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KONTROLERJEV GLASNIK

VSEBINA:

Pri katerih nalogah vodenja je pomoč kontrolinga najbolj koristna
Vsak kontroler v podjetju ali drugi organizaciji bi moral vedeti, pri katerih nalogah vodenja je podpora 
kontrolinga najbolj koristna. Gre za naloge, kjer so zaradi sodelovanja kontrolinga rezultati bistveno 
boljši. To pomeni, da je prispevek kontrolinga za podjetje zelo koristen. >>>

Kontroler v pasteh globalizacije
Kontroler je »interni ekonomski svetovalec vodstva«. Celovito obvladuje gospodarsko dejavnost podjetja 
ter strokovne metode in tehnike kontrolinga. S svojim védenjem je sposoben predlagati vodstvu družbe 
ukrepe, ki bodo zagotavljali dolgoročen obstoj. >>>

Uspešen kontroling – uspešno podjetje
Rekordno število udeležencev Srečanja kontrolerjev 2007, tradicionalnega srečanja slovenskih kontro
lerjev v Portorožu, je vnovič potrdilo potrebo po pridobivanju novih znanj, izmenjavi izkušenj in stano
vskem druženju kontrolerjev v Sloveniji. >>>

Šola za usposabljanje kontrolerjev 2008
V tokratni številki vas bomo spomnili na termine, v katerih bodo potekala uspo
sabljanja kontrolerjev v letu 2008 >>>









za nami je že 7. srečanje kontro
lerjev in veliko število udeleženih 
je potrditev, da so taka srečanja 
potrebna. Pridobivanje novih znanj, 
izmenjava izkušenj, prenos znanja 
»iz prakse za prakso« in nenaza
dnje prijetno stanovsko druženje 
– so po mnenju udeležencev tehtni 
razlogi za vsakoletno udeležbo na 
srečanju. Letos so bili na okroglo 
mizo povabljeni tudi managerji 
in povedali so, kaj pričakujejo od 
kontrolinga in kontrolerjev. Jasno 
so se opredelili, pri katerih nalogah 

vodenja je pomoč kontrolinga v 
njihovem podjetju najbolj koristna. 
Prijetno je bilo slišati potrditve, da 
je kontroling rezultat sodelovanja 
kontrolerja in managerja, da jih 
kontrolerji oskrbujejo s potrebnimi 
informacijami za vodenje. Iz prakse 
vemo, da so v mnogih podjetjih še 
daleč od takega razmišljanja. Ško
da, da okrogle mize niso poslušali 
managerji tistih (mnogih) podjetij, 
v katerih se kontrolerji sprašujejo, 
kako prepričati management, da je 
kontroling koristen!

V tokratni številki pa smo za vas pri
pravili tudi nalogo. Ali veste pri kate
rih nalogah vodenja lahko kontroler 
najbolj pomaga? Potrebe podjetij po 
tem so različne in specifične, zato 
vam predlagamo, da si na osnovi pri
kaza točkovanih nalog izdelate lastno 
rang lestvico nalog in ugotovite, pri 
katerih je pomoč kontrolinga najbolj 
koristna v vaši organizaciji. Naj bo 
vaše delo uspešno in učinkovito!

Dragica Erčulj

Spoštovani,

http://www.mik.si
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nalog, prikazan na sliki 3. Lahko 
rečemo, da je seznam nalog javno 
preverjen in ovrednoten. V tem po
glavju bomo pojasnili, kako je nastal. 
Seznam smo izdelali na Srečanju 
kontrolerjev 2007 v Portorožu 27. in 
28. septembra 2007. Organizatorji 
srečanja (glej www.mik.si) smo 
najprej pripravili seznam nalog 
vodenja, pri katerih je sodelovanje 
kontrolinga koristno. Naloge smo 
povzeli iz različnih opisov nalog 
v literaturi in iz naših projektov 
izgradnje informacijskih sistemov 
za vodenje. Seznam nalog smo na 
začetku predstavili udeležencem in 
jih prosili, da ga dopolnijo. Po konča
nem zbiranju predlogov za dopolni
tve smo plakat, prikazan na sliki 1, 
postavili v prostor, kjer je potekalo 
srečanje. Udeležence smo prosili, 
da opravijo točkovanje. Na vrhu 
plakata je bilo naslednje navodilo za 
točkovanje: »Označite tri naloge vo
denja, pri katerih je pomoč kontro
linga najbolj koristna!«. Točkovanje 
so udeleženci opravili z nalepkami, 
ki so jih dobili skupaj z gradivom. 
Prosili smo jih, da jih nalepijo tistim 
trem nalogam, za katere menijo, da 
so najbolj koristne. Od 118 udele
žencev se je za točkovanje odločilo 
67 udeležencev. Zbrano število 
točk smo sešteli in naloge rangirali. 
Ker so bili na srečanju pretežno 
kontrolerji, je bil dobljen rang odsev 
pogleda kontrolerjev na to, pri 
katerih nalogah vodenja je njihovo 
udejstvovanje najbolj koristno. Toda 
zanimati bi nas moral tudi pogled 
tistih, ki rabijo pomoč kontrolerjev 
– torej vodij. Zato bi tak seznam 

nalog morali praviloma pripraviti z 
vodji in ga vodje tudi točkovati. To 
»pomanjkljivost« smo popravili tako, 
da smo plakat s točkovanimi nalo
gami ob koncu srečanja, na okrogli 
mizi, predstavili štirim vodilnim slo
venskim managerjem: Borutu Ličnu, 
predsedniku uprave Steklarna Ro
gaška d.d., Biljani Weber, generalni 
direktorici IBM Slovenija, dr. Tini 
Škerlj, izvršni direktorici MK Založba 
in Tomažu Berločniku, predsedniku 
uprave Donit tesnit, d.d. Medvode. 
Vsi so se strinjali, da je sodelovanje 
kontrolinga pri nalogah, ki so se po 
našem točkovanju uvrstile na prvih 
šest mest, v resnici najkoristnej
še. To dokazuje, da je pogled na 
seznam nalog, pri katerih je pomoč 
kontrolinga najbolj koristna, z vidika 
kontrolerjev in managerjev, enak. 
Zanimivo je, da bi vsak od teh štirih 
managerjev te naloge rangiral dru
gače, kar pomeni, da bi bil vrstni red 
prvih šestih nalog pri njih različen, 
kar je tudi razumljivo, ker mora 
vsaka organizacija upoštevati svoje 
potrebe, ki izhajajo iz trenutnega 
stanja in izbrane strategije. 
Na osnovi opravljenega točkovanja 
in predstavitve seznama rangiranih 
nalog vodjem, sklepamo, da lahko 
večina organizacij med nalogami iz 
našega seznama, ki so bile po toč

