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KONTROLERJEV GLASNIK

Srečanje kontrolerjev 2008
Zadnji vikend v septembru bo v Portorožu osrednji letni dogo-
dek slovenskih kontrolerjev, njihovo tradicionalno letno sreča-
nje. Moto letošnjega srečanja kontrolerjev je »Kontroling 
oblikuje prihodnost«. Kako? pa nam bodo skušali prikazati domači in tuji predavatelji. >>>

Kontroling v produktnem managementu
Učinkovit produktni management je danes eden najpomembnejših faktorjev tržnega uspeha, meni Matej 
M. Peternelj. Ustvarja namreč vez med potrebami in željami kupcev ter izdelki oziroma storitvami in pro-
dukti, ki jih podjetje ponuja, s tem pa ustvarja bistvo obstoja podjetja – prodajno uspešne ter donosne 
produkte. Produktni management je zato več kot samo poslovna funkcija, saj mora delovati kot povezo-
valec vseh najpomembnejših poslovnih funkcij in procesov. >>>

Jaz & kontroling & Šola za usposabljanje kontrolerjev
Kakšne so prednosti organiziranega izobraževanja in usposabljanja s področja kontrolinga? O prednostih 
in slabostih si lahko preberete v prispevku mag. Špele Režun, ki ima na področju kontrolinga v različnih 
dejavnostih že dolgoletno prakso, pa tudi kakšno bridko izkušnjo. >>>

Šola kontrolinga 2009
Kontroling posega v vse poslovne funkcije v podjetju, tega se vedno bolj zaveda-
jo tudi managerji, ne le kontrolerji. To se odraža tudi v šoli - zanimanje za izobra-
ževanje na področju kontrolinga se iz leta v leto povečuje. Pohitite in izkoristite 
ugodnosti predprijave do konca januarja 2009. >>>









V tokratni številki Kontrolerjevega 
glasnika se lotevamo nove teme, 
produktnega managementa. Kot je 
moč razbrati tudi iz prispevka sta 
produktni management in kontroling 
neločljivo povezana, zato dobro po-
znavanje in izvajanje obojega pod-
jetju lahko prinese uspeh. Danes ni 
problem izdelati tehnološko še tako 
zahteven produkt, pač pa ta produkt 
prodati. In vloga kontrolerja? Naloga 
kontrolerja je, da v sodelovanju z 

vodstvom vzpostavi tak sistem kon-
trolinga, ki bo v vsakem trenutku dal 
odgovor na vprašanje: Ali delamo 
prave stvari na pravi način? Kontro-
ler mora poznati poslovne procese v 
podjetju, postaviti ustrezne kazalce 
za spremljanje poslovanja in nena-
zadnje, najti učinkovite izboljšave.

Kakšno je stanje na področju pro-
duktnega managementa v Sloveniji 
boste izvedeli tudi na letnem sreča-

nju kontrolerjev v Portorožu. Moto 
letošnjega srečanja je »Kontroling 
oblikuje prihodnost«. Bogat dvo-
dnevni program so nam pomagali 
pripraviti avtorji prispevkov iz tujine 
in iz Slovenije. Prepričani smo, da 
boste našli temo, ki vas bo prite-
gnila in se nam boste na Srečanju 
kontrolerjev 2008 (spet) pridružili 
tudi vi! 

Dragica Erčulj

Spoštovani,

http://www.crmt.si
http://www.crmt.si
http://www.kontroling.si/solak/prijavnicaSK.asp
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Tradicionalno letno srečanje 
je strokovno posvetovanje, ki 
vsako leto nudi mnogo prilo-
žnosti za izmenjavo izkušenj 
številnim slovenskim kontro-
lerjem, managerjem, svetoval-
cem, informatikom in vsem, 
ki jih zanima področje kontro-
linga. Srečanje je namenjeno 
tako pridobivanju novih znanj, 
izmenjavi izkušenj in novih 
idej kot tudi spoznavanju naj-
boljših praks. 

Moto 8. srečanja kontrolerjev je 
»Kontroling oblikuje priho-
dnost«. Kako? nam bodo skušali 
razkriti številni predavatelji iz Slove-
nije in gostje iz tujine.

O kontrolingu in (svoji) prihodnosti 
gotovo aktivno razmišljajo tudi 
slovenski kontrolerji, organizirani v 
delovno skupino Slovenija, ki deluje-

jo v okviru mednarodnega združenja 
kontrolerjev (Internationaler Control-
ler Verein). Nekateri izmed njih se 
bodo predstavili tudi na srečanju s 
prispevki iz svoje prakse, pridružila 
pa se jim bosta tudi dva kolega z 
mednarodnega združenja: 
• Dr. Walter Schimdt iz Nemčije, 

član upravnega odbora ICV in 
član delovne skupine Berlin– 
Brandenburg, avtor in soavtor 
številnih knjig na temo Balanced 
Scorecard

• Prof. Dr. Martin Tschandl, vodja 
delovne skupine Avstrija II, 
specialist industrijskega mana-
gementa.

