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VSEBINA:

Kje se skriva vaš kontroler?
Mag. Matej Križaj, Tipro keyboards d.o.o

Drugi dan srečanja kontrolerji zazrti v bodočnost
nadaljevanje reportaže s 6. letnega srečanja kontrolerjev Slovenije
Sebastijan Piskar, MIK Slovenija d.o.o.

Uvodne misli

Novice in dogodki









Kontroling kot bistvena sestavina 
vodenja s cilji in kontroler kot stro-
kovnjak in svetovalec za interno 
ekonomiko se uveljavljata tudi v naših 
gospodarskih družbah. Iz izkušenj 
vemo, da se je pri nas v praksi bolj 
uveljavila funkcija kontrolerja kot 
interakcija med kontrolerjem in ma-
nagerjem oz. funkcija kontrolinga. Pa 
zaradi tega ne smemo biti malodušni 
in neučakani. Vse potrebuje svoj čas! 
Ali veste, da je angleški dvor že v 15 
stoletju uvedel funkcijo kontrolerja 
z nalogo, da nadzira vse denarne in 
blagovne tokove (prilive in odlive)? 

Kdaj pa se je začelo v Sloveniji? Že 
okoli leta 1965 je švedska svetovalna 
družba uvedla zametke današnjega 
kontrolinga v podjetju MEBLO iz Nove 
Gorice. MEBLO je bilo takrat vzorno 

podjetje in je dobilo možnost, da 
lahko uvaja organizacijske novitete 
s pomočjo tuje svetovalne družbe iz 
naslova mednarodne pomoči. Ideja 
o učinkovitosti kontrolinga za izbolj-
šanje notranje ekonomike se je hitro 
širila in zato je bil v začetku sedemde-
setih let spremenjen zakon o knji-
govodstvu, ki je od tedaj dovoljeval 
obračun zalog po direktnih stroških. 
Nato je ideja o kontrolingu nekako 
zamrla. Šele leta 1990 je Zavod za or-
ganizacijo in revizijo poslovanja (ZOP) 
organiziral posvet o kontrolingu in s 
tem omogočil kontrolingu ponoven 
zagon. Ideja o potrebnosti kontrolinga 
se je pričela širiti in danes se zdi, da 
je pred nami obdobje hitrega razvoja 
in uveljavljanja kontrolinga in kontro-
lerjev. Ob tem pa se pojavljajo tudi 
številna vprašanja: jasna opredelitev 

odgovornosti, kompetence zaposlenih, 
kako organizirati delovanje službe 
kontrolinga, na katerem hierarhičnem 
nivoju v podjetju, ipd. Nekaj razmi-
šljanj in odgovorov na taka in podob-
na vprašanja boste našli tudi v tokra-
tni številki Kontrolerjevega glasnika.

Gotovo pa bi bile za naše bralce 
zelo zanimive sedanje izkušnje 
slovenskih podjetij. Kako je organi-
zirana služba kontrolinga v vašem 
podjetju, kje se pojavljajo največji 
problemi, ali je sploh potrebna, ipd. 

Naj bo to povabilo vam vsem! Veseli 
bomo, če se nam boste v prihodnje 
pridružili in poslali svoj prispevek. 
Z veseljem ga bomo objavili. 

Dragica Erčulj

Uvodne misli
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Uvodne misli – brez 
zamere prosim
Biti kontroler v današnjem poslovnem 
svetu je »fancy«, mar ne. Nena-
zadnje morate priznati, da gre za 
»cool« naziv, ki zbuja spoštovanje 
že na prvi posluh – ne nujno prvi 
pogled. A za vsem tem bliščem se v 
marsikateri združbi skriva vsebinska 
praznina, saj nemalokrat ne veste, kaj 
naj bi v praksi kontrolor, oprostite 
kontroler sploh počel, kaj šele, kam 
v organizacijsko sestavo združbe bi 
ga umestili. No, o slednjem bi se 
želel razpisati v naslednjih vrsticah.

Prolog – malce 
kritike ne škodi
Ste že opazili, da velika večina sloven-
skih avtorjev v svojih prispevkih ne 
razlikuje med kontrolingom kot pro-
cesom, kontrolerjem kot soudele-
žencem v procesu, imenovanem kon-
troling in službo oziroma oddelkom 
za kontroling, ki predstavlja organi-
zacijsko enoto, kjer se nahaja eden ali 
več kontrolerjev, temveč uporabljajo 
povsod izraz kontroling, kar je 
seveda napačno. Zato ne imenovati 
oddelke, kamor se umeščajo kontro-
lerji kar »kontroling«, kot je to pra-
ksa v nekaterih združbah. To bi lahko 
pri menedžmentu vzbudilo občutek, 
da želi omenjeni oddelek prevzeti vse 
naloge, povezane s kontrolingom na 
svoja pleča, kar ne bi bilo prav, saj je 
kontroling proces, ki poteka med 
menedžerjem in kontrolerjem. 
Veliko bolj primerna je zato uporaba 
besed oddelek oziroma služba za 
kontroling, servis kontrolerjev, 

KJE SE SKRIVA VAŠ KONTROLER?
Mag. Matej Križaj, Tipro Keyboards d.o.o.

kontrolerska skupina (ekipa) ali 
oddelek notranje ekonomike.

