi začnejo odvijati samostojno, ker je s stališča poveljevanja s 

poslanstvom dobro, s stališča homogenosti organizacije pri doseganju 

ciljev pa zelo škodljivo.  

 

2A To je management na strateški ravni.  

2B Za doseganje zastavljenih ciljev v vojaški organizaciji so odgovorni 

poveljniki in to vsak na svojem nivoju. Za SV je odgovoren načelnik 

generalštaba SV. 

 

2C Uspešnost in učinkovitost je možno doseči le na vseh ravneh. Pri tem 

je pomembno izpostaviti, da  mora strateška raven zagotavljati vizijo 

razvoja SV in potrebne vire za uresničitev te vizije. Operativna raven 

mora strateške cilje uravnoteženo, pravočasno in korektno načrtovati. 

Taktična raven pa mora po svojih najboljših zmožnostih realizirati 

zastavljene cilje.  

 

3A Osnovni odgovorni po vseh ravneh so poveljujoči. Seveda pa je znotraj 

enot ima tudi štab določene naloge, dodeljene in izhajajoče in so 

odgovorni za realizacijo teh nalog. Ampak samih zastavljenih ciljev SV 

pa je, pač, top management, to pa so poveljujoči na vseh ravneh.  

 

3B Management je management, vsak na svoji ravni.   
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3C Vsekakor »vršni«, se pravi strateški, saj on opredeljuje cilje in 

kazalnike. 

Če kazalniki ne »merijo« uspešnosti in smo na koncu načrtovalnega 

obdobja vsi odlični, je to »kar nekaj«, težko je namreč popravljati 

proces načrtovanja, če si venomer odličen. 
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9. Menite, da bi bila učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev (kazalnikov) v poslovnem 

planu SV bolj uspešna, če bi bila pogojena z nagrajevanjem odgovornega managementa? 

Oseba Besedilo Kode 

1A Nagrajevanje v vojski je napredovanje ali priznanje, za slabo delo pa 

odgovornost. Poslovnih uspehov in soudeležbe pri poslovnem uspehu 

pa vojske ne poznajo. Morda pa mi ni znano. 

 

1B Osebno menim da nagrajevanje na ta način kot je bil vpeljan v SV pred 

leti ne bi vplival na doseganje zastavljenih ciljev. V SV bi morali urediti 

trenutni plačni sistem saj je enostavno z raznimi reorganizacijami 

porušen.  

 

1C Ne, nagrajevanje nima nobene zveze z uspešnostjo, uspešnost je 

povezana z zmožnostjo. Če nekoga bolje plačaš to ne pomeni, da bo 

zato bolj sposoben- zmožen. In ker je vojska hierarhični nacionalni 

sistem ne moremo najti izgovora, da bi v primeru boljših plačil lahko 

pridobili boljši kader na tržišču ali v tujini. (podobno velja tudi v civilni 

sferi kjer managerji pobirajo visoka plačila, če je firma uspešna, če pa 

ne pa niso nič krivi)  

 

2A Menim, da ne.   

2B Potrjujem, da bi bila učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev 

(kazalnikov) v poslovnem planu SV bolj uspešna, če bi bila pogojena z 

nagrajevanjem odgovornega managementa. 

 

2C Menim, da ne.  

3A Ne verjamem, da bi bili bolj uspešni, ker bi se potem verjetno tudi načrti 

drugače izdelovali in bi bili tudi manj ambiciozni. Ker, če je načrt manj 

ambiciozen in si ga izpolnil, pomeni, da si bil uspešen. Osnovno merilo 

mora postavljati nadrejeni. Nadrejeni pa je podprt s strani 

managementa. Management bi se sigurno odzval v smer, da ne bi bil 

tako ambiciozen. Se pravi, če je v tem primeru, kjer ni nagrajevanja, a 

ne… ni neposrednega direktnega  nagrajevanja, bi reku povezave … 

ambiciozni načrti bi bili potem neambiciozni načrti. In potem bi bil tak 

načrt slab. Važno je, da so cilji usklajeni z viri in ostalimi pogoji, kot 

so razpoložljiv čas, usposobljenost ljudi … lahko to štejemo pod kadri, 
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se pravi, pa še čas bi dodal tukaj. Se pravi, viri in čas. Vire pa imenujem 

usposobljeni ljudje in tako naprej. Zdaj, poslovni plan… kdo meri 

uspešnost? Enota sama oceni uspešnost. To ni merjenje uspešnosti. 

Merjenje uspešnosti je, ko nekdo od zgoraj pride in izmeri. Poročanje 

je zgolj pač poročanje. UGP? Pri ugotavljanju pripravljenosti pa nekdo 

pride iz druge hiše in izmeri, a ne? Se pravi, ne gre skupaj. Vsak, ki bo 

poročal o sebi, verjetno če bo od tega odvisna njegova službena ocena, 

a ne, to je pa tisto, ko so rekli zdaj pa nismo, pa so tudi nižje ocenjevali, 

kakor je bilo v resici. Zdaj, kako boš ti povezal UGP neposredno in pa 

službeno oceno, bodo ljudje verjetno subjektivno pristopili k 

ocenjevanju enote. Viri, ocenjevanje enote in ocenjevanje posameznika 

ne smejo biti direktno povezani. Se pravi, če ocenjuješ posameznika 

skozi enoto, pa ne gledaš, koliko virov je zagotovljenih, potem si 

naredil napako. Ker to sva že na začetku rekla, ocena in viri, ker potem 

ocena ne bo objektivna. On (op. avt.: poveljnik) je lahko bil učinkovit 

in uspešen, če je z majhnimi viri dosegel pač vsaj zadovoljivo, a ne…. 

