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KONTROLERJEV GLASNIK

Tudi na 8. srečanju kontrolerjev udeležba nad pričakovanji 
Na letošnjem srečanju se je družilo in izmenjalo izkušnje okoli 150 slovenskih kontrolerjev, računovodij, 
finančnikov, pa tudi managerjev, svetovalcev in informatikov iz podjetij različnih dejavnosti. Prišli so tudi 
kontrolerji iz sosednje Hrvaške in Srbije. >>>

Recesijo obrnite sebi v prid
Recesija je lahko za podjetje tudi priložnost. V času recesije se ponavadi na novo premešajo karte v 
vsaki panogi. Celotno povpraševanje v panogi se lahko zmanjša in tržni deleži se lahko dramatično 
spremenijo. Učinkovita in dobro vodena podjetja imajo v takem času priložnost za preskok. Kakšna pa je 
v teh časih vloga kontrolerja? >>>

Proč z letnimi razgovori
Letni razgovori so ravno sedaj aktualna in občutljiva tema v mnogih podjetjih. Lucija Legan je našla 
zanimiv članek o slabostih letnih razgovorov in sedaj ga lahko preberete tudi vi. Njegov avtor je Samuel 
A. Culbert. Veseli bomo, če nam boste o članku poslali svoje mnenje. >>>

Šola kontrolinga 2009
Kontroling posega v vse poslovne funkcije v podjetju, zato se tudi zanimanje za izobra-
ževanje na področju kontrolinga iz leta v leto povečuje. Pohitite in izkoristite ugodnosti 
predprijave do konca januarja 2009 >>>









Leto 2008 se poslavlja. Za nekate-
re zelo uspešno, za nekatere malo 
manj – kakorkoli že, za sloven-
ske kontrolerje je bilo vsekakor 
prelomno. V marcu ustanovljeno 
društvo kontrolerjev je zaživelo in 
postavilo temelje rednim sestan-
kom, internim izobraževanjem , 
predvsem pa zelo zaželjeni in po-
trebni izmenjavi izkušenj. Interes je 
res velik in število članov neneh-
no raste. Mogoče je razlog tudi 
globalna finančna kriza, s katero 
se soočamo, saj le ta zahteva od 
podjetij še večjo prožnost in prila-
godljivost, zato ima tudi kontroling 
v podjetjih večji pomen, močneje 

pa se čuti tudi prava vloga kon-
trolerja, internega ekonomskega 
svetovalca v podjetju.
Za današnji trg so značilne spre-
membe, to kar naprej poslušamo. 
IBM je napravil študijo o tem, 
kakšno naj bi bilo podjetje v priho-
dnosti in ugotovili so, da obstaja 5 
lastnosti podjetij, ki bodo ključne za 
uspešnost v prihodnosti. Podjetje 
prihodnosti kliče po spremembah, s 
svojimi inovacijami presega priča-
kovanja strank, je globalno vpeto, 
spreminja ustaljene sheme delova-
nja, je družbeno odgovorno in iskre-
no v svojih prizadevanjih. Kakšna je 
vloga kontrolinga pri tem? 

Novo leto bo prineslo še mno-
ga nova vprašanja, pa tudi nova 
spoznanja in dogodke kot je letno 
srečanje kontrolerjev. Vabim vas, 
da svoj prispevek pripravite tudi vi 
in aktivno sodelujete pri oblikova-
nju programa, napotke pa najdete 
v tokratni številki Kontrolerjevega 
glasnika.

Ob novem letu Vam želimo, da 
bi se Vam uresničile vse želje, 
pričakovanja in sanje, tudi tiste, 
ki ste jih postavili visoko nad 
oblake. Srečno! 

Dragica Erčulj

http://www.crmt.com
http://www.crmt.com
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Na letošnjem srečanju se je dru-
žilo in izmenjalo izkušnje okoli 150 
slovenskih kontrolerjev, računovodij, 
finančnikov, pa tudi managerjev, 
svetovalcev in informatikov iz pod-
jetij različnih dejavnosti. Letos so 
se nam pridružili tudi kontrolerji iz 
sosednje Hrvaške in Srbije. 

Tradicionalno letno srečanje je stro-
kovno posvetovanje, ki vsako leto 
nudi mnogo priložnosti za izmenjavo 
izkušenj vsem, ki jih zanima področje 
kontrolinga. Srečanje je namenjeno 

tako pridobivanju novih znanj, izme-
njavi izkušenj in novih idej kot tudi 
spoznavanju najboljših praks. Moto 
letošnjega srečanja je bil »Kontro-
ling oblikuje prihodnost«. Dobro 
polovico prispevkov iz svoje bogate 
prakse so pripravili slovenski kontro-
lerji, člani Delovne skupine Slovenija 
ICV, pridružila pa sta se nam tudi 
dr. Walter Schmidt, član upravnega 
odbora ICV, ki je govoril o širšem po-
menu kontrolinga in vlogi kontroler-
ja, in Tadej Vidic, član uprave Iskra 
Avtoelektrika, ki nam je predstavil 
pogled managerja na vlogo in izzive 
sodobnega kontrolinga. 