Še nekaj si velja zapomniti. Ne 
iščite splošne rešitve, torej 
recepta, kako zasnovati in or-
ganizirati delovanje oddelka za 
kontroling. Praksa namreč vedno 
znova opozarja, da enovita rešitev ne 
obstaja. Na to, kako bo zasnovan in 
kam v organizacijski sestavi združbe 
umeščen oddelek za kontroling vpliva 
cela vrsta dejavnikov, kot so okolje, 
velikost in cilji združb, raven 
kompetenc zaposlenih, pa tudi 
interes in potreba menedžmen-

ta po vzpostavitvi kontrolinga, 
jasna opredelitev odgovor-
nosti, celovit - računalniško 
podprt informacijski sistem, 
organizacijska kultura in seveda 
nenazadnje tudi sam kontroler.

Njegov izbor, pripravljenost za delo, 
strokovna usposobljenost, oseb-
nostne lastnosti in pogosto tudi 
etična naravnanost so se praviloma 
izkazale za ključne. To je lahko dober 
namig vsem, ki se lotevate uved-
be filozofije kontrolinga. Najprej 
izbor ustreznega kontrolerja in 
potem vse ostalo, je po mojem 
prepričanju eno od pravil, ki bi 
jih morali upoštevati, če želi-
te nekega dne tudi dejansko 
sobivati s »kontrolingom«.

Hierarhična umestitev 
oddelka oziroma službe 
za kontroling v združbi 
– priporočila teoretikov
Kot sem že zapisal, bi bilo zelo nesmi-
selno dajati obvezujoča priporočila, 
kje v organizacijski sestavi združbe 
naj bi se oddelek oziroma služba za 
kontroling nahajala. Nekateri avtorji 
sicer priporočajo umestitev vodje 
omenjenega oddelka na najvišjo 
organizacijsko raven v združbi, kar je 
v nekaterih primerih lahko smiselno. 
Vendar se je potrebno zavedati, da 
si številne discipline želijo prisvojiti 
mesto na najvišji organizacijski ravni, 
zato odločitev menedžmenta zagotovo 
ni enostavna. Ko pišem o najvišji 
oziroma prvi organizacijski ravni 
ali vrhnjem menedžmentu, imam v 

Mag. Matej Križaj je zaposlen 
kot direktor operative, odgo-
voren za področje človeških 
virov, informacijske tehnolo-
gije, nabave in proizvodnje.
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mislih člane uprave ali upravnega 
odbora združbe in ne zgolj glav-
nega direktorja oziroma pred-
sednika uprave, kot to razumejo 
nekateri avtorji. Eschenbach (1995; 
99) predlaga dinamično umeščanje 
oddelka oziroma službe za kontroling 
v organizacijsko sestavo združbe. 
V času, ko ima kontroling največji 
pomen za združbo, naj bi se oddelek 
z istim imenom uvrščal na najvišjo 
organizacijsko raven, ko pa ne bi več 
predstavljal strateškega »ozkega grla« 
za združbo, bi ga umestili na drugo 
oziroma tretjo organizacijsko raven.

Čeprav je položaj oddelka oziroma 
službe za kontroling v organizacijski 
sestavi združb različen, vendarle velja 
prepričanje, da mora imeti močan 
položaj. Če že ni samostojen oddelek 
v samem vrhnjem menedžmentu 
poslovnega sistema, mora biti 
uvrščen najmanj na drugo najviš-
jo organizacijsko raven združbe 
(prirejeno, Melavc, Novak, 2002; 12).

Hoffmann vidi kontrolerja na prvi 
organizacijski ravni kot člana 
uprave. Pripadal naj ne bi nobeni od 
poslovnih funkcij. Avtor svojo odloči-
tev pojasnjuje s tem, da je v združbi 
potrebno imeti središčno osebo, ki 
bo skrbela za načrtovanje in nadzi-
ranje, ki bo osvobojena »lokalnega« 
načina razmišljanja, imela celovit 
pregled nad poslovanjem združbe 
ter se ne bo ukvarjala z malenkost-
mi (povzeto, Horvath, 1994; 82�).

Za razliko od Hoffmanna predla-
ga Mann, da je kontroler član 
druge organizacijske ravni. To 
pojasnjuje s tem, da bi se kontroler 
moral oddaljiti od procesa določanja 
ciljev, ki poteka na prvi organizacij-
ski ravni, da se s tem približa izvr-
ševalcem nalog in prvin podatkov 
ter se hkrati ne vmešava z vrha v 
odločitve vodij posameznih podro-
čij (povzeto, Horvath, 1994; 824).

Križaj s soavtorji (povzeto, 200�; 
16-17) priporoča, da je kontroler vsaj 
na začetku, ko še ni ustanovljen 
oddelek oziroma služba za kontroling, 
podrejen neposredno glavnemu 
direktorju združbe oziroma pred-
sedniku uprave in je on njegov 
nalogodajalec. Hkrati opozarja, da 
je pri umeščanju oddelka oziroma 
službe za kontroling v organizacijsko 
sestavo združbe potrebno upošte-
vati še dejavnike, kot so: razvitost 
medosebnih razmerij, slog vodenja 
in raven uveljavljenosti informacijske 
podpore. Na čim višji ravni so medo-
sebna razmerja ter slog vodenja, lažje 
so dosegljivi viri podatkov, manj je 
organizacijska podrejenost oddelka 
oziroma službe za kontroling odvisna 
od prostorske bližine virov podatkov.