Predavanji naših gostov iz tujine 
bosta v angleščini.
 

Srečanje kontrolerjev 2008

Veseli smo, da se nam bo letos pri-
družil tudi Tadej Vidic, član uprave za 
ključne podporne procese, ki prihaja 
iz uspešnega slovenskega podjetja Is-
kra Avtoelektrika d.d.. Predstavil nam 
bo svoj pogled, pogled managerja na 
vlogo in izzive sodobnega kontrolinga.

Nasvidenje v Portorožu
Letno stanovsko srečanje je name-
njeno pridobivanju aktualnih znanj 
in izmenjavi izkušenj na področju 
kontrolinga, je pa tudi odlična 
priložnost, da obnovite stare in 
navežete nove stike ter se prijetno 
družite s kolegi. Oglejte si program 
in povzetke letošnjih prispevkov – in 
prepričani smo, da boste našli temo, 
ki vas bo pritegnila, da se nam letos 
(spet) pridružite v Portorožu tudi vi!

Organizator srečanja kontrolerjev je CRMT d.o.o., ki želi z vsakoletnimi srečanji spodbuditi izmenjavo 
izkušenj med slovenskimi kontrolerji, pa tudi mangerji in drugimi, ki imajo podobna profesionalna 
znanja in interese.

Več o programu srečanja in informacije o prijavi si preberite na: 
http://www.kontroling.si/solak/prijavnicaSK.asp

http://www.crmt.si
http://www.crmt.si
http://www.kontroling.si/solak/prijavnicaSK.asp
http://www.crmt.si
http://www.kontroling.si/solak/prijavnicaSK.asp
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finančnih ciljev. Razvoj produktov se 
mora vedno začeti v okvirih poslovne 
strategije, analize in načrtovanja 
produktnega portfelja. Razvojne ak-
tivnosti brez ustrezne umeščenosti 
v koncept strategije podjetja namreč 
ne prinašajo pravih rezultatov, saj 
slabijo razporeditev in koncentracijo 
resursov v »pravo« smer.

Razvoj novih izdelkov se tako začne 
z analizo vrzeli (marketing gap), kjer 
podjetje primerja svoje obstoječe 
stanje z želenim, bodisi na področju:
• Finančne uspešnosti z vidika 

različnih kazalnikov,
• Obstoječe in ciljne strukture 

produktnega portfelja,
• Obstoječega in želenega kon-

kurenčnega položaja na trgih 
(sedanjih/bodočih). 

Možni cilji razvoja novih izdelkov 
so tako lahko: splošno povečanje 
prodaje, povečanje dodane vredno-
sti, povečanje prodaje določenega 
programa, zmanjšanje odvisnosti 
podjetja od določenega programa, 
razvoj novih segmentov poslovanja, 
zmanjševanje stroškov z vpeljavo 
alternativnih materialov in razvojno-
proizvodnih procesov, povečanje 
tržnega deleža na izbranih tržiščih, 
prodor na nova tržišča in tako dalje. 

Skozi prizmo želja in potreb ter dvi-
govanja zadovoljstva strank lahko 
podjetje na osnovi analize stanja po 
zgoraj navedenih področjih smiselno 
sproži razvojne aktivnosti v pravo 
smer, hkrati pa s spremljanjem 
pomembnih kazalcev (predvsem 
časovnih rokov in stroškov razvoja) 
zagotovi, da se razvojni projekti 
izvajajo učinkovito. 

Zelo pomembno je tudi, da razvojne 
projekte že v tej fazi spremlja jedrnat 
in pregleden poslovni ter izvedbeni 
načrt. Pogosto se namreč dogaja, 
da poslovni načrt nastaja šele v fazi 
priprav na lansiranje, ko je lahko že 
prepozno za izvajanje potrebnih po-
pravkov na produktih. »Na ameriškem 
tržišču smo doživeli neuspeh zaradi 
preprostega razloga: kupcem smo po-
skušali vsiliti izdelek, ki jim od vsega 
začetka ni bil namenjen, ker ni bil pri-
lagojen specifičnim zahtevam novega 
tržišča« (Verk, 2000, str. 9�). Uspešna 
podjetja, kot je Danfoss Trata izdelajo 
poslovni načrt tudi za vsako večjo 
spremembno na obstoječih produktih. 
Kot pravi Miha Bobič, vodja razvoja 
v Danfoss Trata: »Večje spremembe 
izdelka, ki zahtevajo razvojno posre-
dovanje, vedno brez izjeme, spremlja 
poslovni načrt, ki pokaže, ali je 
modifikacija za nas donosna ali ne« 
(Peternelj, 2008, str. �4). 