Vsak kontroler v podjetju ali 
drugi organizaciji bi moral 
vedeti, pri katerih nalogah 
vodenja je podpora kontrolinga 
najbolj koristna. Gre za naloge, 
kjer so zaradi sodelovanja kon
trolinga bistveno boljši rezul
tati. To pomeni, da je prispevek 
kontrolinga za podjetje zelo ko
risten. Če bo te naloge kontroler 
poznal in jim postavljal visoke 
prioritete, bo kontroling posta
jal vse bolj cenjena in tudi vse 
bolje plačana dejavnost. Da bi 
vam pomagali poiskati odgovor, 
smo na Srečanju kontrolerjev 
2007 v Portorožu opravili točko
vanje nalog vodij, pri katerih 
je pomoč kontrolinga najbolj 
koristna. V tem prispevku po
ročamo o rezultatih točkovanja 
in jih tudi komentiramo. Ker so 
potrebe podjetij po tem, koliko 
podpore rabijo vodje s strani 
kontrolinga različne in speci
fične, vam predlagamo, da si na 
osnovi prikaza točkovanih na
log izdelate lastno rang lestvico 
nalog, pri katerih je pomoč 
kontrolinga v vaši organizaciji 
najbolj koristna.

Kontrolerji so s 
točkovanjem določili 
najbolj koristne naloge
Za izdelavo vašega lastnega se
znama nalog, pri katerih je pomoč 
kontrolinga najbolj koristna v vaši 
organizaciji, lahko uporabite seznam 

Pri katerih nalogah vodenja je pomoč kontrolinga 
najbolj koristna 
Sebastijan Piskar, MIK Slovenija d.o.o.

Sebastijan  
Piskar, univ. 
dipl. ekon. je 
lastnik in  
direktor 
podjetja MIK 
Slovenija d.o.o.
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kovanju izbrane na prvih šest mest, 
najde tiste tri, pri katerih je podpora 
kontrolinga vodjem, pri opravljanju 
njihovih nalog v pogojih njihovega 
poslovanja, najbolj koristna.

Najbolj koristna je 
pomoč kontrolinga 
pri seznanjanju s 
stanjem v podjetju
Rezultate opisanega točkovanja vi
dite na sliki 1. Največ točk so dobile 
tri naloge, prikazane na sliki 2.
Za 39 (od 67) udeležencev točko

vanja spada naloga »seznanjanje 
s stanjem v podjetju na osnovi po
ročil« med tri naloge, pri katerih je 
pomoč kontrolinga najbolj koristna. 
Naloga je torej najbolj koristna za 
58 % tistih, ki so točkovali. 
Pomoč kontrolinga pri nalogi »dolo
čanje strategije« je 31 udeležencev 
razporedilo med tri najbolj koristne 

in pomoč »pri načrtovanju ukrepov« 
22 udeležencev. Prvo nalogo uvršča 
med tri najkoristnejše naloge več kot 
polovica ocenjevalcev, drugi dve pa 
manj kot polovica ocenjevalcev. Torej 
je več kot polovica ocenjevalcev 
točke razporedila tudi nalogam, ki ne 
spadajo med prve tri. To pomeni, da 
je mnenje o tem, pri katerih nalogah 
je najbolj koristno sodelovanje kon
trolinga, zelo različno. Če sprejmemo, 
da so mnenja tistih, ki so se udeležili 
točkovanja reprezentativna za vse 
udeležence posvetovanja, lahko 
rečemo, da je za večino udeležencev 
vsaj ena od prvih treh na točkov
anju izbranih nalog za njih najbolj 
koristna. Zato menimo, da jo boste 
verjetno tudi vi lahko našli med njimi.
Rezultati točkovanja kažejo na izre
dno različno ocenjevanje koristnosti 
posameznih nalog. Razlike izhajajo 
iz specifičnih potreb posameznih 
organizacij in specifičnosti organi
ziranja kontrolinga v posameznih 
organizacijah. Seznam torej ni splo
šno uporaben, treba ga je prilagoditi 
potrebam vodij vsake organizacije 
posebej.

Naredite svoj seznam 
najbolj koristnih nalog
Na sliki 3 smo pustili prazen prvi 
stolpec, da vanj vpišete rang nalog 
vodenja, pri katerih je vaše sodelo
vanje (sodelovanje kontrolerja) pri 
nalogah vodenja najbolj koristno. 
Rezultati točkovanja, prikazani v 
tretjem stolpcu, naj vam bodo pri 
tem v pomoč.
Naj še enkrat ponovimo! Range v 
tej tabeli ne smemo razumeti kot 

Rangi Najbolj koristna je pomoč kontrolinga Točke
1 pri seznanjanju s stanjem v podjetju na osnovi poročil 39
2 pri določanju strategije (strateških ciljev, vizije, ..) 31
3 pri načrtovanju ukrepov (za uresničitev ciljev in načrtov) 22

Slika 2: Tri najbolj koristne naloge

Slika 1: 
Rezultati točkovanja koristnosti pomoči kontrolinga pri nalogah vodenja
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povprečni rang koristnosti nalog. 
Rang koristnosti bi dobili, če bi ude
ležencem naročili, da naj razporedijo 
po koristnosti vse naloge. V tem 
primeru bi lahko izračunali povpreč
ni rang tudi pri nalogah, pri katerih 
sedaj ni nobene točke. Če ni nobene 
točke, to ne pomeni, da ta naloga 
ni pomembna. Podatek pove le, da 
za nobenega ocenjevalca naloga 
ne spada med tri najpomembnejše. 
Morda bi pri posameznih ocenje
valcih te naloge prišle na četrto ali 
peto mesto po kriteriju koristnosti. 
Torej vse naloge, ki so dobile točke, 
spadajo pri nekaterih ocenjevalcih 
med tri najpomembnejše in so lahko 
med najpomembnejšimi tudi v vaši 
organizaciji. Tako na primer spada 

sodelovanje »pri spodbujanju inova
tivnosti« med tri najpomembnejše 
naloge, vendar samo pri enem oce
njevalcu. To nalogo bo moral uvrstiti 
med tri najkoristnejše kontroler iz 
tiste organizacije, ki se je odločila za 
strategijo inovativnosti . Enako velja 
za pomoč pri iskanju možnosti za 
zniževanje stroškov. Če ima organi
zacija strategijo cenovne konkurenč
nosti, bo sodelovanje kontrolinga pri 
tej nalogi gotovo med tremi najkori
stnejšimi nalogami.
Pri rangiranju nalog z vidika po
treb vodij ni treba upoštevati 
števila točk, upoštevati pa je treba 
predvsem strategijo, podporo pri 
uresničevanju strategije in trenu
tno stanje pomoči kontrolinga pri 

nalogah vodenja v vaši organizaciji. 
Če je v vaši organizaciji treba še 
vzpostaviti sistem »seznanjanja s 
stanjem v podjetju«, boste to nalogo 
visoko rangirali, če ste v stanju, 
ko imate urejeno tudi planiranje in 
koordinacijo določanja ciljev, boste 
višje rangirali pomoč pri presojanju 
ekonomske upravičenosti odločitev, 
pomoč pri pravočasnem spoznava
nju priložnosti in nevarnosti in druge 
naloge za pomoč vodjem pri racio
nalizacijah poslovanja.