Kot zanimivost naj navedem, da se 
Eschenbach in Horvath, ki se 
uvrščata med strokovni avtoriteti 
na področju kontrolinga ne želita 
opredeliti, kje naj bi bilo v združbi 
mesto oddelka oziroma službe za 
kontroling, zato se rajši sklicujeta na 
ugotovitve empiričnih raziskav. To 
ponovno kaže, da ne obstaja ena in 
edina rešitev, ki bi bila najboljša.

Eschenbach sicer opozarja, da 
je, če se oddelek oziroma služba za 
kontroling nahaja nižje kot na drugi 
organizacijski ravni, potrebno paziti, 
da lahko opravlja svoje naloge objek-
tivno in neodvisno, ter da ima kljub 
razmeroma nizkemu organizacijskemu 
položaju v združbi še vedno neposre-
den dostop in stalen stik z menedž-
mentom. Hkrati mora imeti ustrezne 
pristojnosti, na podlagi katerih lahko 
izvaja dodeljene naloge (Eschenbach, 
1995; 106). Podobne so tudi ugotovi-
tve Webra s soavtorji (2001; 42), ki 
opozarjajo, da imajo kontrolerji v pri-
meru, ko se nahaja oddelek oziroma 
služba za kontroling na tretji orga-
nizacijski ravni, preveč nadrejenih, s 
tem pa izgubijo možnost dostopa do 

podatkov na eni strani in notranjih 
strank (odločevalcev) na drugi strani.

Tudi Ebert s soavtorji (1996; 29-�1) 
ocenjuje umestitev kontrolerja 
(oddelka za kontroling) na tretjo 
ali nižjo organizacijsko raven kot 
neustrezno, saj naj bi onemogočila 
njegovo nevtralnost, ga omejevala 
v razmerjih do menedžmenta ter mu 
hkrati onemogočala dostop do vseh 
informacij, ki jih potrebuje za svoje 
delovanje. Omenjeni avtor je tudi proti 
umestitvi oddelka oziroma službe za 
kontroling na drugo organizacijsko ra-
ven, saj naj bi takšna umestitev ogro-
žala njegovo sodelovanje z drugimi 
hierarhično enakovrednimi področji, 
zato se zavzema za to, da se odde-
lek oziroma službo za kontroling 
obravnava kot štabno službo.

Hierarhična umestitev 
oddelka oziroma 
službe za kontroling v 
združbi – ugotovitve 
empiričnih študij
Poglejmo si, kakšni so izsledki raz-
iskav, ki so jih z zadnjih desetletjih 
izvedli številni avtorji, začenši s 
Henzlerjem, ki omenja empirično 
raziskavo v �0 »tipičnih« nemških 
velikih združbah (letni prihodki iz 
poslovanja > 1 Mrd. DEM) in jo je 
izvedla združba McKinsey, a ni bila 
nikoli objavljena. McKinsey ugotavlja, 
da je imelo leta 197� 90 % združb, 
ki so jih proučevali, sistematizirani 
delovni program kontrolerja (leta 1960 
je ta odstotek znašal 40 %) (Horvath, 
1994; 55). Do enakega odstotnega 
deleža je prišel pet let kasneje tudi 
Hahn (Eschenbach, 1995; 98).

V združbah, ki jih je proučeval Mc-
Kinsey, je bilo 30 % kontrolerjev 
članov uprave, 60 % se jih je 
nahajalo na drugi organizacijski 
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ravni, 10 % pa na nižjih organiza-
cijskih ravneh (Horvath, 1994; 55).

Do podobnih zaključkov je prišel 
leta 1981 tudi Uebele, saj naj bi 
se po njegovih ugotovitvah v 87 % 
proučevanih združb kontroler 
nahajal na prvi oziroma drugi orga-
nizacijski ravni (Horvath, 1994; 58).

Po raziskavi, ki jo je izvedel Amshoff, 
naj bi se oddelek oziroma služba za 
kontroling prvenstveno nahajal na 
drugi ali tretji organizacijski 
ravni in redkeje na prvi, kar se 
le deloma ujema z izsledki ostalih 
raziskav (Eschenbach, 1995; 1�5).

Velja omeniti tudi izsledke raziska-
ve, ki jo je v letih 1992-9� izvedel 
Avstrijski inštitut za kontroling 
(Österreichischen Controller-Institut) 
in je vključevala 292 združb od 905 
naključno izbranih v naboru �.800 
vseh avstrijskih združb z najmanj 70 
milijoni ATS prihodkov iz poslovanja 
ali najmanj 100 zaposlenci oziroma 
najmanj 15 milijoni ATS kapitala.

Glavne ugotovitve, zanimive v 
okviru tega poglavja so, da je 
imelo 52,9 % združb oddelek 
oziroma službo za kontroling 
in da 29,1 % združb oddelka s 
takšnim nazivom sploh ni imelo 
(povzeto, Eschenbach, 1995; 1�5).

Ugotovljeno je bilo tudi, da se je 
oddelek za kontroling v 24 % 
združb nahajal na prvi organi-
zacijski ravni, v 63 % primerih 
na drugi in v 13 % primerih na 
tretji organizacijski ravni (pov-
zeto, Eschenbach, 1995; 1�5).

Kar zadeva vsebino organizacijske 
podrejenosti, je bil vodja oddelka 
oziroma službe za kontroling v 66 % 
združb podrejen glavnemu di-
rektorju oziroma predsedniku 
uprave združbe, v 25 % direktorju 

oddelka financ in računovodstva, 
v 4 % vodji notranje administra-
cije, v 1 % vodji knjigovodstva in 
v 2 % vodjem ostalih oddelkov 
(povzeto, Eschenbach, 1995; 1�5).

