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KONTROLERJEV GLASNIK

VSEBINA:

Uspešnost kontrolinga je odvisna od organiziranosti
Majhne in srednje organizacije se ukvarjajo z vprašanjem, ali naj za naloge kontrolinga zaposlijo novo 
osebo ali naj te naloge opravlja računovodja ali kar direktor. V Nemčiji je v povprečju en kontroler na 
100 zaposlenih. Rezultati raziskave kažejo >>>

Sem kontroler, kaj lahko storim za vas?
Izvirna naloga kontrolerjev je, da odločevalce s svojim nastopom in informacijami navdihnejo za ali 
odvrnejo od sprejemanje odločitev. Kontrolerji morajo nastopiti kot prodajalci idej, ne pa kot togi poro-
čevalci. In dejstvo je, da ravno na tem področju, žal nemalokrat odpovedo >>>

Srečanje kontrolerjev 2007
Čas hitro teče, mi pa smo že pred naslednjim, tradicionalnim sre-
čanjem kontrolerjev, osrednjem dogodku za slovenske kontrolerje. 
Letošnje srečanje bo v Portorožu, 27. in 28. septembra >>>

Srečanje slovenskih kontrolerjev je strokovno posvetovanje, ki nudi 
veliko priložnosti vsem udeležencem. Vabimo vas, da se nam pridru-
žite tudi tokrat in sodelujete kot avtor prispevka ter soustvarjalec 
pri oblikovanju letošnjega programa. Podrobnosti in napotki >>>

Zbirka znanja o kontrolingu
Velikokrat bi vam prav prišlo, če bi vedeli, kje znanje, ki ga potrebujete, lahko dobite. In gotovo imate 
tudi vi znanje, s katerim bi lahko veliko pomagali svojim kolegom, kontrolerjem. MIK Slovenija se zave-
da tega problema, zato želimo ustvarili zbirko znanja >>>









kontrolerji morajo nastopiti kot pro-
dajalci idej, boste prebrali v tokratni 
številki, zato morajo vedeti, kdo so 
kupci njihovih storitev. Vendar pa 
to ni vedno lahko, pri svojem delu 
so vpeti v organiziranost podjetja 
in od tega v veliki meri zavisijo 
tudi njihove pristojnosti in obseg 
nalog. Katerim nalogam naj damo 

prednost? Koliko zaposlenih naj 
bo v kontrolingu? Kako to delajo v 
Nemčiji, si lahko preberete v razi-
skavi, katere rezultati so pokazali, 
da je uspešnost kontrolinga še kako 
odvisna od organiziranosti.

Posebej vas želimo spomniti na 
letošnje Srečanje kontrolerjev, ki 

bo konec septembra v Portorožu in 
kjer boste izvedeli veliko aktualnih in-
formacij, obenem pa vas vabimo, da 
sodelujete tudi s svojim prispevkom. 

Naj bo to srečanje kontrolerjev z 
Vami in za Vas!

Dragica Erčulj

Spoštovani,
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Majhne in srednje organizacije se 
ukvarjajo z vprašanjem, ali naj za 
naloge kontrolinga zaposlijo kakšno 
osebo ali naj te naloge opravlja ra-
čunovodja ali kar direktor. V Nemčiji 
je v povprečju en kontroler na 100 
zaposlenih. V Nemčiji imajo podjetja 
z do 50 skupaj zaposlenimi 1,7 za-
poslenih s kontrolingom. Te podatke 
in druge, ki jih navajamo v tem 
prispevku, smo povzeli iz članka: 
Esser J., in Mueller M., Empirische 
Erkenntnisse zur Organisation des 
Controlling, Der Controlling-Berater, 
zvezek 3, maj 2007. Raziskave sta 
opravila Weber in Horvath. Podatki 
med njima se nekoliko razlikujejo.

Tisti, ki imate organizacijske enote 
(OE), imenovane Kontroling, Plan-
sko-analitska služba in podobno, 
se sprašujete: Ali naj bo podrejen 
vodji financ in računovodstva ali 
direktorju? Koliko zaposlenih naj bo 
v kontrolingu? Kako naj si kontro-
lerji razdelijo naloge med seboj? 
Ali organizirati centralni kontroling 
ali tudi decentralnega? Kakšna 
naj bo pristojnost centralnega nad 
decentralnimi kontrolingi? Katerim 
nalogam naj damo prednost? V pri-
spevku podajamo rezultate raziskav, 
ki so bile opravljene za Nemčijo. Vi 
pa opravite primerjavo teh podatkov 

Uspešnost kontrolinga je odvisna od 
organiziranosti
Sebastijan Piskar, MIK Slovenija d.o.o.

s stanjem v vašem podjetju. Morda 
boste lažje našli iskani odgovor na 
vaše vprašanje.

Vodja kontrolinga je 
največkrat podrejen 
članu uprave
Kontroling je v 72 % (Horvat) oz. 58 
% (Weber) primerov podrejen CFO 
(Chief Financial Officer). Po naše 
bi to pomenilo, da je za kontroling 
zadolžen član uprave ali vodja 
področja za finance, računovodstvo 
in kontroling. V 22 % (Horvat) oz. 
26 % (Weber) primerih je kontroling 
neposredno podrejen CEO (Chief 
Executive Officer), torej predsedniku 
uprave ali direktorju. 

