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KONTROLERJEV GLASNIK

VSEBINA:

V marcu bo v Sloveniji ustanovni sestanek prve delovne skupine pod 
okriljem mednarodnega združenja kontrolerjev
V Sloveniji želimo združiti kontrolerje, in tudi druge, ki jih zanima kontroling, v 
skupino, kjer se bo zbiralo znanje s področja kontrolinga, širila ideja in uporaba 
kontrolinga, izmenjevale izkušnje, kjer bodo kontrolerji sami dobili dobili strokovno 
pomoč ali s svojim znanjem pomagali drugim na organiziranih sestankih in aktual-
nih delavnicah. >>>

Kontroler v pasteh globalizacije – 2. del
V prejšnji številki »Kontrolerjevega glasnika« ste lahko prebrali nekaj misli in dejstev o tem, kam nas 
vodi globalizacija in kako ta vpliva na delo kontrolerjev. Možno pot za rešitev iz pasti globalizacije 
ponujata avtorja knjige »Duhovni kapital«. Nista edina, kot tudi ni samo ene poti, ampak nekje je treba 
začeti. Zakaj se ne bi med te začetnike uvrstili tudi kontrolerji in na kakšen način – to je tema tokratne-
ga prispevka. >>>

Šola za usposabljanje kontrolerjev 2008
Izteka se rok za zgodnjo prijavo v letošnjo šolo. Pohitite in izkoristite ugodnosti 
predprijave do konca januarja. >>>







vrhunsko usposobljeni kontrolerji, 
ki imajo tudi primerne osebnostne 
lastnosti ter vrednote, bi se brez 
večjih težav lahko uvrstili med »moj-
stre« – boste prebrali v današnji 
številki Kontrolerjevega Glasnika 
– in postali glasniki kompleksnega 
prilagodljivega sistema, sodobne 
družbe s svobodnim gospodarstvom, 
ki ima zagotovljeno trajnost, ta pa 
zagotavlja prihodnost. O prihodnosti 
podjetij, v povezavi z opredelitvijo 
strateških kazalnikov poslovanja 
po metodi Balanced Scorecard, pa 

govori tudi dr. Herwig R. Friedag. V 
marcu 2008 se bomo z njim oseb-
no spoznali, saj bo osrednji gost 
ustanovnega sestanka prve sloven-
ske delovne skupine Internationaler 
Controller Verein/ICV, ki ga bomo 
organizirali na Bledu. ICV, med-
narodno združenje kontrolerjev, je 
stanovsko združenje kontrolerjev, ki 
se zavzema za spodbujanje, širjenje 
in napredek kontrolinga. In tega 
si želimo tudi slovenski kontrolerji 
– razvoj, napredek in uveljavljanje 
funkcije kontrolinga in osebnosti 

kontrolerja v slovenskem prostoru, 
vse skupaj pa obogateno z dobro 
prakso iz Evrope.
In kaj se bo dgajalo na Bledu? Vabim 
vas, da si preberete prispevek, 
razmislite kaj lahko vi doprinesete 
k taki delovni skupini in se prijavite. 
Veseli bomo, če se nam pridružite 
na Bledu. S tem razmišljate tudi o 
svoji prihodnosti!

Dragica Erčulj

Spoštovani,
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Kako delujejo 
delovne skupine
Delovne skupine ICV se sestajajo 
enkrat ali dvakrat letno, vedno 
za reševanje konkretnih nalog in 
izmenjavo izkušenj. Tudi ustanovni 
sestanek na Bledu bo potekal po 
tem konceptu.
Organizator sestanka je MIK Slo-
venija, glavne teme bosta vodila 
ustanovna člana ICV, dr. Alfred 
Blazek in dr. Dr. Herwig R. Friedag.
Sestanek oz druženje bo pripravlje-
no kot delavnica, ki bo trajala 1 dan 
in pol. Naslov tokratne delavnice je 
RAZVOJ STRATEGIJE IN IMPLE-
MENTACIJA Z METODO BALAN-
CED SCORECARD. 

Se dobimo marca 
na Bledu?

Uresničujemo sklep Srečanja kon-
trolerjev 2007 in se povezujemo z 
Internationaler Controller Vere-
in e.V (ICV, angl. ICA – International 
Controller Association), mednaro-
dnim združenjem kontrolerjev. 

Združenje kontrolerjev, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1975 v Nemčiji 
na pobudo absolventov Controller 
Akademie in je počasi preraslo v 
mednarodno združenje, ima danes 
že preko 6000 članov, pretežno v 
nemško govorečih deželah. Sedež 
združenja je v mestu Gauting, v 
Nemčiji. ICV deluje kot krovna 
organizacija preko 50 delovnih 
skupin v različnih državah Evrope. 
Največ članov in zato tudi delovnih 
skupin je v Nemčiji; organizirane 
so po dejavnosti, strokovnem 
področju ali regijah.

V marcu bo v Sloveniji ustanovni sestanek prve 
delovne skupine pod okriljem mednarodnega 
združenja kontrolerjev
Dragica Erčulj, MIK Slovenija d.o.o.

Dragica Erčulj 
je vodja Šole za 
usposabljanje 
kontrolerjev v 
Sloveniji in čla-
nica Internatio-
naler Controller 
Verein e.V.

Poslanstvo ICV:

izključno in neposredno spodbu-
janje, širjenje spoznanj in novosti, 
povezanih z delokrogom kontro-
lerja tako na strokovnem, znan-
stvenem in praktičnem področju!

