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KONTROLERJEV GLASNIK
Spoštovane bralke in bralci, spoštovani kontrolerji in kontrolerke, 

Ob zaključku starega leta se Vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje, zaupanje in 
zvestobo. V prihajajočem letu pa Vam želimo obilo zdravja, uspehov in osebne sreče.

Dragica Erčulj

Ne glejte nazaj! Ker se vam zdi lepše, kot takrat, ko je bilo. 
Ne glejte naprej! Ker vse vam zdi se ljubše, kot bo takrat, ko se zgodilo bo.
Zavedajte se sedanjosti! 
Zaželim Vam le to, da dobro vse, kar vas čaka v prihodnosti, skupaj z Vami gre.

SREČNO 2011!

 � Srečanje kontrolerjev 2010: Dotik prihodnosti
Dragica Erčulj, CRMT d.o.o. >>>

 � Vloga kontrolerjev se bo po krizi dramatično spremenila 
Intervju z g. Siegfriedom  Gänßlenom >>>

 � ICV – International Controller Verein
Informacije društva kontrolerjev >>>

 � Proces planiranja v podjetju Akrapovič
Tomaž Slana, Akrapovič d.d. >>>

 � Model kontrolinga projektov na področju gradnje industrijskih objektov – zasnova 
modela
Jožica Slatinek in Dr. Sani Bašič, Esotech d.d. >>>

 � Management poslovnih procesov in merjenje uspešnosti
Doc. Dr. Peter Trkman, prof. Dr. Andrej Kovačič,  EF Ljubljana >>>

 � Razmišljajmo konstruktivno
Mag. Nastja Mulej, New Moment >>>

 � Šola kontrolinga 2011
Izobraževanje je modra odločitev >>>

 � Koledar dogodkov
Novosti in informacije za vaš rokovnik >>>

Vsebina
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Jubilejno, 10. Srečanje kontrolerjev, je bilo tokrat 
v Ljubljani, svetovni prestolnici knjige! Konferen-
ca je v teh letih postala osrednji dogodek in stanovsko 
srečanje za kontrolerje v Sloveniji in izven njenih meja. 
Vsako leto se je udeleži tako med udeleženci, kot med 
predavatelji vedno več managerjev, informatikov in 
akademikov, iz Slovenije in tujine.
Prvo srečanje kontrolerjev je bilo leta 1999, v organi-
zaciji podjetja ORGOS in na pobudo (žal že pokojnega) 
dr. Franca Križaja. Spremembe so naša stalnica, radi 
ponavljamo in spremljale so tudi letno srečanje kontro-
lerjev; organizatorji so se menjali, a konferenca je živela 
in preživela!

V teh 10-ih letih se je marskaj spremenilo, kontroling se 
je razvil v samostojno funkcijo, ki v podjetjih igra izje-
mno pomembno vlogo. Ob organizaciji prvega srečanja 
kontrolerjev leta 1999, je bil razvoj kontrolinga v Sloveniji 
še na začetku in struktura udeležencev konference je 
bila precej drugačna od današnje. Takrat je bil kontroling 
za nekatere zgolj moderna beseda, marsikdo z njo ni 
vedel kaj početi; nekateri so želeli imeti kontroling, ker 
je beseda »lepo zvenela« in je obetala nekaj novega. 
Najprej so se s kontrolingom soočili v podjetjih, kjer so 
imeli tuje lastnike, nato, a zelo počasi, pa si je kontroling 
utiral pot tudi v druga podjetja v Sloveniji. Od marca 
2008 v Sloveniji deluje tudi društvo kontrolerjev in sicer 
kot Delovna skupina Slovenija v okviru ICV – Internatio-
naler Controller Verein e.V. 
Razvoj dejavnosti kontrolinga je za vsako organizacijo 
izrednega pomena, saj spada kontroling med najpo-
membnejša orodja učinkovitega vodenja. A uvelja-
vljanje dejavnosti kontrolinga ni odvisno samo od 
njegovih nosilcev (kontrolerjev), v veliki meri zavisi tudi 
od uporabnikov te dejavnosti (managerjev). Naloga 
kontrolinga je, da pravočasno zaznava signale, uspe-
šno premaguje izzive in v čim večji meri predvideva in 
izkorišča priložnosti, ki se pojavijo. V uspešnih podje-
tjih je kontroling vpet v celovito podporo upravljanja 
učinkovitosti poslovanja (Corporate Performance 
Management) in kontrolerji kot poslovni partnerji ma-
nagerjev igrajo pri tem pomembno vlogo. Učinkovita 

podjetja so zato tudi močno vezana na informacijske 
tehnologije, le da so tokrat v ospredju poslovne rešitve 
in ne le tehnologija. 
Moto letošnje konference je bil DOTIK PRIHODNO-
STI, kajti prav usmerjenost v prihodnost je temeljna 
značilnost kontrolinga. Na srečanju so sodelovali številni 
predavatelji iz Slovenije in iz tujine. 
V uvodnem govoru nas je pozdravil g. Siegfried 
Gänßlen, CEO – izvršni direktor podjetja Hansgrohe 
AG, Nemčija. G. Gänßlen je tudi CEO – izvršni direktor 
mednarodnega združenja kontrolerjev/ICV). V svojem 
predavanju nam je pojasnil, zakaj je kontrolerjeva pot 
prava pot in načine, ki vodijo k uspehu. 
Kako pomembna je na poti k odličnosti kultura podjetja, 
njegove vrednote, izjemno znanje, izkušnje in človeški 
potencial ter kakšna je pri tem vloga kontrolinga, je na 
primeru svojega podjetja povedal Franci Pliberšek, 
direktor podjetja MIK Celje. 
V preteklih letih smo bili priča razvoju kontrolinga v 
gospodarstvu, v zadnjem času pa se filozofija kontro-
linga vztrajno uveljavlja tudi v neprofitnih organizacijah 
in javni upravi. Mag.Denis Petrović, svetovalec v 
podjetju Contrast iz Avstrije je razložil pozitivne učinke 
planiranja na osnovi rezultatov v javnih upravi, Mag. 
Špela Režun, pomočnica direktorice v VDC Zagorje pa 
je povezala kontroling s sistemom kakovosti. Prikazala 
nam je učinke delovanja kontrolinga na okrepitev imun-
skega sistema organizacije in nujnost uvedbe kontrolinga 
v neprofitnih sferah.
Dramatične spremembe v gospodarstvu nujno vplivajo 
tudi na vlogo funkcijskih vodij, npr. fokus aktivnosti 
finančnega managerja se seli iz čisto finančnih v celovito 
poslovne aktivnosti. Kakšne ukrepe zahtevajo v podje-
tju take spremembe nam je razložil Frigyes Endersz, 
senior consultant, IFUA Horváth & Partners Kft.

Popoldanska predavanja so bila namenjena »kontrolingu 
v praksi«. Udeleženci so lahko izbirali med dvema sekci-
jama, kjer so predavatelji predstavili konkretne primere 
dobrih praks iz svojih podjetij: 

 Jožica Slatinek je prikazala prednosti vodenja 
projektov s kontrolingom v podjetju Esotech
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P.S.: foto utrinki srečanja2010 http://www.crmt.com/
si/7/49/10-Srecanje-kontrolerjev-Dotik-prihodnosti

 Tomaž Slana je govoril o resničnih učinkih planira-
nja v podjetju Akrapovič, ker plan predstavlja zavezo 
vseh akterjev v planskem procesu

 Sergej Steržaj je pojasnil prednosti uvedbe učinko-
vitega informacijskega sistema Tagetik za podporo 
planiranja in konsolidacije v Skupini MK

 Patricija Mijač je vzpodbudila ljudi k razpravi, ko 
je odprla zanimivo in nikoli končano temo kaskadi-
ranja ciljev in prepoznavanja poslovnih procesov na 
primeru podjetja Etol.

 Jasmina Očko, gostja iz Zagreba, je v svojem pre-
davanju opozorila na to, da intuicija in pronicljivost 
managerjev več ne zadoščata, ne glede na njihovo 
izkušenost. In prave odgovore jim lahko da kontro-
ling, ki temelji na znanju in strokovnosti. 

Večer prvega dne je bil ob namenjen prijetnemu druženju 
in izmenjavi izkušenj, letos je bil obarvan bolj športno; 
udeleženci so se pomerili v bowlingu in izmenjali izkušnje 
tudi na tem področju. Po razglasitvi zmagovalne ekipe in 
najboljšega igralca ter podelitvi nagrad, se je druženje 
ob hrani in pijači nadaljevalo še pozno v noč.

Prva tema naslednji dan so bili poslovni procesi. Številna 
podjetja se odločajo za prenovo poslovanja in uvajanje 
managementa poslovnih procesov, pri tem pa dostikrat 
ni jasno, kaj sploh želijo s tem doseči. Dr.Peter Trkman, 
docent za poslovno informatiko na EF v Ljubljani je v 
svojem predavanju predstavil vlogo managementa po-
slovnih procesov ter ključne dejavnike uspeha za njegovo 
uspešno uporabo. 
Management poslovnih procesov, posledično pa raciona-
lizacija le-teh, posega v vsa področja poslovanja in v vse 
poslovne funkcije, tudi v kontroling. Večkrat uporabljen 
rek pravi: Upravljamo lahko le tisto, kar lahko merimo! 
Kateri so procesi v kontrolingu in kaj je njihov cilj je bila 
tema mojega predavanja (o.p. Dragica Erčulj, vodja 
Šole kontrolinga).
Mag.Branko Greganovič, izvršni partner podjetja 
Strateks, je v svojem predavanju zelo nazorno opozoril 
na ključne ovire v razvoju sodobnega kontrolinškega 
sistema; skrivajo se v trikotniku med splošnim manage-
mentom, tradicionalnim računovodstvom in informacijsko 
tehnologijo.
Poročanje in oblikovanje poročil vzame kontrolerjem 
veliko časa. Matej Petrovčič, izvršni direktor OE za 
tehnološke rešitve v podjetju CRMT, nas je seznanil s 

smernicami vizualizacije podatkov od osnovnih tabel in 
grafikonov do naprednih vizualizacijskih tehnik, prikazal 
pa je tudi primere dobre prakse in udeležencem pripravil 
nekaj konkretnih in koristnih napotkov za pripravo poročil.
V zaključnem predavanju nas je mag.Nastja Mulej 
iz podjetja New Moment, edina licencirana trenerka v 
Sloveniji, popeljala v svet alternativnega razmišljanja 
s tehnikami Šest klobukov razmišljanja in Lateralno 
razmišljanje, kot jih je razvil dr. Edward de Bono. Za 
kontrolerje je še kako pomembno, da izbiramo nove poti 
in pogledamo stvari iz različnih zornih kotov. 

Misel ob zaključku 
letošnjega srečanja?
Razmere v gospodarstvu dandanes vplivajo tudi na 
kontroling in kontrolerjevo vsakdanjo prakso. Veliko 
smo slišali o proaktivnosti kontrolerjev! Ni dovolj, da 
so kontrolerji kreativni, torej, da o stvareh razmišljajo, 
biti morajo inovativni, kar pomeni akcijo, naloge je treba 
izpeljati in zaključiti! Ni dovolj, da hitro odreagirajo na 
spremembe, treba jih je vnaprej predvideti. In najboljši 
način predvidevanja prihodnosti je, če jo sami kreiramo! 
In kreiranje prihodnosti sodi v delokrog kontrolerjev! 

Na tem mestu bi se rada še enkrat zahvalila vsem preda-
vateljem in moderatorjem, ki so s svojimi prispevki obli-
kovali program letošnjega srečanja, pa tudi sponzorjem: 
Internationaller Controller Verein iz Nemčije in Združenje 
Manager iz Ljubljane. 

Nekateri predavatelji so se ljubeznivo odzvali mojemu 
povabilu, da svoja predavanja predstavijo tudi v Kontro-
lerjevem glasniku. NJihove članke lahko preberete v tej 
in prihodnjih številkah. 

Odzivi prisotnih na konferenci in po njej so zelo vzpodbu-
dni; večina je zatrjevala, da naslednje leto zagotovo spet 
pridejo! Zato, nasvidenje 29.–30.septembra 2011.

Dragica Erčulj, 
Programski vodja 
konference Srečanja kontrolerjev

Organizator 10. srečanja kontrolerjev.
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Siegfried Gänßlen je svojo bogato kariero začel kot 
direktor manjšega podjetja v Nemčiji. Želja po novih 
znanjih in izpopolnjevanju ga je popeljala tudi v tujino, k 
velikim mednarodnim korporacijam, kjer je, kot pravi, na-
bral največ koristnih izkušenj. Zaposlen je bil v Avstraliji, 
delal je tudi za podjetja Price Waterhouse, The Cooper 
Group in Karl Dungs. Od leta 1994 je zaposlen pri nem-
škem proizvajalcu kopalniške opreme Hansgrohe, kjer 
je delal na različnih vodstvenih položajih, večinoma na 
področju kontrolinga in financ, trenutno opravlja funkcijo 
izvršnega direktorja. Hkrati pa je tudi predsednik Med-
narodnega združenja kontrolerjev (ICV – Internationaler 
Controller Verein).

Z njim smo se pogovarjali na 10. srečanju kontrolerjev 
22. in 23. septembra v Ljubljani. Pogovarjali smo se o 
trenutni krizi, vlogi kontrolinga v njej ter o prihodnosti, za 
katero verjame, da bo prinesla še veliko novih kriz.

Na začetku se ne moremo izogniti vprašanju o 
krizi. Kakšno vlogo je imel kontroling v krizi? Se 
vam zdi, da bi lahko reagiral hitreje, in če bi, bi se 
morda lahko izognili tako veliki finančni krizi?
Lahko povem, da so kontrolerji povečini reagirali pre-
pozno. Ne samo kontrolerji, tudi drugi so bili prepozni. 
Znamenja, da se bliža kriza, so bila vidna. Če govorim 
za svoje podjetje, smo že zgodaj opazili težave v Španiji 
in Veliki Britaniji, vendar smo tudi mi nekoliko zamudili. 
Razlog je bil predvsem v tem, da je bilo preveč ljudi v t. 
i. coni udobja, ki so mislili, da bo vse skupaj minilo brez 
večjih težav. Zdi se mi, da bodo morali biti v prihodnosti 
kontrolerji in menedžment bolj pozorni. Kontrolerji bodo 

Vloga kontrolerjev se bo po krizi dramatično 
spremenila
Intervju pripravil: Jaka Žorž, Jares d.o.o.

morali biti predvsem bolj odločni in direktorje že dovolj 
zgodaj opozoriti na morebitne težave. Verjamem, da se 
bodo krize v prihodnosti še pojavljale, morda v manjšem 
ali pa celo v večjem obsegu. Svet se razvija z veliko hi-
trostjo, poglejte samo nove trge, katerih rast je izjemna. 
Prej je veljalo, da so se nove ideje in inovacije pojavljale 
na vsakih deset let, danes se pojavljajo praktično vsako 
leto in to bo v prihodnosti zaznamovalo delo kontrolerjev. 
Ti morajo biti vedno pripravljeni, saj ne vemo, kdaj se bo 
pojavila nova kriza. Novi trgi, kot so Indija, Kitajska in 
Brazilija, so zelo nepredvidljivi. To predstavlja izziv kontro-
lerjem in menedžmentu, ki bodo morali biti bolj pozorni.

Torej, z vidika kontrolerjev, katere napake so bile 
po vašem mnenju storjene v pričujoči krizi?
Kot sem že omenil, reakcije so bile prepozne in premalo 
odločne. Problem je tudi ta, da v podjetjih včasih določe-
ni projekti dobivajo prioriteto, čeprav na ta način podje-
tja krenejo iz začrtane poti. Prav zaradi tega se znižajo 
vlaganja v inovacije, marketing in celo osebje, kar pa se 
na dolgi rok ne izplača. Če prenehamo z vlaganji v inova-
cije, izgubimo svojo prednost. Kontroler si mora postaviti 
določene prioritete.Tudi v krizi se še vedno lahko troši 
denar za marketing in v proizvodnji se lahko kupujejo 
nove naprave, vendar ni treba izbrati najprestižnejših. 
Še vedno lahko izberemo dobre stroje, ne pa več najbolj-
ših. Tudi pri inovacijah si je treba postaviti prioritete in 
inovirati tam, kjer je to res nujno potrebno.

Kakšen je torej odgovor kotrolinga v času krize – 
v času globalne krize in v trenutkih krize posame-
znega podjetja?
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Mislim, da bi morali ukrepati podobno kot z našim tele-
som, kadar je predebelo. Tudi podjetje mora »shujšati« 
(vitki management). Če izgubi podjetje do 70 % naročil, 
mora izgubiti na »teži«, ne pa si zato »odrezati noge«. 
Biti moramo bolj fleksibilni, kar ne pomeni fleksibilnosti 
pri odpuščanju in zaposlovanju delavcev, ampak fleksibil-
nost pri delovnih procesih. Če na primer podjetje spozna, 
da lahko za določen del proizvodnje ali storitev poišče 
cenejše zunanje izvajanje, se odloči za ta način izvajanja 
določenega procesa.