Področni kontroling je 
največkrat disciplinsko 
podrejen področnemu 
vodji, strokovno pa 
centralnemu kontrolingu
Pri organiziranju centralnega kon-
trolinga in kontrolingov po družbah 
ali organizacijskih enotah se pojavi 
vprašanje, ali naj organiziramo samo 
centralni kontroling ali tudi kontro-
linge na nižji ravni in kakšne naj ima 

pristojnosti centralni kontroling do 
kontrolingov na nižji ravni. Pristoj-
nost je lahko disciplinska in strokov-
na ali pa samo strokovna. Naslednje 
vprašanje je, kje naj bodo fizično 
prisotni sodelavci decentralnega 
kontrolinga.

V 79 % primerov (Weber) decen-
tralni kontroling spada disciplinsko 
k vodji področja (ali družbe), stro-
kovno pa je podrejen centralnemu 
kontrolingu. Po podatkih Horvatha 

Kontroling v Sloveniji

Kontroling v Nemčiji 
kot primer dobre prakse

Vodstvo

Član uprave 
za finance … Član za …
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Sebastijan  
Piskar, univ. 
dipl. ekon. je 
lastnik in  
direktor 
podjetja MIK 
Slovenija d.o.o.
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ima 18 % podjetij decentralizirane 
kontrolinge (disciplinsko in strokov-
no), 29 % centralizirane kontrolinge 
(disciplinsko in strokovno) in 53 % 
mešano obliko, to pomeni, da OE 
Kontroling spada disciplinsko k vodji 
področja, strokovno pa pod vodjo 
centralnega kontrolinga. Narašča 
delež centralnega kontrolinga (torej 
tudi disciplinska podreditev in ne 
samo strokovna). 

Za izdelavo poročil 
kontrolerji porabijo 
18 % časa 
Podjetja imajo v povprečju 10 kon-
trolerjev na 1000 zaposlenih, torej 
1 % od števila zaposlenih. Grafikon 
vam kaže, koliko % časa porabijo za 
posamezne naloge.

Največ se kontrolerji ukvarjajo z 
izdelavo poročil (17,8 % časa), nato 
z operativnim planiranjem in anali-
zami. Na četrtem mestu je prodajni 
kontroling z 13,7 % porabe časa.

Primerjajte porabo v vašem podjetju 
s temi podatki! Koliko časa porabi-
te za poročila? Vam ostane dovolj 
časa za analize stroškov, za prodajni 
kontroling? Kaj je s strateškim plani-

ranjem, projektnim in investicijskim 
kontrolingom, kontrolingom razvoja 
in raziskav? Vam določene naloge 
še manjkajo? Kdo se ukvarja z njimi?

Kontrolerji se 
najpogosteje 
specializirajo za 
opravljanje posamezne 
vrste nalog
Znotraj OE Kontroling so naloge 
razdeljene v 43 % podjetij po vrsti 
nalog kot so planiranje, izdelava 

poročil in podobno. V 26 % podjetij 
so naloge razdeljene po poslovnih 
področjih kot je prodaja, proizvodnja 
ali Evropa, Azija in podobno. Skoraj 
tretjina (31 %) analiziranih podjetij 

(po Webru) je delo med kontrolerje 
razdelila po obeh kriterijih hkrati. 
To pomeni, da kontrolerji opravljajo 
naloge planiranja za vsa področja, 
analize pa le za določena poslovna 
področja. Taka delitev je logična, saj 
mora planiranje potekati usklajeno, 
po enotni metodologiji za vse, poro-
čanje, analiziranje pa je usmerjeno 
na uporabnika, tako da ima vsak 
vodja svojega kontrolerja. 

Kontroling prilagodite 
potrebam vodenja
V primeru finančnega holdinga je 
organiziranost kontrolinga povsem 
drugačna kot v primeru upravnega 
(strateškega) holdinga ali koncerna z 
matično družbo, ki operativno obvla-
duje podrejene družbe. Pri holdingih 
z več družbami se pojavljajo števil-
na vprašanja. Iz opravljenih analiz 
organiziranosti kontrolinga lahko 
podamo nekaj priporočil kot dobro 
prakso. Podajamo jih v obliki odloči-
tvenega drevesa (slika na naslednji 
strani). Najprej se vprašajte o vrsti 
holdinga, nato ali gre za centralni 
kontroling. V nadaljevanju so odgovo-
ri glede podrejenosti in delitve dela.

Najprej so opisani holdingi z ma-
tično družbo, ki jih imenujemo tudi 
koncern. Matična družba je jedro 
prej enovitega podjetja. Iz njenega 
jedra so se razvile različne dejavno-
sti. Tako je tovarna zdravil investira-
la v turizem, kozmetiko in podobno. 
Kasneje so iz teh novih programov 
nastala samostojna podjetja. Drug 
primer koncerna so družbe, ki so 
za trženje in proizvodnjo ustanovile 
podjetja v drugih državah. 

Nadrejena družba se v taki obliki 
holdinga največkrat odloči, da bo 
podrejene družbe vodila operativno. 
V tem primeru je v matični družbi 
organiziran centralni kontroling. 

Razvoj metod

Prodajni kontroling

Proizvodni kontroling

Kontroling razvoja in raziskav

Udeležbeni kontroling

Projektni in investicijski kontroling

Analize stroškov, kalkulacije

Izdelava poročil

Operativno planiranje, budžetiranje

Strateško planiranje 5,9

15,6

17,8

14,2

6,8

5,8

5,3

7,1

13,7

2,9

Mešano
31 %

Naloge
43 %

Poslovna področja
26 %

Kriterij delitve dela
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Podrejene družbe pa imajo svoj, 
decentralizirani (ali področni) kon-
troling. Iz drevesa odločanja lahko 
razberemo, kakšne naloge ima cen-
tralni in kakšne področni kontroling 
in nato kako je organiziran centralni 
in kako področni kontroling.

