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7. ŠTEVILKI »KONTROLERJEVEGA 
GLASNIKA« NA POT 

 
 
Spoštovani !  
 

Prišel je trenutek, na katerega smo čakali vse od izdaje prve 
številke Kontrolerjevega glasnika. Na naš poziv bralcem, naj s 
svojimi prispevki popestrijo vsebino Kontrolerjevega glasnika 
so se prvi odzvali v družbi SI.MOBIL D.D.. S prispevkom, ki 
govori o »Projektnem kontrolingu v družbi Si.mobil d.d.« so 
postali prvo »gostujoče pero« našega časnika. Čestitamo za 
pogum in pripravljenost, da delite svoje izkušnje tudi z našimi 
bralci.   
 
V tokratni številki boste tako najprej spoznali organiziranost 
kontrolinga družbe Si.mobil d.d, v nadaljevanju pa izvedeli več 
o samem ustroju in delovanju projektnega kontrolinga 
omenjene družbe. Prispevek je rezultat praktičnih izkušenj, 
zato ima še toliko večjo uporabno vrednost. 
 
Želimo vam veliko užitkov pri branju tokratne številke 
Kontrolerjevega glasnika in nestrpno pričakujemo nove 
prispevke, ki bodo morda govorili o organiziranosti in 
delovanju kontrolinga v vašem podjetju.  
 

PROJEKTNI KONTROLING V DRUŽBI 
SI.MOBIL D.D. 

 

Mateja Strašek in Boštjan Zaveršek 

Si.mobil d.d. 

 
1. Organiziranost kontrolinga v družbi  
   Si.mobil d.d. 
 

S ciljem zagotavljanja transparentnosti poslovanja in 
ustreznih informacij za vodenje družbe, smo v Si.mobil-u 
zgradili kontroling. Glede na vsebino in področja delovanja 
lahko govorimo o poslovnem kontrolingu, ki se ukvarja z 
analizo finančnih in nefinančnih podatkov. Pogled nazaj 
pokaže, da kontroling kot poslovna funkcija obstaja že od 
samega začetka poslovanja, njegova trenutna organiziranost 
pa je povezana s prihodom novega lastnika.  
 
Vodilo pri organiziranosti je bilo pokrivanje vseh časovnih 
dimenzij, kar zagotavlja vse potrebne informacije za 
odločanje.  
 
Osnova za primerjave je seveda plan, ki je domena 
strateškega kontrolinga. Le ta tako skrbi za prihodnost, 
poleg koordinacije aktivnosti pri pripravi poslovnih načrtov 
pa, kot nakazuje že naziv, skrbi tudi za oblikovanje 
strategije družbe. Ravno ta del je zaznamoval strateški 
kontroling z oznako kreativni.  
 
Manj kreativnosti je pri pregledu sedanjosti, kar z 
mesečnimi poročili po stroškovnih mestih zagotavlja 
operativni kontroling. Prav mesečna poročila prispevajo k 
večji stroškovni ozaveščenosti in s tem večji racionalizaciji 
poslovanja.  
 
Ostane še ena dimenzija – preteklost. S poročili o gibanjih
realnih in finančnih kazalcev jo obvladuje kontroling za 
poročanje. Izredna dinamika trga in poslovanja nasploh 
postavlja ta del naše ekipe pred mnoge izzive, ki so vedno 
tudi premagani.  
 
Poleg naštetih pa imamo v Si.mobil-u še kontrolerja za 
projekte in poslovne primere, ki pri svojem delu uporablja 
spoznanja vseh ostalih enot kontrolinga.  
 
Novi projekti in seveda produkti namreč vplivajo tako na 
stroškovno kot tudi prihodkovno plat poslovanja, imajo 
vpliv na podobo in sprejemanje podjetja ipd. Ocena teh 
vplivov, ki jo izdela kontroling je informacija Upravi 
družbe, ki jo le ta upošteva pri sprejemanju odločitev o 
novih projektih, produktih in storitvah. 
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2. Projektni kontroling v družbi Si.mobil d.d. 
 