Veliko podjetij je uporabilo takšno taktiko, pa se 
ni izšlo po načrtih …
Da, žal se veliko takšnih stvari zgodi brez pravega 
razmisleka. Skrivnost je predvsem v tem, da se morata 
menedžment in kontroling vprašati, ali lahko ob nekate-
rih zmanjšanjih še vedno opravljamo svoje delo učin-
kovito in ustrezno reagiramo tudi takrat, ko se naročila 
povečajo. V našem podjetju smo se najprej vprašali, na 
katerih področjih lahko delujemo bolj fleksibilno. Pri tem 
je dobro, da smo pazljivi, saj ne moremo denimo poiskati 
zunanjega izvajalca IT storitev, če so te storitve jedro 
naše dejavnosti. Menim, da lahko predvsem pri storitvah 
poiščemo kakovostne zunanje izvajalce, ki pa jih mora 
izobraziti nekdo, ki prihaja iz matičnega podjetja. Pozorni 
moramo biti na to, da vodstvo sprejema odločitve, ki se 
izplačajo na dolgi rok. Vse mora imeti smisel, biti mora 
dobro za podjetje. Iskati je treba tudi nove dobre rešitve, 
ki nam jih lahko ponudijo tudi naši zaposleni, ne samo 
menedžment. Zato se moramo pogovarjati z njimi, saj so 
oni tisti, ki ustvarjajo produkt ali storitev in lahko najdejo 
uporabne rešitve. To smo storili tudi v podjetju Hansgro-
he, kar nam je pomagalo pred in med krizo. Verjamemo, 
da bo tako tudi po njej. Mislim, da smo se v Evropi 
odrezali kar dobro, ker nismo preveč hiteli z brezglavim 
odpuščanjem in nižanjem stroškov.

Menite, da se bo vloga kotrolinga v podjetjih po 
krizi spremenila?
Se je že spremenila, dramatično. V prihodnosti bo 
vloga kontrolerjev narasla. Ti ne bodo več samo 
poročevalci. Kontrolerji morajo gledati na stvar širše 
in opozarjati vodilne, če podjetje ne sledi začrtanim 
poslovnim ciljem. Če si podjetje zastavi kot cilj nek 
določen tržni delež na Kitajskem, mora kontroler 
prisluhniti različnim zahtevam posameznih oddelkov v 
podjetju, ki za uresničitev cilja potrebujejo določena 
sredstva. Takrat je treba sklepati kompromise, ki so 
v okviru finančnih zmogljivosti podjetja in omogočajo 
zastavljene cilje. Glavna vloga kontrolinga je, da poma-
ga menedžmentu premostiti te ovire, čeprav to včasih 
traja precej časa.

Verjamete, da je kontroling lahko v podjetju 
učinkovit tudi na drugih področjih, se pravi ne 
samo pri menedžmentu, ampak tudi v posameznih 
oddelkih kot so kadrovske službe, prodaja …
Vsekakor. Treba je imeti znanje in razumeti zaposle-
ne z drugih področij. Na primer, pri nas kontrolerji, ki 
nadzorujejo oddelek prodaje, niso v pisarni z ostalimi 
kotrolerji, ampak se nahajajo v pisarni oddelka za pro-
dajo. Sodelujejo tudi pri njihovem delu in se udeležujejo 
njihovih aktivnosti izven podjetja, da bi na ta način 
kar najbolje poznali naravo dela v prodaji in njihove 
potrebe. Podobno velja tudi za proizvodnjo. Kontroler 
je prisoten tudi tam. Imamo tudi poseben program 
usposabljanja za ljudi, ki se zaposlijo pri nas. V tem 
času morajo delati v vseh naših oddelkih po en mesec, 
da se seznanijo z naravo dela posameznega oddelka in 
podjetja kot celote. To je nujno. Verjemite mi, da potem 
tudi drugi zaposleni bolje razumejo kontrolerja, ko on 
razume njih. Ko sedi z njimi v menzi, se z njimi spozna 
in ni le nekdo, ki sedi v svoji pisarni in premleva neke 
številke.

Kako vidite relacijo menedžment – kontroling  
danes? Ali menedžerji po krizi bolj prisluhnejo 
kontrolerjem, jim zaupajo, se bolj odločajo na 
podlagi njihovih opozoril?
Na vsa vprašanja lahko odgovorim le pritrdilno. 

Ali je vloga kontrolinga v podjetjih različna v EU, 
Aziji?
Seveda, razlike so zelo velike. Ena izmed večjih nemških 
univerz je na to temo naredila veliko študijo. Iz mojih 
izkušenj vam lahko povem, kakšne so te razlike. Pri ame-
riškem je veliko več slikovitih predstavitev, velikokrat se 
uporablja fraza »no problem«, čeprav mi vemo, da težava 
obstaja in da je precej resna. Na Kitajskem so zelo željni 
novih znanj, pojavlja pa se problem, ker kontroling tam 
nima nobene tradicije. Te stvari so tam še v povojih. V 
Indiji velikokrat prihaja do konflikta, saj je podjetje veliko 
bolj družinsko orientirano. Stari oče je vodja družine in 
tudi podjetja, nihče pa ne more delati proti njemu. To pa 
je velik problem za kontrolerje, saj ne smejo priti v kon-
flikt s svojim menedžerjem. Njihova opozorila so lahko 
preslišana. Prihaja do konflikta vlog in tako je treba tudi 
delovati. Kontroler je tam bolj svetovalec.

Katera so najpogostejša orodja, ki jih kontroler 
uporablja pri svojem delu?
Lahko bi na dolgo in široko govorili o vseh razpoložljivih 
orodjih, ki jih kotrolerjem ponujajo strokovnjaki s področja 
IT, toda sam menim, da so najbolj pomembne osebnostne 
veščine. Kontroler mora biti zanesljiv, znati navezati stike, 
izkazati svoje spretnosti in predvsem pridobiti zaupanje 
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sodelavcev. Trdno mora zastopati svoja stališča. Bi mi vi 
zaupali, če bi nenehno spreminjal svoje mnenje?

Vi torej postavljate osebnostne veščine pred 
tehnološkimi orodji, čeprav njihovega pomena 
vendarle ne gre zanemariti …
Seveda, brez IT v kontrolingu ne gre. Z njim opravimo 
osnovne izračune, od tu dalje pa so pomembne pred-
vsem osebnostne veščine.

Kaj bi svetovali slovenskim kontrolerjem, da bi 
izboljšali svoje delo?
V Sloveniji ste še v zgodnji fazi razvoja kotrolinga, ki je 
že našel svoje vidno mesto v podjetjih v Nemčiji, Švici, 
na Nizozemskem in drugod v Zahodni Evropi. Prednost za 
slovenske kontrolerje je predvsem v tem, da se lahko hitro 
priučijo naših znanj, ki smo jih dolga leta razvijali. Mi smo 
za razvoj določenega procesa pri kontrolingu potrebovali 
deset let, slovenski kontrolerji jih lahko na podlagi naših 
izkušenj sedaj uveljavijo v dveh letih. Prednost kontrolerja 
je predvsem v tem, da lahko pomaga tudi proizvodnji ali 
prodaji, da še bolje opravita svoje delo. Veliko kontrolerjev 
si ne upa delati v proizvodnji, kjer je vroče, umazano in 
težko delo. Jaz pa menim, da si ravno na ta način lahko 
pridobijo zaupanje v svoje lastno delo. Vem, da imate v 
Sloveniji zelo dobre izobraževalne ustanove, sedaj je treba 
hitro skočiti naprej. Po eni strani je potreben tudi čas, da 
se razvije ustrezna kultura v podjetjih in da bodo kontro-
lerji našli svoje mesto v podjetju. Tudi najboljši kontroler 
na svetu ne pomaga, če ga v podjetju ne razumejo. In to 
je za kontrolerje lahko tudi velik izziv.

Še zadnje vprašanje o današnjem dogodku. Kakšni 
se vam zdijo tovrstni dogodki? So koristni za izme-
njavo dobrih praks pri kontrolingu v Sloveniji?
Vsekakor. Pomembno se je družiti na tovrstnih konfe-
rencah in srečanjih in izmenjati mnenja, razpravljati o 
problemih ter predstaviti lastne izkušnje. Sam sem želel 
opozoriti predvsem na to, da je treba gledati v priho-
dnost. Za slovenske kontrolerje bo precej lažje, saj se 
bodo lahko na podlagi naših znanj hitreje naučili veščin 
kontrolinga in jih tudi s pridom uporabili v svojih podjetjih 
glede na potrebe vsakega izmed njih. 

Internationaler Controller Verein e.V (ICV) je med-
narodno združenje kontrolerjev, ki je bilo ustanovljeno 
leta 1975 v Nemčiji, nato pa se je hitro razširilo po vsej 
Evropi in danes šteje že preko 6000 članov. V združenju 
sodelujejo in delujejo ljudje, ki jih to področje zanima, 
širijo idejo in uporabo kontrolinga, izmenjujejo izkušnje 
ter utrjujejo kontrolerjevo poslanstvo. V okviru združenja 

danes deluje preko 70 delovnih skupin (področnih ali 
funkcionalnih) v različnih državah in po vsej Evropi.

Več informacij o delovanju združenja lahko prejmete 
pri Dragici Erčulj, ki je regionalni vodja ICV za področje 
Centralne in južne Evrope in vodja Delovne skupine 
Slovenija, email: dragica.erculj@crmt.com
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Povzetek
Planiranje je prav gotovo najpomembnejše področje s 
katerim se ukvarja oddelek kontrolinga v vsakem pod-
jetju. Vsem, ki so imeli priložnost uvajati kontroling v 
različna podjetja, so poznane začetne težave in vprašanja 
povezana z »ne-potrebo« po planiranju. Proces planiranja 
v podjetju Akrapovič d.d. je prikazan »od zgoraj navzdol« 
in seveda tudi »od spodaj navzgor«, hkrati pa skuša opo-
zoriti na številne dileme:

 ali je planiranje problem in ali je sploh potrebno (če 
ne uspete planirati pravzaprav planirate neuspeh),

 kdaj začeti nov planski ciklus in kdaj ga zaključiti (pla-
niranje se začne pre-zgodaj, traja pre-dolgo, konča 
se pre-pozno),

 planiranje = temeljna aktivnost managerja in vodenja 
s cilji,

 odgovornost za cilje/planiranje in
 PLAN = ZAVEZA vseh v planskem procesu (od top-

managmenta do zadnjega po hierarhiji v planskem 
procesu).

Hkrati z odpiranjem gornjih dilem je prikazan proces pla-
niranja z različnih vidikov: od začetka/rokovnika planiranja 
do konca (Poslovne konference), od strateškega planira-
nja, izoblikovanja »vizije« in »misije/poslanstva« podjetja, 
do produktnega, prodajnega in proizvodnega plana. Na 
slednje se naslonijo nabavni, HR in na koncu še finančni 
plan podjetja. S Poslovno konferenco je plan »dopolnjen«, 
cilji podjetja postanejo »Zaveza«. 

Uvedba planiranja v podjetje 
– težave in napredek
»Če ne napreduješ, nazaduješ.« (latinski pregovor)

V trenutno nepredvidljivem in stalno spreminjajočem 
se okolju je boj za obstanek vseh podjetij neusmiljen, 
tudi krut. Uspešno dolgoročno poslovanje podjetja je 
odvisno predvsem od tega, kako hitro se je sposobno 
prilagoditi novim razmeram, jih prepoznati in jih upo-
rabiti kot svojo prednost. Podjetje, ki je sposobno prej 
zaznati prihajajočo krizo in z njo tudi nove priložnosti, 
je korak pred ostalimi. V povezavi z napisanim posta-
ja eno izmed najpomembnejših podjetniških orodij v 

turbulentnem okolju kvalitetno planiranje prihodnjega 
poslovanja. 

V podjetju Akrapovič d.d. se je začela poudarjati 
nujnost celostnega planiranja še v času, ko se sedanja 
svetovna gospodarska kriza še ni nakazovala, ob hitri 
rasti podjetja pa je postajalo čedalje bolj jasno, da ni 
dovolj le razvoj novih proizvodov in rast prodaje ter 
z njo povezanega dobička, potrebno se je posvetiti 
tudi razvijanju poslovnih procesov, med njimi pa tudi 
vpeljavi kvalitetnega procesa planiranja v podjetje, v 
povezavi z latinskim pregovorom: »Če ne napreduješ, 
nazaduješ«. 
Razvoj procesa planiranja v podjetju od leta 2007 do leta 
2010, povezan s težavami in vsakoletno nadgradnjo ter 
napredkom je opisan v nadaljevanju.

PLAN 2008 – PLANIRANJE=PROBLEM=ZNANOST zato 
PLAN izdela KONTROLING – »NI ZAVEZE«.
Že na začetku procesa oblikovanja Plana za leto 2008 
je bilo ugotovljeno, da večini udeležencem planiranje 
predstavlja problem: nepoznavanje načina planiranja, po-
manjkanje časa ipd. Po dogovoru z izvršnim direktorjem 
je kontroler sam pripravil plan stroškov po stroškovnih 
mestih, plan prodaje po mesecih pa je pripravil prodajni 
sektor. Tak način planiranja predstavlja izredno majhno 
dodano vrednost za podjetje, saj ne-planiranje pomeni 
tudi ne-odgovornost vseh vodij za poznejše dejanske 
rezultate v letu 2008.

PLAN 2009 – PLANIRANJE=PROBLEM NI=ZNANOST 
ergo PLAN pomaga VODJEM izdelati KONTROLING – je 
»MALA ZAVEZA«.
Pri pripravi Plana za leto 2009 je bil dosežen po-
memben korak naprej: odgovornim vodjem je bilo 
pojasnjeno, zakaj je pomembno njihovo sodelovanje 
pri planiranju in kako se iz preteklih dogodkov (zgodo-
vine stroškov) uči za prihodnost. Kontroler je pripravil 
tabele s podatki o stroških po stroškovnih mestih in s 
pomočjo odgovornih vodij za stroškovna mesta izdelal 
plan, katerega so le-ti tudi podpisali. Tako so za od-
stopanja v letu 2009 tudi sami odgovarjali. Glede na 
to, da jim je kontroler delno sam sestavil plan, ki so 
ga oni pregledali in podpisali, ta odgovornost ni bila 
»popolna«. 

Proces planiranja v podjetju Akrapovič d.d.
Tomaž Slana, Akrapovič d.d.
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PLAN 2010 – PLANIRANJE NI=PROBLEM 
NI=ZNANOST ergo PLAN KOORDINIRA KONTROLING 
– »OD ZGORAJ NAVZDOL in OD SPODAJ NAVZGOR«- 
VPETOST VSEH je »PRAVA ZAVEZA«. 
Odgovornost za Plan za leto 2009 je bila v celoti 
prenesena na vodje posameznih oddelkov, kontroler 
je le koordiniral celoten proces in skrbel, da so povra-
tne informacije prišle od spodaj navzgor, kar pomeni 
uskladitev ciljev v celotni piramidi podjetja. Analiza 
odmikov od Plana v letu 2009 je imela tako bistveno 
večjo dodano vrednost, popolna odgovornost vseh 
vodij za proces planiranja pa je prinesla tudi zavedanje 
vseh, da je Plan postal »njihov skupen cilj« in je za vse 
pomenil »zavezo« v smislu: moramo ga doseči in 
bomo ga dosegli.

PLAN 2011 – NADGRADNJA: REDEFINIRANJE STRA-
TEGIJE, VIZIJE – nov ČASOVNI OKVIRI.
Plan 2011 se je začel oblikovati že spomladi leta 2010, 
ko je sklenilo podjetje (tudi zaradi novega vodstva in 
reorganizacije) na novo definirati poslanstvo in vizijo 
podjetja. Hkrati se je rok za dokončanje letnega plana 
prestavil na konec meseca septembra (prej konec mese-
ca decembra), saj se lahko le tako razvojne, tehnološke 
in proizvodne aktivnosti konec leta pravočasno prilagodi 
prihodnjim prodajnim ciljem.

Planiranje = prepoznavanje 
priložnosti
Prvi korak pri oblikovanju Plana 2011 je bilo prepoznava-
nje priložnosti za rast podjetja v prihodnjem letu. Prepo-
znalo se je naslednje priložnosti: 

 Propad konkurence – Velik del konkurence je glo-
balna gospodarska kriza v letu 2009 in 2010 pripelja-
la na rob propada. Odpirajo se priložnosti za prevzem 
njihovega tržnega deleža in pomembno rast prodaje 
v letu 2011.

 Nove tehnologije – Tehnologija precizijskega litja 
titana (investicija v livarno v letih 2009 in 2010 je 
predstavljala doslej največjo investicijo v zgodovini 
podjetja) postaja vse bolj poznana v svetu, trg se 
je začel zavedati prednosti titanovih odlitkov tako v 
avto kot v avio in medicinski industriji.

 Novi trgi – Začetek poletja 2010 je podjetje odprlo 
svojo podružnico Akrapovič LLC v Ameriki, kjer se 
načrtuje visoka rast tržnega deleža. Tudi v Brazi-
liji, na Bližnjem vzhodu in na Kitajskem se izredno 
povečuje zanimanje za cenovno dražje produkte, kar 
je povezano z visoko gospodarsko rastjo na teh trgih.