Srečanje prve, ustanovne 
delovne skupine v Sloveniji 
bo 27. in 28.marca 2008 na 
Bledu, Kompas Hotel Bled

Na ustanovno srečanje še pose-
bej vabimo tiste kontrolerje, ki že 
imajo praktične izkušnje iz BSC 
(Balanced Scorecard) in bi jih 
radi z delom v skupini še nadgra-
dili, da bodo postali tako uspo-
sobljeni, da bodo svoje znanje 
posredovali (tudi) drugim.

Začeli bomo v četrtek ob 17. uri z 
uvodno predstavitvijo udeležen-
cev, predavateljev in združenja 
ICV, pripravili program za petek 
in zaključili s skupno večerjo. V 
petek bomo pričeli z delom ob 9. 
uri zjutraj, delo bo potekalo samo v 
skupinah in zaključili bomo ob 16. 
uri popoldne.

Število udeležencev je omejeno 
na 25. V primeru velikega števila 
prijavljenih, si pridržujemo pravi-
co, da povabimo udeležence na 
osnovi predhodnega pogovora. 

Vabimo pa tudi tiste kontrolerje, 
ki čutijo potrebo po takem vzaje-
mnem sodelovanju in organizira-
nem druženju, ki bi želeli kasneje 
sodelovati tudi pri pripravi letnih 
in drugih podobnih srečanj kon-
trolerjev v Sloveniji ter tudi tiste, 
ki bi svoje znanje in dobre prakse 
posredovali v svojih prispev-
kih, bodisi z objavo v časopisu 
za kontrolerje, Kontrolerjevem 
glasniku, ali s predajanjem znanja 
kot predavatelji in trenerji v Šoli za 
usposabljanje kontrolerjev.

Predavanje bo v angleškem jeziku, 
za pomoč pri delu bo prisoten pre-
vajalec. Gradivo bo v slovenskem 
jeziku.
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Program dela delovne skupine:

Dr. Alfred 
Blazek je sve-
tovalec in trener 
pri Controller 
Akademie od 
leta 1974. Prve 
profesionalne 
izkušnje si je na-

biral že pred tem, ko je bil zaposlen 
pri podjetjih Daimler-Benz in Festo, 
kjer se je ukvarjal tudi z avtomatiza-
cijo poslovanja. Predava na uni-
verzah in na srečanjih kontrolerjev, 
gostoval je tudi že na srečanjih slo-
venskih kontrolerjev. Je ustanovni 
član združenja ICV (Internationaler 
Controller Verein ), mednarodnega 
združenja kontrolerjev in združenja 
IGC (International Group of Control-
ling). IGC je mednarodno združenje 
družb, ki se ukvarjajo z izobraževa-
njem kontrolerjev. Ko smo pred 1� 
leti tudi v Sloveniji začeli sistematič-
no usposabljati kontrolerje, je nudil 

teoretično in praktično pomoč. Kot 
avtor in soavtor je napisal več stro-
kovnih knjig, predvsem s področja 
kontrolinga. Knjiga Controlling & 
Controller, ki jo je napisal s soavtor-
ji, je prevedena tudi v slovenščino.

Dr. Herwig 
R. Friedag 
je samostojni 
svetovalec, s 
skupino sveto-
valcev deluje v 
podjetju Frie-
dag Consult. V 

zadnjih 10 letih se je večinoma 
ukvarjal s širjenjem in nadaljnim ra-
zvojem metode Balanced Scorecard, 
predvsem na nemško govorečem 
področju. Zelo uspešno, kajti v tem 
času je vedno več podjetij ugotovilo, 
da ni dovolj samo enkrat vzposta-
viti seznam strateških kazalnikov; 
podjetja morajo prihodnost kreirati 

Petek, 28. marec 2008
09:00 Predstavitev teme, uvod v praktično delo
10:00 Delo v skupinah (4–5 oseb v skupini)
11:00 Odmor (kava/čaj) 
11:15 Delo v skupinah
12:�0 Kosilo
14:00 Delo v skupinah
15:00 Odmor (kava/čaj) 
15:15 Predstavitev rezultatov praktičnega dela
16:00 Diskusija, v kateri dogovorimo:

–  datum naslednjega sestanka (eno leto vnaprej)
– temo naslednjega sestanka 
–  osebe, ki pripravijo temo (vsaj 4 osebe) 

17:00 Zaključek delovnega sestanka 
 

Četrek, 27. marec 2008
17:00 Pozdrav
17:15 Kaj je novega pri ICV
17:�0 Predstavitev udeležencev
19:00 Večerja
20:�0 Predstavitev vsebine delavnice in načina dela
21:�0 Spoznavni večer ob klepetu

skupaj s sodelavci in s tem živeti. In 
na svojih seminarjih in delavnicah 
želi pomagati podjetjem, da si lahko 
sama pomagajo. Torej: pomoč za 
samopomoč! Kajti ko odide, pravi, 
se v podjetju delo šele prav začne! 
Kot avtor in soavtor je napisal več 
strokovnih knjig, predvsem na temo 
Balanced Scorecard. Njegove knjige 
so poznane tudi v Sloveniji. Je član 
upravnega odbora Internationaler 
Controller Verein/ICV in aktivni 
član regionalnega skupine ICV za 
centralno Evropo. Predava tudi na 
Humboldt University Berlin.

Naj še na kratko predstavim naša gosta na prvi delovni skupini ICV na Bledu: 

Udeležba je za udeležence brezplačna (gradivo, kava med odmori, pozdravna večerja v četrtek in skupno kosilo v 
petek). Zaradi samega načina dela in druženja, priporočamo, da udeleženci na Bledu tudi prenočijo – prenočevanje 
plačajo sami (udeleženec oz. njegovo podjetje).