Odzivi prisotnih na konferenci 
in po njej, pa tudi iz leta v leto 

Udeležba na 8. srečanju kontrolerjev presegla 
pričakovanja!
Dragica Erčulj, crmt d.o.o, vodja delovne skupine ICV-Slovenija

številčnejša udeležba so zgovoren 
dokaz, da so stanovska srečanja 
potrebna in koristna. Tudi re-
zultati ankete kažejo, da je bila 
vsebina aktualna in da so bila 
pričakovanja udeležencev v celoti 
uresničena, še posebej pozitivno 
pa so bili sprejeti primeri dobrih 
praks. Udeleženci, nekateri že stari 
znanci, so prijetno poklepetali, si 
izmenjali kontakte in se zvečer 
kreativno zabavali. Dva dneva sta 
kar prehitro minila in ob odhodu so 
si mnogi obljubili, da se naslednje 
leto zopet srečajo, na 9. srečanju 
kontrolerjev.

Vabim vas, da naslednje leto s 
svojim prispevkov sodelujete tudi vi. 
Kako se prijavite, preberite na >>>

Organizator srečanja kontrolerjev je CRMT d.o.o. 
Vsakoletna srečanja nudijo priložnost za izmenjavo izkušenj med slovenskimi kontrolerji, managerji in 
drugimi, ki imajo podobna profesionalna znanja in interese.

Kakšno je bilo vzdušje na 
srečanju si lahko pogledate v 
fotoutrinkih na
http://www.kontroling.
si/solak/prijavnicaSK.asp
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pazila predvsem na to, da bodo po-
skrbela predvsem za svoja, domača 
podjetja in njim dajala posle. Tako, da 
se slovenskim izvoznim podjetjem pri 
tem ne obeta kaj prida koristi. 

Splošno povpraševanje lahko država 
na domačem trgu dvigne tudi z dru-
gimi ukrepi, na primer dvig pokojnin 
ali plač. Iz tega zornega kota ta 
ukrep ni tako enoznačen in negati-
ven, kot se prikazuje v zadnjih dneh. 
Prav upokojenska populacija namreč 
ni tista, ki bi večje prihodke nesla v 
banke in bi varčevala. Ta populacija 
je ene izmed tistih, ki najbolj troši. 
Troši zase pa tudi za svoje potomce, 
vnuke. Je pa ta ukrep negativen 
z drugih vidikov, tako da do tega 
skoraj gotovo ne bo prišlo.

Zato se slovenska podjetja v teh ča-
sih ne morejo in ne smejo zanašati 
na pretirano pomoč države. Podjetja 
so odvisna predvsem sama od sebe, 
sama morajo izvajati prave poteze 
za prihodnost. Ključno vlogo pri tem 
ima vrhnji management podjetja, ki 
mora pravočasno ukrepati.

Pravi ukrepi oz. koraki v tem času pa 
so naslednji:
1. Narediti strateški premislek o sta-
nju v podjetju, priložnostih, nevarno-
stih, izdelava scenarijev. Potrebno je 
ponovno izdelati SWOT analizo za 
podjetje kot celoto in za vsako po-
dročje poslovanja posebej. Narediti 
analizo panoge in konkurence. Na 
podlagi tega postaviti novo vizijo in 
poslanstvo, če je potrebno. Premi-
sliti in na novo odlikovati strateške 
cilje in strategijo za podjetje ter 
strateške cilje in strategije za vsako 
področje poslovanja.

2. Izpeljati prestrukturiranje podjetja 
in poslovnih procesov v podjetju s ci-
ljem narediti vitko in odzivno podje-
tje. To je nuja tega časa, kajti podje-
tje mora postati notranje učinkovito. 
Notranja učinkovitost postane lahko 
eden ključnih dejavnikov uspeha v 
tekmovanju z ostalimi konkurenti v 
panogi. Podjetje mora biti sposobno 
zaznavati vse spremembe v svojem 
okolju in v panogi in se nanje hitro in 
učinkovito odzivati.

3. Za dosego tega, mora vpeljati 
učinkovit sistem kontrolinga s 
ciljnim vodenjem, ki je odzivno 
na spremembe v okolju. Podjetje 
mora učinkovito spremljati in meriti 
dogajanja v podjetju samem, kakor 
tudi v svoji okolici, da bi se lahko 
na podlagi tega hitro in pravilno 
odločalo za ukrepe.