 Globalno kadrovanje – Podjetje je v letu 2010 
veliko investiralo v nove kadre, kar nekaj »top 
managerjev« je iz ostalih držav EU, večnacionalni 
»board« prinaša v podjetje tudi globalno miselnost 
in cilje.

 Visoka dodana vrednost – Globalno krizo, ki je 
pokopala marsikaterega konkurenta, je podjetje 
mnogo lažje prebrodilo zaradi visoke dodane vredno-
sti, ki jo prinaša velika inovativnost in tehnološka 
prednost pred konkurenti – dodana vrednost se 
mora ohraniti na tej ravni.

 Izoblikovan sistem vrednot – V povezavi z 
redefiniranjem poslanstva in vizije podjetja se je 
izoblikoval tudi sistem najpomembnejših vrednot 
podjetja, s pomočjo katerih se mnogo lažje potrjuje 
odličnost proizvodov. Te vrednote so timsko delo, 
iskrenost-poštenost, odgovornost, strast in 
odloč(e)nost.

Planiranje =  
PDCI + vizija + vrednote = 
vodenje s cilji oz. vrednotami
PDCI – z vpeljavo in upoštevanjem omenjenega modela 
podjetje ohranja visoko raven produktivnosti in spodbuja 
vse zaposlene k inovativnosti in kreativnosti: 

 Plan – vse aktivnosti so natančno načrtovane in 
zapisane,

 Do – prednost imajo najpomembnejše naloge; 
velik poudarek prioritetam pred manj pomembnimi 
nalogami,

 Check – uspešnost opravljenih nalog se redno 
preverja,

 Improve – »vse je mogoče izboljšati« – v vsakem 
primeru pa tisto, kar odstopa od zastavljenih ciljev.

 Vizija – mora biti jasna vsem sodelavcem, cilji podjetja 
morajo biti usklajeni z osebnimi cilji, sprejetje vizije s 
strani posameznika vodi k povečani odgovornosti za cilje.

 Vrednote – sledenje temeljnim vrednotam podjetja 
se odraža v navadah vseh zaposlenih, te vodijo k 
visoki produktivnosti:

 Strast – mora biti izražena v načinu dela, v smislu 
narejenega. Le osebna zavzetost in »želja po zmagi« 
pripeljeta do rezultatov na najvišji ravni.

 Disciplina – vsak korak mora biti skrbno načrtovan, 
dogovori morajo biti dosledno izpolnjeni, dogovorjeni 
roki morajo biti vedno prioriteta.

 Zaupanje – je temelj sodelovanja in medsebojnega 
spoštovanja, tudi uspevanja – zmagovalno ekipo ima 
podjetje v svojem okolju.
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Izoblikovanje poslanstva in vizije
V letu 2010 je vodstvo podjetja začrtalo smernice svoje-
ga prihodnjega delovanja, prioritetne naloge in cilje. Pre-
žeto z velikim optimizmom in podprto z dobrimi rezultati 
in odprtimi priložnostmi je izoblikovalo svoje:

 Poslanstvo – Mission:
»Napredne tehnološke rešitve navdihnjene s strastjo« 
oz. »Advanced technological solutions inspired with 
passion«.

 in Vizijo:
»Vodenje v izdelovanju izpušnih sistemov in odličnost 
v inovativnih titanovih tehnologijah« oz. »Leadership 
in exhaust system solutions and excellence in inno-
vative titanium technology«.

SWOT analiza
Prepoznavanje priložnosti je izredno pomembno v času 
planiranja, vendar vsekakor ni dovolj. Poleg priložnosti 
mora podjetje poznati tudi svoje prednosti in na drugem 
koncu slabosti in nevarnosti za podjetje. Tako je potreb-
no vsako leto pred začetkom procesa planiranja narediti 
SWOT analizo po vseh poslovnih funkcijah. Z vidika 
celotnega podjetja je kontroling naredil SWOT analizo 
za leto 2011. Spoznanjem SWOT analize po poslovnih 
funkcijah podjetja se bodo v prihodnosti prilagajale 
aktivnosti vseh odgovornih v podjetju za dosego posta-
vljenih ciljev.

Planiranje produktov – 
project/product approval
Izredno velikega pomena za ohranjanje dodane vre-
dnosti na visoki ravni je tudi planiranje produktov/
projektov, s katerim je mišljeno sprejemanje oz. 
izločanje projektov na podlagi zahtevanega donosa, 
ki naj bi ga projekt ustvaril. Na podlagi izračunov o 
preteklih donosih projektov se je v letu 2010 uvedel ti. 
»Project approval« list oz. dokumentacija o potrditvi 
projekta (glej Slika 1). Projekt lahko vstopi v razvoj-
no fazo (izdelava 3D modela produkta) le v primeru, 
da so s strani prodaje, produktnega managementa, 
R&D-ja, tehnologije in kontrolinga potrjene zahtevane 
vrednosti (prodajna cena, prodajne količine, proizvodni 
stroški in stroški razvoja in tehnologije), ki v končnem 
predračunu prinašajo ciljani donos. Pomemben del 
»Project approval« dokumenta predstavlja izračun BEP 
(Break-Even Point) oziroma ti. »točke preloma«, katera 
pomeni, koliko proizvodov je potrebno prodati v dolo-

čenem obdobju, da bodo stroški razvoja izdelka pokriti. 
Pokalkulacija projekta se naredi, ko produkt pride v 
zadnjo fazo svojega življenjskega ciklusa – preneha se 
s proizvodnjo le-tega. 

Slika 1: »Project Approval« list

7 Plan poslovanja – od 
prodajnega plana do poslovne 
konference = zaveza
Proces planiranja v podjetju poteka (glej Slika 2) od 
strateškega plana do Poslovne konference, znotraj tega 
pa ves čas informacije krožijo tako od zgoraj navzdol (od 
top-managementa do zadnjega zaposlenega v podjetju) 
kot tudi od spodaj navzgor, saj so feed-back informacije 
izredno pomembne za usklajevanje plana na vseh ravneh 
podjetja.
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Slika 2: Prikaz procesa planiranja po področjih poslovanja

Dokončanje strateškega plana za leto 2011 je bilo 
planirano za junij mesec 2010, ko se je definiralo tudi 
poslanstvo in vizijo podjetja ter izdelale SWOT analize 
po vseh poslovnih področjih podjetja. Rok za prodajni 
plan je bil 3. september (tako imenovano »top-line« 
planiranje), planiranje stroškov proizvodnje, nabave in 
ostalih poslovnih področij pa je moralo biti končano 
do 15. septembra (»bottom-line« planiranje). Celoten 
finančni plan z obema temeljnima računovodskima 
izkazoma je bil končan konec septembra, čemur je v 
začetku oktobra sledila Poslovna konferenca. Na njej 
so bili vsi cilji podjetja za leto 2011 ponovno premišljeni 
in dokončno usklajeni. Plan 2011 je bil na tej Poslovni 
konferenci sprejet in je postal »ZAVEZA« za vse zapo-
slene v podjetju.

Zaključek = »in sumitatem nisus«
Pot do uspeha je možna le na en način: vsi udeleženci v 
procesu planiranja morajo težiti k najvišjemu vrhu, kot 
pravi star latinski pregovor »IN SUMITATEM NISUS«, kar je 
možno le v primeru, da so vsi tudi vpeti v proces planiranja. 
Uvedba celostnega oz. »srečujočega« planiranja pomeni 
uresničenje sprejetih poslovnih ciljev podjetja in prenos 
planskih obveznosti po nosilcih odgovornosti, časovnih 
obdobjih, izdelkih, projektih – na tak način zmanjšujemo 
negotovosti v podjetju.

Nadzor poslovanja z zagotovitvijo sistematičnega spre-
mljanja uresničevanja vseh planov, ugotavljanja odmikov 
od planov, razlogov zanje ter njihovega vpliva na uresni-
čenje zastavljenih ciljev (napovedi) je nenadomestljivo 
orodje za navigacijo podjetja. 

Kot podpora planiranju se vedno izdela projekcije poslo-
vanja in ukrepov za primere, če bi prodaja v letu 2011 
padla za 10 %, 20 % oz. 30 % – osnova je poznavanje 
stalnih in spremenljivih stroškov podjetja.

Za Plan za leto 2011 so značilni: nadgradnja sistema 
planiranja, redefiniranje poslanstva in vizije podjetja, 
poudarek na proizvodnem kontrolingu (cilj je optimizacija 
stroškov proizvoda in znižanje lastne cene), prodajnem in 
projektnem kontrolingu (»Project approval«), tehnološke 
izboljšave (industrializacija in optimizacija proizvodnih 
procesov) in ohranitev dodane vrednosti na sedanji 
ravni. Podjetje se bo posvetilo tudi prenovi in s tem opti-
miziranju vseh poslovnih procesov v podjetju. Investicije 
podjetja bodo tako v letu 2011 usmerjene izključno v 
posodobitev proizvodnih procesov oz. industrializacijo 
proizvodnje, s ciljem dviga produktivnosti.
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O avtorju
Tomaž Slana je delovne izkušnje 
nabiral na nekdanji SDK kot statistik, 
nadaljeval pa v Revozu kot vodja analiz 
in plana poslovanja, kjer je spoznaval 
»francoski« kontroling. Po treh letih 
intenzivnega in izredno produktivnega 
dela (nabiranja »znanja«) v velikem pod-

jetju si je zaželel nečesa manjšega, a širšega, in leta 
2000 odšel v Obrtno zadrugo Unitehna za vodjo financ 
in računovodstva. Tam je pridobil pomembne izkušnje 
z računovodskega in davčnega področja, hkrati pa se 
veliko ukvarjal s financiranjem tekočega poslovanja in 
z investicijami. Obogaten z novimi davčno-računovod-
sko-finančnimi izkušnjami je začutil, da se mora vrniti h 
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koreninam (iz Revoza), h kontrolingu, kjer lahko prinese 
največjo dodano vrednost. Leta 2007 je sprejel izziv 
in v podjetje Akrapovič d.d. vpeljal kontroling; najprej 
finančni (ob obstoječem proizvodnem), v nadaljevanju 

Kakšno vlogo igra planiranje v podjetju Akrapo-
vič?
Planiranju v podjetju Akrapovič posvečamo veliko časa, 
vse poslovno leto, še posebej pa v času izdelave Letne-
ga načrta za naslednje leto (od julija do oktobra). Vsi se 
zavedamo, da z njim začrtujemo smer in dolžino našega 
»poleta« v naslednjem letu, hkrati pa se tudi zavedamo, 
da plan predstavlja našo popolno »zavezo«, da bomo s 
svojo odločenostjo in odgovornostjo ta cilj tudi dosegli.

Na katerih področjih izvajate planiranje, samo 
na finančnem?
V podjetju smo začeli s planiranjem prodaje in proizvo-
dnje, nadaljevali s celostnim finančnim planiranjem in 
temu dodali v letu 2010 še projektno planiranje.

Kako vpliva proces planiranja na vodenje podje-
tja in odločanje?
Vsem članom ti. »Management Boarda« je jasno, da 
je voditi podjetje, predvsem pa sprejemati pomembne 
odločitve brez predhodnega celostnega planiranja 
poslovanja najmanj izredno težko, če že ne nemogoče. 

pa tudi prodajni in projektni kontroling. Konec leta 2009 
je prevzel še dodatno odgovornost, poleg vodenja kon-
trolinga odgovarja še za logistične procese in kvaliteto 
v podjetju.

Analiza odmikov od plana (in vzrokov) je eno izmed 
najpomembnejših orodij za sprejemanje odločitev v 
podjetju.

Kakšne izboljšave ste v zadnjem času ustvarili 
na področju planiranja?
Kot »varovalko« za doseganje želene dodane vrednosti 
in s tem povezano rentabilnosti smo vpeljali ti. »Project 
approval« postopek, v katerem vsi odgovorni preverijo 
in s podpisom potrdijo, da planirane prodajne količine, 
v povezavi s planiranimi proizvodnimi in razvojno-teh-
nološkimi stroški proizvoda prinašajo zahtevan, ciljan 
donos. 

Kako lahko planiranje prispeva h konkurenčni 
prednosti?
Planiranje kot »prepoznavanje priložnosti« za bodoče 
poslovanje podjetja prav gotovo prinaša konkurenčno 
prednost podjetju – skrita je v strateškem planiranju 
(naloga najožjega vodstva podjetja) in močno povezana 
z oblikovanjem poslanstva in vizije podjetja, ki ju morajo 
nato sprejeti za svoje in udejaniti vsi v podjetju.

Intervju z avtorjem
Kaj je povedal Tomaž Slana za Kontrolerjev glasnik

Komu bi priporočili udeležbo na letnem Srečanju kontrolerjev?

Gotovo bi bilo dobro, da bi na tak dogodek prišli tudi menedžerji iz javnih ustanov, da bi spoznali, da obstaja potre-
ba po uvedbi kontrolinga. Trenutno kontrolerjev v javnih ustanovah ni. Tudi pri nas te funkcije nimamo, ampak jo 
izvajam v okviru rednega dela. Zavedati se je treba, da je javna ustanova organizacija kot vsaka druga. Sestavljena 
je iz ljudi, ki morajo imeti neko skupno vizijo ter poslanstvo in te stvari je potem potrebno spremljati, da gre organi-
zacija po pravi poti.

 Mag. Špela Režun, pomočnica direktorice VDC Zagorje ob Savi 
(tudi predavateljica na konferenci) 
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Povzetek
V prispevku je predstavljena zasnova modela kontrolin-
ga projektov na področju gradnje industrijskih objektov. 
Na začetku prispevka so podana izhodišča in definirani 
osnovni pojmi, ki opredeljujejo proces spremljanja in 
kontrole izvajanja projektnih aktivnosti. Nato so predsta-
vljene prvine modela, ki zajemajo razčlenitev gradnje in-
dustrijskih objektov na projektne faze, definicijo merljivih 
veličin projekta in njihovih odmikov, opredelitev dejav-
nikov projekta in njihove odklone ter opis korektivnih 
ukrepov za ponovno »utirjanje« projekta. Model kontrolin-
ga, ki temelji na podanih prvinah, je predstavljen v obliki 
matematičnega algoritma. Posamezni koraki modela so 
na koncu podrobno opisani in pojasnjeni. Kontroling in 
posledično nadzor projekta po tem modelu potekata v 
obliki iteracijskih zank, kjer vsak kontrolni mejnik omo-
goča nastanek novega modificiranega načrta izvedbe 
projekta, s katerim se odpravljajo odmiki in projekt bolj 
zanesljivo vodi k uresničitvi projektnega cilja.