Za dodatne informacije pokličite Dragico Erčulj,
telefon 01 2�6 �6 �6, e-mail: info@mik.si

http://www.mik.si
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Dear Controllers

Just like an air traffic controller directing safe landings, the economic controller has to make sure that his company lands 
safely in the profit zone. Like the air traffic controller, the economic controller is not the man or woman at the steering wheel. 
Steering wheels have to be handled by the executive officers, in other words by the managers. The controller has to service 
them with accounting advice. A good controller, though, should not wait to be asked for assistance. Controllers provide their 
consultations also unbidden. Like good sales people, controllers have to play the role of door-openers, figure-vendors, present-
ers of economic consequences, speculative questioners asking »What will happen, if …?« In short, the controller’s role is 
an extremely active one.
The accounting service that the controller provides can be divided into two sectors. The first is decision accounting. Figures 
are needed to enable decisions to be made on alternative proposals: Which idea is likely to be more profitable in the short run, 
or in the long run?
The other kind is responsibility accounting. The company´s ultimate objective figure, its return on investment, has to be 
broken down into many sub-objectives depending on the structure of the organisation and the delegated responsibilities of 
co-workers at various levels in the hierarchy. Every responsibility figure must correspond to the task and responsibility of the 
people co-operating to manage the business.
MIK Slovenija is going to prepare the founding session of a work group within the International Controller Association (ICA) on 
the 27th and 28th of March 2008. The ICA was founded in 1975. As a founding member I will give a brief report on the history of 
the ICA and the idea of the work groups.
Now, let me look forward to our meeting with a quotation from Albert Einstein, who defined the theory of relativity about 
100 years ago.
»Not everything that counts can be counted;
and not everything that can be counted counts«.

Yours sincerely,

Alfred Blazek
Gauting/Munich, 14th January 2008

Spoštovani kontrolerji,

tako kot kontrolor zračnega prometa skrbi za varne pristanke, mora tudi kontroler v gospodarstvu poskrbeti, da njegovo podjetje 
varno pristane v območju dobička. In prav tako kot kontrolor zračnega prometa tudi kontroler v gospodarstvu ni človek za krmi-
lom. Krmiliti morajo izvršni direktorji, oziroma z drugimi besedami managerji, kontroler pa jim mora pomagati z računovodskimi 
nasveti. Vendar pa dober kontroler ne čaka, da ga kdo prosi za pomoč. Svetuje tudi, če ga za to nihče posebej ne prosi. In prav 
tako kot dobri prodajalci morajo tudi kontrolerji »odpirati vrata«, morajo biti prodajalci številk, ki poleg tega stalno razmišljajo ter 
se sprašujejo: »Kaj se bo zgodilo, če …?« Skratka, vloga kontrolerja je izjemno aktivna.
Računovodske storitve, ki jih nudi kontroler, imajo dva namena, ločimo dve področji. Prvo področje je odločitveno računo-
vodstvo. Treba je poznati prave številke, da bi se lahko odločali o alternativnih rešitvah: Katera zamisel bo bolj verjetno prinesla 
kratkoročni dobiček, katera dolgoročnega?
Drugo področje je računovodstvo odgovornosti. Uresničevanje končnega cilja podjetja, donosnost njegovih sredstev (ROI, 
return on investment), je treba razdeliti na več delnih ciljev, ki so odvisni od organizacijske strukture podjetja in temu ustreznih 
odgovornosti, ki jih imajo delavci na različnih hierarhičnih nivojih. Postavljeni cilji morajo ustrezati nalogi ter nivoju odgovornosti 
zaposlenih, ki sodelujejo pri poslovanju podjetja. 
MIK Slovenija bo pripravil ustanovni sestanek delovne skupine znotraj Mednarodne zveze kontrolerjev/International Controller 
Association (ICA), ki je bila sicer ustanovljena leta 1975. Na sestanku, ki bo potekal 27. in 28. marca 2008, bom kot ustanovni 
član podal krajše poročilo o njeni zgodovini in predstavil zamisli o delovnih skupinah. 
Zelo se že veselim našega srečanja, do tedaj pa mi dovolite, da vas pozdravim kar s citatom Alberta Einsteina, ki je pred 
nekaj več kot stotimi leti definiral relativnostno teorijo:
»Ne da se prešteti vsega, kar šteje, in ne šteje vse, kar se da prešteti.«

Z iskrenimi pozdravi,

Alfred Blazek
Gauting/Munchen, 14. Januar 2008 

http://www.mik.si
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medosebnimi odnosi. Gre za kako-
vostne komunikacije med ljudmi, 
medsebojno zaupanje in zaupanje 
nadrejenim, uspešno skupinsko 
delo. Tako ustvarjen socialni kapital 
je skupna last, ki jo je treba redno 
vzdrževati. To je značilnost notranje 
kulture organizacije. Podjetja, ki si 
zastavljajo visoke cilje pri medoseb-
nih odnosih, bodo verjetno zaslužila 
več. Zaposleni, stranke in delničarji 
imajo v podjetju z visokim socialnim 
kapitalom več.[2]
»Duhovni kapital je količina duhov-
nega in strokovnega znanja, ki je na 
voljo posameznikom ali kulturam. 
»Duhovni« pri tem pomeni namen 
življenja, njegove vrednote in končni 
smisel.« Duhovni kapital se odraža v 
tistem, zaradi česar neka skupnost 
ali organizacija obstaja, za kar si 
prizadeva in za kar prevzema odgo-
vornost.[�] 
Poglejmo nekaj značilnosti podjetij, 
ki imajo duhovni kapital:

V prejšnji številki »Kontro-
lerjevega glasnika« ste lahko 
prebrali nekaj misli in dejstev o 
tem, kam nas vodi globalizacija 
in kako ta vpliva na delo kontro-
lerjev.  
Če je kapitalizem z globali-
zacijo dosegel svoj vrh in se 
nahaja v krizi, potem je zadnji 
čas, da poiščemo rešitve in 
najdemo pot iz odkritih pasti. 
Možno pot za rešitev iz pasti 
globalizacije ponujata Danah 
Zohar in Ian Marshall, avtor-
ja knjige »Duhovni kapital«. 
Nista edina, kot tudi ni samo 
ene poti, ampak nekje je treba 
začeti in nekdo mora to storiti. 
Zakaj se ne bi med te začetni-
ke uvrstili tudi kontrolerji in 
na kakšen način je tema tega 
prispevka.