Najprej dopolnite 
seznam nalog
Naloge kontrolinga so v posame
znih organizacijah in v literaturi 
opredeljene z vidika kontrolerjev. 
So odgovor na vprašanje: »Kaj 
kontroler dela?« Kot odgovor dobimo 
naloge: »Izvaja analize. Izdeluje 
plane. Pripravlja predloge.« Ker 
pa kontroler pomaga vodjem pri 
opravljanju nalog vodenja, smo 
naloge kontrolinga opredelili z vidika 
vodenja. Dobimo jih kot odgovor 
na vprašanje: »Pri katerih nalogah 
vodenja pomaga kontroler?« To je 
zelo pomembno, ker je koristnost 
kontrolinga odvisna od koristnosti 
prispevka, ki ga kontroler daje s 
svojo pomočjo vodji. Vzemimo na 
primer nalogo: »Sodelovanje pri 
načrtovanju ukrepov za uresničeva
nje ciljev in načrtov.« Zaradi izvedbe 
načrtovanih ukrepov je organiza
cija dosegla za 200.000 EUR večji 
dobiček. Prispevek kontrolerja je 
lahko 100 ali 0 % ali nekje vmes. 
V denarju to pomeni med 200.000 
in 0 EUR. Vse je odvisno od stanja 
v organizaciji. Če odgovorni vodja 
brez kontrolerja sploh ne bi ukrepal, 
je prispevek kontrolerja 100 %. Če 
pa odgovorni vodja sam nadzira 
uresničevanje ciljev in sam načrtuje 
ukrepe, je prispevek kontrolerja 
0 %. Seveda se v tem primeru lahko 

Slika 3: Razporeditev nalog po številu točk

Vaš rang Naloga vodenja Točke
pri seznanjanju s stanjem v podjetju na osnovi poročil 39
pri določanju strategije (strateških ciljev, vizije, …) 31
pri načrtovanju ukrepov (za uresničitev ciljev in načrtov) 22
pri presojanju ekonomske upravičenosti odločitev 21
pri pravočasnem spoznavanju nevarnosti 19
pri določanju ciljev in planov 18
pri pravočasnem spoznavanju priložnosti 10
pri uresničevanju strategije 8
pri iskanju možnosti za zniževanje stroškov 8
pri iskanju možnosti za večanje produktivnosti �
pri koordinaciji delnih planov v celoto �
pri zmanjševanju rizikov 3
pri vodenju ali nadzoru investicijskih in drugih projektov 2
pri primerjavah s konkurenti 2
pri ukinjanju programov in izdelkov 2
pri odločanju za uvajanje novih programov 2
pri določanju prodajnih cen 2
pri vprašanju ”delati ali kupiti” (MakeorBuy) 2
pri spodbujanju inovativnosti 1
pri izgradnji sistemov vodenja področij in procesov 1
pri presoji investicijskih odločitev  
pri presoji upravičenosti vlaganj v druga podjetja  
pri iskanju cenejših načinov financiranja  
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vprašamo, katere naloge je vodja 
opustil, ker si je vzel čas za načrto
vanje ukrepov. Takšna in podobna 
razmišljanja se nam pojavijo pri 
presoji koristnosti pomoči kontrolin
ga pri nalogah vodenja. Ker pa je za 
koristnost kontrolinga odločilno, pri 
katerih nalogah vodenja kontroling 
sodeluje, kljub težavam pri ugota
vljanju te koristnosti, priporočamo, 
da si izdelate lastno rang lestvico 
po naslednjem postopku: 
1. Dopolnite priloženi seznam nalog.
2. Ocenite prispevek posamezne 

naloge vodenja k poslovni uspe
šnosti.

3. Ocenite vaš prispevek k izvaja
nju naloge vodenja.

�. Vprašajte se tudi, katere naloge 
bodo v bodoče pridobivale na 
pomenu in katerih pomen se bo 
zmanjševal.

5. Določite tri naloge, pri katerih je 
sodelovanje kontrolinga najbolj 
koristno.

6. Rangirajte vse naloge po sezna
mu.

Tako boste postavili lastno rang 
lestvico nalog vodenja, kjer je vaša 
podpora vodjem najbolj koristna. 
Izdelana lestvica vam bo pokazala, 
kje so prioritete vaših prizadevanj, 
katerim nalogam dajati prednost, 

katere izvajati poglobljeno, v katere 
vložiti največ truda in katere obetajo 
najpomembnejši vpliv na poslovne 
rezultate.
Zelo pomembno je tudi, da se pri iz
delavi seznama in rang lestvice nalog 
vodij, pri katerih je nudenje pomoči 
kontrolinga najkoristnejše, kontroler 
posvetuje in uskladi s tistimi vodji, 
ki pri izvajanju njihovih nalog rabijo 
največ podpore kontrolinga.

Rang lestvica naj 
ustreza bodočim 
potrebam
Zaradi vse hitrejših sprememb se 
pojavljajo za organizacije vedno 
znova nove priložnosti in nevarno
sti. Konkurenčna bitka poteka na 
področju inovacij, stroškov in pri 
pridobivanju vodilnih deležev trga. 
Zato bo v bodoče postajalo vse 
pomembnejše sodelovanje kon
trolinga pri tistih nalogah vodenja, 
ki so povezane z obvladovanjem 
sprememb. V odvisnosti od vrste 
strategije bo potrebno sodelovanje 
pri pripravi informacij in pri obli
kovanju strategije, sodelovanje pri 
pravočasnem spoznavanju priložno
sti in nevarnosti, sodelovanje pri 
vodenju k uresničevanju strategije, 

sodelovanje pri iskanju možnosti 
za zniževanje stroškov in večanju 
produktivnosti, pri informiranju o 
uresničevanju ciljev inovativnosti 
in podobno. Zato ne zadošča, da si 
izdelate samo rang lestvico tistih 
nalog, ki se v sedanjih razmerah 
kažejo kot najkoristnejše za podporo 
vodjem, pač pa boste morali določiti 
tudi naloge, za katere se morate pri
praviti, da bodo vodje tudi v bodoče 
zadovoljni z vašo pomočjo. Izbrali 
jih boste glede na izbrano strategijo 
vaše organizacije. Samo kontroling, 
ki se bo prilagajal spremembam, bo 
postajal vse bolj cenjen in v očeh 
vodij nepogrešljiv.