V vseh treh ima kontroling eno 
ključnih vlog. Naprej kot strateški 
kontroling, pri vodenju procesa stra-
teškega načrtovanja, priprave sce-
narijev. Pri prestrukturiranju podjetja 
mora tesno sodelovati pri prenovi 
poslovnih procesov, ker bo kontro-
ling tisti, ki bo spremljal učinkovitost 
poslovnih procesov, ko bo vzposta-
vljen sistem kazalcev. Kontroling 

Primož Česen je svoj prispevek 
pred časom objavil v časopisu 
Finance. Tema je aktualna, zato 
ga objavljamo tudi mi in ponu-
jamo v branje vam, kolegom 
kontrolerjem.

Ključni besedi v teh časih za vsako 
podjetje sta prestrukturiranje in 
učinkovit kontroling.

Recesija je lahko za vsako podje-
tje priložnost. V času recesije se 
ponavadi na novo premešajo karte v 
vsaki panogi. Čeprav se lahko celo-
tno povpraševanje v panogi zmanj-
ša, se tržni deleži lahko dramatično 
spremenijo. Učinkovita in dobro 
vodena podjetja imajo v takem času 
priložnost za preskok.

Kakšne velike pomoči države večina 
slovenskih podjetij v tem času realno 
ne more pričakovati. Dvigovanje 
povpraševanja s strani države bo 
imelo vpliv predvsem na panoge, kjer 
država to lahko počne. Gre predvsem 
za infrastrukturne projekte, kjer pa 
se bo, na podlagi preteklih izkušenj, 
na novo zaposlovalo oz. ohranilo za-
poslenosti predvsem tujih delavcev 
z vsemi kratkoročnimi in dolgoroč-
nimi posledicami za državo. Izvozno 
usmerjena podjetja pa kakšne velike 
pomoči države ne morejo pričakovati 
oz. bodo učinki na njih bolj pičli.

Izvozna podjetja, podjetja, ki so 
vlečni konj slovenskega gospodar-
stva, bi si tako lahko obetala učinke 
povečanega državnega povpraševa-
nja v tuji državi. 

Vendar smo lahko prepričani, da bodo 
druge države pri pomoči verjetno zelo 

Recesijo obrnite sebi v prid
Mag. Primož Česen, vodja kontrolinga, Iskraemeco Kranj

Primož Če-
sen je vodja 
kontrolinga v 
Iskraemeco 
Kranj. Je tudi 
član sloven-
ske skupine 
Mednarodne-

ga združenja kontrolerjev, ICV, 
Delovna skupina Slovenija.

http://www.crmt.com
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Kontroling mora še močneje prevzeti 
vlogo notranjega svetovalca vodstvu 
podjetja, ker zaradi svojega položaja 

mora tudi postaviti sistem merjenja 
doseganja strateških in letnih ciljev, 
poročanja ter predlaganja ukrepov. 

v podjetju lahko najhitreje zaznava 
odstopanja in lahko hitro reagira s 
predlogi ukrepov ali sprememb.
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Koledar dogodkov za vaš rokovnik

Marec – junij 2009
11. marec – začetek 20. izvedbe Šole kontrolinga®, Hotel Ribno pri Bledu 
18. marec – začetek 21. izvedbe Šole kontrolinga®, Hotel Ribno pri Bledu
več >>>

September 2009
23. september – 7. sestanek ICV- delovne skupne Slovenija
več >>>

24. in 25. september – 9. srečanje kontrolerjev 
več >>>

Kdor se danes ne izobražuje, naza-
duje! Vsak ne more poznati vsega 
o kontrolingu, gotovo pa vsi skupaj 
vemo veliko. Če hočemo vedeti več, 
moramo nadgrajevati svoje znanje 
in izmenjevati izkušnje! In letno 
srečanje kontrolerjev je namenjeno 
prav temu! Zato ne oklevajte!
Napovedi o gospodarski krizi lahko 
beremo praktično v vseh časopisih. 
Kaj se pričakuje od kontrolinga 
v težkih časih? Mogoče že imate 
kakšno idejo, uspešno rešitev, ki bi 
jo radi predstavili svojim kolegom?

Sodelujte na Srečanju kontrolerjev 2009  
s svojim prispevkom!

Razmislite in se prijavite. Prispev-
ke pričakujemo v obliki predsta-
vitve dobre prakse, v obliki odpiranj 
vprašanj, pomembnih za kontroling 
danes in v bodoče, kot rezultate raz-
iskav – doma in v tujini, v podjetjih 
in na fakultetah.