Druga pot ali kako iz 
pasti globalizacije
Za rešitev kapitalizma bo treba 
spremeniti motive, ki so osnova 
njegovega delovanja. Z njihovo spre-
membo se bo spremenilo vedenje 
večine ljudi, s tem pa tudi kultura, 
ki se bo dvignila na višji raven. Za 
spremembo motivov pa je potrebno 
storiti marsikaj.

Kapitala je več vrst

V sedanji kapitalistični družbi nam 
je najbližji materialni kapital, to je 
denar in stvari, ki jih z njim lahko 
kupimo. Poleg materialnih dobrin 
z njimi kupujemo tudi moč, vpliv 

Kontroler v pasteh globalizacije, 2. del
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.

in oblast. Za to vrsto kapitala si 
prizadevamo z razumsko inteligenco 
(IQ=intelectual intelligence), z njo 
razmišljamo.
Socialni kapital je po opredelitvi 
Francisa Fukuyame zmožnost ljudi, 
da delajo v skupinah in organiza-
cijah v skupne namene. Odraža se 
v odnosih, ki jih ljudje zgradimo v 
družinah, družbah in organizacijah, 
v stopnji zaupanja drug do druge-
ga, v stopnji izpolnjevanja svojih 
odgovornosti drug do drugega in 
do družbe v celoti, v zagotavljanju 
dobrega zdravja, pismenosti in v 
odsotnosti kriminalnih dejanj. Veli-
kost socialnega kapitala je odvisna 
od količine čustvene inteligence 
(EQ=emotional intelligence), ki jo 
vgradimo v odnose. Gre za empatijo, 
zmožnost razumevanja drugih ljudi 
in sočustvovanja z njimi. S čustveno 
inteligenco čutimo.
Z razmišljanjem o tem, kaj pomeni 
biti človek, kakšen je namen njegove-
ga bivanja in kakšen je njegov končni 
smisel, se ukvarja duhovni kapital. 
Tisto, kar v resnici združuje družbo, je 
negovanje in delitev prvobitnih člove-
kovih skrbi. Duhovni kapital gradimo 
z duhovno inteligenco (SQ=spiritual 
intelligence), z njo smo.
Za kapitalizem, ki bo zagotavljal 
trajni obstoj človeka in narave, 
potrebujemo vse tri vrste kapitala, 
materialnega, socialnega in duhov-
nega, ter uporabo vseh treh vrst 
inteligenc.«[1]

Nekaj več o socialnem in 
duhovnem kapitalu

V podjetniškem svetu je socialni 
kapital tisto bogastvo, ki v orga-
nizaciji nastaja s kakovostnimi 

http://www.mik.si
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• Razvit imajo občutek za pove-
zovanje z drugimi, poslovanje 
razumejo kot del širše družbe in 
imajo občutek odgovornosti do 
skupnosti, planeta in življenja.

• Imajo vizijo in vrednote, ki 
jih poznajo in sprejemajo vsi 
zaposleni. So sočutna (razvit je 
občutek za čustva ljudi) in pra-
znujejo različnost (vsako mnenje 
je pomembno).

• Upajo si biti drugačna, ker so zve-
sti svojim vizijam in vrednotam. 
So spontana, namesto da bi se 
okolju upirala, se nanj odzivajo.

• So skromna, niso domišljava 
in zahrbtna, saj poslujejo z 
občutkom poklicanosti za svoje 
delo. Svoje bogastvo vlagajo v 
zadovoljevanje širših družbenih 
potreb.[4]

Podjetja s takimi lastnostmi imajo 
veliko in dolgoročno konkurenčno 
prednost na trgu, z dobrimi deli 
dobiček povečujejo, s tem pa raste 
tudi njihova moč v družbi. Bogastvo 
in dobra dela niso nasprotniki, tem-
več sodelavci.
Podjetja z visokimi moralnimi vre-
dnotami kupce privabljajo, podjetja 
brez moralnih vrednot jih odganjajo. 
Pri tem se odgovornost podjetij do 
širše družbe kaže na treh ravneh:
• trženje s hkratno podporo 

dobrodelnim namenom (npr.Be-
netton je svoje izdelke oglaševal 
s slikami na smrt obsojenih); gre 
za pretvarjanje;

• podjetja svojo družbeno odgo-
vornost »kupujejo« z obrambno 
strategijo; gre za odzivna dobra 
dela, katerih namen je izogniti se 
negativnim posledicam in slabi 
reklami; dobra dela so preračun-
ljiva in koristojubna (ko poma-
gam tebi, zavarujem sebe), zato 
se vračajo s cinizmom strank;

• podjetja želijo resnično nare-
diti nekaj dobrega in imajo to 
vključeno v svojo temeljno vizijo; 

vzrok za ustvarjanje bogastva 
je splošna blaginja človeštva; 
taka podjetja ustvarjajo duhovni 
kapital.