Uvod 
 

Formula uspeha?! Seveda jo iščemo vsi. Nikoli ni ista za vse in 
tudi če jo najdeš… se lahko že naslednji trenutek spremeni. 
Kaj to pomeni za podjetje? Nič več in nič manj kot to, da je 
odvisno od samega sebe, svoje hitrosti in prilagodljivosti, ki sta 
usmerjani (in o tem ni dvoma) z vizijo in poslanstvom. Pa 
vzemimo vizijo, poslanstvo, temeljne cilje in vse ostalo, kar 
poznamo pod nazivom strategija, za dano dejstvo našega 
podjetja (uspešnega!) in poglejmo hitrost in prilagodljivost. 
Eden od načinov za njuno doseganje je projektno delo, ki 
dandanes nikakor ni neobljudena dežela pač pa dobro 
raziskano področje. Ima svoje zakonitosti in daje rezultate, je 
pa za njegovo učinkovito izvedbo potrebno v podjetju ustvariti 
ustrezne pogoje. Težave na vidiku? Lahko, ni pa nujno. Tu v 
zgodbo že vstopi projektni kontroling oz. projektni 
kontroler(ji), ki so eden najpomembnejših (nikakor pa ne edini) 
gradnikov učinkovite projektne kulture. Projektni kontroling?! 
Zakaj projektni je verjetno jasno, ampak kontroling. Saj lahko 
vendar projektno kulturo gradi kdo drug. Že mogoče, vendar 
pa bi želel prav s tem prispevkom pokazati, da je kontroling 
najprimernejši. Vse rešitve in ugotovitve prikazane v tem delu 
niso le mrtva črka na papirju, pač pa temeljijo na izkušnjah v 
družbi Si.mobil d.d. in tudi ostalih družbah skupine Mobilkom 
Austria. 
 
2.1. Organiziranost projektnega kontrolinga 
 

V Si.mobil-u smo z organiziranim projektnim delom začeli 
kmalu po prihodu novih lastnikov v prvi polovici leta 2001. 
Kot družba, ki deluje v zelo dinamičnem okolju, kar se kaže 
tako v novih tehnologijah kot tudi v spremenljivih tržnih 
razmerah, smo projektno delo vpeljali zaradi tega, ker se je 
pokazalo za pravo orodje za zagotavljanje hitrosti in 
odzivnosti. Seveda pa čista projektna organizacija ne bi bila 
smiselna, zato so projekti nekakšna posebna organizacijska 
enota s svojo specifično organiziranostjo. Ključne odločitve v 
zvezi s projekti kot so njegov začetek, cilji, velikost projektnega 
predračuna in roki za izvedbo so odločitev Uprave družbe. Ker 
so projekti vedno velikega pomena, je potrebno zagotoviti 
prave informacije, kar je naloga projektnega kontrolerja.  
 
Začetki projektnega kontrolinga v Si.mobil-u seveda sovpadajo 
s prvimi projekti, vendar pa »pravi« projektni kontroler 
opravlja(m) svojo funkcijo od avgusta 2001. Ena od mojih 
prvih nalog je bila priprava pravilnika o projektnem 
managementu v družbi, ki opredeljuje vse vidike projektnega 
dela in postavlja osnovo za izvajanje projektov. Poleg metod za 
učinkovito izvedbo projektov vsebuje tudi procese, ki 
zagotavljajo transparentnost projektov v vseh fazah, t.j. od 
ideje za projekt do njihovega zaključka 
 
2.2. Vloga projektnega kontrolinga pri začetku projekta 
 

Začetek projekta je verjetno najpomembnejša faza projektnega 
cikla, če jih je sploh smiselno primerjati na ta način. Zaradi tega 
je tudi vloga projektnega kontrolerja v tej fazi mogoče 
najzahtevnejša, saj se ukvarja s pomembnimi vprašanji kot so 
ali je predlagani projekt smiselno voditi na nivoju podjetja, ali 
je v skladu s strategijo, kakšen je njegov pričakovani vpliv na 

poslovanje in nenazadnje ali imamo zanj predvidena sredstva. 
Vse to so pomembne informacije za upravo, ko se odloča o 
potrditvi projekta. 
 