Iz tega sledi, da je za stalno in 
dolgoročno uspešnost kontrolerja 
enkratno postavljanje rang lestvice 
premalo. Z nenehnim prilagajanjem 
poslovanja novim poslovnim izzivom 
se spreminja strategija organizacije, 
njeno uresničevanje in s tem tudi 
naloge vodenja. Uspešen kontro
ling bo te spremembe pravočasno 
zaznaval in prilagajal svoje naloge 
novim potrebam organizacije. Zato 
je še kako pomembno, da si kon
troler postavlja rang lestvico vedno 
znova, morda redno enkrat letno, 
ko si postavlja globalne letne cilje 
svojega delovanja. 
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Globalizacija, njene 
značilnosti in posledice

Nekaj misli o globalizaciji

O pojmu »globalizacija« ne raz
mišljamo več, sprejemamo jo kot 
dejstvo zadnjih let. Gre za to, da je 
»svet postal ena sama vas«, eno 
samo tržišče, kar omogočajo visoko 
tehnološke (hightech) komunikacije, 
(relativno) nizki transportni stroški 
in brezmejna svobodna trgovina. To 
ustvarja globalno konkurenco, tudi 
na trgu delovne sile. 
Globalno integracijo, ki naj bi bila 
»uspeh v prid vsem« spremlja 
politika neoliberalizma (ali »tur
bokapitalizma«), katerega teza se 
poenostavljeno glasi: trg je dober, 
državni posegi so slabi. To dogmo 
so gospodarskoliberalne vlade 
Zahoda povzdignile v rdečo nit 
svoje politike. Deregulacija namesto 
državnega nadzora, liberalizacija 

Kontroler je »interni ekonomski 
svetovalec vodstva«. Celovito 
obvladuje gospodarsko de
javnost podjetja ter strokovne 
metode in tehnike kontrolinga. 
S svojim védenjem je sposo
ben predlagati vodstvu družbe 
ukrepe, ki bodo zagotavljali 
dolgoročen obstoj. Ali ima »in
terni ekonomski svetovalec« v 
pogojih globalizacije, te »poša
sti, ki bo požrla samo sebe«, še 
kaj početi? Gotovo so potrebni 
novi pogledi na kapital, pred
vsem razširitev materialnega 
kapitala s socialnim in duhov
nim, s tem pa tudi sprememba 
motivov in vrednot. Kontrolerji 
bi se morali uvrstiti v tiste 
izbrance, ki bi te spremembe 
najprej sprejeli sami pri sebi 
in jih nato širili v svojem ožjem 
in širšem okolju. V poslovnem 
svetu pa gre za vprašanje mo
rale in etike … 

Uvod
Kontroling je metoda vodenja s cilji. 
Za njegovo izvajanje so v družbi 
odgovorni vodje na vseh ravneh. 
Ti tudi postavljajo dolgoročne 
– strateške in kratkoročne – ope
rativne cilje, katerih uresničevanje 
zagotavlja dolgoročni obstoj družbe. 
Naloge internega gospodarskega 
svetovalca pri tem opravlja kon-
troler, ki je torej pomočnik vodjem 
pri njihovem uresničevanju ciljev. 
S svojo strokovno dejavnostjo bdi 
nad poslovanjem, ugotavlja odmike 
dejanskega poslovanja od načrtova
nega, ugotavlja (sam ali v sodelova

Kontroler v pasteh globalizacije 
Joža Železnikar 

Joža Železnikar 
ima bogate iz
kušnje s podro
čja kontrolinga, 
saj se z njim v 
teoriji in praksi 
ukvarja od leta 

1990 dalje. V zadnjem času se 
bolj intenzivno posveča medo
sebnim, medčloveškim odnosom, 
ki so osnova socialnega obravna
vanja številk v kontrolingu. V ta 
sklop sodi tudi srečanje s knjigo 
»Duhovni kapital«, kjer je naka
zana pot, kako dvigniti duhovno 
inteligenco in s tem medčlove
ške odnose na višjo raven.

nju z vodji) vzroke zanje in predlaga 
ukrepe, ki naj negativne vzroke 
odmikov odstranijo.
Kontroler torej ne more biti kdorkoli. 
Za opravljanje svojih nalog mora 
imeti strokovna znanja in vešči
ne, pa tudi primerne osebnostne 
lastnosti. Pri vodjih mora uživati 
zaupanje in spoštovanje, sicer je 
(lahko) njegovo delo namenjeno 
samo sebi, družbi (podjetju) pa ne 
prinaša nobene koristi, ker rezul
tatov nihče ne uporablja. V takem 
primeru o kontrolingu sploh ne 
moremo govoriti.
Ena od nujnih osebnostnih lastnosti 
kontrolerja je vedoželjnost, ne
prestano vrtanje »zakaj?«, iskanje 
novih znanj in spoznanj. S tem, ko 
obvladuje celotno družbo »od zgoraj 
navzdol«, ima pregled tudi nad 
stvarmi in dogodki, do katerih drugi 
ne pridejo ali jih zaradi odmaknjeno
sti ne morejo videti. Pred kontrolerja 
se tako marsikdaj postavi osebna 
moralna dilema, kako – če sploh 
– ukrepati, koga informirati in kako. 
S podatki je možno manipulirati, 
dejstva interpretirati na različne 
načine, tudi apologetsko, vodjem 
»prijazno«. 
Zahteve po »socialnem« obrav
navanju številk in po moralnem 
delovanju (tudi) kontrolerjev se 
zadnja leta, ko je z globalizacijo 
kapitalizem prišel do svojih lastni 
meja, vse bolj krepijo. S katerimi 
značilnostmi in pastmi se srečuje
mo v času »turbokapitalizma« ali 
»neolibelarizma« in globalizacije, 
kot poimenujejo sedanje obdobje, s 
kakšnimi posledicami za bodočnost, 
kako ukrepati in kaj lahko pri tem 
storijo kontrolerji? 
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trgovine in prometa kapitala ter 
privatizacija državnih podjetij so 
tako postala strateška orodja za 
»osvobajanje kapitala« ter dosledno 
upoštevanje zakona ponudbe in 
povpraševanja. Ali vse to res deluje 
v prid vseh?