Duhovni kapital ustvarjamo zasebno 
in v podjetju tako, da se osebnostno 
rastemo in razvijamo kot človeška 
bitja. Delamo stvari, s katerimi si 
krepimo občutke samozavedanja, 
sočutja, skromnosti in hvaležnosti 
ter služimo drugim. Da bi nam to 
uspelo, moramo delovati iz višjih 
motivov – ti so zelo pomembni za 
želeni kulturni premik.[5]

Motivi, ki nas ženejo

Po mnenju Zoharjeve današnji ka-
pitalizem in poslovanje ženejo štirje 
temeljni motivi, ki oblikujejo kulturo 
milijonov ljudi. To so:
• prevelika samozavest; stopnja 

tekmovalnosti je visoka, po-
gosto brezobzirna, tekmovalni 
ljudje pogosto poberejo vse 
nagrade

• jeza; v ljudeh se kopiči jeza, ker 
se čutijo ogoljufane; občutek 
imajo, da se jim godi krivica, da 
so le figure v veliki igri, zato se 
v njih krepi občutek odpora

• pohlep; gre za težnjo imeti 
vedno več materialnih dobrin ne 
glede na posledice za druge in 
naravo

• strah; gre za strah pred napaka-
mi, pred izločitvijo iz družbe in 
izgubo službe.

Našteti motivi so negativni in 
povezani z »nižjimi potrebami« po 
Maslowu. Posledice so izčrpanje 
virov, ogrožanje prihodnjih generacij, 
občutek nepomembnosti in močan 
stres. Poslovanje ženeta sebičnost 
in pohlep, kar znižuje moralne stan-
darde širše družbe. 
Motivi so vzroki, vedenje je posledi-
ca. Če želimo iz poslovanja-kot-po-
navadi preiti v poslovanje-kot-naj-bi 

bilo, je treba spodbujati delovanje 
iz višjih motivov, ki jih mora prevzeti 
kritična masa poslovne skupnosti. 
Sprememba motivov je najboljši 
način za spremembo vedenja. 
Če želimo spremeniti kapitalizem 
tako, da bo zagotavljal trajnostni 
razvoj, je treba sedanje štiri motive 
zamenjati z novimi, višjimi, in to:
• strah z vrhunskim obvladanjem 

– to dosežemo z nenehno vajo 
zmožnosti; z vrhunskim ob-
vladanjem vidimo širšo sliko, 
postavljamo si dolgoročnejše 
cilje, prepoznamo več možnosti 
in vidimo priložnosti tam, kjer 
jih drugi ne; to stanje doseže 
(po Davidu Hawkinsu) le 8-
10 odstotkov ljudi (primariji v 
bolnišnicah, igralci prvih violin 
v orkestrih, vrhunski športniki, 
vodilni znanstveniki)

• požrešnost z notranjo močjo 
– ljudje z notranjo močjo so 
osredotočeni sami nase, notra-
nje so mirni, so celovite oseb-
nosti, lahko jim zaupamo, nanje 
se lahko zanesemo; delujejo iz 
občutka odgovornosti, odprti so 
za drugačnost, zmorejo poobla-
ščati druge

• jezo s sodelovanjem – ljudje 
za preživetje potrebujemo 
odnose z drugimi; tisti ljudje, 
ki jih žene motiv sodelovanja 
in družbenosti, imajo močan 
občutek solidarnosti, veliko željo 
po sedelovanju, za kar ponujajo 
možnost pogajanja, usklajevanja 
in obladovanja sporov; druge 
spoštujejo in brez problemov 
sprejemajo njihova stališča, 
znajo poslušati; najdemo jih 
med učitelji, trenerji, socialnimi 
delavci – običajno delajo na 
družbenem področju

• preveliko samozavest z razisko-
vanjem – gre za željo po učenju 
in odkrivanju novega, za naneh-
no izpopolnjevanje svojega zna-
nja zaradi samega sebe; ljudje s 
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tem motivom so dobri študentje 
in pazljivi delavci, privlačijo 
jih glasba in umetnost, tudi v 
težkih položajih se poskušajo kaj 
novega naučiti.

Zamenjavo motivov je mogoče 
doseči le s spremembo človeške-
ga bitja. Razumska inteligenca 
človeka se skozi življenje skoraj nič 
ne spremeni, čustvene se lahko 
(tudi) naučimo, jo izboljšujemo in 
negujemo. Duhovno inteligenco, s 
katero razvijamo duhovni kapital, 
pa lahko dvigne na višjo raven 
vsak človek. Ljudje smo namreč 
kompleksni prilagodljivi sistemi, 
uravnovešeni na robu kaosa, to je 
na točki med redom in neredom. 
Ko se tak sistem znajde v krizi, 
išče nove točke stabilnosti, da bi 
se v njih umiril, s čimer ustvari nov 
red in novo informacijo. Na enak 
način, torej z iskanjem novih stanj, 
spremenimo tudi svoje motive iz 
starih v nove.
Duhovna inteligenca je, tako kot 
človek, prilagodljivi kompleksni 
sistem, zato lahko ustvarja in 
razdira obstoječe vzorce. Potre-
bujemo jo v kriznih razmerah, ko 
nam običajno vedenje ne zado-
šča, zato iščemo nekaj novega in 
ustvarjalnega. Duhovno inteligenco 
opredeljuje dvanajst lastnosti, ki 
so istočasno še merila za oceno, 
ali oseba (organizacija) ima visoko 

duhovno inteligenco. Hkrati je to 
tudi dvanajst načel spremembe, ki 
omogočajo opustiti stare motive in 
ustvariti nove. To so:
• samozavedanje – v kaj verja-

mem, kateri so naši motivi
• spontanost – živeti v danem 

trenutku in se odzivati nanj
• imeti vizijo in vrednote – delo-

vati in živeti v skladu s svojimi 
vrednotami

• holizem (občutek pripadnosti 
sistemu ali povezanosti) – videti 
širšo sliko, odnose, povezave