Uvodna razmišljanja
Ena izmed petih skupin procesov projektnega vodenja 
je skupina procesov spremljanja in kontroliranja. Ta 
skupina procesov je namenjena (a) opazovanju izvajanja 
projekta, (b) merjenju dosežkov, (c) ugotavljanju morebi-
tnih odmikov od plana, (d) izvajanju korektivnih ukrepov 
in (e) oblikovanju preventivnih ukrepov za pričakovane 
možne probleme na projektu (PMBOK [6]). Razsežnost 
te skupine procesov je v veliki meri odvisna od velikosti 
in strukture projekta, kakor tudi od poslovnega okolja, 
v katerem projekt poteka. Za potrebe nadaljnje razpra-
ve smo skupino procesov spremljanja in kontroliranja 
poimenovali kontroling projektov, kar je uveljavljen izraz 
v poslovni praksi.
V projektno usmerjenih podjetjih je kontroling projektov v 
dobršni meri povezan s funkcijami strateškega manage-
menta, še posebej s funkcijama organiziranja in kontro-
liranja. Zaradi metodoloških poenostavitev v pričujočem 
prispevku kontroling projektov obravnavamo kot proces, 
ki poteka le na operativnem nivoju in v povezavi z enim 

samim projektom. V prispevku je kontroling analiziran 
kot proces projektnega vodenja na področju gradnje 
industrijskih objektov. Ta omejitev izhaja iz določenih 
specifičnosti omenjenega področja, večino pridobljenih 
ugotovitev pa je možno ekstrapolirati tudi na ostale 
gospodarske in negospodarske panoge. 
Osnovni cilj kontrolinga projektov je ugotavljanje deviacij 
na projektu in iskanje korektivnih ukrepov za njihovo 
odpravljanje. O deviacijah na projektu je možno govoriti 
v primeru, ko je definirano neko referenčno oz. izho-
diščno stanje določenih parametrov, katerih deviacijo je 
možno zaznati in ovrednotiti. S stališča kontrolinga je to 
izhodiščno stanje podano v načrtu izvedbe projekta (NIP) 
oz. v planu za obvladovanje projekta. Parametri, v katerih 
so zajeti vodilni cilji projekta in na osnovi katerih je v 
največji meri možno sklepati o kakovosti izvajanja sa-
mega projekta so: (1) obseg, (2) čas in (3) stroški izvedbe 
posameznih projektnih aktivnosti. Za kontroling projek-
tov je bistvenega pomena merljivost teh parametrov, ki 
se udejanja bodisi z njihovo kvantifikacijo ali pa z njihovo 
kvalitativno oceno.
V NIP naj bi cilji projekta bili jasno in natančno oprede-
ljeni. Ponazorimo to s praktičnim primerom, v katerem 
manager portfelja podaja vodilne cilje enega izmed pro-
jektov: »Cilji tega projekta so (1) zgraditi sodobno postro-
jenje za čiščenje dimnih plinov (2) v časovnem obdobju 
26. mesecev (3) po pogodbeni ceni v višini 2.400.000 
EUR.« Prvi cilj definira obseg projekta z implicitno zajeto 
kakovostjo končnega izdelka, drugi cilj definira obdobje 
oz. čas trajanja projekta, medtem ko so s tretjim ci-
ljem med ostalim definirani tudi stroški projekta. Iz teh 
vodilnih ciljev, na osnovi nadaljnje razdelave, izhajajo vsi 
podcilji in na njih temelječe izvedbene faze in aktivnosti 
projekta.
Z namenom doseganja projektnega cilja je projekt v splo-
šnem možno razdeliti na faze projekta, vsako izmed faz 
pa na projektne aktivnosti. Projektno aktivnost lahko de-
finiramo kot najmanjšo enoto načrtne uporabe resursov 
projekta za ustvarjanje projektnega izdelka ali podizdel-
ka. Kako majhna oz. velika je ta najmanjša enota je odvi-
sno od razsežnosti in kompleksnosti projekta. Pri defini-
ranju obsega projektne aktivnosti naj bi načeloma veljal 

Model kontrolinga projektov na področju gradnje 
industrijskih objektov – zasnova modela
Jožica Slatinek, Dr. Sani Bašič, Esotech, d.d.
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kompromis med ceno in jasnostjo. Bolj ko so razdrobljene 
projektne aktivnosti, večji so stroški planiranja in kon-
trolinga, izvedba in nadzor izvajanja projekta pa sta bolj 
učinkovita. Velja pa tudi obratno. Kronološko zaporedje 
in/ali vzporedje projektnih aktivnosti tvori strukturirano 
členitev projektnega dela (PRINCE2 [3]). Projektna ak-
tivnost je s stališča planiranja, izvajanja in kontroliranja 
projekta izjemnega pomena. Inherentne sestavine vsake 
projektne aktivnosti so (1) resursi, ki jih je potrebno an-
gažirati za njeno realizacijo, (2) projektni izdelek/izdelki 
s predpisano kakovostjo, ki so njen neposredni rezultat, 
(3) časovno obdobje, ki je potrebno za njeno izvedbo, (4) 
stroški, ki so posledica njenega izvajanja in (5) tveganja 
njene realizacije, ki so posledica negotovosti notranjega 
in zunanjega okolja projekta. Resursi so v neposredni 
povezavi s stroški, saj so stroški resursov le ena izmed 
zvrst stroškov na projektu. Seštevek vseh projektnih 
izdelkov po času trajanja projekta daje obseg projekta, ki 
je opredeljen v NIP. Projektne aktivnosti se nadalje delijo 
na naloge, ki natančneje opredeljujejo vlogo posameznih 
članov projektnega teama.
Razen obvladovanja obsega, časa in stroškov projekta je 
obvladovanje tveganja na projektu področje, ki prav tako 
vpliva na učinkovitost izvajanja in zaključka projekta. 
Načrt obvladovanja tveganja je običajna sestavina NIP. 
Obvladovanje projektnega tveganja presega namen tukaj 
predstavljene razprave.
Kontroling projektov je v svoji končnici vedno povezan 
s kakovostnim zaključkom izvedbe nekega projekta. 
Kakovost izvedbe projekta je odvisna od stopnje ob-
vladovanja obsega, časa, stroškov in tveganj v vseh 
fazah projekta. Po drugi strani kakovost projektnega 
izdelka in njeno obvladovanje (management kakovosti) 
sodi v domeno obvladovanja obsega projekta. Kakovost 
projekta je v prvi vrsti pomembna za projektni team in 
sponzorja projekta, kakovost projektnega izdelka pa za 
naročnika projekta. Tako na primer nek zelo kakovostno 
izpeljan projekt lahko ustvari končni izdelek z neustrezno 
kakovostjo. Takšen izid je običajno posledica krčenja 
obsega, časa in/ali stroškov izvedbe projekta. Možen je 
tudi obraten scenarij, kjer je kakovost končnega izdelka 
izjemno visoka, sam projekt pa je zaradi neobvladovanja 
prej omenjenih parametrov ocenjen kot nekakovosten. 
Kontroling projekta je periodičen proces. Kontroler 
projekta v dogovoru z vodjo projekta določi kontrolni 
mejnik in po predhodni pripravi opravi kontroling. Število 
kontrolnih mejnikov oz. frekvenca izvajanja kontrolin-
ga na nekem projektu je definirano na osnovi splošno 
veljavnega pravila, da preveč kontrolinga preveč stane, 
premalo kontrolinga pa je preveč tvegano. Osnova za 
kontroling na projektu je zadnja razčlenjena in ažurirana 

različica NIP, saj se ta dokument po vsakem opravljenem 
kontrolingu znova posodobi.
Med iskanjem deviacij na projektu in iskanjem korektiv-
nih ukrepov za njihovo odpravljanje se nahaja področje, 
ki ga je z namenom nadaljnje razprave potrebno posebej 
opredeliti. To je področje analize dejavnikov projekta. Iz-
hajamo namreč iz domneve, da so vse deviacije merljivih 
parametrov projekta posledica vpliva oz. deviacij dejav-
nikov projekta. Dejavniki projekta se nahajajo v notra-
njem in zunanjem okolju projekta in zajemajo udeležence 
projekta, interesne skupine projekta, infrastrukturo, 
osnovna in druga materialna sredstva, naravno okolje, 
itd. Tudi resursi, na katerih počiva izvedba posame-
znih projektnih aktivnosti, sodijo v dejavnike projekta. 
Izhodiščna različica NIP temelji na predpostavki, da so 
»začetne vrednosti dejavnikov projekta« v največji meri 
znane. Razvoj dogodkov skozi čas po zagonu projekta 
prinaša deviacije dejavnikov, ki negativno ali pa tudi 
pozitivno vplivajo na projekt oz. njegove parametre. 
Prav zaznavanje tveganj na projektu omogoča boljši 
vpogled v morebitne deviacije dejavnikov projekta. Šele 
po opravljeni analizi dejavnikov projekta je možno izvesti 
učinkovito replaniranje, ki temelji na ustreznih korektiv-
nih ukrepih.
Replaniranje temelji na ugotovitvah kontrolinga, ki po-
daja predloge ukrepov za odpravo deviacij na projektu. 
Replaniranje samo je v domeni vodje projekta, rezultat 
replaniranja pa je prenovljen NIP, ki predstavlja novo iz-
hodišče za izvajanje projektnih aktivnosti. Replaniranje 
je možno izvesti na dva načina, in sicer z: (1) realokacijo 
resursov ali/in (2) etapnim redefiniranjem parametrov 
projekta (nova opredelitev obsega, časa in stroškov do 
naslednjega kontrolnega mejnika) (Labi & Moavenza-
deh [2]). 
Replaniranje na projektu se lahko pojavi tudi kot posle-
dica sprememb izhodiščnih ciljev projekta. V tem smislu 
se najbolj pogosto pojavljajo spremembe obsega, ki so 
posledica njegovega nezadostnega poznavanja v fazi 
pred zagonom projekta (pred sklenitvijo pogodbe z na-
ročnikom). Novo nastali NIP v tem primeru ni posledica 
opravljenega kontrolinga. Za management sprememb na 
projektu je v prvi vrsti odgovoren vodja projekta, kon-
troling projekta pa mu v tem smislu ponuja relevantne 
informacije.

Prvine modela
Zasnova modela kontrolinga projektov izhaja iz vpraša-
nja, kako zasnovati celovit sistem obvladovanja projektov 
na področju gradnje industrijskih objektov, ki bi vodjem 
projektov v primeru ugotovljenih neugodnih in pomemb-
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nih odmikov nudil kvalitetne informacijske podlage 
za pravočasno ukrepanje. Model sestavljajo temeljne 
projektne prvine: (1) faze projekta, (2) merljive veličine 
projekta, (3) dejavniki projekta kot povzročitelji odmikov 
merljivih veličin in (4) predlagani korektivni ukrepi.  

2.1 Faze gradnje industrijskih objektov

Projekt lahko razčlenimo na lažje obvladljive enote, ki 
jih imenujemo faze. Faza projekta je sosledje logično 
povezanih aktivnosti, s katero zagotovimo učinkovito 
doseganje glavnih delnih ciljev projekta (PMBOK [6]). 
Projekte na področju gradnje industrijskih objektov 
lahko razčlenimo na pet izvedbenih stopenj, in sicer: (1) 
projektiranje oz. izdelavo projektne dokumentacije, (2) 
tehnološko razdelavo in pripravo projekta, (3) nabavo 
materiala in opreme, (4) gradnjo/montažo in (5) poizved-
bene aktivnosti.
Projektiranje. Projektiranje pomeni snovanje in vse-
binsko razdelovanje bolj ali manj obsežnih industrijskih 
objektov. Industrijski objekt je s tlemi povezana celota, 
ki zajema glavno in pomožno tehnološko opremo skupaj 
z inštalacijami in podpornimi konstrukcijami. Projekti-
ranje kot izvedbeno stopnjo lahko razčlenimo na faze, 
in sicer glede na nivo razdelave projektne dokumen-
tacije. Po pravilniku o projektni dokumentaciji, ki velja 
v Sloveniji, poznamo naslednje faze projektiranja: (1) 
izdelava projektne naloge, (2) izdelava idejne zasnove, 
(3) izdelava idejnega projekta, (4) izdelava projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in (5) izdelava projekta 
za izvedbo.  
Tehnološka razdelava. Po končani fazi projektiranja, 
po pridobitvi dovoljenja za gradnjo in po odobritvi projek-
ta za izvedbo s strani naročnika sledi izvedbena stopnja 
tehnološke razdelave. Na tej stopnji izvedbe projekta se 
tehnologi različnih strok (gradbena, elektro, strojna, ipd.) 
ukvarjajo z vprašanjem, kako izvesti zamisli projektan-
tov. Tehnološko razdelavo členimo na fazo: (1) razdelave 
tehnoloških operacij montaže, demontaže in proizvodnje, 
(2) izdelavo tehničnih specifikacij opreme, (3) tehnično 
evaluacijo ponudb in (4) kakovostni prevzem. Tehnolog 
na osnovi projektne dokumentacije definira tehnološke 
operacije in postopke ter tehnične specifikacije opre-
me in materiala za nabavo. V fazi nabavnega procesa 
opreme in materiala tehnolog tehnično evaluira ponudbe 
dobaviteljev in potrdi najustreznejšo ponudbo, ob dobavi 
pa opravi kakovosten prevzem. 
Nabava. Izvedbena stopnja nabave obsega procese 
v zvezi z nabavo opreme, materiala, storitev, osnovnih 
sredstev, kadrovskih virov, znanj ipd., ki so potrebni 
za zagotovitev projektnih izdelkov. Faze nabave so: (1) 

oblikovanje povpraševanj, (2) pridobivanje ponudb, (3) 
komercialna pogajanja, (4) naročilo, (5) spremljanje dobav 
in (6) zaključevanje dobav. Nabava za potrebe izvedbe 
projekta oblikuje povpraševanja in pridobiva ponudbe 
od dobaviteljev. Za tehnično ustrezne ponudbe opravi 
komercialna pogajanja z dobavitelji in izvede naročilo. 
Nabava spremlja dobavne roke naročil in, če je dobava 
skladna z naročilom, zaključi nabavni postopek s potrdi-
tvijo računa dobavitelju.   
Gradnja/montaža. Četrto izvedbeno stopnjo projek-
ta pogosto imenujemo »izvedba«. Projektni izdelek te 
stopnje je zgrajen in delujoč industrijski objekt. Faze, ki 
sestavljajo gradnjo in montažo so: (1) skladiščenje, (2) 
priprava gradbišča, (3) priprava gradnje in montaže, (4) 
gradnja in montaža, (5) hladni zagoni, (6) vroči zagoni 
in (7) pospravljanje gradbišča. Dobavljen material in 
oprema se do pričetka montaže skladišči v ustreznih 
prostorih. Pred začetkom gradnje se gradbišče uredi z 
vso potrebno infrastrukturo, logistiko in dokumentacijo. 
Med potekom gradnje se pripravi potreben material 
in oprema za montažo. Gradnjo in montažo na objektu 
sestavljajo različna dela kot so: gradbena dela (rušitvena 
in odstranitvena, zemeljska, betoniranje in armature, 
zidarska, tesarska), obrtniška dela (ključavničarska, 
keramična, krovska, slikopleskarska in kleparska), strojna 
dela (izvedba strojnih inštalacij, namestitev strojne in 
tehnološke opreme), dela elektro stroke (izvedba elek-
tro inštalacij, namestitev elektro opreme, namestitev 
krmilja in regulacije). Po končani montaži sledijo hladni 
in vroči zagoni naprav. V fazi hladnih zagonov se opravijo 
preizkušanja, meritve in testiranja glede na v projektu 
opredeljene zahteve kakovosti posameznih kosov opre-
me in materiala (npr. funkcionalnost opreme in naprav, 
doseganje zahtevanih parametrov – tlaki, temperature, 
pretoki, emisijske koncentracije, ipd.). Pri vročih zagonih 
se preizkusi, meritve in testiranja opreme in naprav opra-
vijo med delovanjem zgrajenega objekta ob upoštevanju 
vseh snovnih in energijskih tokov proizvodnega procesa. 
V fazi zagonov se običajno izvede tudi šolanje osebja 
naročnika, ki bo upravljalo z napravami oz. objektom. 
Po končani gradnji in montaži se neporabljen material 
vrne v skladišče ali dobavitelju, odstranijo se odpadki in 
pospravi gradbišče.
Poizvedbene aktivnosti. Zadnja izvedbena stopnja 
projekta obsega naslednje faze: (1) pripravo na tehnični 
pregled, (2) poskusno obratovanje, (3) odpravo pomanj-
kljivosti, (4) izdelavo projekta izvedenih del in (5) izdelavo 
navodil za obratovanje in vzdrževanje. Na tehničnem pre-
gledu se komisijsko pregleda funkcionalnost in varnost 
objekta, ustreznost dokumentacije objekta, ipd. Če se na 
tehničnem pregledu ali v času poskusnega obratovanja 
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ugotovijo pomanjkljivosti, jih mora izvajalec v določenem 
roku odpraviti. V projektno dokumentacijo, ki se preda 
naročniku ob koncu projekta, se vključijo spremembe, 
ki so nastale med izvedbo. Projektant na osnovi pozna-
vanja objekta, značilnosti opreme in postopkov vodenja 
procesov izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje 
objekta oz. naprav. V tem času se pridobi uporabno 
dovoljenje ter preda industrijski objekt v obratovanje in 
upravljanje naročniku projekta.
Faze gradnje industrijskih objektov si lahko sledijo v 
naštetem zaporedju, se izvajajo vzporedno, lahko se 
ponavljajo ali pa so v projekt vključene le nekatere od 
njih. Razčlenitev projekta na faze je odvisna od obsega 
in kompleksnosti projekta. Vsaka faza mora imeti defini-
ran vhodne in izhodne parametre ter projektni izdelek in 
odgovorne osebe za zagotovitev projektnega izdelka.

2.2 Merljive veličine

Naročnik projekta definira cilj/cilje projekta, ki bi jih naj 
dosegel projektni team na koncu projekta (Hauc [1]). 
Projektni cilji so načrtovani rezultati, ki vsebujejo mer-
ljive kriterije za uspeh projekta. Ti kriteriji so v modelu 
poimenovani merljive veličine. Temeljni projektni cilj 
je zagotoviti (1) načrtovane projektne izdelke ustrezne 
kakovosti (2) v predvidenem času in (3) v predvidenih 
finančnih okvirih. Iz temeljnega projektnega cilja so za 
potrebe modela izbrane tri merljive veličine: (1) obseg, (2) 
čas in (3) stroški.
Obseg projekta. Obseg projekta vključuje definiranje 
in posledično kontroliranje projektnih aktivnosti, ki so 
ali niso vključene v projekt (Schalbe [5]). Obseg projekta 
je definiran v pogodbi z naročnikom projekta, v NIP pa 
je implicitno podan v obliki strukturirane členitve dela. 
V NIP se opredelijo vse in samo potrebne aktivnosti, ki 
jih je potrebno opraviti za uspešno dokončanje projekta. 
Izvedba projektnih aktivnosti poteka na osnovi uporabe 
resursov. Resurse za izvedbo projekta lahko razdeli-
mo na: (1) predmete dela (material, surovine, oprema 
za vgradnjo), (2) sredstva za delo (neopredmetena in 
opredmetena osnovna sredstva), (3) delovna sila (lastni 
zaposleni ali najeta delovna sila). K resursom sodijo tudi: 
(4) energija, (5) informacije in (6) denarna sredstva, ki so 
potrebna za izvedbo projekta.
Čas izvedbe. S časom je opredeljeno trajanje izvedbe 
projekta. V pogodbi z naročnikom je definirano, kdaj se 
projekt začne in do kdaj je potrebno zagotoviti projektne 
izdelke. Projektni team v NIP opredeli potrebne vrste in 
količine resursov za izvedbo projektnega dela. Glede na 
razpoložljivost resursov oceni trajanje projekta v termin-
skem planu oz. gantogramu.