Na osnovi poslovnega načrta lahko 
produktni manager v sodelovanju z 
interdisciplinarnim timom načrtuje 
poslovni in tehnični del razvoja, ki 
zajemata:
• Izdelavo marketinških zahtev 

razvoja (market positioning 
document),

Učinkovit produktni management 
je danes eden najpomembnejših 
faktorjev tržnega uspeha. Ustvar-
ja namreč vez med potrebami in 
željami kupcev ter izdelki oziroma 
storitvami (v nadaljevanju: produk-
ti), ki jih podjetje ponuja, s tem pa 
ustvarja bistvo obstoja podjetja 
– prodajno uspešne ter donosne 
produkte. Produktni management je 
zato več kot samo poslovna funkcija, 
saj mora delovati kot povezovalec 
najpomembnejših poslovnih funkcij 
in procesov. Da bi produktni ma-
nagement lahko v podjetju odigral 
svojo strateško vlogo, je potrebno 
k njegovi organizaciji pristopiti 
sistematično, kar vključuje postopke 
planiranja, izvajanja in nadziranja. 
Kontroling ima zato pomembno 
vlogo na vseh treh ključnih stebrih 
produktnega managementa: 
• razvoj produktov,
• lansiranje produktov,
• razvoj trga.

V prispevku analiziramo ključne 
stebre produktnega managementa 
ter metode in orodja, ki so produk-
tnim managerjem kakor tudi poslo-
vodstvu na voljo pri sistematičnem 
načrtovanju, izvajanju in spremljanju 
realizacije zastavljenih ciljev. 

Razvoj novih produktov
Razvoj novih produktov je ena izmed 
najobčutljivejših, vendar nujnih ak-
tivnosti vsakega podjetja. Podjetje, 
ki ponuja vedno iste produkte je »ob-
sojeno« na poslovanje z vedno istimi 
strankami, ki postajajo z leti čedalje 
bolj cenovno občutljive, kar podje-
tju onemogoča doseganje želenih 

Kontroling v produktnem managementu
Matej M. Peternelj, Center za produktni management

Matej M. 
Peternelj je 
vodja Industrij-
sko razvojnega 
centra usnjar-
ske in obutve-
ne industrije. 
Je tudi ustano-

vitelj Centra za produktni mana-
gement in urednik revije PROMIS.

http://www.crmt.si
http://www.crmt.si
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ga primerjamo z vzletom rakete ali 
letala, saj se v tej fazi zgodi rela-
tivno največ letalskih nesreč, na 
drugi strani pa uspešen vzlet ponuja 
osnove za dober let. 

Z vidika produktnega managementa 
lahko aktivnosti razdelimo na ob-
dobje pred lansiranjem (pre-launch) 
ter na obdobje lansiranja (launching 
period). Največ pozornosti je v 
obdobju pred lansiranjem namenje-
nih testiranju produktov: z vidika 
zaposlenih (alpha testing) in z vidika 
zunanjih testnih oseb, namišljenih 
uporabnikov (beta testing). To je 
hkrati obdobje izobraževanja pro-
dajnega osebja, priprave koncepta 
promocije in promocijskega gradiva 
ter operativne priprave in izvedbe 
distribucijskih procesov. Težko je 
verjeti, vendar se dogaja, da nekate-
ra podjetja promovirajo produkte, ki 
jih še ni v prodaji, s tem pa si delajo 
veliko finančno in poslovno škodo. 

Samo obdobje lansiranja je verjetno 
eno izmed najbolj napetih trenutkov 
za projektni tim, saj so pričakova-
nja ponavadi postavljena visoko. S 
tega vidika je potrebno od vsega 
začetka striktno spremljati prodajo 
in stroške po različnih kategorijah 
(npr. stroški promocije, stroški 
reklamacij…) ter sistematično 
pridobivati dodatne informacije 
(pohvale, pritožbe, število objav in 
odzive v medijih), ki so lahko osnova 
za ustrezne korektivne ukrepe. 

Razvoj trga
V fazi razvoja trga je potrebno 
poskrbeti, da so vzpostavljene vse 
osnove za uspešno prodajo izdelkov, 
vključujoč ustrezno prodajno ceno, 
nizko stopnjo okvar oziroma rekla-
macij, visoko stopnjo prepoznavno-
sti produktov z vidika ciljne skupine 
ter seveda kritično maso uporabni-
kov oziroma kupcev, ki priporočajo 

• Izdelavo produktnih zahtev 
razvoja (product requirement 
document),

• Izdelavo prednostne liste 
lastnosti produktov (features 
prioritisation)

• Izdelavo osnutka produktnega 
dizajna (product design require-
ments).