Za učinkovito projektno delo je ključnega pomena, da 
definicija projekta v podjetju zajema strateško pomembne 
projekte in ne kar vse po vrsti, ker bi s tem izgubili na 
njihovem pomenu in preglednosti. Strateško manj pomembne 
aktivnosti lahko vodimo s projektnim načinom dela, vendar pa 
je ključno, da se razlikujejo od projektov na ravni celotnega 
podjetja. To seveda pomeni, da moramo definirati kriterije za 
projekte. V Si.mobil-u smo za potrditev projekta določili 
naslednje kriterije: 
 

• Strateška pomembnost izražena v ocenjeni vrednosti 
projekta; po zadnji definiciji naj bi projekt presegal 60 
mio SIT 

• Trajanje: najmanj 3 mesece 
• Vključeni vsaj trije različni sektorji ali oddelki 

 
Seveda nismo vedno v situaciji, ko so izpolnjeni vsi kriteriji za 
projekt, zato je kontrolerjeva naloga da oceni tudi druge 
dejavnike izbire preden poda svoje priporočilo Upravi. Z 
drugimi kriteriji mislim predvsem na skladnost projektnega 
cilja s strategijo podjetja, kajti še tako smiseln projekt se mora 
vključevati vanjo, drugače ne bo prispeval k želenemu 
rezultatu. 
 
Za vsako aktivnost seveda potrebujemo sredstva in projekti 
niso tu nobena izjema. Od kod izhajajo sredstva zanje je 
odvisno od načina sestavljanja predračuna (Budget) družbe. V 
osnovi imamo dve možnosti: predračun za navidezno 
organizacijsko enoto Projekti na nivoju družbe ali pa sestavo 
predračuna za vsak posamezni projekt z alokacijo predračunov 
udeleženih enot. Oba načina imata vrsto prednosti in slabosti, 
katerih prikaz po mojem mnenju presega okvire tega teksta in 
si zasluži posebno obravnavo. Kljub vsemu pa naj omenim, da 
se pri nas poslužujemo drugega načina definicije projektnega 
predračuna, ki po izkušnjah zagotavlja večjo racionalnost, je pa 
organizacijsko bolj zahteven. Ker so v Si.mobil-u vse 
predračunske aktivnosti koordinirane s strani kontrolinga, je 
tako tudi s projekti. 
 
S formalno odobritvijo projekta pa se naloge projektnega 
kontrolinga šele dobro začnejo. Projektni kontroler je namreč 
zadolžen za pomoč projektnemu vodji pri sestavi projektne 
skupine, le on ima namreč pregled nad vključenostjo 
strokovnjakov v različne projekte. S tem poskušamo preprečiti 
preobremenjenost zaposlenih, saj se brez koordinacije v 
projektih pojavljajo vedno isti člani, ki pa so po pravilu tudi 
ključni strokovnjaki pri svojem rednem delu. Zelo pomembna 
naloga za kontrolerja je tudi zagotoviti, da projektna skupina 
ne bo prevelika in da bo uravnotežena. V praksi to pomeni, da 
funkcija članov ni samo dati prispevek s svojega strokovnega 
področja, pač pa tudi koordinirati aktivnosti z drugimi 
strokovnjaki, ki niso člani ožje projektne skupine. Na tem 
mestu se delo projektnega kontrolinga dotika tako organizacije 
procesov kot tudi veščin projektnega dela. Zakaj je to 
pomembno? Predvsem zaradi tega, ker projekte vodijo različni 
strokovnjaki, ki se s projektnim delom srečujejo le občasno in 
kljub osnovnem izobraževanju, ki so ga deležni potrebujejo 
podporo.  
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S tem, ko je kontroler vključen v procese seveda tudi vidi s 
kakšnimi težavami se udeleženci srečujejo. Tako lahko usmerja 
izobraževanja in ostale aktivnosti v pravo smer. 
 
2.3. Vloga projektnega kontrolinga med projektom 
 

Da bi zagotovili transparentno delovanje projektov in seveda 
vse potrebne informacije za njihovo spremljanje, smo v 
kontrolingu definirali tri osnovne obrazce, ki vodijo projektne 
vodje v želeno smer. Prvi izmed njih je tako imenovani predlog 
projekta, ki spada bolj v fazo začetka projekta, v praksi pa se 
večkrat izkaže, da je včasih šele po začetku aktivnosti mogoče 
zagotoviti vse potrebne informacije. Najbolj težavna je seveda 
ocena rokov in finančne vrednosti projekta, ki ne moreta biti 
definirani preden je znana natančna vsebina. Kontrolerjeva 
naloga je seveda iskanje ravnotežja med mogočim in nujno 
potrebnim, saj je potrebno vedeti, da je uradno odobren 
projektni predlog osnova za normalno projektno delo, ko 
vodja projekta natančno ve kakšni so projektni cilji in kakšne 
resurse ima za njihovo izpolnitev na voljo. 
 