Značilnosti globalizacije

Preseliti ali prenesti, poenostaviti, 
prečrtati ali odpustiti – visokoz
mogljiva in hightech, visokoteh
nološka ekonomija družbi blaginje 
odjeda delo in odpušča svoje 
potrošnike. Pred razvrednotenjem 
in racionalizacijo ni varno več 
nobeno delovno mesto v panogah, 
ki trgujejo svobodno. Da bi dvi
gnili storilnost in oklestili stroške, 
poznajo koncerni samo še »down
sizing« – zmanjševanje, »outsour
cing« – preseljevanje in najemanje 
podizvajalcev in »reengeneering« 
 nenehno prilagajanje in preo
bražanje. Pri tem je pred vsemi 
Amerika, ki svojo filozofijo uspe
šno izvaža po vsem svetu. Ceno za 
to plačujejo njeni državljani, saj se 
je najbolj produktivna in najbo
gatejša dežela sveta spremenila 
v največjo nizkomezdno državo. 
Njena primerjalna prednost je 
postala izključno poceni delovna 
sila. Dokaz: štiri petine ameriških 
moških (delavcev in uslužbencev) 
je l.1995 dobilo za delovno uro 
11 % manj kot leta 1973. 
Pri tem Američani še nikoli niso 
imeli toliko premoženja, kot ga ima
jo danes, le da ves prirast pripade 
zgornji petini prebivalcev. Ameri
ka (in svet) postaja enopetinska 
družba. Kaj pa ostane drugim štirim 
petinam? Vrhunski menedžerji so 
nagrajeni za to, da z vsemi sredstvi 
znižajo stroške dela. Z outsour
singom uslužbence »preselijo« v 
podizvajalska podjetja, vendar za 
neprimerno manjše nadomestilo. 
Drug priljubljen model je pretvar

janje uslužbencev v samostojne 
podjetnike, ki opravljajo isto delo 
kot prej, vendar so plačani po po
godbi za opravljeno količino in sami 
nosijo vse tveganje poslovanja. Gre 
za »uslužbence na odpoklic«, čemur 
se je včasih reklo »dninar«. Drugi 
se ubadajo z nezaposlenostjo, 
začasnimi deli, socialnimi pomočmi. 
Kapitalisti postajajo vse bogatejši, 
vendar delovne sile ni mogoče 
ožemati v nedogled … 

Posledice globalizacije

Globalno poslovanje postaja »po
šast, ki bo požrla samo sebe«. Pre
vladujoča morala in iz nje izhajajoče 
poslovne navade niso trajnostne 
narave. Brezobzirno prizadevanje 
za konkurenčno prednost, čim večji 
dobiček in pri tem brezsramno izčr
pavanje naravnih virov, ki nenehno 
usihajo, ne vodijo v trajnostni razvoj, 
dolgoročno tako poslovanje ne more 
biti stabilno. Zakaj?
O izčrpavanju virov (npr. naftnih) in 
spremljajoči škodi v okolju, global
nem segrevanju zemlje, taljenju 
ledu na obeh zemeljskih tečajih 
in posledično možni spremembi 
zalivskega toka, sušah in poplavah 
dnevno beremo in poslušamo. 
Vendar to samo po sebi še ne 
pomeni nič, dokler (sicer širši) 
zavesti o potencialni nevarnosti ne 
bodo sledili ukrepi, popravljalni in 
preprečevalni, in to po vsem svetu, 
od Amerike do Kitajske.
Druga nevarnost za (ne)ravnovesje 
in (ne)stabilnost je neenakomerno 
porazdeljeno svetovno bogastvo, 
ne le med posameznimi država
mi, temveč tudi znotraj njih (glej 
enopetinska družba). Posledica 
tega je nekontrolirana migracija 
ljudi iz revnih v bogatejše države, 
neenakost pa povečuje občutek, da 
globalizacija pomeni le kolonizacijo 
revnega s strani bogatega kapitali
stičnega sveta. 

Globalizacija ustvarja veliko po
stransko škodo. Prepad med svetovi 
narašča, socialne razlike se stopnju
jejo. Globalna kriza se poglablja tudi 
zaradi boljše osveščenosti prebival
stva. Informacijska tehnologija je 
dvorezen meč. Zaradi informiranosti 
se posledično stopnjuje občutek 
neenakosti in krivičnosti, ves čas pa 
govorimo o nekakšni enakosti, svo
bodi, človekovih pravicah. »Ta naboj 
utegne biti nevaren!« ugotavlja 
Anica Mikuš Kos, ustanoviteljica 
slovenske filantropije, v intervjuju za 
sobotno prilogo Dela. 
Najbolj kruta oblika boja proti 
neenakosti je muslimanski samo
morilski terorizem, od zloglasnega 
11. septembra 2001 v New Yorku do 
zadnje (preprečene) akcije napada 
na frankfurtsko letališče. Dejanja 
samomorilcev vzbujajo ogorčenje, 
vendar ne moremo zanikati, da 
gre za ljudi, ki so imeli višje cilje. 
Predpostavka, da so ljudje (samo) 
ekonomska bitja in stremijo (le) k 
maksimizaciji lastne koristi (= denar
ja in materialnih stvari), povečuje pri 
ljudeh stres in izčrpanost. V želji po 
vse večjem dobičku in finančni rasti 
žrtvujejo druge vrednote, izgubljajo 
občutek za smisel življenja. Dejstvo, 
da je človek (predvsem) družbeno 
bitje, je popolnoma prezrto. »Konku
renca ni primarni izraz človečnosti, 
temveč posledica njegovih motenj.« 
In še: »… skrivnost življenja ni v 
tem, da (ljudje) preživimo za vsako 
ceno, temveč v tem, da poiščemo 
druge, s katerimi se bomo povezali, 
tiste, ki nam bodo lahko zrcalno 
vračali naša čustva in želje.« To so 
ugotovitve Joachima Bauerja, profe
sorja nevroimunologije v Freiburgu.
Posledica prevladujoče individual
nosti, medosebnega konkuriranja 
namesto sodelovanja, pomanjkanje 
empatije do drugih, je stres. Ta 
povzroča depresije, strah, izgore
lost, alkoholizem, zlorabo drog in 
vodi v bolezni, neučinkovitost pri 
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delu in prezgodnjo smrt. Krog se 
tako sklene. Dolgoročno take vrste 
kapitalizem ne more preživeti, požrl 
bo samega sebe.
»Poslovanjekotponavadi«, kot 
sedanji način poslovanja imenuje 
Zoharjeva v svoji knjigi »Duhovni 
kapital«, temelji na razumski inte
ligenci in kratkoročno usmerjenem 
razmišljanju. Podjetja so otoki zase, 
za varovanje okolja so odgovorni 
drugi (vlada), posel je pomem
ben zgolj zaradi dobička, jaz sem 
pomemben sam sebi, drugi naj po
skrbijo zase. Dobičku kot najvišjemu 
bogu žrtvujemo druge vrednote, to 
pa je predvsem čas, čas za družino, 
za sprostitev, za uživanje nakopiče
nega materialnega bogastva. 
Kaj potem sploh je smisel življenja? 
Ali kopičenje denarja ne postaja 
samo sebi namen? Ali globalizacija 
res povzroča le negativne posledice?
Seveda temu ni tako, obstoja 
tudi njena svetlejša plat, ki pa je 
v veliki meri odvisna od morale 
akterjev, bodisi podjetij bodisi 
posameznikov in njihovih dejanj. 
Vzgled za to so Danci, pravzaprav 
vsi Skandinavci, ker »dobro kljubu
jejo« potrošništvu. Njihov odnos 
do materialnega sveta je poseben, 
življenjska doba reči, ki jih upora
bljajo, pa precej daljša. Ker se na 
njih navežejo, jih spoštujejo, ljubijo 
…« Gre za drugačne vrednote, kot 
jih proglaša »turbokapitalizem« 
in v njihovi spremembi je ključ za 
rešitev iz pasti globalizacije.