Da bi produktni manager navedene 
dokumente lahko učinkovito pripra-
vil, si lahko pomaga s sodobnimi 
orodji produktnega managementa, 
kot so: Kanov diagram (pomoč pri 
določitvi ključnih lastnosti produk-
tov), percepcijski zemljevid tržišča 
po izbranih lastnostih produktov 
(določitev stanja in cilja glede na 
konkurenčne produkte), tržno-tehno-
loški zemljevid (povezovanje produk-
tov in ključnih sedanjih in bodočih 
tehnologij na izbranem področju), 
FMA (Fehlermöhlichkeitanalise 
– predvidevanje tveganj, možnih 
napak in ukrepov).
Pomembno je, da so vsi navedeni 
elementi medsebojno usklajeni, saj 
je le v tem primeru možno postaviti 
temelje za uspeh produkta na trži-
šču. Skorajda odveč je poudarjati, 
da mora biti produktni manager za 
vodenje tako kompleksnih aktivnosti 
tudi odličen projektni manager, ki 
mora videti celotno sliko (t.i. big 
picture), da bi lahko projekt uspe-
šno in učinkovito izpeljal v okviru 
danih proračunskih in časovnih 
omejitev. Na področju načrtovanja, 
analiziranja odmikov ter sprejemanja 
korektivnih ukrepov pa je ključna 
uporaba ustreznih metod in orodij 
kontrolinga. 

5, 4, 3, 2, 1 …
lansiranje …
Lansiranje novih produktov je prav 
tako eno izmed ključnih stebrov 
produktnega managementa. Lahko 

izdelek in sprožajo nove vale proda-
je. S tega vidika je pomemben tudi 
kontroling zadovoljstva kupcev, ki se 
mora izvajati v izbranih časovnih in-
tervalih. Sestavni del razvoja trga je 
tudi oblikovanje strateških partner-
stev ter načrtovanje novih produk-
tov ali izvedba variacij obstoječih 
produktov v izbranih produktnih 
linijah, da bi se zagotovila ustrezna 
pokritost ciljnih segmentov trga. 
Proizvajalci avtomobilov na primer v 
tej fazi pripravijo nove izvedenke, na 
primer z različnimi močmi motorja, 
novimi funkcijami, omejene serije s 
posebno dodatno opremo, športne 
izvedenke obstoječih izdelkov in 
tako dalje – vse to z namenom ohra-
niti zanimanje trga ter apelirati na 
posebne segmente znotraj določene 
kategorije. 

Produktni manager mora v tej fazi v 
sodelovanju s kontrolerjem spre-
mljati odzive trga z vidika finančnih 
in nefinančnih kazalnikov ter na tej 
osnovi v sodelovanju z razvojnim 
timom pripraviti ustrezne ukrepe, 
bodisi na področju tehničnih značil-
nosti produkta in njegove izdelave 
ali na področju ostalih trženjskih 
elementov, kot so cena, promocijske 
aktivnosti, distribucijske aktivnosti. 
V fazi razvoja in zasičenosti trga 
pogosto prihaja tudi do cenovnih 
pritiskov ob hkratnem ohranjanju ali 
celo povečevanju kvalitete. Pro-
duktnemu managerju in njegovemu 
timu je v takem primeru lahko v 
pomoč koncept vrednostne anali-
ze, ki se osredotoča na pocenitev 
izdelka ob hkratnem ohranjanju ali 
povečevanju njegove kakovosti. 
»Skrivnost« vrednostne analize je 
iskanje prihrankov na osnovi spo-
znavanja najpomembnejših lastnosti 
ali koristi, ki jih uporabniki iščejo pri 
določenem izdelku. Produkti imajo 
velikokrat preveč funkcij (pomislite 
samo koliko funkcij ima vaš mo-
bilni telefon in koliko jih dejansko 

http://www.crmt.si
http://www.crmt.si
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uporabljate) in so zato tudi dražji. 
Druga orodja »pocenitve« produktov 
so lahko še reinženiring sestav-
nih delov produkta in reinženiring 
izdelovalnega procesa produkta. 
Produktni reinženiring si lahko 
ogledamo na primeru švicarskih ur 
Swatch, ki se je učinkovito spopadel 
s konkurenco z Daljnega vzhoda. 
Zanimivo je, da je kot odgovor na 
nizko ceno konkurenčnih izdelkov 
postavil še nižjo ceno – seveda ob 
premišljeni strategiji, ki je še vedno 
zagotavljala donosnost. Ker je cena 

švicarske delovne sile neprimerljivo 
višja od kitajske, je Swatch lahko 
želeno stroškovno ceno dosegel 
samo s korenitimi sprememba-
mi konstrukcije izdelka in načina 
njegove izdelave. Namesto kovine 
so uporabili plastiko, inženirji pa so 
poenostavili notranje mehanizme ter 
njihovo število skrčili iz ��0 na ��. 
Razvili so tudi nove načine montaže 
ter tako neposredne stroške dela v 
celotnih stroških bistveno znižali. S 
stroškovnimi inovacijami je postala 
sestava stroškov tako konkurenčna, 

da je uspelo Swatchu zavladati 
na trgu zapestnih ur in premagati 
azijske konkurente, kljub bistveno 
dražji delovni sili.

Kot je moč razbrati iz prispevka sta 
produktni management in kontroling 
neločljivo povezana, zato dobro 
poznavanje in izvajanje obojega pod-
jetju lahko prinese uspeh. Seveda 
pa slednjega zagotavljajo predvsem 
motivirani ter izobraženi kadri, s po-
močjo katerih projektni timi postane-
jo več kot samo vsota posameznikov.