Za konec še ugotovitev, da je imel 
oddelek oziroma služba za kontroling 
povprečno 5,25 zaposlenca, od 
katerih jih je imelo 35,4 % dokon-
čan univerzitetni študij (povzeto, 
Eschenbach, 1995; 1�6). Poleg tega 
64 % združb nalog, povezanih s 
kontrolingom, ni dajalo v izva-
janje zunanjim izvajalcem, zgolj 
29 % pa se je že kdaj obrnilo po 
pomoč na strokovna združenja 
oziroma podjetniške svetovalce 
(povzeto, Eschenbach, 1995; 1�7).

Na tem mestu bi veljalo omeniti še 
Deyhlejevo ugotovitev, ki jo ome-
njata Küpper in Weber (1997; 54), in 
sicer, da znaša delež kontrolerjev 
v celotni populaciji zaposlen-
cev 0,5 % in tako v velikih združbah 
oddelek za kontroling zaposluje več 
kot 100 kontrolerjev. Iz navedenega 
bi lahko sklepali, da se prvi kontroler 
pojavi v združbi takrat, ko število 
zaposlencev preseže številko 20. 
Za slovenske združbe je to prej 
izjema kot pravilo, saj se prvi 

kontrolerji pojavijo pri bistveno 
večjem številu zaposlencev.

Iz zapisanega lahko zaključim, da 
najdemo službo oziroma oddelek 
za kontroling v večini nemških 
ter avstrijskih velikih združb; 
najpogosteje na drugi organiza-
cijski ravni, vendar ne prav redko 
tudi na prvi in tretji organizacij-
ski ravni. Kar zadeva organizacijsko 
podrejenost oddelka oziroma službe 
za kontroling, avtorji ugotavljajo 
različno, vendar je praviloma od-
delek oziroma služba za kontroling 
podrejena glavnemu direktorju 
združbe oziroma predsedniku 
uprave ali pa direktorju podro-
čja financ in računovodstva.

Namesto zaključka
Področje, o katerem sem pisal v 
tokratnem prispevku, predstavlja del 
vsebine moje magistrske naloge, z 
naslovom: »Pomen pravilne orga-
nizacijske umeščenosti funkcije 
kontrolinga za učinkovito odloča-
nje v združbah«, ki vam je na voljo v 
knjižnici Fakultete za računalništvo in 
informatiko v Ljubljani. Pa veliko užit-
ka ob njenem morebitnem branju. 
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10 tez za izboljšanje 
informacij za odločanje
Drugi dan nas je takoj na začetku s 
svojim predavanjem zelo pritegnil 
dr Marko Hočevar, redni profesor za 
računovodstvo in revizijo na Ekonom-
ski fakulteti v Ljubljani z 10 tezami 
kot odgovor na vprašanje: »Kako 
izboljšati informacije za odločanje 
v podjetju?«. Povzeli bomo samo, 
po našem mnenju, najpomemb-
nejšo misel iz posamezne teze.

1. Razumeti je treba razlike med 
finančnim in poslovodnim 
računovodstvom 
Pojasnil je, da z računovodstvom 
ne razumemo samo finančno 
računovodstvo ampak tudi 
poslovodno računovodstvo. To 
zadnje pomeni tisto razširitev 
računovodstva, ki je potrebna za 
podporo poslovodnega odločanja.

2. Za razporejanje splošnih 
stroškov je ključnega pome-
na opredelitev stroškovnega 
nosilca 
Kaj bodo stroškovni nosilci je 
odvisno od tega, kakšne infor-
macije računovodstvo potrebuje 
za odločanje. Zato so stroškovni 
nosilci lahko proizvodi, oddelki, 
projekti, kupci ali druge stvari 
(npr.: prodajne poti, načini proda-
je, države, procesi in podobno).

3. Odgovornost poslovodij za 
stroške, prihodke in poslovni 
izid je lahko samo v okviru nji-
hovih možnosti obvladovanja 
Odgovornost poslovodje je 
odvisna od možnosti vplivanja. 
Če poslovodja lahko vpliva le 
na stroške (na primer v proizvo-
dnji), ne more odgovarjati za 
dobiček. Če prodaja lahko vpli-
va samo na prihodke, ne more 
odgovarjati za dobiček, lahko pa 
odgovarja za stroške, ki jih sama 
povzroča (stroške prodaje).

4. Za zmanjševanje stroškov je 
treba poznati stroške po se-
stavinah dejavnosti (procesih) 
Zmanjševanje stroškov ima 
vedno tudi posledice. Pri tem 
se pojavljata dve vrsti napačnih 
načinov zmanjševanja stroškov. 
Če bomo zmanjšali stroške, ki 
imajo učinke v kasnejših letih 
(razvoj, izobraževanje, mar-
keting), bomo izboljšali izid v 
tekočem obračunskem obdobju, 
verjetno pa poslabšali izide v 
kasnejših letih. S povečanjem 
produktivnosti proizvodnje, 
če ta proizvaja na zalogo, ne 

izboljšamo poslovnega izida. 
Povečamo le zaloge proizvodov.