Centralni kontroling je v matični 
družbi največkrat podrejen članu 
uprave za finance, ekonomiko, raču-
novodstvo. To pomeni, da pod člana 
uprave spada posebna organizacij-
ska enota »Kontroling«.
Naloge so v centralnem kontrolin-
gu razdeljene po vrstah nalog in 
področjih. To pomeni, da določen 
sodelavec opravlja planiranje za 
holding, drugi poročanje in analize 
za določene družbe in podobno. 

Področni kontroling (po družbah ali 
poslovnih področjih) je najpogosteje 
strokovno podrejen centralnemu 
kontrolingu, disciplinsko pa področ-
nemu vodji ali vodstvu podrejene 
družbe. To pomeni, da centralni 

kontroling zagotavlja enotnost 
planiranja in poročanja. Kar je 
nujno. Decentralni kontroling pa je 
popolnoma samostojen, ko pomaga 
vodstvu družbe pri pripravi podlag 
za poslovne odločitve, pri pripravi 
predlogov za izboljšave, znižanje 
stroškov in podobno. Decentralizira-
ni kontroling je predvsem usmerjen 
v pobude za razvoj posla (kam, v 
kateri smeri naj se razvija, na kaj 
moramo biti pozorni, kaj moramo 
spremeniti?).

Podobno kot je organiziran kontro-
ling v koncernu z matično družbo, je 
organiziran kontroling v strateškem 
holdingu. Strateški ali upravljalni 
holding je sestavljen iz več družb, 
ki sestavljajo portfelj programov 
holdinga. Na osnovi večinskega 
lastništva se holding odloči, da bo 
družbe tudi upravljal. Družbam dolo-
ča finančne cilje, odloča o finančnih 
naložbah, razporeja vodilne kadre, 
določa prioritete in daje naloge za 
izvedbo razvojnih projektov. Skladno 

s prevzetimi nalogami so opredeljene 
in razporejene tudi naloge centralne-
ga in decentralnega kontrolinga. 

Finančni holding pomeni največjo 
obliko prenosa odgovornosti na 
podrejene družbe. Finančni hol-
ding upravlja programe družb z 
investiranjem in dezinvestiranjem. 
Finančne cilje določa kot meje, 
do katerih je v določeni program 
pripravljen vlagati. Preko nadzor-
nega sveta odloča o imenovanju in 
zamenjavi uprave. 

V finančnem holdingu je v central-
nem kontrolingu najpomembnejša 
naloga udeležbeni kontroling. Ta 
daje informacije o donosnosti 
posameznih naložb. Zanima ga, 
koliko vrednosti je pridobil in koliko 
specifičnih stroškov je holding imel 
z družbo ali naložbami. Težišče torej 
ni več na donosnosti družbe ampak 
na donosnosti vložka vanjo (delnic, 
deleža). Seveda iz tega izhajajo tudi 
naloge centralnega kontrolinga.

http://www.mik.si
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Organiziranost 
kontrolinga v Nemčiji 
lahko vzamemo kot 
primer dobre prakse 

V Sloveniji se družbe hitro inter-
nacionalizirajo. Številne družbe z 
nad 200 zaposlenimi intenzivno 
ustanavljajo podjetja za obvlado-
vanje trga posamezne države in 
proizvodna podjetja v posameznih 
državah. Pri njih se odpira vpra-
šanje upravljanja teh družb. Kako 
pridobiti enovite plane za skupino 
in kako zgraditi enovite sisteme 
poročanja? To je prvo odprto 

vprašanje, ki ga bo treba rešiti. 
Konsolidirane bilance so predpisa-
ne in razpoložljive. Kontroling pa 
ne more bazirati samo na bilančnih 
podatkih. V koncernih z matično 
družbo in v upravljalnih holdingih z 
vidika holdinga še ni nič prodano, 
če je prodano podrejeni družbi. 
Če je tam blago na zalogi, smo 
premaknili samo zalogo. Poseben 
problem so opredelitve posame-
znih podatkov, skupni šifranti in 
še in še. Koliko smo prodali neki 
multinacionalki, koliko prodamo 
posameznim skupinam kupcev in 
podobno, so vprašanja skupnih 
šifrantov. Organiziranje kontrolinga 
v skupini podjetij v holdingu je eno 

tako vprašanje, kjer lahko uporabi-
te dobro prakso nemških podjetij.

Vprašajte se o nadaljnjem razvoju 
kontrolinga v vašem podjetju. Ali 
dosegate 1 % kontrolerjev glede na 
skupno število zaposlenih? Vpra-
šajte se tudi o nalogah. Koliko se 
ukvarjate s prodajnim kontrolingom, 
koliko s proizvodnim, koliko ste 
angažirani na stroškovnih analizah, 
koliko predlogov dajete za ukrepa-
nje, spremembe, izboljšave?

Želim vam uspešen razvoj kontro-
linga v vašem podjetju in upam, 
da ste v prispevku dobili kakšno 
spodbudo za to. 

Sem kontroler, kaj lahko storim za vas?
Mag. Matej Križaj, Tipro keyboards, d.o.o.

Uvodne misli – kar 
je res, je res!

V prejšnji številki Kontrolerjevega 
glasnika sem pisal o hierarhični 
umestitvi oddelka za kontroling, 
tokrat se bom osredotočil na 
razmerje funkcije kontrolinga 
do temeljnih poslovnih funkcij v 
podjetju in odločevalcev, ki tam 
delujejo. Sam smatram namreč 
vsakega odločevalca v podjetju, kot 

potencialnega kupca »kontrolerskih« 
storitev. 