Viri

�. Verk Emil: Prodajalec pohištva – zadovoljen kupec. Lesarska založba. Ljubljana, 2000
2. Peternelj Matej: Biti številka ena na svojem področju. Revija PROMIS. Škofja Loka, 2008

Koledar dogodkov za vaš rokovnik

September 2008
24. september – �. Sestanek DS Slovenija, Portorož, v Hoteli LifeClass, Kongresni center
več >>>

2�. in 26. september – Srečanje kontrolerjev 2008, Hoteli Bernardin
več >>>

Oktober 2008 
27.–29. oktober – Uvodni seminar o kontrolingu, Zagreb

Marec – junij 2009
��. marec – začetek 20. izvedbe Šole kontrolinga®, Hotel Ribno pri Bledu 
�8. marec – začetek 2�. izvedbe Šole kontrolinga®, Hotel Ribno pri Bledu
več >>>

http://www.crmt.si
http://www.crmt.si
http://www.kontroling.si/solak/prijavnicaSK.asp
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srečno ni, nazaj si up in strah želi.« 
»Spremembe in izzivi, ki se jih bojiš, 
so tisti, ki te ženejo naprej, ki ti v 
resnici dajejo novo upanje. In upanje 
je tisto, ki daje smisel človeškemu 
življenju«, sem končala minute 
objokovanja zamujene službe na 
fakulteti in se opogumila za reše-
vanje enega največjih problemov 
na moji ne le poklicni, temveč kar 
celotni dosedanji življenjski poti. 
Punca zberi se in začni s sistematič-
nim zbiranjem informacij o tem, kaj 
je kontroling in kako ga v podjetje 
uvesti, sem si odločno rekla, ko sem 
malce uredila svoje zbegane misli.

Ob prebiranju tuje, pa tudi nekaj ma-
lega domače literature o kontrolingu 
(ampak res nekaj malega, ker veliko 
ni bilo na voljo – še danes ni) in ob 
informacijah iz prakse slovenskih 
podjetij sem postala še bolj zmede-
na. Postavljanju podobnih vprašanj 
kot so navedena zgoraj, ni bilo ne 
konca ne kraja.

Enkrat je kontroling to, drugič 
nekaj drugega, pri različnih, včasih 
celo pri istih avtorjih – sem se že 
kar malce jezno čudila. Iz različnih 

»Špela, kaj moraš narediti? Kontro-
ling?« sem se kot novopečena pri-
pravnica v enem večjih ljubljanskih 
podjetij (sicer čistokrvna Zasavka, 
rojena in stanujoča v Trbovljah, ki 
je imela po srednji šoli dilemo ali 
postati učiteljica, psihologinja ali 
ekonomistka), zaskrbljeno spraše-
vala pred zdaj že skoraj desetimi 
leti. »Prvo dilemo sem uspešno 
razrešila in postala ekonomistka.« 
sem kar nekoliko ponosna nad 
svojo odločitvijo pomislila. »V vlogi 
ekonomistke lahko opravljam tudi 
preostali dve.« sem nadaljevala s 
svojim (ne)načrtnim odtujevanjem 
od nastalega problema. »Že v času 
študija na fakulteti sem lahko 
izpolnjevala svojo željo po pouče-
vanju z vodenjem vaj pri predmetih 
Statistika, Ekonomika in Analiza 
poslovanja. Kot psihologinja pa 
moram tako ali tako delovati vsak 
dan pri ohranjanju dobrih odnosov s 
partnerjem, sestrama, starši, prija-
telji, sodelavci, nadrejenimi …« sem 
bila zadovoljna in že skoraj pozabila 
na problem, ki se mi je pojavil pred 
nekaj trenutki. 

»Vzpostaviti moraš kontroling v 
podjetju!« sem si glasno rekla in 
se nenadoma zavedala vse teže 
nastalega problema. To ti je naročil 
predsednik uprave podjetja, sem v 
mislih nadaljevala. 

»Kaj pa sploh je kontroling?« 
Je to modna muha, ki jo v zadnjih 
letih množično uvajajo v slovenskih 
podjetjih? Je to filozofija, sistem, 
orodje, koncept, znanost, poslovna 

Jaz & kontroling & šola za usposabljanje 
kontrolerjev
Mag. Špela Režun, pomočnica direktorice VDC zagorje

Mag. Špela Re-
žun je pomoč-
nica direktorice 
javnega zavoda 
VDC Zagorje. 
Od leta 2006 
prakso kon-

trolinga, pridobljeno v profitnih 
organizacijah,  prenaša tudi v 
neprofitne organizacije.