5. Dobičkovnost proizvoda je 
treba ocenjevati v njegovem 
celotnem življenjskem ciklu 
Računovodski sistem podjetja 
mora poslovodstvu podjetja 
oblikovati informacije o stro-
ških razvoja, trženja, razpečave 
in prodajnih stroških nekega 
proizvoda, ne le o proizvajalnih 
stroških. Tradicionalne izkaze 
mora dopolniti analitska služba 
z upoštevanjem življenjskega 
cikla proizvoda. V avtomobil-
ski industriji se tako spremlja 
dobičkovnost vsakega modela 
avtomobila (pojasnilo Piskarja).

6. Naložbe v informacijsko 
tehnologijo same po sebi ne 
zagotavljajo boljših informacij 
Informacijska tehnologija zago-
tavlja več podatkov. Podjetja se 
morajo od vlaganja v informa-
cijsko tehnologijo preusmeriti k 
oblikovanju informacij. Informa-
cije pa morajo biti za prejemnike 
vsaj novost, še bolje pa je, če 
neposredno prispevajo k boljšim 
in pravočasnejšim odločitvam.

7. Računovodske informacije 
je treba dopolnjevati tudi z 
neračunovodskimi 
Računovodske informacije so iz-
ražene vrednostno in imajo s tem 
»skupni imenovalec«. Za vodenje 
pa potrebujemo še marsikaj. 
Poznati moramo: zadovoljevanje 
standardov kakovosti, stanje teh-
nologije, konkurenčne prednosti 
in slabosti, tržne deleže, podatke 
o novih proizvodih in podobno.

Drugi dan srečanja kontrolerjev smo bili še bolj 
zazrti v bodočnost
Nadaljevanje reportaže s 6. letnega srečanja kontrolerjev Slovenije
Sebastijan Piskar, MIK Slovenija d.o.o.
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8. Prodajne cene je treba izra-
čunavati na dolgi rok 
Veliko podjetij mora sprejeti 
cene, ki jih določajo konkurenti 
na trgu. Kljub temu je koristno 
izračunavati »normalne« prodajne 
cene. Pri zniževanju prodajnih 
cen pri »dodatnih« naročilih ali 
kupcih pa moramo upoštevati 
tudi posledice take odločitve na 
dolgi rok pri obstoječih kupcih.

9. Za poslovno odločanje so 
predvsem pomembne predra-
čunske informacije 
Računovodske predračunske 
informacije so pomembnejše od 
obračunskih (knjigovodskih), saj 
omogočajo odločanje o progra-
mih in strateških načrtih, letnih 
planih, ocene uspešnosti poslo-
vanja poslovodij s primerjanjem 
planiranega z uresničenim.

10. Spremeniti se mora mesto 
in pomen računovodstva v 
podjetjih 
Naloga računovodstva je tudi, 
da prek računovodskih informa-
cij olajša in izboljša odločanje. 
Dober računovodja mora poznati 
potrebe poslovodij in drugih 
uporabnikov računovodskih 
informacij in jih zadovoljiti.

Razvejanost in 
dinamičnost kontrolinga 
v Skupini Mercator 
je odslikava podjetja 
in dogajanja v njem
Irena Debeljak je v svojem prispev-
ku prikazala stanje in predvidene 
spremembe v delovanju kontrolinga 
v multinacionalni Skupini Merca-
tor. Sektor kontrolinga in interne 
revizije je podrejen neposredno 
upravi družbe Mercator d.d. Ker 
je ta obvladujoča družba, je njen 
kontroling hkrati centralna služba na 
nivoju skupine povezanih podjetij. 

Odvisne družbe imajo operativni 
kontroling, ki ga koordinira centralni 
kontroling. Združljivost podatkov iz 
odvisnih družb določajo s Pravilni-
kom kontrolinga. Pravilnik določa 
skupne osnove za načrtovanje, 
analiziranje, poročanje in nadziranje.

BSC tudi v Holdingu 
Slovenske elektrarne
Mag. Janez Keržan nam je pred-
stavil iskanja vloge BSC (Balanced 
ScoreCard) v HSE d.o.o. (Holding 
Slovenske elektrarne). Pri tem so 
oblikovali naslednje kazalnike:

STRATEGIJA oz. STRATEŠKI CILJ KAZALNIK
FINANČNI VIDIK

1. ustrezen donos lastniku koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
2. uspešno poslovanje hčerinskih družb večanje vrednosti dolgoročnih finančnih 

naložb
�. večanje konkurenčnosti/produktivnosti zmanjševanje stroškov skupine na osnovni 

dejavnosti (stroški/kWh)
4. optimalna likvidnost hitri koeficient (likvidna sredstva/kratkoročne 

obveznosti)
5. omejena izpostavljenost tveganju negativni učinek na poslovni izid v primeru 

spremembe cene el. energije
VIDIK POSLOVANJA S STRANKAMI

1. tržni delež tržni delež na posameznih trgih
2. ohranjanje strank delež v strukturi virov glavnih kupcev
�. pridobivanje novih strank odstotek prihodkov od prodaje od novih strank
4. zadovoljne stranke raziskava zadovoljstva strank

VIDIK NOTRANJIH POSLOVNIH PROCESOV
1. širjenje dejavnosti za izboljšanje poslovnih 

rezultatov
delež prihodkov od novih storitev v vseh 
prihodkih

2. rast stopnja rasti prodaje po posameznih trgih
�. uspešno vodenje proizvodnje stroški odstopanj
4. zanesljiva proizvodnja dejanska delovna razpoložljivost
5. avtomatizacija poslovanja število zaposlenih/MW
6. varna proizvodnja število nesreč pri delu
7. večja prilagodljivost nihanjem v proizvod. 