• sočutje – biti sposoben čutit z 
nekom, empatija

• praznik različnosti – spoštovanje 
drugih

• neodvisnost od polja – biti spo-
soben postaviti se pred množico 
in imeti lastna prepričanja

• nagnjenost k postavljanju vpra-
šanj »zakaj« – razumeti stvari in 
jim priti do dna

• sposobnost preoblikovanja 
– znati se odmakniti od proble-
ma in videti širšo sliko

• pozitivna uporaba hudih življenj-
skih preizkušenj – imeti spo-
sobnost učenja iz napak, videti 
težave kot priložnost

• skromnost – temelj samokritike 
in kritične presoje; imamo svoj 
prostor na svetu

• poklicanost – čutiti, da smo po-
klicani služiti nečemu večjemu, 
kot smo sami. [6]

Z negovanjem in uresničevanjem teh 
dvanajstih lastnosti lahko spremeni-
mo svoje življenje, spoznamo in znova 
presodimo svoje izkušnje in pridemo 
v stik s samim seboj. Te lastnosti 
so tudi temelj za širše razumevanje 
strateškega načrtovanja v podjetjih.

Spreminjanje kulture podjetja 

Če želimo spremeniti poslovno kul-
turo (iz poslovanja-kot-po-navadi v 
poslovanja-kot-naj-bi bilo), moramo 
najprej z uveljavljanjem sil duhov-
ne inteligence začeti spreminjati 
motive. Ker ti ženejo vedenje, se bo 
s spremembo motivov spremenilo 
tudi vedenje. Ko se bo bistveno 
spremenilo to, lahko pričakujemo 
tudi spremembo kulture. Spremem-
ba se mora začeti pri kritični masi 
posameznikov, saj morajo nekateri 
ustvarjati kulturo, namesto da bi 
kultura ustvarjala njih. V poslovnem 
svetu bo ta naloga padla na kritično 
maso (razsvetljenih) voditeljev.
Visoko duhovno inteligenco pre-
poznamo iz vedenjskih vzorcev. Če 
ti sovpadajo z dvanajstimi procesi 
duhovne inteligence, lahko sklepa-
mo, da smo na poti prehoda iz nižjih 
v višje motive. 
Vedenje, ki bi ga morali dnevno 
uresničevati na delovnih mestih, 
ima naslednje značilnosti (izbrane so 
tiste, ki se še posebej nanašajo na 
kontrolerje – op.av.):

Imamo smisel za dolgoročne strategije. 
Predvidevamo vpliv lastnih dejanj na druge. 
Občutimo, čemu služi podjetje.

Se samozavedamo

Kako s svojim delom vplivamo na kupce, skupnosti? 
Skrbi nas, če podjetje ne uspe delovati po vrednotah. 
Poleg finančne uspešnosti merimo tudi vpliv na okolje, družbo.

Vodijo nas vizije in vrednote

Učimo se iz napak, zanje ne krivimo drugih. 
Kljub riziku prevzemamo izzivalne naloge. 
Vztrajamo na nalogi kljub težavam.

Pozitivno uporabimo hude 
življenske preizkušnje
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Spodbujamo razumevanje delovanja celotnega podjetja. 
Predvidevamo dolgoročne posledice dejanj, odločitev. 
Pri načrtovanju vključujemo druge. 
Pri reševanju težav smo ustvarjalni.

Delujemo holistično

Poskušamo zagotoviti pozitiven vpliv podjetja na naravno in družbeno okolje. 
Vzamemo si čas za pomoč drugim. Smo sočutni

Upoštevamo zamisli, ki izpodbijajo prevladujoče ideje. 
Pred sprejemom odločitve raziščemo druge možnosti. Praznujemo različnost

Borimo se za svoja stališča, prisluhnemo tudi drugim. 
Sprejemamo nepriljubljene odločitve v korist podjetja. Smo neodvisni

Pred sprejemom ukrepov iščemo razloge težav. 
Damo možnost drugim, da razložijo svoja dejanja. 
Spodbujamo ljudi k izboljšavam.

Sprašujemo »zakaj«

Opustimo prejšnje zamisli, ko ne delujejo več. 
Vidimo širšo sliko, gledamo dolgoročno. 
Imamo neobičajne zamisli za izboljšave.

Preoblikujemo

Spremenimo načrt, da se prilagodimo okoliščinam. 
Krepimo ustvarjalnost, spodbujamo druge k iskanju »norih« zamisli. Smo spontani

Naredimo dodaten korak za odličen rezultat. 
Podjetje spodbujamo k sprejemanju družbene odgovornosti. Imamo občutek poklicanosti

Pohvalimo druge za znanje in dosežke. 
Stališča drugih so tako pomembna kot moja. 
Učimo se iz lastnih napak.

Smo skromni

Podjetja, ki premorejo take vedenj-
ske vzorce, odlikuje odprtost in 
medsebojno spoštovanje. Dobro 
vzdušje zmanjšuje stres, povezan z 
delom, in ljudi bolj povezuje s tem, 
kar počnejo, osmišlja njihovo delo. 
Na katerih vplivnih mestih bi morali 
uresničiti tako spremembo?