Kontroler in globalizacija

Kontroler je po svojem poslanstvu 
»zavezan« kapitalu in dobičku (to 
velja, če deluje v gospodarskih 
– profitnih družbah). Vprašanje je le, 
ali je zanj edino zveličaven le ma
terialni (denarni) kapital, ali prepo
znava in upošteva tudi druge vrste 
kapitala. Z dobičkom oz.težnjo po 
njegovem maksimiranju načeloma ni 

nič narobe, vprašanje je le, kako je 
pridobljen (ali so drugi zaradi njega 
morali izgubiti) in na kakšen način 
ter za kakšen namen bo porabljen.
Globalizacija je kontrolerju »usoje
na«, njenemu vplivu na svojo dejav
nost se preprosto ne more izogniti. 
Svet in s tem trg je praktično po
stal brezmejen, kar pred kontrolerja 
postavlja nove zahteve. Prek meja 
mora segati tudi njegovo znanje, 
kar zahteva seznanjanje z drugimi 
in povsem drugačnimi kulturami 
dela, načini vedenja, poslovnimi 
običaji ter zakoni. Zapiranje v meje 
podjetja ali svoje države ne »zdrži« 
več. Kontroler sicer ostaja interni 
ekonomski svetovalec, le da se 
je pojem »interni« razširil tja, kjer 
podjetje opravlja svojo dejavnost, 
v Azijo, Rusijo, Romunijo, Make
donijo, Srbijo. Ker gre v primeru 
tako (daleč) razpršene dejavnosti 
večinoma za velika podjetja, je 
treba kontroling nujno decentrali
zirati in ga organizirati matrično. 
To pomeni, da v matični (slovenski) 
firmi ostane centralen kontroling, 
dejavnost po posameznih lokacijah 
pa spremljajo tam locirani, decen
tralizirani kontrolerji. Ti metodo
loška navodila za svoje delo sicer 
dobivajo »iz centrale« kontrolinga, 
vendar mora tudi ta vsaj okvirno 
poznati način dela v dislociranih 
enotah in njihovem okolju, sicer bo 
težko dajala uporabna navodila. 
Tudi centralni kontroler mora torej 
videti prek roba krožnika! 
Centralni kontroler se torej »iz 
števca grahovih zrn« spremeni v 
globalista, ki mora zagotoviti, da 
so podatki za vse sestavne dele 
firme konsistentni, seštevljivi in 
medsebojno primerljivi. V prvi vrsti 
postane inštruktor, organizator in 
koordinator. Pri tem bolj kot njegove 
računske in računalniške spretnosti 
štejejo sposobnost komuniciranja, 
povezovanja, interpretiranja, pre
pričevanja. Za to mora imeti poleg 

strokovnega znanja tudi ustrezne 
osebnostne lastnosti.
Zaradi globalizacije se je časovni 
horizont kontrolerja (ne le centralne
ga) od enoletnegaoperativnega raz
tegnil na dolgoročnistrateški nivo. 
Pri odločanju o tem, ali bo podjetje 
del dejavnosti preneslo npr. v Rusijo, 
bi (verjetno) moral kaj povedati tudi 
kontroler, poleg finančnika, najmanj 
pa narediti izračun, kdaj se bo inve
sticija na izbrani trg, če gre zanjo, 
povrnila.
Globaliziranje dejavnosti se običajno 
ne dogaja iz ljubezni do napredka 
države, kamor firma seli svojo 
dejavnost, pač pa je v ozadju pritisk 
na znižanje stroškov, predvsem 
stroškov dela. Kontroler bi tu moral 
odigrati odločilno vlogo, saj pozna 
metode za analiziranje stroškov, ve, 
kaj je »vitki menedžement«, obračun 
stroškov po procesih, ABC anali
za, vrednostna analiza in še kaj. 
Številke, do katerih se bo s svojim 
metodološkim orodjem prikopal, pa 
ga lahko spravijo v moralno dilemo: 
• ali jih prikazati vodstvu všečno 

(apologetsko?), ne glede na »ko
lateralno škodo«, ki je v ozadju 
(največkrat zmanjšanje števila 
»domačih« delavcev ali mizerne 
plače npr. ruskih delavcev),

• ali jih prikazati sicer realno, ven
dar socialno, z empatijo (soču
tjem) do delavcev, ki bodo tako 
ali drugače na koncu izgubili,

• ali predlagati kaj tretjega, za kar 
je treba imeti znanje, pred
vsem pa pogum, trdne moralne 
vrednote in veliko mero samoza
upanja.