Se pravi z nezadostnimi viri zadovoljivo. Če je z nezadostnimi viri 

dosegel nezadostno pripravljenost, menim, da je še zmeraj dober, 

ampak ne vemo, kako dober. Če pa je z nezadostnimi viri dosegel 

odlično pripravljenost, potem je pa napačna metodologija ali pa laže. 

3B 

 

Ja, zakaj ne, ampak na odgovornost je potrebno gledati v celoti. Za 

dobre rezultate nagrajevanje, za slabe rezultate odstop, zamenjava oz. 

premestitev na DM, ki ni vodstvena funkcija… pa smo spet tam. Mi 

imamo v SV kronično bolezen, da se poveljujoči ne odločajo, ne 

poveljujejo. Zakaj? Ker so nekompetentni, ker ne znajo opravljati 

svojega dela, ker se nobeden od njih ne poziva na odgovornost (povejte 

mi eden primer, jaz ga ne poznam). Zakaj v SV ni praktično več stroke, 

ker jo vodilni ne potrebujejo, če hočeš delati s strokovnjaki (na 

vojaškem področju) moraš biti tudi sam strokovnjak, mar ne? 

 

3C Ne, bilo bi bolje, če bi napisal z »nagrajevanjem in iskanjem 

odgovornosti odgovornega managementa« z uspešnostjo organizacije. 

Vsekakor je vršni management že nagrajen z dohodkom, okoli 

odgovornosti pa je bolj tako.  
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10. Mislite, da je za učinkovito doseganje zastavljenih ciljev potrebno uvesti nagrajevanje 

odgovornih skladno s stopnjo doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov? Pri tem mislim 

nagrajevanje tako v finančnem smislu, kot tudi z vidika kariernega razvoja (službena 

ocena). 

Oseba Besedilo Kode 

1A Na to sem deloma odgovoril že v prejšnjem vprašanju. Kot sem omenil, 

za dobro delo je napredovanje, za slabo pa odgovornost. 

 

1B Ne. Trenutni kazalniki težko odražajo učinkovitost obrambnega 

sistema. Poročilo o pripravljenosti je ključni dokument in vsi vemo 

kakšna je ocena. Dokler se ključni kazalnik ne popravi potrem težko 

govorimo o delitvi nagrad.   

 

1C Finančno sem že odgovoril. Nima učinka. Karierno pa seveda. Vsi 

dobivamo formalne službene ocene in neformalne družbene ocene. 

Vsakemu od nas to omogoča napredovanje. Občutek, da to 

napredovanje ni najbolj pravične je morda legitimen, se pa v daljšem 

časovnem obdobju take negativnosti do neke mere izničijo. Anomalije 

torej niso posledice nepravilnega ocenjevanja ampak slabe 

organizacijske kulture (temu se poenostavljeno reče negativna 

selekcija) v SV in državi nasploh.  

 

2A Mislim, da ne.   

2B Tudi s tem se strinjam in še poseben poudarek bi moral biti na karierni 

poti. Nagrajevanje v finančnem smislu po moje ni najpomembneje. 

 

2C Ne z nagrajevanjem se ne strinjam: Nagrajevanje v javni upravi lahko 

vodi pri slabše kvalitete, predvsem iz vidika, ker veliko postopkov ni 

standardiziranih. 

 

3A Ne vem, če se to izvaja. Pogledati bi morali obrazec za službeno oceno 

in videti, ali obstaja kakšna korelacija med nagrajevanjem in stopnjo 

doseganja ciljev. Menim, da ni neposredne povezave in tudi je bolje v 

današnji situaciji, da je ni. Ker to zadevo, da bi bila direktna povezava, 

moraš imeti zelo usposobljene ocenjevalce, ki bi ocenjevali poveljujoči 

kader. Se pravi, kdaj je poveljujoči uspešen in kdaj ne. Jaz se sicer 

strinjam, da se nekomu meri uspešnost ravno iz tega vzroka, ker 

pripravljenost in viri ponazarjajo različne poti uspešnosti. Se že rekel, 
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da najmanj tri. Ampak, mora biti pa tisti, ki bo to ocenjeval skozi te 

vidike, tudi posameznika in njegovo odgovornost in njegovo uspešnost, 

zelo dobro naučen. Tako kot statistika, a ne. Nekaj, kar si iz statistike 

dobil, moraš znati obrazložiti. Ker, kot sem že prej rekel, ocena pet 

enote, ki je bila v konsolidaciji, je čisto nekaj drugega, kot ocena dve 

enote, ki je izgrajena in je v uporabi. Zame, je ta enota v uporabi boljša. 

Zdaj, ali je ta enota z oceno dve naredila vse, kar bi mogla, ali je bila 

uspešna ali pa ne, so pa drugi elementi, spet povezani odzadaj z viri. 

3B O tem sem povedal že v prejšnjem vprašanju.  

3C Mislim, da finančno nagrajevanje ni potrebno, učinek bi verjetno bil 

nasproten. Dovolj je pošteno napisana službena ocena, korektno 

opravljen letni razgovor, pa vsekakor, da tisti, ki vodi karierna 

napredovanja to prebere. 

 

 

 