Za kontrolerje je zato zelo pomemb-
no, da so seznanjeni, kdo so more-
bitni kupci njihovih storitev, katere 
informacije slednji pričakujejo ali bi 
morali pričakovati od njih, pa tega 
včasih sploh ne vedo. Izvirna naloga 
kontrolerjev je namreč ta, da odlo-
čevalce s svojim nastopom in infor-
macijami navdihnejo za ali odvrnejo 
od sprejemanja odločitev. Kontro-
lerji morajo nastopiti kot prodajalci 
idej, ne pa kot togi poročevalci. In 
dejstvo je, da ravno na tem podro-
čju, žal nemalokrat odpovedo. V prvi 
vrsti se (pre)redko pozanimajo, kdo 
so kupci »kontrolerskih« storitev, 
kakšne so njihove nakupovalne 
navade, ter kako in kaj najrajši na-
kupujejo. Iz tega izhaja, da je veliko 
podlag za odločanje, ki jih pripravijo 
resnično nezadovoljivih, bolj usmer-

jenih k njim, kot njihovim kupcem. 
Ravno tako še vedno »dobavljajo« 
neprebavljive množice podatkov, 
dejstva, ki jih navajajo so preslabo 
predstavljena, o pravih informacijah 
za odločanje ni ne duha ne sluha. 
Potem je tu še sam nastop, premalo 
dodelan in suveren, da bi delovali 
prepričljivo in še bi lahko našteval. 
Vendar, nekje je potrebno začeti, 
mar ne. Pa dajmo in si oglejmo, kdo 
vse so lahko vaše stranke in kako 
naj bi po mojem prepričanju poteka-
lo sodelovanje funkcije kontrolinga 
s temeljnimi poslovnimi funkcijami v 
podjetju. 

Kontroling in kadrovska 
funkcija – zaposleni so 
naše največje bogastvo!
Kadrovska funkcija je ena tistih 
poslovnih funkcij, ki je bila še pred 

Mag. Matej 
Križaj je 
zaposlen 
kot direktor 
operative, 
odgovoren 
za področje 
človeških virov, 

informacijske tehnologije, nabave 
in proizvodnje.
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časom v večini podjetij potisnje-
na v ozadje, danes pa jo, vsaj po 
besedah sodeč, ocenjujemo za eno 
ključnih. Kot že beseda sama pove, 
se kadrovska funkcija ukvarja s 
kadri. Mihelčič (2002; 15, 22) piše, 
da izhaja beseda kadri iz francoske 
besede cadre. Kot temeljne naloge 
delovanja kadrovske funkcije navaja 
načrtovanje sestave in števila zapo-
slencev, pridobivanje zaposlencev, 
poklicno usmerjanje in izbiranje 
zaposlencev, razporejanje, name-
ščanje in premeščanje zaposlencev, 
spremljanje njihovega razvoja, 
izobraževanje, itd.. 

Brez poznavanja podatkov o zapo-
slencih uspešno ravnanje z njimi 
praktično ni mogoče. Te podatke 
je treba pridobivati, shranjeva-
ti, dodajati, obdelovati, pri tem 
pa hkrati zagotoviti tudi njihovo 
varnost. Podatki, kot so število 
zaposlencev po različnih or-
ganizacijskih enotah podjetja, 
njihova strokovna usposoblje-
nost, starost, spol, navzočnost 
na delu, bolniška odsotnost, 
celotna delovna doba, delovna 
doba v obravnavanem podjetju, 
število dni izobraževanja, pla-
ča, število dni pripadajočega 
dopusta, fluktuacija, ipd., morajo 
biti del celovitega informacijskega 
sistema podjetja. Zanje je potrebno 
določiti ciljne vrednosti, opredeliti 
način njihovega merjenja, ter meriti 
njihovo uresničenje. Temu mora 
slediti analiza odmikov, predlaganje 
popravljalnih ukrepov …, pa saj 
to že vse veste. Postavlja se mi 
vprašanje, ali ima lahko oddelek 
oziroma služba za kontroling zaradi 
zaščite osebnih podatkov dostop do 
takšnega sistema. Menim da ne, 
saj gre za preveč občutljivo podro-
čje. Izjemoma takrat, ko imamo 
opravka z decentralizirano-razsredi-

ščeno organizacijo oddelka oziroma 
službe za kontroling, kjer se eden od 
kontrolerjev organizacijsko umešča 
v kadrovsko funkcijo. Oddelek 
oziroma služba za kontroling pa 
mora poskrbeti za »kontrolin-
ško opismenost« zaposlencev v 
kadrovski funkciji. To pomeni, da 
jih seznani s kazalci in kazalniki, ki 
so pomembni za podjetje kot celoto 
in izhajajo iz delovanja kadrovske 
funkcije. Po potrebi lahko ta oddelek 
prevzame tudi vlogo informacijske-
ga posrednika, če vodja kadrovske 
funkcije ne obvlada metod ter tehnik 
oblikovanja in predstavljanja infor-
macij ter nima dostopa do vrhovne-
ga managementa.