S področja stroke se tako selimo na 
področje morale poslovanja in vre
dnot. V primeru, da je naše podjetje 
»žrtev« globalizacije, kar pomeni, 
da dobi večinskega novega lastnika 
iz tujine, bo »domači« kontroler 
verjetno postal »decentraliziran«, 
če novi lastnik prihaja od tam, kjer 
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kontroling sploh poznajo. V vsakem 
primeru bo moral upoštevati želje in 
navodila »od zunaj«, jim prilagoditi 
način dela in poročanja. Ni nujno, 
da bo novi način boljši, kot je bil 
prejšnji »domači«. Kontroler se 
lahko z novimi nalogodajalci spusti 
»v boj« za svoj prav, lahko se jim v 
celoti podredi, čeprav se z njimi ne 
strinja, na izbiro pa ima tudi, da se 
od podjetja poslovi. Vsako od teh 
treh odločitev bo spremljal stres, 
izbrana odločitev pa bo (zopet) odvi
sna od vrednot, ki so kontrolerju kot 
osebnosti najpomembnejše in prek 
katerih ne more.

Druga pot?
To, da je kapitalizem z globalizacijo 
dosegel svoj vrh in da se nahaja 
v krizi, predvsem krizi vrednot, je 
dejstvo, ki ga prepoznava čedalje 
več ljudi, od znanstvenikov, okolje
varstvenikov, psihiatrov do prepro
stih ljudi, ki so – ne po svoji krivdi 
– pahnjeni na rob družbe. Spomni
mo se samo nemirov priseljencev v 
Parizu! Zanimivo je, da sta avtorja 
knjige »Pasti globalizacije« take 
nemire predvidela že pred desetimi 
leti, ko je knjiga nastala, prav tako 
kot sta predvidela prodor Kitajske. 
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Že tedaj so torej bili znaki, ki so 
kazali, do kam lahko pripelje globa
lizacija! Vera v vsemogočni trg je 
dolgo časa vse take dvome uspešno 
dušila, sedaj pa je očitno prišel 
trenutek za preobrat.
Možno pot za rešitev iz pasti globa
lizacije ponujata Danah Zohar in Ian 
Marshall, avtorja knjige »Duhovni 
kapital«. Nista edina, kot tudi ni 
samo ene poti, ampak nekje je treba 
začeti in nekdo mora to storiti. 

Več o tem v nadaljevanju prispevka, 
ki bo objavljeno v naslednji številki 
Kontrolerjevega glasnika. 

Marec–junij 2008
12. marca se začne 18. izvedba Šole za usposabljanje kontrolerjev®  več >>>

Marec 2008
27. in 28. marca bo v Sloveniji organizirana 1. delovna skupina kontrolerjev pod okriljem Mednarodnega združenja kontroler
jev (Internationaler Controller Verein). Več informacij vam bomo posredovali v naslednji številki Kontrolerjevega glasnika. 

Internationaler Controller Verein, ICV (angl. International Controller Association, ICA), je med
narodno združenje kontrolerjev, ki je bilo ustanovljeno leta 1975 v Nemčiji; ima že preko 6000 članov, 
pretežno v nemško govorečih deželah. V združenju delujejo kontrolerji in ljudje, ki jih to področje 
zanima, izmenjujejo izkušnje ter širijo idejo in uporabo kontrolinga. ICV deluje kot krovna organizacija 
preko �0 delovnih skupin v različnih državah.

Koledar dogodkov
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Vsakoletno srečanje kontroler
jev spada med dogodke, ki jih 
slovenski kontrolerji vpisujejo v 
svoj rokovnik.

Rekordno število udeležencev 
Srečanja kontrolerjev 2007 je vnovič 
potrdilo potrebo po pridobivanju 
novih znanj, izmenjavi izkušenj in 
stanovskem druženju kontroler
jev. Letošnje srečanje je bilo že 7. 
po vrsti in udeležilo se ga je 120 
kontrolerjev, managerjev in tudi 
informatikov iz vse Slovenije.

Tokratno srečanje slovenskih kon
trolerjev je bilo usmerjeno na dve 
tematski področji: Uspešen kontro
ling – uspešno podjetje in prepo
znava nalog vodenja, pri katerih je 
pomoč kontrolinga najbolj koristna. 
Avtorji so s svojimi prispevki potrdi
li, da tudi v Sloveniji obstaja močna 
korelacija med razvitostjo kontrolin
ga in uspešnostjo podjetja (uspe
šno razvit kontroling prispeva k 
uspešnosti podjetja). Čeprav je bilo 
letošnje srečanje usmerjeno bolj na 

kontroling v storitvenih podjetjih in 
neprofitnih organizacijah, so avtorji 
prispevkov potrdili znano dejstvo, 
da se kontrolerji povsod srečujejo s 
podobnimi problemi, neodvisno od 
dejavnosti.

Odmeven dogodek letošnjega sreča
nja je bila tudi okrogla miza na temo 
Kaj vodstvo pričakuje od kontro
linga, ki je bila organizirana v sode
lovanju z Združenjem Manager. 
V razgovoru, ki ga je vodila Sonja 

Šmuc, direktorica Združenja Manager 
so sodelovali  Borut Ličen, predsed
nik uprave Steklarna Rogaška d.d., 
Biljana Weber, generalna direktorica 
IBM Slovenija, dr. Tina Škerlj, izvršna 
direktorica MK Založba in Tomaž 
Berločnik, predsednik uprave DONIT 
TESNIT, d.d. Medvode. Kontroler in 
manager morata sodelovati kot team 
– je bilo njihovo enotno mnenje.

Slovenske kontrolerje pa zanima 
tudi izmenjava izkušenj v evrop
skem prostoru, zato se bomo v letu 
2008 povezali z Internationaler 
Controller Verein, Mednarodnim 
združenjem kontrolerjev.

»Uspešen kontroling – uspešno podjetje«.

Portorož, 27. in 28. september 2007

    7. srečanje kontrolerjev

In pri katerih nalogah vodenja 
sta po njihovem mnenju pomoč 
kontrolinga in sodelovanje 
kontrolerja najbolj pomembni? 
Odgovore boste našli v tej šte-
vilki Kontrolerjevega glasnika, 
v članku z istim naslovom, 
obenem pa vas vabimo, da si 
izdelate svojo rang lestvico.

http://www.mik.si
http://www.mik.si
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Miran 
Konečnik, 
kontroler v GKN 
Driveline 
Slovenija, Zreče
Takšno srečanje je 
dobra priložnost, 

da dobimo nove ideje za svoje delo 
in da izmenjamo izkušnje. Letos 
je bil poudarek na kontrolingu v 
storitvenih podjetjih in neprofitnih 
organizacijah. Prihajam iz proi
zvodnega podjetja, kljub temu pa 
ugotavljam, da imamo kontrolerji 
povsod podobne probleme ali bolje 
rečeno, izzive. Zanimivo je bilo 
poslušati predavatelje iz neprofitnih 
organizacij, ki so odkrito priznavali, 
da je pri njih še zelo veliko rezerv. 
Prav ta odkritost predavateljev me 
je najbolj pozitivno presenetila. 
Tudi naslednje leto se nameravam 
udeležiti tega srečanja.