el.energije
delež variabilnih stroškov v vseh stroških 
skupine

VIDIK UČENJA IN RASTI
1. zadovoljni in motivirani zaposleni anketa zadovoljstva zaposlenih
2. ohranjanje ključnih zaposlenih odstotek zamenjav na ključnih delovnih 

mestih
�. izobraženi in kompetentni zaposleni število usposabljanj/zaposlenega
4. pokritost s strateškimi informacijami delež procesov, za katere so v realnem času 

na voljo povratne informacije
5. izboljšave število pobud/zaposlenega
6. produktivnost zaposlenih dodana vrednost na zaposlenega
7. ustrezna infrastruktura realizacija načrta vzdrževanja in naložb
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Mag. Keržan je svoj prispevek sklenil 
v ugotovitev, da je za zagotavljanje 
dolgoročne uspešnosti poslova-
nja HSE uvajanje sistema BSC ne 
samo smiselno, ampak potrebno.

Kontroler naj postane 
soodločevalec
Dragica Erčulj iz MIK Slovenija nas 
je navduševala za aktivnejšo vlogo 
kontrolerja pri vodenju podjetja. Za 
učinkovito delovanje kontrolinga je 

potrebno nenehno in tesno sodelova-
nje kontrolerja in managerja. Informa-
cije morajo potekati v obe smeri, zato 
je komunikacija zelo pomembna. Brez 
visoke ravni zaupanja, medsebojnega 
spoštovanja in tesnega sodelovanja, 
ni kontrolinga. Postavila in pojasnila 
je 10 priporočil, ki naj bi jih kontro-
lerji upoštevali pri svojem delu:
1. Stopite iz vrste! 

Na sestanku, v razgovoru je 
potrebno določene stvari bolj 
jasno povedati, napisati, skicirati. 
To je dober razlog, da vstanete 
in nekatere stvari pojasnite 
s prikazom na flip-chartu; ali 
ko dokončno oblikujete plan 
skupaj s timom, rezultate pri-
penjate na pano, projecirate 
problematiko in podobno.

2. Nič več sedenja nasproti! 
Usedite se drug ob drugem. 
To je tovariška pozicija, 
pa še na ekran lahko gle-
date skupaj z vodjem.

3. Spotoma zapišite, da lahko 
vsi vidijo! 
Priporočamo, da kontroler ne 
piše zapisnikov, ampak obli-
kuje zapiske skupaj s sodelu-
jočimi na sestanku. »Kako bi to 

sedaj formulirali?« je njegovo 
vprašanje sodelujočim.

4. Ponudite podlago, ki jo je 
potrebno le dopolniti! 
Potrebujemo (pro temp) zača-
sen dokument, ki kar kliče po 
tem, da ga uredimo in naredimo 
čistopis. Tako se skoraj naravno 
zgodi, da razvijate predlagan 
dokument skupaj s sogovorni-
kom, sedeč drug ob drugem in 
iščete rešitve: kakšne akcije so 
potrebne, da bodo prinesle želene 
rezultate, analizirate različne 
možnosti in predlagate konkre-
tne ukrepe za izboljšanje in ne 
nazadnje tudi odgovorne osebe 
za posamezne ukrepe - naloge.

5. Ko srečate managerja, se obr-
nite in ga pospremite nekaj 
korakov 
Srečanje z managerjem je prilo-
žnost, da »potegnete aktualno 
temo ali problem iz rokava.

6. Stopite iz ozadja - naj spozna-
jo kontrolerja 
Reagirajte spontano. Opra-
vite moderatorsko vlogo 
kontrolerja takrat, ko sta-
nje na sestanku to terja.

7. S sabo prinesite predloge za 
rešitev problema 
»Obiski na domu«, torej pri 
odgovornih managerjih, sodijo v 
kontrolerjev delokrog. Pojdite med 
ljudi, torej obiščite jih na njiho-
vih delovnih mestih in razčistite 
problem, ugotovite razlog odmi-
kov. Približajte se jim s prijazno 
besedo in imejte pripravljen tudi 
predlog rešitve za problem, ki 
ste ga ugotovili in je tudi razlog 
obiska. V praksi se je v ta namen 
uveljavilo in izkazalo kot zelo 
uporabno poročilo s štirimi 
okni (slika na naslednji strani).

8. Zapiske delajte spotoma na 
svoj notesnik 
Kontroler je moderator sestan-
ka. Notesnik (PC) ima lahko 
vedno s seboj in ugotovitve 

Sodelovanje,
razumevanje,
spoštovanje

MANAGER

Odgovoren za:
– rezultate
– finance
– procese
– strategijo

KONTROLER

Odgovoren za 
transparentnost:
– rezultatov
– financ
– procesov
– strategij
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vpisuje v »formular«. S stališča 
komunikacije je učinek dela ob 
računalniku lahko zelo pozitiven; 
kontroler in manager sedita drug 
ob drugem, ko gledata podat-
ke na računalniku in rešujeta 
problem. Tudi, če na sestanku 
sodelujejo � ali 4 ljudje, je še 
vedno možno delo ob enem 
računalniku. Tako delovno 
vzdušje povzroči, da v ospredju 
ni položaj oz funkcija sodelujo-
čih, pač pa tvorno sodelovanje 
in iskanje rešitev za problem.