Stroški na projektu. Resursi, ki opravijo projektne ak-
tivnosti povzročijo stroške. Stroški projekta so cenovno 
ovrednoteni potroški angažiranih resursov za zagotovitev 
projektnih izdelkov. Stroški projekta so po naravnih vr-
stah: (1) stroški materiala, (2) stroški storitev, (3) stroški 
dela in (3) drugi stroški. Upoštevajo se lahko tudi stroški 
amortizacije, če so evidentirani kot neposredni stroški 
projekta. Stroški projekta so podani v NIP kot stroškov-
nik projekta.
Merljive veličine, ki izhajajo iz projektnih ciljev, so 
opredeljene za projekt v celoti, za vsako fazo in za vsako 
aktivnost projekta. V model kontrolinga projektov na po-
dročju gradnje industrijskih objektov so vključeni temeljni 
koraki kontrolinga, ki jih navaja Weber (Pučko [4]) in 
sicer: (1) primerjanje uresničenih in načrtovanih merljivih 
veličin, (2) ugotavljanje odmikov merljivih veličin, (3) ana-
liziranje odmikov in identifikacija vzrokov med dejavniki 
projekta ter (4) predlaganje ukrepov. Najpomembnejši 
del kontrolinga projekta je določitev vzrokov za odmik, 
velikost odmika in odločitev, ali odmik zahteva korektivni 
ukrep (PMBOK [6]).
Neugodni odmik obsega so neustrezno (preveč ali 
premalo) opravljene projektne aktivnosti, katerih rezul-
tat so projektni izdelki neustreznih lastnosti in funkcij. 
Neugodni odmik časa je zamuda pri izvedbi projektnih 
aktivnosti oz. pri doseganju projektnih izdelkov. Neu-
godni odmik stroškov pomeni preseganje načrtovanih 
stroškov. Pri kontrolingu se posveča pozornost neugo-
dnim in pomembnim odmikom merljivih veličin, ki lahko 
imajo negativne posledice za doseganje projektnih ciljev. 
Identifikacija vzrokov neugodnih in pomembnih odmikov 
merljivih veličin poteka med dejavniki projekta, kar je 
opisano v nadaljevanju.

2.3 Dejavniki projekta

Dejavniki projekta odločujoče vplivajo na proces vode-
nja, izvajanja in končevanja projekta (Hauc [1]). Dejavnike 
lahko razvrstimo na: (1) deležnike projekta, (2) sredstva 
organizacijskih procesov in (2) druge vplivne dejavnike. 
Deležnike projekta predstavljajo udeleženci in vplivniki 
projekta. Udeleženci projekta so tisti, ki so aktivno vklju-
čeni v projekt in zaradi njihovih interesov lahko pozitivno 
ali negativno vplivajo na izvajanje projekta. Vplivniki 
niso neposredno povezani z izvajanjem projekta. Glede 
na njihov položaj lahko pozitivno ali negativno vplivajo 
na potek projekta. Udeležencev in vplivnikov ne moremo 
jasno razmejiti, ker se lahko pojavijo enkrat v eni, drugič 
v drugi vlogi na projektu. Med deležnike projekta spa-
dajo: 1) projektni team, (2) dobavitelji in so/podizvajalci, 
(3) naročnik, investitor in uporabnik projektnega izdelka, 
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(4) nadzor izvajanja projekta, (5) financerji projekta, (6) 
vodstveni team in drugi zaposleni v izvajalskem podjetju, 
(7) soglasodajalci in upravni postopki, (8) lastniki naroč-
nika in izvajalca, (9) lobiji, lokalne skupnosti, sosedi in 
zainteresirani posamezniki, (10) mediji in (11) konkurenti. 
Sredstva organizacijskih procesov so: (1) infrastruktura in 
osnovna sredstva, (2) organiziranost in predpisi izvajal-
skega podjetja, (3) zakonodaja in predpisi. Drugi vplivni 
dejavnik so lahko pogojeni z naravnimi značilnostmi 
projektnega okolja (npr. vremenski pogoji za izvajanje 
projekta) in podobno.
Pri pripravi zagona in načrtovanja projekta mora projek-
tni team predvideti in analizirati dejavnike projekta, nji-
hov vpliv na projekt, oceniti posledice vpliva ter izdelati 
plan tveganj in ukrepov za preprečevanje morebitnih po-
sledic (Hauc [1]). V fazi oblikovanja NIP se predpostavlja, 
da imajo dejavniki lastnosti, ki podpirajo projektne cilje. 
Odmiki merljivih veličin nastanejo zaradi deviacij med 
dejanskimi in predpostavljenimi lastnostmi dejavnikov 
projekta. Identifikacija odmikov merljivih veličin poteka 
za vsak dejavnik po poddejavnikih projekta. Poddejavniki 
v splošnem niso enoznačno opredeljeni in jih je možno za 
vsak projekt definirati nekoliko drugače. 
Možne deviacije lastnosti dejavnika projektni team (pod-
dejavniki) so: (1) pomanjkljivo znanje, izkušnje in sposob-
nosti, (2) pogosto menjanje članov, (3) nerazpoložljivost 
ustreznih kadrov, (4) nezmožnost projektnega načina 
dela (značaj, osebnostne lastnosti), (5) nejasno podane 
naloge in odgovornosti, (6) pomanjkanje motivacije, (7) 
nezadostna komunikacija in prenos informacij, (8) neu-
strezno projektno vodenje, (9) izbrani neustrezni procesi 
projektnega vodenja (načrtovanje, izvajanje, spremljanje 
izvajanja, končanje), (10) neustrezen NIP (izhodišča, cilji, 
projektni izdelki oz. WBS, produktni tok, opis in ciljne 
karakteristike projektnih izdelkov, mejniki in projektne 
skupine oz. njihova sestava in naloge). 
Dejavniki projekta lahko medsebojno vplivajo na uresni-
čene merljive veličine in projektne cilje. Analiza medse-
bojnega vpliva dejavnikov je v splošnem zelo kompleksna 
in presega predmet obravnave v tem prispevku.

2.4 Nabor korektivnih ukrepov

Za vsak dejavnik projekta, ki je vzročno povezan s 
pomembnim in neugodnim vplivom na doseganje pro-
jektnih ciljev, se pripravi predlog korektivnih ukrepov. S 
korektivnimi ukrepi bo vodja projekta korigiral deviatorne 
lastnosti dejavnikov projekta, ki povzročajo odmike in 
ne prispevajo k uresničitvi projektnih ciljev. Korektivne 
ukrepe je možno izvesti na osnovi prerazporeditve in 
povečanja učinkovitosti resursov projekta ali pa z redefi-

niranjem obsega, časa in stroškov znotraj nadaljnjih faz 
oz. aktivnosti projekta.
Primeri predlogov korektivnih ukrepov iz nabora ukrepov 
za dejavnik projektni team so: (1) usposobiti projektni 
team, (2) ne menjati stalne člane teama, (3) vključiti 
dodatne člane in razbremeniti pretirano obremenjene po-
sameznike, povečati dnevno intenzivnost dela oz. uvesti 
nadurno delo, (4) usposobiti projektni team za projektni 
način dela, (5) jasno definirati naloge in odgovornosti, (6) 
uvesti možnost projektne stimulacije in povečati kompe-
tence projektnega teama, (7) uvesti tedensko poročanje 
in redne sestanke projektnega teama, (8) vztrajati pri 
vodenju projekta skladno s poslovnikom projektnega 
vodenja, (9) spodbujati inovativnost in (10) zmanjšati 
obseg projekta oz. izločiti odvečne aktivnosti, določiti 
realnejše in racionalnejše sosledje aktivnosti in določiti 
vzporedno opravljanje aktivnosti oz. zgodnejši začetek 
faz/aktivnosti projekta. Predlogi korektivnih ukrepov so 
namenjeni vodji projekta za pravočasno ukrepanje in s 
tem za doseganje projektnih ciljev.

Model kontrolinga projektov
Na sliki 1 je model kontrolinga projektov na področju 
gradnje industrijskih objektov prikazan v obliki matema-
tičnega algoritma. Ta posplošena oblika modela zajema 
vse faze izvajanja projekta (27 faz), merljive veličine (3 
veličine) in dominantne dejavnike projekta (15 dejavni-
kov). Kratice in indeksi, ki se v modelu pojavljajo, imajo 
naslednji pomen.

NIP – načrt izvedbe projekta
MV – merljiva veličina projekta
DP – dejavnik projekta
i –  zaporedna številka kontrolinga, za katero velja: 

i = 0…n, kjer je n število kontrolingov tekom 
trajanja projekta, 
i = 0 pomeni, da velja NIP0 = začetni načrt izved-
be projekta, 
i = 0…27 velja, če je kontroling vsake faze izve-
den le enkrat, 
v splošnem je i > 27 ali i < 27 oz. v vsaki fazi 
se lahko kontroling izvede večkrat ali se izpusti 
nekatera od faz.

j –  številka merljive veličine, za katero velja: 
j = 1…3,  
j = 1 MV-Ob (Ob = obseg), 
j = 2 MV-Č (Č = čas), 
j = 3 MV-S (S = stroški).

k –  številka dejavnika projekta, za katero velja: 
k = 1…15, 
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k = 1 – projektni team, 
k = 2 – dobavitelji, so-podizvajalci, 
k = 3 – infrastruktura, OS (osnovna sredstva), 
k = 4 – naročnik, investitor, uporabnik projektnih 
izdelkov, 
k = 5 – nadzor posameznih faz ali celotnega 
projekta, 
k = 6 – financerji projekta, 
k = 7 – organiziranost PUP (projektno usmerjeno 
podjetje), 

k = 8 – vodstveni team PUP in manager portfelja 
in drugi managerji portfeljev oz. poslovnih funkcij, 
k = 9 – soglasodajalci, upravni postopki, 
k = 10 – lastniki naročnika projekta ali lastniki PUP, 
k = 11 – zakonodaja, predpisi, 
k = 12 – lobiji, lokalne skupnosti, sosedi, 
k = 13 – mediji, 
k = 14 – konkurenti, 
k = 15 – ostalo.

R – veličine na osnovi katerih poteka replaniranje.

i =
 0

…
n,

  j
 =

 1
..3

,  
k 

= 
1…

15


Zap. št. Pristojen za izvedbo Naziv koraka Izdelek

1. Projektni team Projektno delo na osnovi NIPi Projektni izdelki po NIPi


2. Kontroler Priprava na kontroling projekta NIPi  MVi, j in DPi, j, k


3. Kontroler Meritve uresničenih MV MVi+1, j


4. Kontroler Primerjava uresničenih z načrtova-

nimi MV in ugotavljanje odmikov ∆ MVi+1, j = MVi+1, j - MVi, j


5. Kontroler Analiza trenutnega stanja dejavni-

kov projekta DPi+1, j, k


6. Kontroler Ugotavljanje deviatornih dejavni-

kov projekta ∆ DPi+1, j, k = DPi+1, j, k - DPi, j, k


7. Kontroler Predlog ukrepov za replaniranje DPR

i+1, j, k  NIPR
i+1 (MVR

i+1, j in resursi)


8. Vodja projekta Replaniranje (modificiran NIP) NIPi+1



Slika 1  Model kontrolinga projektov
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V nadaljevanju so opisani posamezni koraki modela.

Korak 1. Projektni team pred izvajanjem projekta na 
osnovi podanih projektnih ciljev (katere projektne izdelke 
je potrebno zagotoviti v predvidenem času in s pred-
videnimi stroški) izdela načrt izvedbe projekta (NIP). 
Načrt izvedbe projekta vsebuje: (1) osnovne podatke o 
projektu, (2) strukturirano členitev dela z vidika projek-
tnih izdelkov; navedbo merljive veličine obseg, ki zajema 
naziv, opis, namen in ciljne karakteristike projektnih 
izdelkov, ki jih pričakuje naročnik projekta; produktni 
tok ter popis dela (faze), ki ga je potrebno opraviti za 
zagotovitev projektnih izdelkov, (3) organizacijo vodenja 
projekta z navedbo seznama izvajalcev, ki bodo opravili 
projektno delo; projektne vloge, naloge in odgovorno-
sti, (4) terminski načrt projekta z opredelitvijo mejnikov 
(naziv in opis mejnika, navedba delovnih nalog in projek-
tnih izdelkov), ki vključuje navedbo merljive veličine čas, 
(5) finančni načrt z navedbo merljive veličine stroški, (6) 
matriko vplivnih udeležencev projekta (izhodiščno stanje 
dejavnikov projekta) in (7) načrt tveganj s predlogi za 
ublažitev tveganj.
V koraku 1 (pred izvedbo kontrolinga) poteka delo na 
osnovi NIP0 ali NIPi. Izvedba kontrolinga lahko poteka 
n-krat. To pomeni, da lahko opravimo kontroling vsake 
faze projekta n-krat. Iz prikazanega modela na sliki 1 
izhaja, da je kontroling vsake faze izveden le enkrat (i 
= 0…27), pri čemer i = 0 pomeni začetni oz. izhodiščni 
načrt izvedbe projekta (NIP0).

Korak 2. Kontroler v fazi priprave na kontroling projekta 
oz. faze projekta iz začetnega načrta izvedbe projekta 
(NIP0 ali iz NIP predhodne faze) pridobi vse potrebne 
podatke za izvedbo kontrolinga. To pomeni, da pridobi 
podatke o načrtovanih merljivih veličinah in načrtovanih 
dejavnikih faze za katero opravlja kontroling. Načrtovane 
merljive veličine so tri (j = 1…3) in sicer: obseg, čas in 
stroški. Načrtovani dejavniki projekta (k = 1…15) so: pro-
jektni team; dobavitelji, so-podizvajalci; infrastruktura, 
OS; naročnik, investitor, uporabnik projektnih izdelkov; 
nadzor posameznih faz ali celotnega projekta; financerji 
projekta; organiziranost PUP; vodstveni team PUP, mana-
ger portfelja in drugi managerji portfeljev oz. poslovnih 
funkcij; soglasodajalci, upravni postopki; lastniki naroč-
nika projekta ali lastniki PUP; zakonodaja, predpisi; lobiji, 
lokalne skupnosti, sosedi; mediji; konkurenti; ostalo.

Korak 3. Ko kontroler zbere vse potrebne načrtovane 
podatke, opravi meritve uresničenih merljivih veličin. Pri 
tem si lahko pomaga s podatki, ki jih zagotavlja projektni 
team, projektni oddelek oz. projektna pisarna ali druga 

poslovna funkcija. Iz računovodstva pridobi podatke o 
uresničenih stroških faze/obdobja, za katero opravlja 
kontroling. Sicer pa kontroler pridobi podatke o uresni-
čenem obsegu in času tako, da sam opravi meritve na 
»terenu«. To pomeni, da podatke pridobi iz dokumentov 
projekta in na podlagi intervjujev z odgovornim izva-
jalcem faze. Odgovorni izvajalci so po vodilnih fazah 
izvajanja projekta podrobno opredeljeni.

Korak 4. Ko kontroler zbere podatke o uresničenih mer-
ljivih veličinah jih nato primerja z načrtovanimi merljivimi 
veličinami (obseg, čas, stroški) faze za katero opravlja 
kontroling in ugotavlja odmike. Odmike je na ta način 
možno zelo natančno definirati. Odmike časa in stroškov 
lahko opredelimo kvantitativno, odmike obsega pa kvan-
titativno in kvalitativno.

Korak 5. Kontroler ugotovi pomembne odmike merljivih 
veličin, ki povzročajo neugodne vplive na uresničitev 
projektnih ciljev. Z analizo trenutnega stanja dejavnikov 
projekta ugotavlja stanje po specifičnih poddejavnikih 
vsakega dejavnika. Poddejavniki so vedno povzročitelji 
možnih odmikov dejavnikov projekta, njihov vpliv pa se 
kaže v odmikih merljivih veličin.

Korak 6. S primerjavo stanja trenutnih in načrtovanih 
dejavnikov projekta (v NIP0 ali NIP predhodne faze) 
kontroler ugotavlja odmike dejavnikov projekta in s 
tem deviatorne dejavnike projekta. Deviatorni dejavniki 
projekta povzročajo odmike merljivih veličin faze, za 
katero se kontroling izvaja. Pri tem kontroler ugotavlja, 
kateri dejavnik oz. poddejavnik ta vpliv povzroča. Zaradi 
problema kvantificiranja/ponderiranja vpliva dejavni-
kov oz. njihovih poddejavnikov se predstavljeni model 
omejuje zgolj na kvalitativno vrednotenje tega vpliva. 
V splošnem naj bi kontroler podal oceno o tem, kateri 
dejavnik ali poddejavnik ima večji oz. manjši vpliv na 
odmike ter kakšna je morebitna medsebojna interakcija 
posameznih dejavnikov pri nastanku določenega odmika 
merljive veličine.
 