Prispevek prijavite do 16. februar-
ja 2009 po e-pošti
dragica.erculj@crmt.com

Dodatne informacije:
Dragica Erčulj, tel.: 041 964 730

V prijavi nam sporočite:
– Vaše ime in priimek
– Ime in naslov družbe v kateri 

delate, ter vaše delovno mesto 
na katerem delate

– e-poštni naslov, kamor vam naj 
pošiljamo pošto, telefonsko 
številko za klic

– Naslov prispevka
– Cilje, ki jih želite doseči pri 

udeležencih
– Povzetek prispevka oz. seznam 

tem, ki jih boste obravnavali (do 
800 znakov)

http://www.crmt.com
http://www.crmt.com
http://www.kontroling.si/solak/prijavnica.asp?id=31&nid=4
http://www.controllerverein.com/Portret_DS.134400.html
http://www.kontroling.si/solak/prijavnicaSK.asp
mailto:dragica.erculj@crmt.com
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Business Survival Kit
Učinkovito deluje proti prihajajoči �nančni in gospodarski krizi.

Business Survival Kit je varna investicija, pri kateri dobite natanko to, kar potrebujete. Kombinacija  
poslovnega svetovanja, tehnične implementacije in sodobnega orodja prinaša celovito in učinkovito 
rešitev za upravljanje ključnih poslovnih področij.

Učinkovite poslovne odločitve temeljijo na točnih in pravočasnih informacijah.

Na voljo samo v CRMT.

Business Survival Kit je varna investicija, pri kateri dobite natanko to, kar potrebujete. Kombinacija  
poslovnega svetovanja, tehnične implementacije in sodobnega orodja prinaša celovito in učinkovito 
Business Survival Kit je varna investicija, pri kateri dobite natanko to, kar potrebujete. Kombinacija  
poslovnega svetovanja, tehnične implementacije in sodobnega orodja prinaša celovito in učinkovito 

Na voljo samo v CRMT.

CRMT d. o. o. |  Tehnološki park 20  |  SI-1000 Ljubljana

Učinkovite poslovne odločitve temeljijo na točnih in pravočasnih informacijah.

Na voljo samo v CRMT.
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Bodite pripravljeni na priložnost in tveganja, ki vas čakajo.
Business Survival Kit vam omogoča spremljanje ključnih kazalnikov poslovanja, avtomatizacijo postopkov planiranja in izvajanje 
simulacij poslovanja ter s tem preverjanje optimističnih – pa tudi črnih scenarijev. Pomagamo vam vzpostaviti navigacijski sistem, 
s katerim boste hitro poiskali odmike od zastavljenih ciljnih vrednosti kazalnikov in učinkovito analizirali vzroke njihovega nastanka.

© 2008 CRMT d. o. o.
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karakteriziral napak podrejenih, tve-
ga, da si bo njegov nadrejeni mislil, 
da je oseba, ki se upira njegovemu 
načinu dela. Tvega tudi oceno, da je 
nesposoben izpeljati zadano nalogo. 

Učinkovitost ne 
določa plače
Tudi plača ni vedno gonilo učin-
kovitosti. Verjamem, da je plača 
podobnih delovnih mest primarno 
določena na trgu. Povišica ali na-
grada pa je lahko le rezultat uspe-
šnega poslovanja ali proračuna. 
Ponavadi je letni razgovor čas, ko 
nadrejeni naplete zgodbo zaposle-
nemu, zakaj dejansko prejema ta-
kšno plačo. Če je povišica nižja od 
pričakovane, lahko nadrejeni reče: 
»Za višjo povišico moraš narediti to 
in to in to.« Lahko pa reče le: »Jaz 
osebno menim, da si najboljši, ven-
dar mi moji nadrejeni niso odobrili 
povišice zate in naslednje leto bom 
poizkusil ponovno.« 

Z drugimi besedam, na letnih raz-
govorih se vse preveč govori, išče 
resnico, razlaga preteklost, pri tem 

Lahko si mislite, da pretiravam, da 
zvenim klišejsko, ampak res ne vi-
dim nič pozitivnega v letnih razgovo-
rih. Še ena od mnogih že ustaljenih 
praks, ki me muči že nekaj časa. 
Letni razgovori so zame administra-
tivno opravilo nadrejenega, ki ni 
dosti več kot le pretvarjanje nad-
rejenega, da ga skrbi zame. Letni 
razgovori imajo negativen vpliv na 
učinkovitost podjetja, so tudi ovira 
za odprt pogovor z zaposlenimi in 
glavni vzrok nizke morale pri delu. 
Že zavedanje, da letni razgovor 
obstaja, oslabi dnevno komunikacijo 
in timskega duha.