9. Prvi pride, zadnji odide iz 
konferenčne sobe 
Če hočete prevzeti nadzor nad 
prostorom, kjer se bo odvijal 
dogodek, morate priti prvi. 
Kajti, če ste prvi v sobi, potem 
sprejemate ostale, ki se vam 
pridružijo in tako skoraj samodej-
no predstavljate organizatorja

10. Nenehno vrtanje po preteklo-
sti ni zaželeno 
Vprašanja o preteklosti ustvar-
jajo negativno klimo. Kontrolerji 
moramo biti usmerjeni v priho-
dnost, informacije in dogodki 
iz preteklosti pa nam služijo 
kot izkušnja za boljše predvi-
devanje v prihodnosti. »Kako 
naprej?« je ključno vprašanje.

6 točk za uspešno 
delovanje kontrolinga

Mag. Špela Režun je sistematično 
nanizala 6 pogojev, pri katerih je 
kontroling v podjetju lahko uspešen.
Zaključila je svoj prispevek z 
razvrstitvijo pogojev glede na 
možnost vpliva kontrolerja na 
ustvarjanje pogojev za uspeh. 
1. Jasna opredelitev odgovor-

nosti v podjetju zagotavlja 
sodelovanje 

Jasno morajo biti opredeljeni in 
razmejeni nosilci odgovornosti. 
Za stroške, prihodke, poslovni 
izid in naložbe kapitala ne mo-
rejo biti odgovorni proizvodi, 
storitve, temveč so to lahko le 
menedžerjia v podjetju. Interes 
managerjev po sodelovanju 
s kontrolerjem je odvisen od 
jasne razmejitve odgovornosti.

2. Računalniško podprt, inte-
griran informacijski sistem 
zagotavlja podatkovne vire 
Dokler podjetje nima ustrezne-
ga povezanega sistema, tudi 
kontroling pri obsežni, ne-
urejeni masi podatkov, ne 
more pravočasno pripravljati 
potrebnih informacij, ki bi bile 
nujne za hitro kontrolo in analizo 
poslovanja, odmikov, z name-
nom izpolnitve planskih ciljev.

3. Ustrezna organizacijska kul-
tura v podjetju 
Kontroling zahteva, da se v 
podjetju vsak posameznik zaveda 
pomembnosti določanja planskih 
ciljev, pri oblikovanju katerih tudi 
aktivno sodeluje in nato tudi po-
trebnosti njihovega uresničevanja. 
Kontroler je tisti, ki pripelje do 
organizacijske kulture, v kateri je 
samokontrola navada vsa-
kega zaposlenega v podjetju

4. Strokovnost, etičnost, odlič-
nost kontrolerja je tisto, s 
čemer lahko kontroler veliko 
prispeva k uspešnosti kon-
trolinga 
Kontrolerjevo strokovno znanje 
mora obsegati zlasti: obvlado-
vanje računovodskega sistema, 
standardov, poznavanje infor-
macijske tehnologije v vlogi 
naročnika sistemskih rešitev, 
poznavanje proizvodne tehnolo-
gije, poznavanje metod komuni-
ciranja, analitična radovednost, 
obvladovanje sodobnih tehnik za 
reševanje problemov in komu-
nikacijskih pomagal. Dokler se 

poročilo s štirimi okni
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kontrolerja ne bo priznalo kot 
poklic, bi bilo dobro, da se upo-
števa npr. etični kodeks, ki velja 
za računovodje, revizorje oz. 
ocenjevalce vrednosti. Še bolje 
pa bi bilo, da bi si kontrolerji 
napisali svoj etični kodeks, ne 

glede na to če se nas formalno 
priznava ali ne. Da bi kontroler 
lahko nastopal kot ugledna 
osebnost, si mora prizadevati, da 
bo imel v čim večji meri takšne 
lastnosti in značilnosti, ki v 
medsebojnih razmerjih oblikujejo 
njegovo odličnost (izobraženost, 
olikanost, preudarnost, priza-
devnost, izvirnost, zanesljivost, 

podjetnost, voditeljskost, pravič-
nost, resnicoljubnost, poštenost, 
plemenitost samozavednost).

5. Interes menedžerjev naredi iz 
podatkov informacije 
Interes, potreba menedžerja po 
strokovni, podporni pomoči pri 

njegovem delu, je prvi in nujen 
pogoj za vzpostavitev in delo-
vanje kontrolinga v podjetju.

6. Ustrezna organizacija kontro-
linga kaže pomen kontrolinga  
Avtorica priporoča, da orga-
nizacija glede na dejavnike, 
navedene v glavi tabele, iz-
bere organizacijsko obliko, ki 
najbolje ustreza situaciji.

Optimističen zaključek z 
obljubo, da se prihodnje 
leto zopet snidemo
6. srečanja slovenskih kontrolerjev v 
Portorožu se je udeležilo več kot 80 
udeležencev. Rdeča nit letošnjega 
srečanja je bila vloga kontrolerja 
in kako povečati vpliv kontrolin-
ga. Zavedamo se, da uveljavljanje 
dejavnosti kontrolinga ni odvisno 
le od njenih nosilcev - kontroler-
jev, temveč tudi od uporabnikov te 
dejavnosti. Po mnenju udeležencev 
je bil srečanje zelo zanimivo, s 
pestro tematiko, zajemalo je teorijo 
in prakso, prejeli so mnogo upo-
rabnih informacij in tudi ideje za 
konkretno uporabo v »domačem« 
podjetju. Analiza ankete je pokazala, 
da sta bila to 2 prijetna dneva za 
izmenjavo izkušenj, informiranje o 
aktualnih temah ter prijetno sta-
novsko druženje s kolegi in stro-
kovnjaki s področja kontrolinga. 