Osem ključnih elementov 
organizacijske kulture

Vedenje, ki vključuje visoko duhovno 
inteligenco, bi moralo po mnenju Zo-
harjeve prevladati na osmih ključnih 
področjih, ki neposredno vlivajo na 
to, kako posamezniki nemoteno de-
lujejo v organizaciji kot celoti. To so: 
komunikacija, poštenost, medosebni 
odnosi, zaupanje, moč, resnica, 
prilagodljivost in pooblaščanje.[17]. 
Povzemam nekaj značilnosti, po 

katerih prepoznamo visoko duhovno 
inteligenco na vsakem od osemih 
področij.
• Komunikacija: menedžerji zago-

tovijo, da vsi zaposleni poznajo 
cilje, vizijo in strategijo podjetja. 
O delu dobivajo zaposleni točne 
in pravočasne povratne infor-
macije.

• Poštenost: delovne naloge so 
pravično razdeljene; za svoje 
delo so zaposleni pravično 
nagrajeni; menedžerji spoštujejo 
predloge vseh članov delovne 
skupine; napak ne kaznujejo, 
temveč se na njih vsi učijo.

• Medosebni odnosi: podjetje si 
prizadeva za dobre dolgoročne 
odnose s kupci, delničarji, doba-
vitelji, skupnostjo; med delavci 
se sklepajo prijateljstva; pogoji 
dela so dobri.

• Zaupanje: menedžerji in delavci 
si zaupajo; pomembne infor-
macije o podjetju so dostopne 
vsem; sodelavci so zanesljivi, 
pomagajo drug drugemu.

• Moč: vodstveni delavci nimajo 
veliko več pravic kot drugi, 
pravil poslovanja ne prilagajajo 
sebi; prisluhnejo predlogom za 
izboljšanje poslovanja; delavci 
se jih ne bojijo.

• Resnica: informacijam mene-
džerjev delavci verjamejo; o 
načrtovanih spremembah se 
pogovorijo s prizadetimi; ni 
skritih načrtov; odkritosrčne 
povratne informacije so žele-
ne.

• Prilagodljivost: nedosegljive cilje 
je mogoče spremeniti; delavci 
lahko izvajanje nalog prilagodijo 
svojemu načinu; izpopolnjevanje 
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in širjenje sposobnosti je omo-
gočeno vsem.

• Pooblaščanje: za opravljanje 
dela imajo zaposleni dovolj 
pooblastil; lahko dajejo svoje 
pobude; vplivajo na načrtovanje; 
povratne informacije kupcev 
pomagajo izboljšati poslovanje.

Kaj lahko za 
spremembo motivov 
naredijo kontrolerji?
Za navedene spremembe motivov, 
vedenja in kulture potrebujemo 
kritično maso ljudi, vodstveno elito, 
ki jo ženejo višji motivi. Ta kritična 
masa lahko ustvari vzdušje višje 
motiviranosti v celotni organizaciji. 
Sestavljajo jo »vitezi« in »mojstri«.
»Vitezi« so vodje s strokovnim 
znanjem in vizijo služenja višjim 
vrednotam. »Naredijo« jih izkušnje, 
znajo živeti s strahom, negotovostjo 
in dvoumnostjo, a pri tem trdno 
ostanejo pri svojih vrednotah. Vitezi 

spreminjajo vzorce, da bi jih nato 
vpeljali v življenje. V podjetjih jih je 
2–5 odstotkov. 
»Mojstri« delujejo znotraj vzorca, 
so vrhunsko usposobljeni in uvajajo 
novo infrastrukturo ter odnose v 
podjetje. 10 odstotkov mojstrov 
in 2–5 odstotkov vitezov zadošča, 
da spremenijo kulturo in dvignejo 
motive 80 odstotkom zaposlenih v 
podjetju. Preostalih 5 odstotkov je 
takih, ki tega ne bodo storili.

Vrhunsko usposobljeni kontrolerji, 
ki imajo tudi primerne osebnostne 
lastnosti ter vrednote, bi se brez 
večjih težav lahko uvrstili med »moj-
stre«. Zavestno bi si morali okrepiti 
tiste lastnosti duhovne inteligence, 
za katere ocenjujejo, da jim manjka-
jo (morda bi zadoščalo že to, da pre-
študirajo knjigo »Duhovni kapital«) 
in delovati skladno z njimi. S tem bi 
postali glasniki kompleksnega prila-
godljivega sistema, sodobne družbe 
s svobodnim gospodarstvom, ki ima 
zagotovljeno trajnost.
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»Razmišljaj globalno, deluj lokal-
no!« je zlato pravilo. Najprej je 
treba začeti pri sebi. Razmislite 
torej o tem, katere so vaše najglo-
blje vrednote, po čem bi radi, da se 
vas spominjajo, in kaj bi spremenili 
v svetu, če bi lahko. Iz dvanajstih 
načel za spremembo z duhovno 
inteligenco si izberite dve ali tri, 
nato pa se sami s seboj dogovorite 
za dve spremembi, ki jih boste 
izvedli doma v družini in dve na de-
lovnem mestu. Dajte si na razpola-
go nekaj časa (morda dva tedna), 
da jih začnete uresničevati.
Ne boste spremenili sveta, zelo 
verjetno pa boste spremenili 
življenje nekaj ljudem okoli sebe. Če 
bodo ti prenesli energijo naprej, bo 
postopoma nastala kritična masa, 
ki bo spremenila kulturo podjetja ali 
družine.

Biti moramo le zvesti svojim najglo-
bljim vrednotam ter spremeniti to, 
kar lahko spremenimo. Najprej smo 
to sami, nato nam sledijo drugi …
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Novice

Šola za usposabljanje kontrolerjev®

Zaradi velikega zanimanja tudi v letu 2008 dve izvedbi!