Korak 7. Poddejavniki vplivajo na dejavnike projekta, 
merljive veličine in na projektne cilje. Kontroler za rele-
vantne poddejavnike, ki povzročajo odmike dejavnikov 
projekta, predlaga vodji projekta ukrepe za replaniranje. 
Dejavniki projekta, na katerih temelji replaniranje so v 
modelu označeni z DPR. Replaniranje je možno opraviti s 
prerazporeditvijo resursov ali prilagoditvijo etapnih ciljev 
skozi nove nastavitve merljivih veličin. S predlogom 
ukrepov se proces kontrolinga v izbrani fazi izvajanja 
projekta zaključi. Kontroler lahko proces kontrolinga za 
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to fazo ponovi ali pa nadaljuje s kontrolingom naslednje 
faze izvajanja projekta.

Korak 8. Vodja projekta preuči predloge ukrepov, ki jih 
je predlagal kontroler. Na podlagi analiziranih predlogov 
ukrepov sprejme odločitev z izborom ukrepa/ukrepov, 
ki ga/jih bo projektni team upošteval. Prerazporeditev 
resursov in/ali nova nastavitev merljivih veličin (MVR) 
se zaključi z novimi nastavitvami dejavnikov projekta. 
Rezultati replaniranja so zapisani v modificiranem NIP, 
ki je izhodišče za novo iteracijsko zanko kontrolinga, ki 
se aktivira ob naslednjem kontrolnem mejniku. Vsekakor 
je s stališča kontrolne funkcije projekta možno, da vodja 
projekta ne izbere predlaganih ukrepov in ne sprejme 
odločitev, ki izhajajo iz opravljenega kontrolinga.

Sklepne ugotovitve
Predstavljeni model je namenjen obvladovanju izvajanja 
projektov na področju gradnje industrijskih objektov. V 
tej ali prilagojeni obliki ga je možno uporabiti za kontro-
ling projektov tudi v drugih panogah. Kontroling pro-
jektov bi naj opravljal kontroler v vseh, še posebej pa v 
zgodnjih fazah izvajanja projektov. Takrat so možnosti za 
vplivanje na dejavnike projekta in doseganje zastavljenih 
končnih vrednosti merljivih veličin, torej ciljev projekta, 
največje. V nadaljevanju izvajanja projekta se možnosti 
tega vpliva postopoma zmanjšujejo, posledično pa nara-
ščajo stroški sprememb in odpravljanja napak. Odgovor 
na vprašanje, kako pogosto in za katere faze tega mode-
la izvajati kontroling projektov, ostaja v domeni presoje 
vodilnega teama za vsak projekt posebej. Pri tem velja 
upoštevati, da morajo koristi presegati stroške izvajanja 
kontrolinga projektov. 
Avtorja se zavedata, da matematični formalizem ne more 
zajeti vseh specifičnosti kontrolinga projektov. Njegova 
nezadostnost se najbolj pokaže v fazi analize dejavnikov 
oz. poddejavnikov merljivih veličin. Prav tako je model 
v tej fazi nezmožen zajeti tveganja posameznih projek-
tnih faz in aktivnosti, ki so ozko povezana z deviacijami 
dejavnikov projekta. Kljub temu dejstvu, uporabnost in 
praktičen pomen modela izhajata iz njegove preglednosti 
in celostne obravnave vseh korakov procesa kontrolinga.

V pričujočem prispevku je podana le zasnova modela kon-
trolinga projektov na področju industrijskih gradenj. Praktič-
na uporaba tega modela in njegovo testiranje bo predmet 
razprave v nadaljevanju oz. v drugem delu tega prispevka.

Zahvala
Avtorja se zahvaljujeta podjetju Esotech, d.d., kjer je v 
vzpodbudnem delovnem okolju nastal navdih za razisko-
vanje projektnega vodenja in procesa kontrolinga ter 
omogočeno snovanje predstavljenega modela na osnovi 
reprezentančnega nabora aktualnih industrijskih projek-
tov.
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Povzetek
Številna podjetja se odločajo za prenovo poslovanja 
in uvajanje managementa poslovnih procesov. Pri tem 
pa dostikrat ni jasno, kaj sploh želijo s tem doseči. kaj 
sploh je poslovni proces in procesni vidik poslovanja, 
kakšne so značilnosti poslovnih procesov ter kakšna je 
vloga lastnika procesa. Ključno je pravilno razumevanje 
vloge managementa poslovnih procesov ter potrebne 
spremembe v načinu razmišljanja in delovanja organi-
zacije. Hkrati pa je potreben ustrezen sistem merjenja 
učinkovitosti in uspešnosti izvajanja poslovnih procesov, 
ki mora biti tesno povezan s strategijo in cilji podjetja 
kot celote.

Uvod
Management poslovnih procesov (MPP) je nova oblika 
organiziranosti in delovanja organizacije ter sodoben 
poslovni pristop k upravljanju s spremembami pri prena-
vljanju poslovanja. MPP z usklajenimi ukrepi na podro-
čju organiziranosti, obvladovanja procesov in njihove 
informatizacije odpravlja nepovezanost oz. vrzel med 
strateškim in operativnim managementom, ki povzroča 
težave v mnogih organizacijah. 
Sodoben strateški pogled MPP na konkurenčnost 
izpostavlja, da smo konkurenčni tedaj, ko smo sposobni 
predvidevati spremembe ter se prilagajati priložnostim 
in nevarnostim poslovnega okolja hitreje in ustrezneje 
od konkurentov. Pri tem moramo izrabljati in dodatno 
razvijati svoja ključna znanja, se na tej osnovi povezo-
vati z ostalimi organizacijami ter na ta način izboljše-
vati procese v celotni vrednostni verigi. Nenazadnje 
to prinese tudi opuščanje ali izločanje aktivnosti, kjer 
nismo konkurenčni. Zato se vse bolj uveljavlja procesno 
usmerjena prenova poslovanja, kjer ob že uveljavljenih 
dejavnikih sprememb oz. prenove poslovnih procesov 
(ceneje, hitreje in bolj kakovostno), postajajo ključni 
dejavniki konkurenčnosti področja: upravljanje z zna-
njem in inovativnost, sposobnost povezovanja z ostalimi 
organizacijami ter sposobnost sprotnega prilagajanja 
spremembam.

Management poslovnih procesov in merjenje 
uspešnosti
doc. dr. Peter Trkman, prof. dr. Andrej Kovačič

V tem prispevku zato najprej opredeliva, kaj pomeni 
procesna usmerjenost, nato pa kakšne potencialne pred-
nosti in izzive prinaša ter kaj procesni pogled pomeni za 
merjenje učinkovitosti in uspešnosti.

Kaj je procesna usmerjenost?
Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično po-
vezanih izvajalskih in nadzornih postopkov in aktivnosti, 
katerih izid je načrtovani izdelek ali storitev (Kovačič & 
Bosilj-Vukšić, 2005). Čeprav vsi zaposleni sodelujejo v 
procesih in se le-ti dnevno bolj ali manj učinkovito in 
uspešno odvijajo, pa v običajni funkcijski organiziranosti 
posamezni zaposleni ne poznajo svoje vloge v celotnem 
procesu. Še huje: pregleda nad izvedbo celotnega 
procesa praviloma nima nihče, posamezni vodje pa so 
usmerjeni v optimiziranje delovanja svojega oddelka ali 
poslovne funkcije.
Omenjeno stanje lahko lepo ponazoriva z naslednjo 
zgodbo.  V neki poslovni banki sta se na sestanku za pri-
pravo modela procesa dve gospe na smrt skregali glede 
izvedbe procesa. Na koncu smo skupaj ugotovili, da prva 
pripravlja anekse pogodb za stranke in o tem obvešča 
drugo v dobri veri, da le-ta strankam to tudi zaračuna. 
V resnici pa je druga le skrbno arhivirala vsak aneks. 
Fakturiranje aneksov pač ni bilo predvideno v osnovni 
pogodbi. Sta bili obe gospe učinkoviti? Nedvomno, prva 
je pripravila veliko aneksov, druga jih je lepo arhivirala. 
Sta kaj prispevali k uspešnosti poslovanja? Očitno ne, 
delali sta le stroške. 
Tehnološka podpora tega procesa (npr. z uvedbo doku-
mentnega sistema ali programske podpore pripravljanja 
aneksov) bi lahko zmanjšala stroške in še povečala 
učinkovitost, vendar osnovnega problema ne bi rešila. 
Zato je potrebno tudi izboljšanje poslovnih procesov in 
šele nato njihova podpora s tehnologijo. Ključno vlogo pri 
identifikaciji problema je odigralo modeliranje, saj smo 
šele na skupnem sestanku sploh odkrili, kaj se dogaja. 
Naloga lastnika procesa pa je, da ga ustrezno reši (npr. s 
spremembo tipskih pogodb za stranke).
Številni strokovnjaki zato predlagajo, da naj podjetja dajo 
manj poudarka hierarhičnim ali funkcijskim strukturam, 
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ampak se raje osredotočijo na celotno zaporedje aktiv-
nosti »od stranke do stranke« (Reijers, 2006), torej na 
izboljševanje celotnega procesa. Pri tem je pomembna 
tudi vloga posameznih zaposlenih, ki morajo razmišljati 
procesno. Lastnik procesa pa mora spremljati in skrbeti 
za kontinuirane izboljšave »svojega« procesa. Razlike 
v dojemanju procesne usmerjenosti se običajno poka-
žejo že pri težavah pri opredelitvi seznama temeljnih in 
podpornih procesov, saj večina vodij dostikrat želi, da se 
njihove aktivnosti opredeli kot samostojen proces. Zato 
je dobra opredelitev seznama temeljnih, podpornih in 
vodstvenih procesov organizacije že skoraj pol uspeha 
tovrstnih projektov.

Koristi MPP
Koristi povečanja procesne usmerjenosti so nesporno 
potrjene. Po raziskavi znanega svetovalnega podjetja 
Gartner bodo podjetja, ki so pred letom 2009 pričela z 
MPP prednost pri učinkovitosti in transparentnosti pro-
cesov zadržale vsaj do 2012 (Gartner, 2006). Da se to res 
dogaja, dokazuje nedavna slovensko-hrvaška raziskava, 
ki je potrdila, da management poslovnih procesov pozi-
tivno vpliva na finančno in nefinančno uspešnost podjetij 
(Škrinjar, Bosilj Vuksić, & Indihar Štemberger, 2008). Ob 
vsem navedenem nas ne more presenetiti, da MPP po 
vseh raziskavah tudi v prihodnjih letih ostaja ena glavnih 
prioritet vodij služb za informatiko in tudi uprav podjetij. 
Koristi se ne pokažejo le na nivoju celotnega podjetja, 
ampak predvsem pri izvajanju posameznih procesov. Pre-
nova in informatizacija procesa nabavljanja lahko denimo 
zniža transakcijske stroške izvedbe in pretočne čase za 
cca. 40-60% (Davila, Gupta, & Palmer, 2003; Presutti, 
2003). Hkrati se lahko zaradi odprave aktivnosti, ki ne 
prinašajo dodane vrednosti za organizacijo kot celoto, 
zviša tudi produktivnost zaposlenih. Po Gartnerjevi 
raziskavi je lahko to zvišanje (v kolikor hkrati tudi avto-
matiziramo izvajanje določenih delov poslovnih procesov) 
med  15-150 % (Gartner, 2006).
Nadalje pa nam pregled nad odvijanjem procesov olajša 
tudi njihovo informatizacijo ter oceno prioritetnih podro-
čij, kjer bi informacijska podpora prinesla največ koristi. 
»Gasilske« akcije z razvojem parcialnih rešitev za tiste 
poslovne funkcije, ki imajo največ vpliva pri lobiranju, 
težko prinesejo koristi. Podjetja tako izgubijo do 600 mi-
lijard $ letno zaradi neuspešnih informacijskih projektov 
(Gartner, 2002). Še huje: kar 40% izdatkov za informacij-
sko tehnologijo ne prinese nobene vrednosti organizaciji 
(Watters, 2004). Preden torej razvežemo mošnjiček za 
razvoj/uvedbo nove ali dopolnitev stare programske reši-
tve, razmislimo, kakšno procesno korist nam bo prinesla. 

Informatika ima večji vpliv le, če podpira poslovne pro-
cese in njihovo hitrejše/bolj kakovostno izvajanje (Karim, 
Somers, & Bhattacherjee, 2007).

Težave MPP v praksi
Hkrati pa izkušnje in predhodne raziskovalne ugotovitve 
(Abdolvand, Albadvi, & Ferdowsi, 2008; Karim et al., 
2007; Macintosh & Maclean, 1999) kažejo, da projekti 
izboljšav poslovnih procesov po začetnem navdušenju 
pogosto zvodenijo. Nekatere od navedenih raziskav ome-
njajo celo 60-80% neuspešnih projektov managementa 
poslovnih procesov. Pogost upad začetnega navdušenja 
lepo prikazuje slika 1.

Slika 1: Gibanje zavzetosti pri prenovi procesov v času
Vir: (Chakravorty, 2010)

Slika lepo pokaže, da koristi tudi ob dobro zastavljenih 
projektih, ki prinesejo začetne rezultate, lahko hitro 
zvodenijo. Ob tem zato poudarjava, da nikakor ni dovolj 
samo uvedba MPP (karkoli to pomeni), najem zunanjih 
svetovalcev, ustanovitev organizacijske enote za procese 
ali nakup licence za orodje za modeliranje procesov. Vse 
preveč podjetij se namreč za MPP odloča zato, ker je to 
moderno, brez jasnih ciljev. Zato ni presenetljivo, da ob 
prvih težavah ali odporu s strani dela zaposlenih izgubijo 
interes za nadaljnje aktivnosti, ki so potrebne za kontinu-
irano izboljševanje procesov.  

Kaj to pomeni za merjenje
Prav pri premagovanju težav pri uvedbi pa ključno vlogo 
odigra merjenje rezultatov. Merjenje nikoli ne sme biti 
samo po sebi namen; v praksi namreč pogosto opažamo, 
da podjetja merijo »vse mogoče«, nato pa ti rezultati 
ostajajo v lepo oblikovanih Excelovih preglednicah 
brez pravega učinka na poslovanje. Kontrole izvajanja 
procesa so ključne povratne informacije za izboljšanje 
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planiranja procesa, njegovih resursov, proračuna ali celo 
za spremembe cilje in planov, če se izkaže, da le-ti niso 
ustrezni (slika 2). 
Ključno pa je, da se doseganje ciljev meri na ravni pro-
cesa. Po eni strani dostikrat namreč merjeni indikatorji 
posamezne poslovne funkcije ne prispevajo k uspešnosti 
podjetja kot celote; po drugi pa se izboljšava na ravni 
procesa v finančnih izkazih podjetja odrazi šele na daljši 
rok. Pomembno je merjenje na ravni procesa, saj se 
ravno pri izvajanju poslovnih procesih odrazijo izboljšave. 
Zato bi morali biti vsi temeljni procesi spremljani s kazal-
niki izvajanja procesov in rezultatov v različnih korakih.
Če smo torej zaradi prenove procesa pričakovali 30% 
dvig produktivnosti, po enem letu pa ugotovili, da se 
je število zaposlenih na procesu ob nespremenjenem 
prometu še povečalo, se lahko vprašamo, ali smo 
slabo izvedli projekt ali so mogoče koristi občutili kupci 
(denimo preko višje ravni storitve za kupca; tudi to je pa 
potrebno izmeriti) ali pa celo zaposleni (denimo preko 
več razpoložljivega časa za kavice in Facebook). Proce-
sno uspešna podjetja zato dostikrat omogočijo zaposle-
nim dostop do redno (včasih celo dnevno) posodobljenih 
ključnih kazalnikov – tako za podjetje kot celoto, posa-
mezen oddelek kot tudi za posameznika. Le tako imajo 
sploh možnost za ugotavljanje odstopanj od ciljev in 
posledično za izboljšave.
Seveda pa posamezen proces vendarle ne sme postati 
zgolj »firma v firmi«, ampak morajo njegovi cilji (in po-
sledično kazalniki) izhajati iz strategije in ciljev podjetja 
kot celote (slika 3). Brez povezave s poslovno strategijo 
namreč pri managementu procesov hitro naletimo na 
težave. Že pri analizi procesov se namreč soočimo z 
vprašanjem, ali je pomembnejši krajši pretočni čas, 
raven storitve za kupca ali morda nižji stroški. Seveda se 
zaplete tudi pri uvedbi predlaganih ukrepov, če le-ti niso 
skladni s strateškimi usmeritvami podjetja. 
Tipičen primer je nagrajevanje prodajnega osebja glede 
na obseg (količino) ali vrednost prodanih izdelkov ali sto-

ritev. Z vidika podjetja kot celote to običajno pomeni, da 
zaposleni prodajajo predvsem tisto, kar je lahko prodati; 
hkrati pa so nagnjeni tudi k dajanju precejšnjih popustov 
za večje količine. Oboje pa hitro povzroči ozka grla v proi-
zvodnji ali logistiki, ki jih lahko rešujemo le s precejšnjim 
povečanjem stroškov, ki lahko preseže dodatne prihodke.