funkcija, organizacijska funkcija, 
praksa? Je kontroling res neka 
nepotrebna tujka, ki opisuje orga-
nizacijsko funkcijo, dejavnost, ki je 
dejansko ni, ali je le drugo ime za 
že znano dejavnost, npr. računo-
vodstvo? Ali so naloge kontrolinga 
tiste, ki jih dejansko že opravljajo v 
plansko-analitskih službah, oddel-
kih za ekonomiko, gospodarjenje, 
računovodstvu, financah, notranji 
reviziji, kontroli, investicijah, razvoju, 
pripravi proizvodnje, nabavi, prodaji, 
marketingu, proizvodnji, distribuciji, 
informatiki, kadrovski službi, ali mu 
lahko pripišemo tako svojstvene 
naloge in vlogo v podjetju, da ga 
opredelimo kot posebno funkcijo, 
ki se lahko opravlja celo v posebni 
službi v podjetju?« je bilo le nekaj iz-
med vprašanj, ki so mi takrat begala 
po glavi.
»Zakaj nisem raje ostala na fakul-
teti?« sem s kančkom obžalovanja 
pomislila na svojo nedavno odlo-
čitev o tem, da se z diplomo v roki 
podam v divje, nepredvidljive vode 
prakse, namesto da ostanem v 
mirnih, predvidljivih vodah teorije in 
postanem ena izmed samozadostnih 
asistentk na faksu.
»Špela, halo, si pozabila, kaj so tvoja 
življenjska načela, ki so te pripeljala 
do te odločitve?« sem hitro prekinila 
utapljanje v žalosti, zaradi ›napačne‹ 
odločitve. »To, da ne soliš pameti 
drugim, če sama tega nisi preizku-
sila.« sem si hitro odgovorila. Misli 
so že bežale k mojemu naslednjemu 
motu, besedam našega Prešerna: 
»Sem dolgo upal in se bal, slovo 
sem upu, strahu dal, srce je prazno, 
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opredelitev kontrolinga sem lahko 
sklepala, da je osnovni cilj kontro-
linga približno jasen in se nanaša 
na informacijsko, svetovalno pomoč 
menedžerjem pri njihovem delu. Po 
nekaterih opredelitvah je ta pomoč 
bolj pasivna, po drugih bolj aktivna. 
Pojem, obseg nalog in umestitev 
kontrolinga v podjetju iz opredelitev 
v literaturi bralcu nikakor ne moreta 
biti jasna, sem bila trdno prepričana 
v svoja dognanja. »Katera oprede-
litev kontrolinga je prava, kateri 
avtor ima prav? Katero podjetje v 
Sloveniji ima ›ta pravi‹ kontroling? 
Kakšen kontroling naj vzpostavim v 
podjetju?« sem nadaljevala s svojo 
nepregledno množico vprašanj, 
na katera do takrat nisem našla 
odgovora. 

Čas pa je tekel. Imela sem slaba dva 
meseca časa, da predam predsedni-
ku uprave načrt, kako bomo uvedli 
kontroling v podjetje, jaz pa sem 
bila po več kot mesecu dni pridnega 
brskanja po informacijah o kontro-
lingu, še vedno na začetku. 

A nekega toplega poletnega popol-
dneva mi je skozi okno moje pisarne 
močneje posijalo sonce. Nasmehnila 
se mi je sreča, oziroma bolje rečeno, 
sem si jo sama poiskala s svojo 
vztrajnostjo. Našla sem internetne 
strani, na katerih sem izvedela, da 
imamo v Sloveniji Šolo za usposa-
bljanje kontrolerjev. To je to, sem 
bila hitro prepričana, da sem našla 
rešitev svojega perečega problema. 
»Kako to, da na fakulteti na smeri za 
menedžment nisem izvedela skoraj 
nič o kontrolingu, v Sloveniji pa 
obstaja celo Šola za usposabljanje 
takšnega poklica?!« sem se začudi-
la nad ›aktualnostjo‹ znanja, ki ga 
delijo na naših fakultetah.

»Kje so termini za obiskovanje Šole, 
da se čimprej prijavim?« sem navdu-
šeno brskala po spletu naprej. 

»O, ne!!!« je v trenutku izpuhtelo 
moje navdušenje. »Šola je šele čez 
tričetrt leta. Jaz pa potrebujem zna-
nje o kontrolingu sedaj, takoj!« sem 
se razjezila sama pri sebi, ker se pač 
nisem imela na nikogar drugega. 
A misli so mi hitele naprej. »Dobiti 
moram literaturo, po kateri učijo v 
tej Šoli, da vidim, kaj moraš delati 
kot kontroler«, sem bila odločna. 
»Potem bom lahko naredila načrt, 
kako postaviti kontroling v podje-
tju«, sem bila po mesecu dni spet 
samozavestno prepričana vase.
In dobila sem jo … literaturo Šole 
za usposabljanje kontrolerjev seve-
da. In z njeno pomočjo sem posta-
vila koncept kontrolinga ter načrt 
njegove vpeljave v podjetje. 
Uprava podjetja ga je potrdila in 
me imenovala za vodjo štabne 
službe kontrolinga. In potem bi 
srečno živela v podjetju do konca 
svojih dni .... če bi bila to pravljica. 
Ker pa to ni bila pravljica, so se 
problemi, težave, krize, padci šele 
dobro začeli. 