Kontroling in nabavna 
funkcija – nabavljati 
je najlažje, mar ne!
Nabavna funkcija je še ena od 
poslovnih funkcij, ki je bila do ne-
davnega potisnjena v ozadje, danes 
pa ravno tako pridobiva na pomenu. 
Po Mihelčiču (2002; 41) je vsebina 
nabavne funkcije v priskrbi in var-
stvu delovnih predmetov in priskrbi 
storitev. Večina nabavno funkcijo v 
prvi vrsti povezuje z nabavo delov-
nih predmetov, a se v današnjem 
času nabava vse bolj ukvarja tudi s 
priskrbo storitev. Učinke tovrstnih 
dejavnosti je praviloma veliko težje 
obvladovati in posledično meriti. 
Najbolj pomembne naloge, ki naj 
bi jih izvajala nabavna funkcija, so: 
raziskave nabavnega trga, izbira 
dobaviteljev, izdelava načrta naba-
ve, iskanje in analiziranje ponudb, 
poslovno dogovarjanje, naročanje, 
prevzem delovnih predmetov in 
storitev, kontrola ob prevzemu, izda-
janje nalogov za plačilo dobavitelju, 
skladiščenje delovnih predmetov, 
razvid nabave in kontroliranje ter 

analiziranje nabavnega poslovanja 
v celoti. 

Nabavniki so največkrat osre-
dotočeni na izvajanje nabavnih 
dejavnosti, bistveno manj pa na 
samo analiziranje učinkovitosti 
in uspešnosti delovanja nabavne 
funkcije. V ta namen nujno potrebu-
jejo kakovostnega sogovornika, ki 
bo razumel zakonitosti nabavnega 
poslovanja in hkrati imel ustrezna 
»kontrolinška« znanja. Tu mislim 
predvsem na poznavanje orodij za 
izračun nekaterih, za nabavno funk-
cijo ključnih kazalcev in kazalnikov, 
kot so: količnik hitrosti obra-
čanja zalog predmetov dela, 
pravočasnost obnovitve zalog 
predmetov dela, hitrost pre-
vzemanja delovnih predmetov 
od dobaviteljev, zagotovljenost 
storitev v izbranem razlomku 
časa, delež zamujenih dobav, 
število reklamacij po posame-
znem dobavitelju in predmetu 
dela, kritična zaloga posame-
znega predmeta dela, optimalna 
velikost naročila posameznega 
predmeta dela, delež odvisnih 
stroškov v nabavni vrednosti 
posameznega predmeta dela, 
delež stroškov skladiščenja v 
nabavni vrednosti predmeta 
dela, delež neidočih predmetov 
dela, idr.

Podobno, kot v primeru prak-
tično vseh poslovnih funkcij, 
mora oddelek oziroma služba 
za kontroling tudi v primeru 
nabavne funkcije poskrbeti za 
»kontrolinško opismenost« nje-
nih zaposlencev. To pomeni, da 
jih seznani s kazalci in kazalniki, ki 
so pomembni za podjetje kot celoto 
in izhajajo iz nabavne funkcije. Po 
potrebi lahko prevzame tudi vlogo 
informacijskega posrednika, če 
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vodja nabavne funkcije ne obvlada 
metod ter tehnik oblikovanja in 
predstavljanja informacij oziroma 
nima dostopa do vrhovnega ma-
nagementa. V primeru nabavne 
funkcije je v velikih podjetjih že 
smiselno razmisliti o »lastnem« 
kontrolerju, ki je disciplinsko 
podrejen vodji nabavne funkci-
je, strokovno pa vodji oddelka 
oziroma službe za kontroling.

Kontroling in prodajna 
funkcija – prodajati je 
najtežje, to ve vsak!
Za prodajno funkcijo je značilno, 
da ji v podjetjih že nekaj desetle-
tij pripisujejo največji pomen, saj 
se zavedajo, da ne zadošča zgolj 
védenje o ustvarjanju poslovnih 
učinkov, ampak tudi védenje o 
načinih njihove prodaje. Mihelčič 
(2002; 322-323) navaja kot osnovne 
naloge prodajne funkcije razisko-
vanje prodajnega trga, načrtovanje 
prodaje, prodajo poslovnih učinkov, 
poslovno oglaševanje, skladiščenje 
in prevoz poslovnih učinkov, beleže-
nje ali razvid prodaje in ekonomsko 
nadziranje ter kontrolo.

Neizpodbitno dejstvo je, da so pro-
dajniki največkrat osredotočeni zgolj 
na rast prihodkov, relativne in 
absolutne tržne deleže, portfelj-
ske matrike, ipd.. Bistveno manj 
jih zanimajo prispevki za kritje 
splošnih stroškov in oblikova-
nje dobička s posameznim po-
slovnim učinkom (proizvodom, 
storitvijo, trgovskim blagom), 
pri posameznem kupcu, na 
posameznem trgu, ipd.. Nekate-
rim ni mar za količnike hitrosti 
obračanja izdelkov, enkratne 
stroške, ki so nastali zaradi po-
sameznih naročil, deleže popu-

stov, ki so jih odobrili kupcem, 
stroške oglaševanja, vrednost 
zaloge gotovih izdelkov, količni-
ke obračanja terjatev do posa-
meznega kupca ter druge kazalni-
ke in kazalce, s katerimi presojamo 
uspešnost in učinkovitost prodajne 
funkcije. V ta namen nujno potrebu-
jejo kakovostnega sogovornika, ki 
bo razumel zakonitosti prodajnega 
poslovanja in hkrati imel ustrezna 
»kontrolinška« znanja. To vlogo 
lahko ponovno prevzame oddelek 
oziroma služba za kontroling, enako 
kot v primeru nabavne funkcije.