Primarni namen letnih razgovorov 
je pogovor z zaposlenimi o njihovem 
delu, kaj bi morali storiti bolje ali 
drugače. Vendar, če dandanes vpra-
šamo zaposlene za mnenje o letnih 
razgovorih, lahko vidimo, da imajo 
letni razgovori nekakšen negativen 
prizvok. Postali so stalnica, s katero 
nadrejeni ohranja avtoriteto in 
premoč. Prav to pa je popolnoma 
nepotrebno, saj ima nadrejeni moč z 
ali brez letnega razgovora. In sedaj 
vas zanima, če obstaja alternativa. 
Seveda obstaja. Zato vam želim 

Proč z letnimi razgovori
Ubijajo moralo, ustvarjajo slabo klimo v podjetju. In to je šele začetek.
Samuel A. Culbert

Lucija Legan je 
vodja kontro-
linga v CRMT 
d.o.o. Je tudi 
članica sloven-
ske skupine 
Mednarodne-

ga združenja kontrolerjev, ICV, 
Delovna skupina Slovenija.

predstaviti sedem razlogov, ki govo-
rijo proti letnim razgovorom.

Dve osebi, dva načina 
razmišljanja, dva 
načina videnja
Osebi, ki sedita na letnem razgo-
voru, imata vsak svojo predstavo. 
Nadrejeni se želi pogovoriti, kje se 
mora podrejeni izboljšati, medtem 
ko se zaposleni osredotoči na vse 
ostalo, na primer kompenzacije 
delovnega časa, napredovanje na 
delovnem mestu, kariero; nadrejeni 
govori o zamujenih priložnostih, 
omejitvah pri znanju ter odnosih, ki 
bi jih bilo dobro izboljšati, medtem 
ko se zaposleni brani, misleč, da 
se pogaja za plačo. Vse to privede 
do nesoglasij med njima. V naj-
boljšem primeru se razideta, ne da 
bi poslabšala situacijo, vendar so 
ponavadi posledice kasnejše in se 
opazijo pri vsakdanjih odnosih.

V enakem položaju je tudi naš 
nadrejeni proti svojemu nadrejene-
mu. Če bi se on odločil spremeniti 
način letnega razgovora in ne bi več 

Mesta so že okrašena in svetijo v soju luči. Kamor koli pogledam, 
povsod je vrvež, veseli in nasmejani obrazi ter gneča po trgovinah. 
O finančni krizi za enkrat ni ne duha ne sluha. Kamorkoli se obrnem 
vse me spominja na to, da bo kmalu konec leta 2008 in začetek 
novega. Zaključuje se poslovno leto, davčno leto, zaključujejo se 
projekti. Še malo pa se bodo začeli letni razgovori in ravno v tem 
času sem naletela na članek, ki opisuje njihovo problematiko ter 
podaja alternativo. Osebno mi je bil članek zelo všeč, zato ga želim 
predstaviti tudi vam.

Lucija Legan, vodja kontrolinga, CRMT d.o.o.
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pa vse skupaj ni niti malo povezano 
z učinkovitostjo. Tudi če razgovor 
teče v pozitivni smeri, je to bolj zato, 
da nadrejeni pridobiva hvaležnost 
kot pa zato, da ga objektivno oceni.

Objektivnost je 
subjektivnost
Večina od nas meni, da so letni 
razgovori objektivni. Vendar se 
vprašajmo, kolikokrat je rezultat 
razgovora dveh nadrejenih o zapo-
slenem enak? Kolikokrat prideta dva 
nadrejena do enakih zaključkov o 
dosežkih in napakah zaposlenega? 
Razmislite o zelo znanem dejstvu: 
ko ljudje zamenjajo nadrejenega, se 
tudi njihove ocene močno razlikuje-
jo. To je le še en dokaz, da je trditev 
o objektivnem ocenjevanju popolno-
ma zgrešena. 

Še bolj očiten dokaz te absurdnosti 
je, da nadrejeni prilagodijo ocene za-
poslenega na podlagi mnenj ostalih. 
Ta nelogičnost je novodobna modna 
muha, ki se imenuje »360-degree 
feedback« in deluje na principu 
anonimnega zbiranja informacij o 
zaposlenem v podjetju. Z izjavami, 
kot na primer »Ne morem povedati, 
kdo je to dejal« se želi oseba osebno 

oddaljiti od celotne zgodbe, prav 
tako pa je to najlažji način, da ljudje 
preko »g. Anonimneža« dosežejo oz. 
vzpostavijo svoje politične interese, 
ne da bi nadrejeni dvomil v njihovo 
nepristranost in skrite motive.