Ko so me imenovali za vodjo kontro-
linga, sem predpostavljala, da vem, 
kaj je potrebno narediti, da bo ›nastal‹ 
kontroling v podjetju. Kot priprav-
nica sem imela možnost spoznati 
različne službe v podjetju in poslov-
ne procese, ki jih le-te izvajajo. To 
možnost sem dodobra izkoristila in s 
tem pridobila znanje, ki ga kontroler 
za svoje delo nujno potrebuje. In kar 
je še pomembno, imela sem močno 
podporo vodstva podjetja.
»Samo še jasno moramo opredeliti 
odgovornosti na vseh nivojih 
odločanja, postaviti hierarhične ci-
lje, računalniško podpreti delovanje 
kontrolinga in na koncu vzpostaviti 
ciljno naravnano kulturo v podjetju«. 
sem jasno povedala vsakomur, ki 
me je spraševal, kako bom naredila 
›tisto čudo‹ – kontroling namreč.
›Tisto čudo‹ – kontroling – sem v 
dobrih štirih letih s pomočjo čudo-

vitih sodelavcev, ki so name pre-
nesli številne izkušnje in znanje – v 
podjetju tudi zgradila. 

Navdušenje nad doseženim v 
podjetju me je pripeljalo do teme 
magistrske naloge – Vsebinska 
in organizacijska utemeljitev 
kontrolinga v podjetju. Spet sem 
naletela na vse čare fakultete, kjer 
so citiranja iz že napisanih teore-
tičnih del pomembnejša od lastnih 
izkušenj iz prakse … A sem se 
prilagodila akademskim zahtevam 
in posledično uspešno zaključila 
magistrski študij.

Zaradi obilice dela, ki sem si ga 
kot vodja kontrolinga naložila, žal 
nisem imela časa obiskovati Šole za 
usposabljanje kontrolerjev. 
»Saj sem prebrala vso literaturo 
po kateri učijo.« sem se tolažila. 
»Škoda mi je vsakega dneva, ki ga 
ne morem izkoristiti za delo v pod-
jetju in magisterij sem tudi morala 
dokončati«, sem se opravičevala 
sama sebi. 

Nekaj let po opisanih dogod-
kih, ko sem kot predavateljica 
sama postala del Šole za usposa-
bljanje kontrolerjev in tako začu-
tila njen pravi ›utrip‹ vem, da bi 
mi takrat obiskovanje Šole mojo 
poklicno in življenjsko pot naredilo 
lepšo, manj stresno in manj proble-
matično. 
Tudi magisterij bi gotovo zaključila 
hitreje, saj bi v Šoli dobila koristne 
napotke za ustrezno literaturo 
in ne bi izgubljala časa z njenim 
iskanjem. Poleg tega bi bila bolj 
prepričana v svoj prav na zagovoru 
magistrskega dela, saj v šoli učimo 
tisto, do česar sem prišla tudi sama 
pri postavljanju in uveljavljanju 
kontrolinga v podjetje. Zavedam se, 
da bi mi obiskovanje Šole prihranilo 
marsikatero bridko izkušnjo, mnogo 
manj bi se presekirala, prejezila, 
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prejokala, marsikatero noč bi mir-
neje prespala.

Danes vem, da bistvo Šole za uspo-
sabljanje kontrolerjev ni v literaturi 
(kot sem pred leti mislila, ko sem 
prebrala gradivo Šole in začela 
postavljati kontroling). Znanje, dobra 
kontrolinška praksa predavateljev in 

predavateljic, ki vabijo slušatelje k 
dialogu in medsebojnem izmenjava-
nju delovnih izkušenj so bistvo Šole, 
v kateri se ›rojevajo in kalijo‹ sloven-
ski kontrolerji. S prijetnim, a poslov-
no koristnim kramljanjem si ›napolniš 
baterije‹, dobiš koristne napotke za 
delo, se pa tudi potolažiš, saj vidiš, 
da imajo (so imeli) tudi ostali stano-

vski kolegi probleme, ki jih (so jih) 
bolj ali manj uspešno rešujejo (rešili).

V Šoli za usposabljanje kontro-
lerjev – za razliko od akadem-
skih – praksa gradi teorijo in ne 
obratno. 

In to je tisto, kar zame šteje …

Novice

Mednarodno združenje kontrolerjev
Organizirano druženje kontrolerjev tudi v Sloveniji

Delovna skupina Slovenija ICV (okraj-
šano DS) se je sestala že dvakrat. 
Od ustanovitve v marcu zanimanje 
za sodelovanje v skupini raste in tudi 
število članov se je povečalo.

Skupina je imela svoj 2. sestanek 
v Hotelu Ribno pri Bledu. Rdeča nit 
sestanka so bila poročanja o siste-
mih kontrolinga v izbranih podjetjih. 
Referenti so navdušili s sproščenim 
nastopom, s poznavanjem poslovanja, 
pa tudi s kritičnim pogledom na ob-
stoječe sisteme kontrolinga, pa tudi z 
novimi svežimi idejami za prihodnost.