Kontroling in 
proizvajalna funkcija 
– proizvaja lahko 
vsak, če zna!
Proizvajalna funkcija je veljala za 
ključno poslovno funkcijo nekje do 
70-ih let prejšnjega stoletja. Danes 
je potisnjena bolj v ozadje, saj velja 
prepričanje, da proizvajanje ni več 
ključni dejavnik uspeha podjetij, na 
kar nas opozarjajo tudi neprestane 
selitve proizvajalnih obratov v manj 
razvita gospodarstva. Mihelčič 
(povzeto, 2002; 68) opredeljuje 
proizvodnjo kot proces povezovanja 
prvin proizvajalnega procesa, ki 
daje kot učinek proizvode višje ravni 
predelave v določeni kakovosti, 
količini, po določeni stroškovni ceni 
in v določeni časovni dinamiki. 

Zaposlenci v proizvajalni funk-
ciji so praviloma med najbolj 
»kontrolinško« opismenimi v 
podjetjih. To izhaja iz zgodovine, 
saj se je omenjeno funkcijo še do 
nedavnega smatralo za ključno, zato 
je bila deležna velike pozornosti. 
V okviru proizvajalne funkcije še 
vedno najdemo kalkulante-anali-
tike, ki dejansko opravljajo naloge 

s področja izvedbenega kontrolin-
ga, kot so: izračun stroškovnih 
cen proizvodov, izračun izrabe 
proizvajalnih zmogljivosti, pri-
merjava normativnih z dejansko 
opravljenimi urami, izračun 
deleža režijskih ur, ugotavljanje 
vzrokov za zastoje in izgube, ki 
pri tem nastajajo ter še celo vrsto 
drugih nalog. Če v podjetju takšna 
oseba obstaja predlagam, da orga-
nizacijsko še vedno ostane v okviru 
proizvajalne funkcije, vendar naj se 
jo hkrati vključi (če je to izvedljivo) 
tudi v oddelek oziroma službo za 
kontroling, od koder bo dobivala 
za svoje delo strokovne smernice, 
ki bodo izhajale iz potreb združbe 
kot celote in ne zgolj proizvajalne 
funkcije.

Kontroling in finančna 
funkcija – denar 
je sveta vladar!
Finančna funkcija ima vseskozi 
približno enak pomen v podjetjih. 
Vedeti moramo, da so vse preostale 
poslovne funkcije neizvedljive brez 
vzpostavljene in delujoče finančne 
funkcije. Bistvo finančne funkcije so 
zato priskrba, vlaganje in vračanje 
(denarnih) sredstev, gospodarjenje z 
njimi in urejanje finančnih razmerij. 
Temeljni cilji pa so zagotavlja-
nje najugodnejše kratkoročne in 
dolgoročne plačilne sposobnosti ter 
prispevanje k dolgoročni donosno-
sti lastniškega kapitala (Mihelčič, 
2002; 344).

Vodje finančne funkcije so tako 
odgovorni za iskanje optimalne 
sestave prvin financiranja, 
iskanje ustrezne ravni gospo-
darnosti financiranja, iskanje 
najprimernejše ravni plačilne 
sposobnosti, zmanjševanje 
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tveganja in uokvirjanje v želeni 
pas plačilne sposobnosti. Poleg 
tega morajo skušati preprečiti 
negospodarno kopičenje sred-
stev, nabavo količin predmetov 
dela preko normalnega obsega, 
podaljševanje trajanja proi-
zvajalnega kroga in kopičenje 
nedokončane proizvodnje, 
kopičenje dokončanih izdelkov 
oziroma trgovskega blaga, ne-
načrtovano financiranje kupcev 
in drugačne oblike zamrznitve 
(razpoložljivih) finančnih sred-
stev (Mihelčič, 2002; 356).

Prepričan sem, da v kolikor bi imela 
vsaka poslovna funkcija vzposta-
vljene mehanizme kontrolinga, bi 
bil pomemben del, predvsem v 
prejšnjem odstavku navedenih, 
izvedbenih nalog finančne funkcije 
lahko izvzet iz pristojnosti omenjene 
funkcije. To bi bilo tudi najboljše, 
saj finančniki praviloma ne 
poznajo dovolj zakonitosti 

ostalih poslovnih funkcij in 
zato njihovo poslovanje vse 
prepogosto presojajo zgolj na 
podlagi kazalcev in kazalnikov. 
S tem bi podjetje pridobilo na času 
in predvsem kakovosti posameznih 
odločitev, finančna funkcija pa bi se 
lahko bolj kakovostno ukvarjala s 
svojimi temeljnimi nalogami. 

Kontroling in tehnična 
funkcija – brez 
delovnih sredstev ne 
gre! No, ni nujno.
O vsebini tehnične funkcije je v 
literaturi in praksi veliko razhajanj. 
Nekateri avtorji namreč povezuje-
jo vsebino te funkcije z nabavno, 
proizvajalno ali finančno funkcijo. 
Mihelčič (2002; 32) pa meni, 
da pokriva celovita vsebina 
tehnične funkcije priskrbo, 
pripravo in varstvo delovnih 
sredstev za razliko od nabavne 
funkcije, ki se ukvarja s priskrbo 
delovnih predmetov in storitev. Ker 
je o tehnični funkciji napisanega 
dokaj malo, si poglejmo zgolj nekaj 
ciljev, ki naj bi jih omenjena funkcija 
imela. Razvrstimo jih lahko v dve 
skupini, in sicer na: cilje povezane 
s postavitvijo delovnih sred-
stev, in cilje, povezane z vzdr-
ževanjem delovnih sredstev. 
Za prvo skupino ciljev je značilna 
usmerjenost h gospodarni izvedbi 
posameznega projekta (naložbe) v 
določenem roku. Druga skupina se 
usmerja na zagotovitev nemotene-
ga delovanja delovnih sredstev in 
opreme in stroške, ki pri tem nasta-