Informacije in prijave
www.kontroling.si

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

Spoštovani,

predstaviti vam želim dodatno 
možnost, ki jo lahko koristijo 
letošnji udeleženci Šole za usposa-
bljanje kontrolerjev. Škoda bi jo bilo 
spregledati.
V pogovorih stalno ugotavljamo, kako 
smo zasedeni, časa ni nikoli dovolj, 
roki nas stiskajo, poročila je treba od-
dati, …, za izobraževanja največkrat 
primanjkuje časa, čeprav se še kako 
zavedamo, da jih potrebujemo. 
Letos pa čas izobraževanja na 
področju kontrolinga ne bi smel biti 

problem! Zaradi velikega zanima-
nja bomo celotno šolo izvedli 2x, z 
eno-tedenskim zamikom. Menim, da 
je to odlična priložnost za vas! 
Lahko kombinirate in izberete ter-
min posameznega modula, ki vam 
najbolj ustreza! Ker je tudi urnik 
posameznega modula enak, lahko 
kombinirate celo dneve v okviru 
posameznega modula.
Certificirana kontrolerka, certi-
ficirani kontroler lahko postanete 
v terminih, ki si jih boste sami izbrali.

Koledar dogodkov za vaš rokovnik

Marec 2008 
27. in 28. marec – ustanovni sestanek 1. delovne skupine slovenskih kontrolerjev pod okriljem mednarodnega združe-
nja kontrolerjev (Internationaler Controller Verein), Kompas Hotel Bled.
več >>>

Marec – junij 2008
12. marec – začetek 18. izvedbe Šole za usposabljanje kontrolerjev®, Hotel Ribno pri Bledu 
19. marec – začetek 19. izvedbe Šole za usposabljanje kontrolerjev®, Hotel Ribno pri Bledu
več >>>

September 2008
25. in 26. september – Srečanje kontrolerjev 2008, Hoteli Bernardin
Tradicionalno strokovno posvetovanje slovenskih kontrolerjev bo že 8. po vrsti; namenjeno je pridobivanju novih znanj 
na področju kontrolinga, spoznavanju najboljših praks, pa tudi druženju in izmenjavi izkušenj.

V okvirčku so napisani termini 
obeh izvedb letošnje šole. Prijave 
sprejemamo za 19. izvedbo, o izboru 
terminov vaše prisotnosti pa se 
dogovorimo posebej.
Razmislite … in se prijavite. Res bi 
bilo škoda zamuditi to edinstveno 
priložnost! 

Veselimo se srečanja z vami!

Dragica Erčulj
Vodja Šole za usposabljanje kontrolerjev®
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Več informacij o šoli in prijavnico 
boste našli na uradni spletni strani 
Šole za usposabljanje kontrolerjev 
www.kontroling.si, po tel.: 01 236 
36 36 ali email: info@mik.si. 

Mnenje udeleženca

S pomočjo šole za usposabljanje kontrolerjev sem v prvi fazi uspešno 
obnovil moje predhodno znanje iz kontrolinga (12 let opravljam to delo), 
v drugi fazi pa seveda na osnovi bogatih izkušenj in novih znanj pre-
davateljev, pridobil dodatna znanja na področju uporabe novih orodij, 
novih kazalnikov, načina priprave in posredovanja kontrolniških poročil.

Marjan Mohorko, Vodja službe kontroling
Carrera Optyl Ormož

Program je primeren za:
 sedanje in bodoče kontrolerje 

in njihove vodje
 analitike, planerje, kalkulan-

te, knjigovodje stroškov in 
njihove vodje

 vodje ali bododoče vodje 
profitnih centrov

 vodje ali bododoče vodje s 
tehnično izobrazbo, ki želijo 
nadgraditi svoje znanje za 
uspešnejše vodenje

Zakaj bi se udeležil/a uspo-
sabljanja?

 usposabljanje priskrbi 
relativno znanje za takojšnjo 
uporabo v praksi

 izobraževanje sistematič-
no in strukturirano gradi 
znanje kontrolinga od 
osnovnega do naprednega, 
zahtevnejšega

 program je modularen, udele-
ženec si lahko izbere module, 
ki bodo zgradili njemu ustre-
zne kompetence

 certifikat o usposobljenosti 
za kontrolerja vam pomaga 
pri graditvi nadaljnje kariere

 pridobite si kolege in pre-
davatelje za neposredno 
izmenjavo izkušenj

Kakšne so prednosti za moje 
podjetje?

 praktično znanje se od začet-
ka usposabljanja vgrajuje v 
delovni vsakdanjik

 sodelavci povečujejo svoje 
kompetence in motivacijo

 trajno kvalificirani, odgovorni 
in motivirani sodelavci, ki svo-
je naloge učinkovito opravlja-
jo, so eden najpomembnejših 
stebrov razvoja podjetja

 izbira ustreznih modulov 
zagotovi vzpostavitev tistega 
znanja, ki je v podjetju po-
trebnov

Termini 18. izvedbe
1. Osnove kontrolinga in obvladovanja stroškov 12.–14. marec 2008
2. Poslovni izid po profitnih centrih 09.–11. april 2008
�. Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah 14.–16. maj 2008
4. Projekt uvedbe kontrolinga in njegova nadgradnja 11.–1�. junij 2008

Termini 19. izvedbe
1. Osnove kontrolinga in obvladovanja stroškov 19.–21. marec 2008
2. Poslovni izid po profitnih centrih 16.–18. april 2008
�. Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah 21.–2�. maj 2008
4. Projekt uvedbe kontrolinga in njegova nadgradnja 18.–20. junij 2008
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