Tretji sestanek DS bo 24. septembra 
2008 (na predvečer 8. Srečanja 

kontrolerjev) v Portorožu, Hoteli 
LifeClass, Kongresni center, dvorana 
Fernand de Magellan.

Povabite v društvo tudi svoje 
kolege, znance!
V društvo vabimo vse, ki jih zanima 
področje kontrolinga, delo in 
članstvo v delovni skupini, ki čutijo 
potrebo po takem vzajemnem 
sodelovanju in organiziranem dru-
ženju, ki želijo svoje znanje in dobro 
prakso posredovati svojim kole-
gom, izmenjati izkušnje, z novim 
znanjem obogatiti sebe in svoje ko-
lege – pridružite se nam na enem 
od prihodnjih sestankov. Pridite in 
sami presodite, ali so taka druže-

nja koristna! Predhodno članstvo 
v združenju ni potrebno – najprej 
se prepričajte, ali vam članstvo 
koristi. Predhodno obvestilo o 
vašem prihodu na sestanek pa 
je obvezno! Dodatne informacije 
dobite pri Dragici Erčulj, vodji slo-
venske skupine, dragica.erculj@
crmt.com

Na spletnem naslovu združenja ICV 
http://www.controllerverein.
de/ je sedaj tudi naša, slovenska 
spletna stran (slovenski jezik), kjer 
so objavljeni termini dosedanjih sre-
čanj in napovedi bodočih dogodkov 
in sestankov DS. Vabimo vas, da si 
jo pogledate!

http://www.crmt.si
http://www.crmt.si
mailto:dragica.erculj@crmt.com
mailto:dragica.erculj@crmt.com
http://www.controllerverein.de/
http://www.controllerverein.de/
http://www.controllerverein.com/International_Controller_Association.122443.html?


KONTROLERJEV GLASNIK  ŠT. 20    Stran 9 od 9    CRMT D.O.O.    WWW.CRMT.SI

KONTROLERJEV GLASNIK   ŠTEVILKA 20 AVGUST 2008

Kontrolerjev glasnik je brezplačna strokovna publikacija, ki jo izdaja CRMT d.o.o., Ljubljana, 
vodilno podjetje za uvajanje rešitev s področja upravljanja poslovanja, kontrolinga, poslovne 
inteligence, upravljanja matičnih podatkov, podatkovnih skladišč in integracije podatkov, 
organizator Šole kontrolinga in drugih izobraževanj za učinkovitejše vodenje in kontroling.

© 2008 CRMT d.o.o.
Uredila: Dragica Erčulj

CRMT d.o.o.
Tehnološki park 20
�000 Ljubljana
+�86 �99 4�7 00
info@crmt.si
www.crmt.si

Več informacij o šoli in prijavnico 
boste našli na uradni spletni strani 
Šole za usposabljanje kontrolerjev 
www.kontroling.si, po telefonu: 
041 964 730 ali emailu: 
info@kontroling.si. 

Mnenje udeleženca
»Kontroling je kot relativno mlada veda v zadnjih letih pridobil pomembno 
vlogo v vodenju podjetij. Vodstvu namreč omogoča, da vidi svoje podje-
tje z drugega zornega kota, ki ga lahko do sedaj sploh niso poznali. Šola 
kontrolinga pomeni za posameznika dober temelj, ki ga lahko s pravo mero 
ustvarjalnosti in delavnosti nadgradi v svojstven sistem za pomoč pri odlo-
čanju. Štirje moduli se dotikajo vseh področij, ki jih kontroler mora poznati 
in obvladati. Vsekakor pa je treba stike, ki jih v Šoli kontrolinga navežeš, 
ustrezno vzdrževati, saj so lahko zelo koristni pri izmenjavi izkušenj.«

Mojca Hožič, Vodja kontrolinga,
Skupina Hidria IMP Klima

Program je primeren za:
 sedanje in bodoče kontrolerje 

in njihove vodje
 analitike, planerje, kalkulan-

te, knjigovodje stroškov in 
njihove vodje

 vodje ali bodoče vodje profi-
tnih centrov

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

Zakaj bi se udeležil/a uspo-
sabljanja?

 usposabljanje ponuja 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-
trebno

Termini 20. izvedbe
�. Osnove kontrolinga in obvladovanja stroškov ��.–��. marec 2009
2. Poslovni izid po profitnih centrih ��.–�7. april 2009
�. Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah ��.–��. maj 2009
4. Projekt uvedbe kontrolinga in njegova nadgradnja �0.–�2. junij 2009

Termini 21. izvedbe
�. Osnove kontrolinga in obvladovanja stroškov �8.–20. marec 2009
2. Poslovni izid po profitnih centrih 22.–24. april 2009
�. Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah 20.–22. maj 2009
4. Projekt uvedbe kontrolinga in njegova nadgradnja �7.–�9. junij 2009

Šola za usposabljanje kontrolerjev®
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