Koliko časa bo torej še preteklo, 
preden bodo ljudje zares razumeli, 
da se za vsako kritiko zaposlenega 
skriva osebni interes ocenjevalca? 
Moje mnenje je, da bi za objektivno 
oceno moral ocenjevalec najprej 
predstaviti svoje osebne preferen-
ce, čustvene prepreke in trenutne 
motive, da bi bila povratna informa-
cija čim bolj uporabna za tistega, ki 
bi jo potreboval.

Ni univerzalnega načina
Vsak zaposleni ima svojo osebnost, 
prednosti in slabosti, ki se kombi-
nirajo na vsakem koraku, zato da 
maksimalno prispevajo k poslovanju. 
Niti dve osebi karakterno nista 
enaki, saj se plusi in minusi, prido-
bljeni ob rojstvu, kompenzirajo z 
lastnostmi in navadami, ki jih osebe 
razvijejo kasneje.

Na letnem razgovoru naj bi se 
zaposlene merilo po vnaprej pripra-
vljenem seznamu. Zaposleni se zato 
osredotoči na izpolnitev vseh, na 
seznamu zastavljenih ciljev, in ne 
več na kvalitetno opravljanje nalog, 
saj mu zadovoljen šef pomeni več 
kot vse ostalo. Ustvarjanje pozitiv-
nega vtisa namreč pomeni, da te bo 
nadrejeni visoko cenil.

Še slabše je to, da se isti seznam 
uporabi za različne funkcije. Tako 
nadrejeni skrči seznam kazalnikov, po 
katerem bo meril zaposlene in kmalu 
postane slika o določenem zaposle-
nem popolnoma nejasna. Dejansko 
delodajalec na tak način ne more 
dobiti vseh informacij o kvalitetah in 
kompetencah zaposlenega, spoznati 

njegov talent in ga tudi pravilno 
usmeriti. Zavedati se moramo, da 
poznamo več tipov ljudi. Vsak od njih 
ima tudi svojo osebnost oz. kot sem 
že zgoraj napisal, gre za kombinacijo 
prirojenega in kasneje razvitega. In 
recimo, da imamo v podjetju nekoga, 
ki ne pove, da se z nečim ne strinja. 
Ali to pomeni, da bi morali tega za-
poslenega degradirati, ker se izogiba 
konfliktom? Preden pomislimo na to, 
se rajši vprašajmo, ali je naša komu-
nikacija ter komunikacija ljudi okoli 
nas zares tako popolna, da bi o tem 
lahko sodili druge. Ta oseba verjetno 
v očeh vseh deluje kot nekdo, ki slabo 
dela. Če pogledamo celotno zgodbo 
lahko vidimo, da je to le posledica 
nekompatibilnosti različnih osebnosti, 
ki pa nima veliko skupnega z dejan-
sko učinkovitostjo pri delu.

Osebni razvoj je oviran
Verjetno mislite, da je nadrejeni 
najboljša oseba, ki pomaga podre-
jenim, da se izboljšajo oz. razvijejo. 
Vendar ravno zaradi letnih razgovo-
rov temu ni tako. Zakaj?

Prvi razlog za nenaklonjenost je, da 
se zaposleni želi obrniti na neko-
ga, ki bo prepoznal njegov talent, 
razumel njegov način razmišljanja in 
vedel, na kakšen način on sam naj-
bolje deluje. Ljudje namreč zavrača-
jo pomoč tistih, za katere menijo, da 
jih ne morejo voditi v pravo smer. 

Mnogo zaposlenih tudi misli, da 
bodo kaznovani, če bi priznali, da 
potrebujejo pomoč ali dodatno 
izobraževanje. Ravno to pa bi bila 
prava informacija za nadrejenega, 
ki bi mu bila v pomoč pri usmerjanju 
podrejenih na pravo pot. 

Motnje pri timskem delu
Verjetno ste že opazili, da direktorji 
lahko ure in ure v nedogled govorijo 
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o pozitivnem duhu v skupini zaposle-
nih na vseh nivojih organizacije. Ven-
dar se ne zavedajo, da je timsko delo 
najbolj odvisno od odnosa nadrejeni-
podrejeni in ne toliko od zaposlenih 
samih. Letni razgovor seveda ogroža 
ta odnos, ker razgovor teče le v eno 
smer; nadrejeni je zasliševalec, ki je 
usmerjen predvsem v posamezniko-
vo učinkovitost in ne v to, kaj in kako 
bi lahko delali, da bi skupaj boljše in 
bolj učinkovito delovali kot skupina. 

Vse to vodi v neverodostojno vede-
nje dan za dnem, ker se podrejeni 
trudijo zavrteti dejstva in svoj po-
gled v smer, za katero verjamejo, da 
bo šef vesel oz. bo pokazal zadovolj-
stvo. S takim pristopom na razgovo-
ru nadrejeni zagotovo ne bo slišal, 
kaj si podrejeni dejansko misli.