Matej 
Grabljevec, 
kontroler 
poslovanja v 
CPK, d.d., Koper
Letošnje srečanje 
kontrolerjev Slove

nije je po mojem mnenju izpolnilo vsa 
pričakovanja in z veseljem bom sode
loval tudi na prihodnjih srečanjih.

Marjana Zagode, pomočnica 
direktorja v PV invest d.o.o., 
Velenje
Organizatorji so pripravili bogat pro
gram s predstavitvami odličnih dosež
kov kontrolerjev v praksi. Kontroling 
je orodje za dolgoročno uspešnost 
družbe, orodje, ki zahteva, da ga 
uvedejo, uporabljajo in predstavljajo 
vrhnjemu managementu kontrolerji s 
specialističnimi znanji, z občutkom za 
vživljanje v poslovne probleme družbe 
in predvsem zavedanjem pomena 
napovedovanja prihodnosti družbe. 
Konferenca kontrolerjev je prispevala 
k oblikovanju profila kontrolerja v 

praksi kot strokovnjaka, ki združuje 
specialistična znanja finančnika, raču
novodje in internega analitika družbe. 

Uroš Roter, 
vodja 
kontrolinga, 
financ in 
informatike 
v Novem Car 
Interior Design 
d.o.o., Žalec

Podjetje MIK Slovenija je zopet po
kazalo in dokazalo, kako se organizira 
dobro in kvalitetno srečanje. Brez 
nenehnega spreminjanja in stalnega 
spremljanja novosti so podjetja in 
njihovi zaposleni obsojeni na sta
gnacijo in v velikih primerih tudi na 
propad. Takšno srečanje združuje 
ljudi iz stroke in prakse, kar posledič
no povzroči sinergijske učinke, ki so 
nujno potrebni za doseganje konku
renčnih prednosti podjetja. Še enkrat 
bi se zahvalil za dobro izbiro vsebin 
in predavateljev, in zaželel MIKu še 
naprej uspešno delovanje. 

Poročilo o zadovoljstvu 
udeležencev 
Rezultati temeljijo na analizi anke
tnih vprašalnikov, pridobljenih od 
udeležencev 7. srečanja kontroler
jev. Analiza kaže, da je 7. srečanje 
kontrolerjev v Portorožu vzbudilo 
visoko stopnjo zadovoljstva:
	8� % udeležencev meni, da je 

bila vsebina srečanja zelo dobra 
ali dobra

	pridobljeno znanje bo v njiho
vem podjetju zelo uporabno ali 
vsaj uporabno za 9� % udele
žencev 

	udeleženci so bili zadovoljni tudi 
z izbiro kraja in hotela, 7� % se 

jih je počutilo odlično ali zelo 
dobro

	večina udeležencev je bilo nav
dušena nad okroglo mizo

	v Združenje kontrolerjev (ICV) bi 
se zagotovo včlanilo in sodelo
valo približno 20 % udeležencev, 
65 % pa mogoče

	s srečanjem smo 73 % udele
žencem uresničili pričakovanja 
v celoti ali skoraj v celoti, 27 
% delno, razočaran ni bil prav 
nihče.

O zadovoljstvu priča tudi podatek, 
da je med udeleženci približno 9� % 
takih, ki bi udeležbo na srečanju 
priporočili svojim kolegom in prijate
ljem, in 83 % takih, ki se namerava

Mnenja udeležencev letošnjega srečanja kontrolerjev

jo dogodka udeležiti tudi naslednje 
leto. 

Kaj bi radi udeleženci 
poslušali na prihodnjih 
srečanjih? 
Veliko idej je bilo nanizanih in 
potrebnih bo kar nekaj srečanj, da 
bodo vse ideje ali vsaj večina, tudi 
uresničene. Udeleženci si želijo 
več primerov iz poslovne prakse 
kontrolinga v različnih dejavnostih, 
konkretnih metod za svoje delo in 
za poročanje, pa tudi napotke, kako 
uvesti kontroling, kako kontroling 
približati managementu in kako 
vodje prepričati v sodelovanje. 

http://www.mik.si
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Udeleženci se na seminarjih 
temeljito seznanijo s siste
mom kontrolinga in spoznajo 
praktično uporabnost metod in 
orodij kontrolerja v praksi. V šoli 
prejmejo podrobne metodološke 
napotke in jih utrdijo s pridoblje
nimi izkušnjami pri izdelavi vaj in 
seminarskih nalog. Ob zaključku 
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 
osnovnega do naprednega in zah
tevnejšega. Modularno sestavljen 
program šole pa ima še to pred
nost, da si lahko udeleženec izbere 
module, ki bodo zgradili njemu 
ustrezne kompetence. S tem pa je 
tudi podjetjem omogočena vzposta
vitev 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 prak

tična znanja in metode, ki bi lahko 
nosile etiketo »preizkušeno v 
praksi«. Vsako leto pa povabimo, 
pri vsakem modulu, k sodelovanju 
še druge sodelavce, ki predstavijo 
konkretno rešitev v svojem podje
tju, 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 prispevek 
in mnenja udeležencev v 1�. števil
ki Kontrolerjevega glasnika ali na 
www.kontroling.si

Zaradi večje učinkovitosti predavanj 
in vaj ter bolj poglobljene medseboj
ne komunikacije je število udeležen
cev omejeno na 18.

Vabimo vas, da se čimprej odločite 
in koristite ugodnosti predprijave. 

Novice

Šola za usposabljanje 
kontrolerjev®

V letu 2008 bo že 18tič odprla svoja vrata in usposobila novo generacijo 
slovenskih kontrolerjev. Vabimo Vas, da se jim pridružite tudi Vi!

Aktualni termini 2008
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 (12.–14. marec 2008)
2.  Poslovni izid po profitnih centrih (9.–11. april 2008)
3.  Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah (14.–16. maj 2008)
4.  Projekt uvedbe kontrolinga in njegova nadgradnja (11.–13. junij 2008)

Mnenje udeleženke:

Če želiš svojo konkurenco 
preseči z boljšim poslovanjem, 
je ta šola pravi naslov …

Helena Brandner, 
vodja štabne službe za kontroling 

in strateški razvoj 
Elektro Maribor, d.d.

Informacije in prijave
www.kontroling.si

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