nejo. Predpostavljam, da je v večini 
združb tehnična funkcija številčno 
najmanjša, a ne tudi najmanj po-
membna, zato bi vseeno predlagal 
ustrezno »kontrolinško« opismenost 
njenih zaposlencev, ne vidim pa 
potrebe po uvedbi decentralizi-
rane službe oziroma oddelka za 
kontroling ter posledično teh-
nično usmerjenega kontrolerja. 
Veliko bolj modra odločitev je, 
da se eden od zaposlencev v 
službi oziroma oddelku za kon-
troling specializira za tehnično 
področje, vendar ostane disci-
plinsko podrejen vodji omenje-
nega oddelka. Kazalci in kazalniki, 
s katerimi je potrebno seznaniti 
zaposlence v tehničnem oddelku, so 
lahko: izračun čiste sedanje vre-
dnosti naložb, izračun navadne 
dobe vračanja naložb, izračun 
diskontirane (razobrestene) 
dobe vračanja naložb, izračun 
količnika prejemkovnosti, 
izračun količnika notranje od-
stotne stopnje donosa, izračun 
prilagojenega količnika notra-
nje odstotne stopnje donosa in 
drugi.

Sklepna misel
Ne bojte in ne izogibajte se zah-
tevnih kupcev. Oni so tisti, ki bodo 
raven vaših storitev dvignili na višjo 
raven. Sicer se boste ob kupcih, 
ki zgolj kimajo in malo sprašujejo, 
počutili bolj samozavestne in varne, 
a to je varljiv občutek. Zato se nikar 
ne uspavajte, ampak rajši poskrbite, 
da boste vrhunsko pripravljeni in to 
vsak trenutek. 

Uporabljena 
literatura:

1. Križaj M.,(2006): Pomen 
pravilne organizacijske ume-
ščenosti funkcije kontrolinga 
za učinkovito odločanje v 
združbah, magistrsko delo, 
Fakulteta za računalništvo in 
informatiko, Ljubljana, 156 
strani.

2. Mihelčič M., (2002): Poslovne 
funkcije, Fakulteta za računal-
ništvo in informatiko Univerze 
v Ljubljani, Ljubljana, 370 
strani.
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Novice in dogodki
Tokrat bomo rubriko v celoti namenili tradicionalnemu letnemu srečanju kontrolerjev, osrednjemu dogodku za 
slovenske kontrolerje, ki bo že 7. po vrsti.

 osrednji dogodek kontrolerjev Slovenije
izkušnje najboljših
 bogat dvodnevni program
prijetno druženje
 edinstvena priložnost v letu
dan za kontroling








Srečanje kontrolerjev 2007
Portorož, 27. in 28. september 2007

Rezervirajte si ta termin! Naj bosta to dva vaša dneva!

Srečanje slovenskih kontrolerjev je 
strokovno posvetovanje, ki nudi ve-
liko priložnosti vsem udeležencem. 
Na srečanju se družijo kontrolerji, 
ljubitelji kontrolinga in vsi, ki jih 
strokovne teme z obsežnega podro-
čja kontrolinga zanimajo. Srečanje 
je namenjeno tako pridobivanju 
novih znanj na področju kontrolinga, 
izmenjavi izkušenj in novih idej kot 
tudi spoznavanju najboljših praks. 
Letno stanovsko srečanje je 
odlična priložnost, da obnovite 

stare in navežete nove stike ter se 
prijetno družite s kolegi.

Srečanje kontrolerjev 2006 je bilo 
s strani udeležencev zelo dobro 
ocenjeno, tako na področju stro-
kovnosti kot aktualnosti prispevkov. 
Potrudili se bomo, da bo tako tudi 
letos. Nekaj utrinkov z lanskega 
druženja, na katerem je bilo preko 
80 udeležencev, si lahko pogledate 
na spletnem naslovu Srečanje 
kontrolerjev 2006.

Vabimo vas, da se nam pridru-
žite tudi tokrat in sodelujete kot 
avtor prispevka ter soustvarja-
lec pri oblikovanju letošnjega 
programa.

Moto Srečanja kontrolerjev 2007 je 

»USPEŠEN KONTROLING – USPEŠNO PODJETJE«.

Navdihnila ga je raziskava, ki sta jo skupaj izvedla International Controller Association in Chair for Controlling 
& Telecommunication of the WHU – Otto Beisheim School of Management. Raziskava je pokazala, da obstaja 
močna korelacija med razvitostjo kontrolinga in uspešnostjo podjetja: uspešno razvit kontroling prispeva k 
uspešnosti podjetja.

Povečajte kompetence, ki 
bodo izboljšale uspešnost 
vašega podjetja in doprinesle 
k vaši profesionalni karieri!
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Na lanskoletnem srečanju kontroler-
jev vas je že veliko sodelovalo s svo-
jimi prispevki. Analiza zadovoljstva 
udeležencev srečanja je pokazala, 
da so bili udeleženci z vašimi pri-
spevki zelo zadovoljni. Torej ste se 
nekateri že lani pokazali kot odlični 
podajalci vsebin kontrolinga. Za vas 
smo prepričani, da boste tudi za le-
tos pripravili izjemen prispevek. Vsi 
tisti, ki še niste sodelovali, pa ste 
iskreno vabljeni, da sodelujete letos. 
Vsi ne moremo poznati vsega, 
gotovo pa vsi skupaj poznamo 
skoraj vse o kontrolingu. Če 
hočemo vedeti več, moramo znanje 
in izkušnje posredovati drugim in jih 
od drugih dobivati. Poleg izmenjave 
znanja boste nekaj naredili tudi za 
dobro mnenje o vas in vaši firmi. 
Torej ne oklevajte! Začnite s prijavo 
prispevka na letošnje srečanje. 