Preprost primer: Na letnem razgo-
voru nadrejeni okara podrejenega, 
ker je zamudil ali ga celo ni bilo 
na sestanku, kar je tudi razlog za 
slabe ocene zaposlenega. Vendar se 
moramo vprašati, če ne stoji za tem 
kaj osebnega, nekaj česar zaposleni 
ne želi razlagati naglas. Lahko, da je 
moral po svojega sina na policijsko 
postajo ali kaj podobnega. In zakaj 
ne pove? Ker enostavno nadrejene-
mu ne zaupa. Ali se v tem primeru 
nadrejeni vpraša, kaj bi moral nare-
diti za vzpostavitev manjkajočega 
zaupanja? Največkrat ne. Ponavadi si 
misli: tisti, ki bo želel, bo že prišel do 
njega. In tako imamo začaran krog. 

Nemoralnost 
upravičevanja izboljšav 
Ne verjamem, da letna plača in letni 
razgovori vodijo do izboljšanja vzdušja 
v organizaciji, ko pa je jasno, da vse 
skupaj pelje le še v slabšo klimo. 
Namesto spodbujanja posameznikov, 
letni razgovori vodijo v okolje brez 
navdiha in povzročajo cinizem. Name-

sto stimulativnega okolja se zaposleni 
znajdejo v okolju, kjer si vsak zase 
dela varnostno kopijo vseh aktivnosti, 
ki jih je naredil, za morebitno kasnej-
še dokazovanje in zagovarjanje. Po 
domače povedano, vsi delajo tako, da 
si »zaščitijo hrbet«. Namesto spod-
bujanja neposrednosti, poštenosti in 
iskrenosti je okolje vse bolj neiskreno.

Končni rezultat je negodovanje med 
zaposlenimi. Razmislimo, če gre 
za delniško družbo, bo posledično 
padla tudi cena delnic. Če pa je 
podjetje državno, je ta čas, ki bi ga 
lahko učinkovito porabili za javno 
dobro, preprosto izgubljen. In vse, 
česar se udeleženi v takem procesu 
nauči, je le kako preživeti in ne kako 
se osebno razviti.

Alternativa?
Alternativa letnim razgovorom so 
večkratni in medletni periodični 
razvojni pogovori. Poslanstvo nadre-
jenih je, da vodijo, usmerjajo, učijo, 
nadzirajo, torej skrbijo, da bi zapo-
sleni lahko delovali čim boljše. Zato 
pravim, da je potrebno s podrejenimi 
odgovorno ravnati, saj bo le tako 
delo kvalitetno opravljeno. Hudo mi 
je, ko poslušam zgodbe o zaposlenih, 
ki jim je spodletelo in so bili odpu-
ščeni; pri tem pa njihovi nadrejeni, 
katerih naloga je bila zagotoviti oz. 
spodbuditi njihovo učinkovitost, 
napredujejo in dobivajo boljšo plačo.

Z medletnimi razvojnimi pogovori bi 
reševali tekoče probleme in jih ne 
ustvarjali. Pridobili bi zaupanje. Za 
razliko od letnih razgovorov, kjer nad-
rejeni govori o zadevah, ki so se že 
zgodile in jih ni več mogoče popravi-
ti, bi z medletnimi pogovori ustvarjali 
dobro klimo in, predvsem, reševali bi 
probleme, še preden bi nastali.

Medletni razvojni pogovor je 
fokusiran na prihodnost in odnose: 

Kaj lahko zaposleni še naredi, da bi 
vsi skupaj bolje delovali? Razgovor 
ni samo enkrat letno; razgovor bi 
moral biti večkrat oz. vsakič ko 
nadrejeni ali zaposleni začuti, da gre 
nekaj narobe. 

Realistično oceno posameznika bi 
tako dobili z zamenjavo seznama z 
raziskavo zaposlenega. Torej spra-
šujte, sprašujte, sprašujte oz. komu-
nikacija, komunikacija, komunikacija. 
Razvojni pogovor se za razliko od 
letnega razgovora ne začne s tem, 
kako nas nadrejeni vidi in kako se je 
odločil glede nas. Medletni pogovori 
delujejo po principu, da oba sogo-
vornika odgovorita na vprašanje: 
»Kdo sem jaz in kaj še lahko izvem o 
svojem sogovorniku, da na podlagi 
zbranih informacij izberem najboljšo 
pot za oba, da bova skupaj delova-
la čim bolj učinkovito?«. Rezultat 
pogovora lahko vidite že med samim 
pogovorom, ko se oseba odloči 
spremeniti in razviti. Vodilnim so pri 
tem lahko v pomoč naslednja vpra-
šanja: »Ali je to najboljše kar lahko 
narediš?«, »Kako boš to naredil?« in 
»Natančno mi povej, kje in kako ti 
lahko pomagam«?