Veliki projektni trikotnik: cilji, čas in sredstva, je osnova tudi za 
spremljanje projekta po njegovem startu. Projektnemu 
kontrolerju je v pomoč »Poročilo o napredku projekta«, ki se 
praviloma izdela vsakih 14 dni, najmanj pa vsak mesec. 
Poročilo seveda ni samo sebi namen, pač pa je njegova vsebina 
prestavljena na sestankih razširjene Uprave. Tako so o 
dogajanju na projektih obveščeni vsi ključni vodje družbe. 
Seveda pa ima poročanje še drug učinek. V podjetju se namreč 
stalno ohranja zavest o projektih in njihovi pomembnosti, kar 
marsikdaj olajša delo. 
 
Kadar teče projekt brez težav so procesi poročanja in 
spremljanja seveda skoraj rutinski. Seveda pa obstaja možnost, 
da projekt pride v krizo. V takem primeru je za kontrolerja 
pomembno, da ima na voljo vse možne informacije in da lahko 
skupaj z Upravo in projektno skupino najde rešitev. Ustrezna 
koordinacija je tu ključnega pomena. 
 
2.4. Vloga projektnega kontrolinga ob zaključku projekta 
 

Sedaj smo projekt uspešno pripeljali do njegovega konca in 
potrebno ga je le še formalno zaključiti. Zakaj le? Ravno to 
vprašanje naredi zadnjo fazo za kontrolerja izredno težko. 
Vsem mora namreč pokazati, da je prav formalni zaključek 
projekta še kako potreben. Projekti so po svoji definiciji 
namreč enkratni in specifični, kljub vsemu pa vplivajo na vse 
ostale procese v podjetju. Vprašanja kot so kdo pa bo poskrbel 
za malenkosti, ki so še ostale, kdo bo skrbel za obnavljanje 
vsebin, razvoj in nenazadnje za vzdrževanje, morajo imeti 
odgovore ob zaključku projekta. Prav tako je za člane 
projektne skupine pomembno, da rečejo KONEC JE in tako 
tudi pri sebi zaključijo projekt. Vse te vidike smo imeli v mislih 
pri snovanju obrazca za zaključno poročilo, ki seveda vsebuje 
tisti obvezni; Kaj sem se naučil… Tako zbrane informacije so 
osnova za oceno uspešnosti projekta, hkrati pa pomenijo 
kontrolerju osnovo za nadaljnje aktivnosti na področju gradnje 
projektne kulture. Smiselno je namreč, da se nastale težave 
izpostavijo in poskušajo rešiti na najboljši možni način. 
 
 

2.5. Namesto zaključka 
 

Opisati delo projektnega kontrolinga v enem članku je skoraj 
preveč obsežna naloga. Upam, da mi je vsaj malo uspelo 
ustvariti vtis, kakšne so naše glavne naloge. Seveda pa je v 
ozadju poleg formalnih tudi cela kopica neformalnih 
aktivnosti, usklajevanj, prepričevanj, ki so nujno potrebne za 
uresničitev temeljnih ciljev projektnega kontrolinga t.j. podpore 
Upravi pri upravljanju s projekti in gradnjo projektne kulture v 
Si.mobil-u. Ravno ta drugi del pa zahteva ne samo 
strokovnjaka, pač pa celotno osebnost, kar pa tako ali tako ni 
značilnost le projektnega kontrolerja ampak, kot je bilo večkrat 
prikazano (tudi v »Kontrolerjevem glasniku«), kontrolerja 
nasploh. 
 
************************************************** 
Vabimo vas, da obiščete spletno stran našega podjetja 
www.orgos.si. in si zagotovite udeležbo na 11. izvedbi 
»Šole za usposabljanje kontrolerjev«, ki bo potekala od 
marca do junija 2003.  

************************************************** 
 
P.S. Če želite imeti že objavljene izvode Kontrolerjevega 
glasnika, pišite na naslov mkrizaj@orgos.si . 
 