Namesto sklepa – ključni 
dejavniki uspeha
Če za konec povzameva: ključni dejavniki uspeha progra-
mov management poslovnih procesov so (Trkman, 2010):

 povezava managementa poslovnih procesov in stra-
tegije,

 podpora vrhnjega managementa,
 uvedba službe za management poslovnih procesov (v 

tujini dostikrat poimenovana kar »center odličnosti« 
za poslovne procese),

 uvedba lastnikov in skrbnikov procesov,
 pomen vpeljave (prvih) predlogov prenove,
 izobraževanje in opolnomočenje zaposlenih,
 ustrezna (ne)specializacija zaposlenih,
 standardizacija procesov, kjer je to možno in smiselno,
 informatizacija procesov,
 vzpostavitev mehanizmov merjenja. 

Sklepna misel: MPP ni cilj ampak orodje za kontinuirano 
izboljševanje poslovanja. Informacijska orodja, meto-
dologije in svetovalci nam pri tem lahko zelo pomagajo, 
ključno pa je, da organizacija ve, kam hoče. Le tako bo 
MPP lahko pomoč na tej poti.

Literatura in viri
1. Abdolvand, N., Albadvi, A., & Ferdowsi, Z. (2008). 

Assessing readiness for business process reengine-
ering. Business Process Management Journal, 14(4), 
497-511.

Slika 3: Povezava med cilji procesov in strategijo/cilji 
organizacije 

Slika 2: Management in merjenje poslovnega procesa

http://www.crmt.com
http://www.crmt.com


KONTROLERJEV GLASNIK  ŠT. 24    Stran 23 od 30    CRMT D.O.O.    WWW.CRMT.COM

KONTROLERJEV GLASNIK   ŠTEVILKA 24 DECEMBER 2010

2. Chakravorty, S. S. (2010). Where Process-Improvement 
Projects Go Wrong. Wall Street Journal, January 25.

3. Davila, A., Gupta, M., & Palmer, R. (2003). Moving 
Procurement Systems to the Internet: the Adoption 
and Use of E-Procurement Technology Models. Euro-
pean Management Journal, 21(1), 11-23.

4. Gartner. (2002). Paper presented at the European 
ITxpo Symposium, Cannes.

5. Gartner. (2006). Gartner's Position on Business 
Process Management.

6. Karim, J., Somers, T. M., & Bhattacherjee, A. (2007). 
The Impact of ERP Implementation on Business 
Process Outcomes: A Factor-Based Study. Journal of 
Management Information Systems, 24(1), 101-134.

7. Kovačič, A., & Bosilj-Vukšić, V. (2005). Management 
poslovnih procesov : prenova in informatizacija po-
slovanja s praktičnimi primeri. Ljubljana: GV Zalozba.

8. Macintosh, R., & Maclean, D. (1999). Conditioned emer-
gence: a dissipative structures approach to transforma-
tion. Strategic Management Journal, 20(4), 297-316.

9. Presutti, W. D. (2003). Supply management and 
e-procurement: creating value added in the supply 
chain. Industrial Marketing Management, 32(3), 
219-226.

10. Reijers, H. A. (2006). Implementing BPM systems: 
the role of process orientation. Business Process 
Management Journal, 12(4), 389-409.

11. Škrinjar, R., Bosilj Vuksić, V., & Indihar Štemberger, 
M. (2008). The impact of business process orientati-
on on financial and non-financial performance. Busi-
ness Process Management Journal, 14(5), 738-754.

12. Trkman, P. (2010). The Critical Success Factors of Bu-
siness Process Management. International Journal 
of Information Management, 30(2), 125-134.

13. Watters, D. (2004). IBM Strategy and Change: A 
Survey of Fortune 1000 CIOs. SHARE conference.

O avtorjih
Dr. Peter Trkman je docent za po-
slovno informatiko na Ekonomski 
fakulteti. Raziskovalno in strokovno 
se ukvarja z modeliranjem in preno-
vo poslovnih procesov v podjetjih 
in oskrbovalnih verigah, poslovno 
vrednostjo informacijske tehnologije, 

telekomunikacijami ter poslovno analitiko. Objavil je 
čez 60 člankov o management poslovnih procesov in 
povezanih področjih. V zadnjih letih je sodeloval pri več 
projektih za podjetja in organizacije v javnem sektorju v 
Sloveniji in tujini, predvsem s področja prenove poslov-
nih procesov.

Prof. dr. Andrej Kovačič je zaposlen na 
Univerzi v Ljubljani kot prorektor. Je 
redni profesor poslovne informatike in 
predstojnik Inštituta za poslovno infor-
matiko na Ekonomski fakulteti UL. Je 
avtor mnogih del s področij prenove 
poslovanja ter prenove in informatiza-

cije poslovnih procesov. Kot svetovalec in vodja projek-
tov je sodeloval na števnih projektih s področja prenove 
in informatizacije poslovanja v upravi in gospodarstvu. 
Je veščak Zveze ekonomistov Slovenije na področju 
upravljanja, pooblaščeni revizor informacijskih sistemov 
ter svetovalec na mednarodnih projektih PHARE. Je 
predsednik programskega sveta mednarodne konference 
Management poslovnih procesov.

Za kaj naj bi se organizacije ukvarjale z menedž-
mentom poslovnih procesov (MPP), oziroma kdaj 
naj s tem začnejo?
Predvsem je to odvisno od ciljev ki jih organizacija želi 
doseči. Začetek je lahko načeloma kadarkoli, vendar 
so prvi koraki odvisni od zrelosti obstoječih procesov 
v organizaciji, ki do neke mere omejujejo tudi mo-
žen izplen. Običajno je potrebno najprej vzpostaviti 
zavedanje o pomembnosti MPP, nato postaviti osnove 

Intervju z avtorjem
Kaj je povedal dr. Peter Trkman za Kontrolerjev glasnik

(modele poslovnih procesov, lastnike, običajno tudi 
službo za MPP) potem pa to izkoristiti za kontinuirane 
izboljšave.
Marsikatera organizacija pa se odloči tudi samo za 
dokumentiranje/modeliranje poslovnih procesov, de-
nimo zaradi zahtev regulatorja. S tem načeloma ni nič 
narobe, določene koristi se pokažejo že med modelira-
njem. Seveda pa v takih primerih ne moremo govoriti o 
»pravem« MPP.
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Kaj morajo organizacije najprej postoriti, da bi 
lahko upravljale poslovne procese?
Rad pravim, da se s procesi ne ukvarjajo slaba pod-
jetja (ta večino energije porabijo za krpanje dolgov) 
ampak dobra, ki pa lahko postanejo še boljša. Vsaj 
tako pomembno kot metodološko znanje, ki ga lahko 
pridobi podjetje z npr. najemom zunanjega svetovalca, 
je sprememba vzdušja/odnosa v organizaciji. Dosti-
krat med projektom opazimo, da srednji management 
začne uporabljati procesno terminologijo in namesto o 
npr. oddelkih začne govoriti o procesih. Vsekakor pa je 
potrebno sploh spoznati svoje procese, kar običajno na-
redimo z modeliranjem. Neformalni kontakti (npr. med 
modeliranjem procesov) so skoraj enako pomembni kot 
izdelani modeli.

Kdo naj pri menedžmentu poslovnih procesov 
sodeluje?
Kot prvo vsekakor vrhnji management. Čeprav se 
zavedam, da je uprava podjetja običajno razpeta 
med številne projekte in druge aktivnosti, pa gre tu 
vendarle za tako pomembne spremembe, ki jih brez 
aktivne podpore uprave ne bomo mogli doseči. Eno 
od vprašanj pri merjenju procesne usmerjenosti je 
tudi, ali »običajni« zaposleni dojemajo svojo vlogo v 
procesu – da njihove aktivnosti ne služijo zadovolje-
vanju njihovega neposrednega nadrejenega, ampak 
stranke podjetja. To je običajno ključni in tudi najtežji 
preskok.

Kako obvladovati izboljšave oziroma kako po-
skrbeti za učinkovit prenos izboljšav poslovnih 
procesov iz faze načrtovanja do izvajanja?
Težko vprašanje. Prav tu se običajno zaplete, saj se 
pogosto zaposleni bojijo sprememb in posledic za nji-
hovo delovno mesto. Zato je vsekakor nujno v pripravo 
predloga izboljšav vključiti tudi zaposlene iz podjetja. 
Običajno že med modeliranjem zbiramo njihove pri-
pombe, kaj jih pri trenutnem izvajanju procesov moti. 

Tako zaposleni jasneje vidijo, kaj bo bolje – ne samo za 
podjetje kot celoto ampak tudi, kako bodo lahko sami 
delali bolje. Na tak način je potrebno tudi skomunicirati 
predlagane spremembe.
Ključna je tudi presoja smiselnosti (stroškov in koristi) 
posamezne spremembe. Tu je ključen celostni, lahko 
rečem procesni pogled – določena malenkost lahko 
povzroča veliko sivih las enemu izvajalcu, vendar bi od-
prava težave stala več, kot bi prinesla koristi. Ker spre-
membe v procesih pogosto zahtevajo tudi spremembo v 
informacijski podpori, pa lahko modeli procesov služijo 
tudi kot osnova za informatizacijo. 
Analiza in predlogi izboljšav tako niso nekaj, kar bi si 
»izmislil« nek svetovalec in to kot suho zlato prodal pod-
jetju. Take spremembe bodo v praksi le težko zaživele.

Kaj organizacijam prinese sistem merjenja uspe-
šnosti in kako ga vzpostavijo?
Kot prvo indikator, kje sploh so. In če so cilji postavljeni 
na pravilen način – koliko jim še manjka do tam, kamor 
želijo priti.
Če pustimo ob strani samo implementacijo, ki naj bi bila 
– če je le mogoče – podprta v informacijskem sistemu 
in ne v kakih Excelovih tabelah, je ključno opredeliti, kaj 
sploh meriti pri posameznem procesu. Sliši se trivialno, 
vendar se v praksi pokaže, da je prava opredelitev 
kazalnikov in njihovo ustrezno definiranje že pol uspeha. 
Samo kot (trivialen) primer: če merimo točnost dobav 
od dobaviteljev. Kaj pomeni točna dobava? Kako bomo 
izračunali delež točnih dobav (glede na število dobav? 
vrednost dobav? število artiklov?). Hitro nas lahko za-
nese, da bomo, ali merili vse mogoče (in s tem izgubljali 
več energije kot bo koristi) ali pa, da bomo merili tisto, 
kar je lahko meriti, ne pa tisto, kar je pomembno.
Zato je ključen že proces vzpostavljanja. Če zaključim z 
zgodbo, primerno za te zimske dni. V enem podjetju so 
uprava in lastniki procesov za 2 dni odšli v toplice in pre-
ko intenzivne debate iz gore možnih kazalnikov opredelili 
samo nekaj več kot 10 kazalnikov, ključnih za to podjetje.

Mnenje udeleženca 10. Srečanja kontrolerjev
Na srečanju kontrolerjev sem prvič. Sem direktor kakovosti in kontrolinga poslovnih procesov. To je nova funkcija, ki 
smo jo želeli vključiti v poslovanje podjetja. Veliko delamo na izboljšavah procesov, ne toliko na finančnem področju 
kot na tistem, kar opažamo, da primanjkuje, torej na samih izboljšavah. Govorimo o skrbnikih, lastnikih procesov, ki 
sedaj bolj odgovarjajo za svoj proces ne pa toliko, da ga izboljšujejo. Prek kontrolinga procesov tako želimo povečati 
njihovo učinkovitost. Prednost konference Srečanja kontrolerjev je, da ni poudarek samo na finančnem kontrolingu 
temveč tudi na drugih vsebinah, predvsem na procesih.  

Edo Reven, direktor kakovosti in kontrolinga poslovnih procesov, Metrel d.d.
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Povzetek
Človeštvo je razvilo mnogo odličnih orodij za boljše 
argumentiranje in analiziranje. Nenehno tudi izboljšujemo 
informacijsko tehnologijo. Še zmeraj pa nismo dovolj raz-
vili metod, da bi bolje razmišljali o vsakodnevnih zadevah, 
da bi izboljšali potek pogovorov in pospešili sestanke, 
da bi lahko rodili še več idej in možnosti, da bi se hitreje 
prilagodili negotovostim okoli nas …
Pravzaprav se potek našega tradicionalnega razmišljanja 
ni dosti spremenil zadnjih nekaj stoletij. Dolgo niti ni bilo 
potrebno, ker je bil svet relativno stabilen, in so ideje ter 
koncepti živeli dlje časa kot ljudje, toda v današnjem hitro 
spreminjajočem se svetu vedno nove alternative nenehno 
potrebujemo. 
S tehnikami Šest klobukov razmišljanja in Lateralno 
razmišljanje, kot jih je razvil dr. Edward de Bono, lah-
ko zavestno razmišljamo bolj učinkovito, sodelovalno, 
ustvarjalno. V Sloveniji jih predstavlja edina licencirana 
trenerka pri nas, mag. Nastja Mulej. 

»Če ne ustvarjaš svoje prihodnosti, jo 
bo nekdo ali nekaj namesto tebe.«*
Največja težava sveta niso klimatske spremembe, pre-
naseljenost ali pomanjkanje hrane za vse ljudi, največja 
težava človeštva je pravzaprav prešibko razmišljanje, 
meni dr. Edward de Bono, psiholog in zdravnik, ki se 
najraje predstavlja kar kot mislec. Je pionir na področju 
učenja razmišljanja kot spretnosti in svetovna avtoriteta 
kreativnega, konstruktivnega, k rezultatom usmerjenega 
razmišljanja (design thinking). 
Meni namreč, da je problem ljudi, da smo zelo samozado-
voljni s svojim razmišljanjem. Mislimo, da lahko spravimo 
človeka na Luno, naredili smo internet, na področju tehnolo-
gije se dnevno dogajajo osupljive spremembe … Toda naše 
razmišljanje je neustrezno! Ni slabo, samo ni dovolj dobro. 
Predstavljajte si, da imate avtomobil in vsako kolo 
avtomobila je odlično, svojo nalogo primerno opravlja. 
Toda, če imate samo tri kolesa, vam avto ne bo pomagal. 
Enako je z našim razmišljanjem. Manjka nam eno kolo, 

Razmišljajmo konstruktivno!
O zaznavnem, paralelnem in lateralnem razmišljanju, ki je usmerjeno naprej s 
pomočjo avtorja tehnik Šest klobukov in Lateralno razmišljanje dr. Edwarda de Bono
Nastja Mulej, New Moment

da bi avtomobil odlično vozil. In o tem že več kot 40 let 
govori dr. Edward de Bono. 
Na svojem predavanju, ki ga je imel januarja 2010 na 
Ekonomski fakulteti, nam je razmišljanje o samoza-
dostnosti ponazoril s šalo: »Nekoč je se človek vrgel 
z nebotičnika. Ko je padal mimo prvega nadstropja, 
je rekel, da je zaenkrat še čisto v redu.« Sklepal je 
popolnoma pravilno, ni pa razmišljal za naprej. In to je 
samozadovoljstvo. 

»Tradicionalno razmišljanje 
se ukvarja s tem »kar je«. 

Razmišljanje o/v prihodnosti bo moralo 
vključevati tudi, kaj bi lahko bilo.«

Tradicionalno razmišljanje Evropejcev je rezultat razmi-
šljanja antičnih mislecev, ki jim de Bono pravi kar grška 
banda treh: Sokrat, Platon in Aristotel. Od Sokrata smo 
podedovali argumente, dialektiko, kritično razmišljanje, 
od Platona potrebo po iskanju resnice, od Aristotela pa 
predalčkanje, kategoriziranje. Oni so izoblikovali razmi-
šljanje v evropski kulturi ter na Bližnjem Vzhodu. 
Po zatonu stare Grčije in Rimskega imperija, pade Evropa 
v tkim. mračni srednji vek, tako zelo temen, da je bil Karl 
Veliki, ki je združil Evropo – nepismen. Vsa pismenost je 
bila za cerkvenimi zidovi. To je bilo tisoč let, ko je Evropa 
doživela tri odstotno gospodarsko rast. V tisoč letih. 
Ko je Evropa (spet) začela razmišljati, v času renesan-
se, so bile šole in univerze v cerkvenih rokah. Cerkev 
ne potrebuje kreativnega razmišljanja, razmišljanja, ki 
oblikuje novosti (design thinking), zaznavnega razmi-
šljanja (perceptual thinking). Cerkev izhaja iz dogme in 
zato potrebuje le resnico, logiko in argument, da dokaže 
heretikom, da nimajo prav. Rezultat tega je zelo šibko 
razmišljanje: iskanje resnice. To je uspešno v tehniki in 
znanosti. Tudi politikom v parlamentarnih demokracijah 
ni tuje: levi-desni, vsak vidi samo svoj prav in vsak ga bo 
argumentiral na dolgo in široko, dolgoročni rezultati za 
državo in družbo pa niso tako pomembni, kot so kratko-
ročni rezultati za politika in njegovo stranko … 
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Nikoli pa nismo razvili razmišljanja za ustvarjanje vrednot. 
Posamezniki seveda so, podjetniki, umetniki, izumitelji, 
naša kultura pa nikoli. V šoli ne učimo otrok o oblikovanju 
in ustvarjanju vrednot, ne učimo jih razmišljanja, sploh pa 
ne razmišljanja naprej, ne učimo jih, kako deluje svet in 
trgovina za vogalom, učimo jih dejstva – ki bi jih danes 
lahko otroci sami našli marsikje. In to je velik prepad. 