Nekateri med vami se boste vprašali, 
kako pripraviti podlago za odpušča-
nje, če bomo odpravili letne razgovo-
re? Nasvet: znebite se letnih razgovo-
rov in videli boste, da bodo ljudje tudi 
za to našli bolj neposredne poti.

Z zamenjavo letnih razgovorov za 
medletne pogovore pridemo do 
neposrednih pogovorov in urejenih 
odnosov. Ljudje se zbližajo, saj bo 
pogovor stekel v smeri, »kaj so 
naredili, da je bil končni rezultat 
dela tako dober«. Dolžnost vo-
dilnega je, da najde pot, da tudi 
nepopolni posameznik dobro dela 
in ne da prepričuje zaposlenega, 
da nekaj dela tako hudo narobe, 
da mora svoje napake odpraviti. To 
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bo vodilo le v neproduktivno igro, 
obrambno obnašanje in politično 
zabadanje v hrbet.

Obstaja veliko vodilnih, ki bi radi 
spremenili igro, vendar se počutijo 
zvezane, nemočne zaradi utečenih 
navad, ki trajajo že leta in leta. Kljub 

vsemu pa trdno verjamem: če bi 
imeli možnost, bi nov način osvo-
jili hitro, saj jim daje ravno toliko 
avtoritete kot prejšnji, temelji pa na 
zaupanju in ne ustrahovanju.

V mislih imejte, da izboljšanje 
predstavlja odgovornost za 

vsakega posameznika. Izboljšate 
lahko le sami sebe. Najboljše, kar 
lahko storite za druge je, da z njimi 
razvijete odnos, ki bo temeljil na 
zaupanju, kjer bo zaposleni prejel 
povratno informacijo o svojem 
delu in tudi brez skrbi prosil za 
pomoč.

Novice

Mednarodno združenje kontrolerjev
Delovna skupina Slovenija: 
pridružite se nam na enem od prihodnjih sestankov

V društvo vabimo vse, ki jih zanima 
področje kontrolinga, delo in članstvo 
v delovni skupini, ki čutijo potrebo 
po takem vzajemnem sodelovanju in 
organiziranem druženju, ki želijo svoje 
znanje in dobro prakso posredovati 
svojim kolegom, izmenjati izkušnje, 
z novim znanjem obogatiti sebe in 
svoje kolege – pridružite se nam na 
enem od prihodnjih sestankov.
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 vodji 
slovenske skupine 
dragica.erculj@crmt.com

Informacije o dogajanju v skupini 
in okoli nje si lahko preberete na 
spletni strani 
http://www.controllerverein.
com/International_Controller_
Association.134242.html?

V rubriki termini so objavljeni datumi 
sestankov slovenske skupine. Pridite 
in sami presodite, ali so taka druže-
nja koristna!

Informacije o aktivnostih v združenju 
kontrolerjev v različnih evropskih 
skupinah si lahko preberete na 
spletni strani združenja 
http://www.controllerverein.de/

Ob izbiri ustreznega jezika, lahko 
dogodke posamezne delovne skupine 
preberete v domačem jeziku posame-
zne skupine; tudi slovenska skupina 
ime informacije v slovenskem jeziku.
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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
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 sem na osnovi bogatih izkušenj in novih znanj predavateljev, 
pridobil dodatna znanja na področju uporabe novih orodij, novih kazalni-
kov, načina priprave in posredovanja kontrolinških 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 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
1. Osnove kontrolinga in obvladovanja stroškov 11.–13. marec 2009
2. Poslovni izid po profitnih centrih 15.–17. april 2009
3. Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah 13.–15. maj 2009
4. Projekt uvedbe kontrolinga in njegova nadgradnja 10.–12. junij 2009

Termini 21. izvedbe
1. Osnove kontrolinga in obvladovanja stroškov 18.–20. marec 2009
2. Poslovni izid po profitnih centrih 22.–24. april 2009
3. Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah 20.–22. maj 2009
4. Projekt uvedbe kontrolinga in njegova nadgradnja 17.–19. junij 2009

Šola za usposabljanje kontrolerjev®

http://www.crmt.com
http://www.crmt.com
mailto:info@kontroling.si
http://www.crmt.com
http://www.kontroling.si/solak/index.asp
mailto:info@kontroling.si
http://www.kontroling.si/solak/index.asp
http://www.kontroling.si/solak/index.asp