Pogoji za uspešen kontroling v podjetju Vpliv kontrolerja
1. Interes menedžerjev Majhen
2. Ustrezna organizacija kontrolinga
�. Jasna opredelitev odgovornosti
4. Integriran IS
5. Ustrezna organizacijska kultura
6. Strokovnost, etičnost, odličnost kontrolerja Velik

Situacijske spremenljivke Okolje Velikost Cilji Zaposleni

Organizacijske 
oblike 

kontrolinga

Zunanji kontroling gotovo majhno enostavni nizke kompetence

Notranji 
kontroling

Računovodja je hkrati kontroler
Služba v okviru računovodstva
Centralizirana štabna služba

Decentralizirana štabna služba negotovo veliko sestavljeni visoke kompetence

http://www.mik.si
http://www.mik.si


KONTROLERJEV GLASNIK  ŠT. 15    Stran 10 od 10    MIK SLOVENIJA D.O.O.    WWW.MIK.SI

KONTROLERJEV GLASNIK   ŠTEVILKA 15 FEBRUAR 2007

bo 21.marca 2007 že 17-tič od-
prla svoja vrata in usposobila 
novo generacijo slovenskih 
kontrolerjev. Vabimo Vas, da 
se jim pridružite tudi Vi!

Udeleženci se na seminarjih 
temeljito seznanijo s sistemom 
kontrolinga in spoznajo praktično 
uporabnost metod in orodij kontroler-
ja v praksi. V šoli prejmejo podrobne 
metodološke napotke in jih utrdijo s 
pridobljenimi izkušnjami pri izdelavi 
vaj in seminarskih nalog. Ob zaključ-
ku prejmejo certifikat in pridobijo 
naziv certificirani kontroler.

Šola je sestavljena modularno in 
vsak udeleženec ima možnost, da si 
sistematično in strukturirano gradi 
svoje znanje kontrolinga od osnovne-
ga do naprednega in zahtevnejšega. 
Modularno sestavljen program šole 
pa ima še to prednost, da si lahko 
udeleženec izbere module, ki bodo 
zgradili njemu ustrezne kompetence. 
S tem pa je tudi podjetjem omogo-
čena vzpostavitev tistega znanja, ki 
je v podjetju dejansko potrebno.

Program šole izvajajo stalni pre-
davatelji, ki prihajajo iz prakse in 

se s kontrolingom ukvarjajo že vrsto 
let. Slušateljem prenašajo praktična 
znanja in metode, ki bi lahko nosile 
etiketo »preizkušeno v praksi«. 
Vsako leto pa povabimo, pri vsakem 
modulu, k sodelovanju tudi druge 
zunanje sodelavce, ki predstavijo kon-
kretno rešitev v svojem podjetju, torej 
primer dobre prakse kontrolinga 
v različnih gospodarskih dejavnostih 
(trgovska, proizvodna, bančna, ipd). 

Udeležbo priporočamo sedanjim 
in bodočim kontrolerjem, pa tudi 
vsem ostalim, ki želite pridobiti ali 
nadgraditi svoje znanje z znanjem 
obsežnega področja kontrolinga.
V šoli si pridobite stanovske kolege 
tudi za bodočo izmenjavo izkušenj. In 
tudi to nekaj šteje, ne?

Kako poteka delovni dan in 
usposabljanje v šoli? Vabim vas, 
da si preberete kratek prispe-

vek in mnenja udeležencev v 14. 
številki Kontrolerjevega glasnika 
ali na www.kontroling.si

Usposabljanje bo potekalo v 
sproščenem vzdušju in prijetnem, 
ustvarjalnem poslovnem oko-
lju Hotela Ribno pri Bledu.

Na razpolago je še nekaj prostih 
mest. Zaradi večje učinkovitosti 
predavanj in vaj ter bolj poglobljene 
medsebojne komunikacije je število 
udeležencev omejeno na 18.

Vabimo vas, da se čimprej prijavite. 

Novice in dogodki
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Šola za usposabljanje 
kontrolerjev®

Z veseljem vas obveščamo, da 
smo zaradi velikega zanimanja 
razpisali dodatne termine in bomo 
Šolo® še letos ponovili!

Celovit izobraževalni program je razvit po vzoru Controller Akademie iz 
Nemčije in obsega štiri vsebinsko povezane module, ki bodo izvedeni v 
naslednjih terminih:
1.  Osnove kontrolinga in obvladovanja stroškov (21.–23. marec 2007)
2.  Poslovni izid po profitnih centrih (18.–20. april 2007)
3.  Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah (23.–25. maj 2007)
4.  Projekt uvedbe kontrolinga in njegova nadgradnja (20.–22. junij 2007)

Zadnji 2 leti opažamo, da je med 
udeleženci vedno nekaj takih, ki 
se s kontrolingom ne ukvarjajo 
neposredno. Na izobraževanje 
pridejo zato, ker ugotavljajo, da 
so jim ta znanja potrebna pri 
njihovem vsakdanjem delu. Šole 
se udeležijo tudi direktorji in 
vodje drugih poslovnih področij, 
ker želijo vedeti kaj lahko pri-
čakujejo od službe kontrolinga 
(tako utemeljijo svojo udeležbo).

Informacije in prijave
www.kontroling.si

tel.: 01 236 36 36
email: info@mik.si.
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