Na osnovi vaših prijav bomo 
oblikovali program srečanja.

Prispevek prijavite do 21. junija 
2007 po e-pošti. V prijavi nam 
sporočite:

Vaše ime in priimek
 Ime in naslov družbe v kateri 
delate, ter vaše delovno mesto 
na katerem delate
 e-poštni naslov, kamor vam naj 
pošiljamo pošto, telefonsko 
številko za klic
Naslov prispevka
 Cilje, ki jih želite doseči pri 
udeležencih
 Povzetek prispevka oz. seznam 
tem, ki jih boste obravnavali (do 
800 znakov)

na naslov: Dragica Erčulj,  
erculj@mik.si  
(dodatne informacije 01 236 36 36)

Do 16. julija 2007 vam bomo po-
slali obvestilo o uvrstitvi v program 
in Vam predstavili ostale podrobno-
sti sodelovanja. 











Do 20. avgusta pričakujemo 
prispevke v obliki MS Word v 
obsegu do največ 6 strani. Prispevki 
bodo objavljeni v zborniku srečanja 
kontrolerjev, avtorjem bomo zanje 
priznali avtorski honorar.

Na teh straneh boste našli vsa 
potrebna navodila in ostale informa-
cije o posvetovanju.

Prepričani smo, da lahko na sreča-
nju s svojim prispevkom obogatite 
svoje kolege kontrolerje, analitike, 
planerje in managerje, ki sami 
opravljajo kontroling. Doprinesli 
pa boste tudi k prepoznavnosti 
svojega podjetja.

Veselimo se sodelovanja z Vami!

Vaš, 

Ključni datumi: 
 21. junij 2007 ............. Rok za prijavo prispevka
 16. julij 2007 ..............  Prejmete obvestilo o uvrstitvi v program in podrobnostih sodelovanja
 20. avgust 2007 ........ Rok za oddajo popolnih prispevkov

Organizator srečanja kontrolerjev je MIK Slovenija, ki želi z vsakoletnimi srečanji 
kontrolerjev spodbuditi izmenjavo izkušenj in druženje med slovenskimi kontrolerji in 
drugimi, ki imajo podobna profesionalna znanja in interese.

Sodelujte na Srečanju kontrolerjev s svojim 
prispevkom!

V kratkem bodo na voljo prenovljene 
spletne strani, ki bodo dostopne na 
naslovu www.mik.si/2007.
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Vodje pričakujejo od vas pomoč 
pri planih, investicijskih in tržnih 
odločitvah, predlogih za znižanje 
stroškov, strategijah, načrtovanju 
ciljev, nadzoru projektov in še in še. 
To zahteva od vas tako kompleksno 
znanje, da ga je skoraj nemogoče 
imeti. Gotovo bi vam velikokrat prav 
prišlo, če bi vedeli, kje znanje, ki ga 
potrebujete, lahko dobite. In gotovo 
imate tudi vi znanje, s katerim bi 
lahko veliko pomagali vašim kole-
gom, kontrolerjem.

MIK Slovenija se zaveda tega 
problema. Zato bi radi ustvarili zbirko 
znanja o ljudeh kot virih znanja. V 
slovenščini in za področje kontrolin-
ga taka zbirka znanja ne obstaja. To 
bi bila velika dragocenost. Če veste, 

kdo iskano znanje ima, se lahko s 
to osebo pogovorite, jo prosite za na-
svet ali sodelovanje. Včasih je dovolj, 
da vam samo svetuje, kaj preberite 
in že vam bo prihranil veliko časa. 

Tisti, ki boste sodelovali pri na-
stajanju zbirke jo boste lahko tudi 
uporabljali. Posredovali nam boste 
povpraševanje, mi bomo poiskali 
osebo z iskanim znanjem, jo vpra-
šali, ali je pripravljena sodelovati 
z vami. Če bo pripravljena, bomo 
uredili sodelovanje tako, da bo za 
obe strani prav. Zbirko znanja bomo 
uporabili tudi pri pripravi letnih in 
drugih podobnih srečanj kontrolerjev 
za vabljenje k pripravi prispevkov. 
Podatkov v nobenem primeru ne 
bomo posredovali drugim osebam, 

razen če boste to izrecno dovolili. 
Torej vas bomo vedno vprašali, kaj 
dovoljujete, da naredimo. 

Prosimo vas, da sodelujete 
pri nastajanju zbirke znanja s 
področja kontrolinga! 

Vse tiste, ki imate neka redka zna-
nja ali izkušnje in ste jih pripravljeni 
posredovati drugim, prosimo, da 
izpolnite vprašalnik. Vprašalnik je 
dosegljiv na naslovu: http://www.
mik.si/MikResiGlasnik.htm.
Vprašalnik oz. odgovore pošljite na 
e-naslov: erculj@mik.si

Veseli bomo vsakega izpolnje-
nega in po e-pošti vrnjenega 
vprašalnika!

Sodelujte pri nastajanju zbirke znanja 
o kontrolingu

http://www.mik.si
http://www.mik.si
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http://www.mik.si/Vprasalnik%20-%20Baza%20znanja_A4_form_v2.pdf
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