»Zaznava je resnična, 
tudi če ni resnica.«
Področje, ki je zelo pomembno, je percepcija. Raziskava 
de Bonovega prijatelja, prof. Perkinsa, kaže, da je 90 % 
napak razmišljanja posledica napak v percepciji, samo 10 
% pa napak v logiki. Še huje, Goddelov teorem baje pra-
vi, da se s pomočjo logike nikoli ne moremo povrniti na 
izhodišče. Ne glede na to, kako logično znate razmišljati, 
je odgovor odvisen od tega, kako boste zaznali. Hkrati 
pa je naša kultura naredila zelo malo, da bi se ukvarjala 
s percepcijami. Mislimo, da je razmišljanje samo logično 
– vsak naslednji korak mora ustrezati prejšnjemu, kar 
je popolnoma nesmiselno. Marsikdaj je logično samo 
za nazaj – tako kot odlična ideja ali duhovita šala. Ko 
jo slišimo, ko jo izvemo in razumemo, postane naenkrat 
logična. Ko pa smo sami skušali razmišljati na ta način, 
se z zaporednim, vertikalnim razmišljanjem nismo uspeli 
prebiti naprej. 
De Bonovi programi, ki jih zdaj na široko uporabljajo v 
šolah (v 44 državah sveta), se vsi ukvarjajo z razvija-
njem percepcije. Kitajska vlada poskusno razvija njegov 
projekt v 35 provincah. Če jim bodo všeč rezultati, bodo 
njegov program dali v 680.000 šol. Mimogrede, tudi v 
Sloveniji obstaja interes politične sfere, da se odzove 
na potrebe kritične mase staršev in prav tako vzpostavi 
predmet Konstruktivno (Kreativno? Lateralno in zaznav-
no?) razmišljanje vsaj kot izbirni predmet v osnovni in 
srednji šoli v nekaj letih. 
De Bono je na predavanju povedal šaljiv primer iz Av-
stralije, ki dokazuje, kako zelo je pomembna percepcija 
za razmišljanje. 5-letnega fantka po imenu Johnny so 
prijatelji dražili in so mu ponujali dva kovanca. Za en 
avstralski dolar in za dva avstralska dolarja, ki je pre-
cej manjši. Rekli so mu, naj vzame tistega, ki ga hoče. 
Johnny je vedno vzel večjega, saj je večji boljši. Prijatelji 
so se norčevali iz njega, kako je Johnny neumen. Nekoč 
je to videl odrasel in potegnil Johnnyja na stran ter mu 
povedal, da je manjši kovanec enkrat več vreden. Johnny 
ga je vljudno poslušal in odgovoril, da seveda to ve, toda: 
kolikokrat bi mu prijatelji ponudili kovanca na izbiro, če 
bi vzel manjšega? Johnny ni opazoval samo kovanca, 

ampak tudi prijatelje in njihovo obnašanje. Percepcija je 
ključna točka razmišljanja. 
Razmišljanje je osnovni človeški vir, s katerim pa ne more-
mo biti preveč zadovoljni. Z metodo Šest klobukov razmi-
šljanja se naučimo narediti samo eno stvar naenkrat, torej 
razmišljati samo na en način. Klobuk je simbol za razmi-
šljanje in barva klobuka je simbol za smer razmišljanja.

Modri klobuk – modro kot nebo nad nami 
Modri klobuk usmerja procese razmišljanja, 
na začetku določi čas, fokus in tehniko, 
med potekom razmišljanja nadzoruje, da vsi 

spoštujejo disciplino navedenega, na koncu pa interpreti-
ra ugotovitve, rezultate in proces povzame v zaključek.
Beli klobuk – belo kot nepopisan papir

Ko razmišljamo v skladu z belim klobukom, 
zbiramo gola dejstva, podatke in številke, 
objektivne in nevtralne informacije. Sem 

sodijo tudi informacije o čustvih in mnenjih drugih ljudi, 
ki jih moramo upoštevati. 
Rdeči klobuk – rdeče kot strast 

Ko razmišljamo v skladu z rdečim klo-
bukom, imamo možnost za subjektivno 
izražanje občutij, čustev, intuicije in slutenj, 

ne da bi jih morali razlagati ali opravičevati. Izražanje 
čustev je pomembno, saj dejansko vplivajo na razmišlja-
nje, delovanje in odločitev. 
Rumeni klobuk – rumeno kot sonce

Pod rumenim klobukom iščemo prednosti 
in koristi, ki jih lahko izvlečemo iz situacij. 
Je konstruktiven in namenjen ustvarjanju, 

ukvarja se oblikovanjem novih predlogov. 
Črni klobuk – črno za črnoglede 

Zajema kritičen, argumentativen način mi-
šljenja, vključuje oceno tveganja, grožnje. 
Pokaže, kaj ni v skladu z našimi viri, našo 

politiko, našo strategijo, našo etiko, našimi vrednotami.
Zeleni klobuk – zeleno kot nebrzdana narava

Zeleni klobuk je klobuk energije in kreativno-
sti, tudi iracionalnega prebliska, ki omogoča 
generiranje novih idej, konceptov, alternativ.

»Težave moraš morda rešiti tako, 
da ne odstraniš vzroka, ampak 
da najdeš pot naprej, četudi 
je vzrok še vedno tam.«
Ljudje, še posebej Evropejci, da ne rečem samo Sloven-
ci, se radi in nenehno ukvarjamo z vzroki, krivci, krivdo. 
Toda to nenehno analiziranje, to brezkončno kritiziranje, 
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lahko morda kakšno malenkost izboljša, a v resnici to 
pomeni, da bi danes samo iskali izboljšave za volovsko 
vprego, ne bi pa nikoli prešli na traktor. Vzrok je po-
memben – če se iz njega nekaj naučimo za naprej – a 
še pomembnejše je iti naprej, najti rešitev iz situacije, 
razmišljati o prihodnosti in ne pestovati preteklosti. 
In to je kreativnost. Vsi verjamemo, da je kreativnost 
talent, božji dar, ki ga imaš ali ne. Verjamejo, da so 
ustvarjalni samo umetniki. Kaj pa inženirji, znanstveniki, 
finančniki, podjetniki …? Pri ustvarjalnosti gre za spre-
minjanje zaznav, konceptov in idej. Umetniki pravzaprav 
niti niso najbolj ustvarjalni, samo največji med njimi so 
kaj zares spremenili, večinoma pa so samo stilisti, ki jim 
beseda ustvarjalnost pomeni samo umetniško izražanje. 
Ljudje tudi menijo, da se ideje kar zgodijo … Lahko čaka-
mo, da bodo prišle, vendar jih ne bo veliko. To bo potrdil 
vsak, ki se mu bo med tekmo, vožnjo avtomobila, spreho-
dom s psom, večernim prhanjem ali tik pred spancem 
utrnila dobra zamisel, ki bo rešila problem, o katerem je 
že dolgo razmišljal. Vesel bo, da je ideja, rešitev, odlo-
čitev prišla – ne da bi se zavedal, da ena ni nobena, da 
bi jih moralo biti veliko več. Le tako bi lahko izbiral med 
svojimi možnosti, sam ali v timu. In ja, lahko se potrudi-
mo in jih zavestno iščemo. Ter tako tudi najdemo. 
Ljudje prav tako pogosto mislijo, da je ustvarjalnost 
odvisna od talenta. To je zelo pogosto in tradicionalno 
mnenje ter najpogostejši izgovor ljudi. Dejansko so 
nekateri naravno bolj radovedni, drugi imajo bolj živahno 
domišljijo, tretji se bolj potrudijo spreminjati ustaljeno. 
Toda za ustvarjalnost je potrebna samo motivacija in 
kasneje tudi disciplina pri upoštevanju orodij lateralnega 
razmišljanja. Kot je zapisal Malcolm Gladwell v knjigi 
Prebojniki, talentiranega človeka naredijo okoliščine, 
okolje okoli njega, ter 10.000 ur vaje.
Potem je tu še klasično mnenje, da so ustvarjalni samo 
uporniki. Uporniki so ustvarjalni, ker želijo biti drugačni 
in izstopati. Danes, ko nam je Edward de Bono pojasnil, 
kako naši možgani kot informacijski sistem, ki se sam 
organizira, tvori vzorce in kako lahko te rutinske vzorce 
presekamo, so lahko vsi ustvarjalni. Gre samo za željo po 
novih idejah – če je uporniki nimajo, in če jo konformisti 
imajo, potem bodo konformisti celo bolj ustvarjalni. 
In ni res, da je dovolj samo to, da smo 'osvobojeni'. 
Pogosto se ponavlja mnenje, da imamo zavezane roke, 
in da zato nismo ustvarjalni. Ljudi spodbujamo, naj se 
osvobodijo, naj bodo igrivi in otroški, kar najpogosteje 
omogočajo tehnike viharjenja možganov. Toda otroci so 
ustvarjalni samo zato, ker še nimajo vzpostavljenih veliko 
ustaljenih vzorcev razmišljanja. In če ne boste znali igrati 
violine, je ne boste igrali niti, če boste imeli odvezane 
roke. Potrebujete namreč znanje tehnike, spretnosti, tako 

kot morate poznati veščine vožnje s kolesom, tenisa, 
kuhanja ali pletenja. 
Orodja in tehnike omejujejo, je še ena tipična fraza, zakaj 
nima smisla, da bi se potrudili in razmišljali plodno in 
konstruktivno. Ta fraza izhaja iz prejšnje. Ljudje mislijo, 
da morajo biti samo igrivi, pa bodo ideje kar padale. Sis-
tematične tehnike in metode se jim zdijo preozke. Toda 
v resnici orodje poveča naše sposobnosti. Tako kot ključ 
poveča naše zmožnosti, da odidemo iz zaklenjene sobe. 
De Bono s svojimi raziskavami možganov ter posame-
zniki, ki so njegove tehnike že preizkusili, pa dokazujejo, 
da je kreativnost spretnost, ki se je lahko vsi naučimo. 
Kreativnost kot beseda je mnogo premila. Pomeni ustva-
riti nekaj, česar še ni bilo. Če si umetnik in nekaj nare-
diš, si kreator. Četudi tisto ni nič posebnega. De Bono 
govori o kreativnosti kot načinu za spreminjanje idej. To 
je spretnost, ki se je vsi lahko naučimo, brez magije ali 
skrivnosti. Kako? 

»Učinkovitost brez vrednosti 
je orodje brez namena.«
Nekdo zjutraj vstane in si reče, da lahko obleče 11 kosov 
oblačil. Na koliko načinov se lahko obleče? Obstaja 
39.916.800 načinov. Če bi se vsako minuto svojega 
življenja samo oblačili, bi za to porabili 76 let. To bi bilo 
seveda malce nepraktično. Zakaj se to ne dogaja? Ker so 
naši možgani narejeni tako, da vsako vhodno informacijo 
organizirajo v vzorec. To je odličnost možganov. Možgani 
so bili narejeni za rutino. 
Dr. Edward de Bono je leta 1968 napisal knjigo The 
Mechanism of Mind – kako nevroni v možganih dovolijo 
informacijam, da se organizirajo v vzorce. Prebral jo je 
vodilni fizik na svetu, prof. Murray Gell-Mann, Nobelov 
nagrajenec leta 1969 za odkritje kvarkov, ki je ugoto-
vil, da je o kaosu in kompleksnosti govoril precej prej, 
preden so to področje odkrili matematiki. In zelo podpira 
njegovo delo. 
Možgani torej ustvarjajo vzorce. Vsi sistemi vzorčenja 
so asimetrični. Kaj to pomeni? Simetrično pomeni, da 
imamo veliko možnost, da iz A pridemo do B. Iz tega 
nastaneta dva fenomena človeških možganov. Prvi je 
humor. Humor je veliko bolj bistvena značilnost človeških 
možganov kot razum. Vsak zbiralni sistem razmišljanja 
temelji na simetričnem, humor temelji na asimetričnem 
modelu. Kaj se zgodi pri humorju? Zapelje nas do točke 
B in potem do točke C. Ko pogledamo nazaj, je povsem 
smiselno. 
De Bono rad da naslednji primer v ponazoritev tovrstne 
asimetričnosti: Starejši gospod umre in gre v pekel. Ko 
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se sprehaja okoli, vidi prijatelje, tudi starejšega gospoda, 
ki mu v naročju sedi prelepa mlada svetlolaska. Vpraša 
ga: »Si prepričan, da je to pekel. Videti je, da se sijajno 
zabavaš?« »Seveda,« odgovori kolega, »jaz sem kazen za 
njo.« Absolutno logično za nazaj. 
Enako se zgodi pri kreativnosti. Gremo po običajni poti in 
nekako se premaknemo lateralno (= od strani). Ko pogle-
damo nazaj, postane logično. Vsa vrednost pri kreativ-
nem razmišljanju, pri novih idejah, je vedno logična za 
nazaj, drugače nimajo vrednosti. Imeti idejo, ki je samo 
drugačna, zato da je drugačna, nima vrednosti. Morda je 
vredna kot slika, a ne kot ideja. Vendar, to je norotivnost 
(crazytivity), ne kreativnosti (creativity). 
Ljudje so stoletja dolgo sklepali: če je logično za nazaj, 
potem je logično tudi za naprej. Potrebujemo torej logiko. 
Odgovor je: 'ne, sploh ne'. Morda za naprej sploh ne 
vidimo, pa je popolnoma logično za nazaj. Ker tega ne 
razumemo, ne razumemo niti kreativnosti. Ni nobene 
magije, nobene skrivnosti. Je samo obnašanje sistemov 
vzorčenja, asimetričnih modelov za nazaj. 

Problem je razlika med tistim, kar 
imamo, in tistim, kar želimo
Razmišljanje je namreč spretnost, ki jo lahko razvijemo. 
Za razliko od običajnega prepričanja sploh ni povezana 
z inteligenco. Odnos med inteligenco in razmišljanjem je 
podoben odnosu med avtomobilom in voznikom. Konjska 
moč vozila je njegov potencial, kot je inteligenca po-
tencial človeškega uma. Toda kako se bo avto obnesel 
med vožnjo, ni odvisno samo od vozila, ampak predvsem 
od voznika. Razmišljanje je naša veščina, ki uporablja 
potencial naše inteligence. 
Bolje, kot boste znali razmišljati, lažje boste premago-
vali težave. Problemi so povsod okoli nas. In nimamo 
veliko izbire, kot da se potrudimo in jih rešimo. Problem 
morda ni predstavljen formalno, morda ne potrebuje 
papirja in svinčnika, da ga rešimo. Problem je prepro-
sto razlika med tistim, kar imamo, in tistim, kar želimo. 
Morda gre za izogibanje nečemu, pridobivanje nečesa, 
odstranjevanje nečesa, spoznavanje, kaj je tisto, kar 
želimo … 
Obstajajo tri vrste problemov: 

 Prva vrsta problemov za svojo rešitev zahteva več 
informacij ali boljše tehnike za upravljanje informacij. 

 Druga vrsta problemov ne zahteva nobenih novih 
informacij, pač pa spremembo že razpoložljivih infor-
macij: notranja prerazporeditev vzorcev v možganih. 

 Tretja vrsta problemov je problem, ko ni problema. 
Skladnost trenutne ureditve nas blokira, da se ne 
moremo premakniti k boljši ureditvi. Ne obstaja neka 
točka, na katero bi lahko osredotočili svoje napore, 
da bi dosegli boljšo razporeditev, ker se namreč 
sploh ne zavedamo, da boljša ureditev obstaja. Pro-
blem je prepoznati, da imamo problem – prepoznati, 
da lahko stvari izboljšamo in to ugotovitev lahko 
poimenujemo problem. 

Prvo vrsta problemov lahko rešimo z vertikalnim, lo-
gičnim razmišljanjem. Druga in tretja za svojo rešitev 
zahtevata lateralno razmišljanje. Lateralno razmišljanje 
pomeni razmišljanje od strani, torej izven ustaljene poti. 
Če boste znali izskočiti iz rutinskega razmišljanja v para-
lelno in lateralno, kadar bo to potrebno, boste zmagova-
lec. Še posebej v prihajajočih časih, kjer bodo zmagovali 
samo najbolj inovativni in podjetni … Ter disciplinirani. 

*vsi citati so de Bonovi

O avtorici
Nastjo skozi življenje vleče 
neskončna radovednost 
in želja po učenju. Tako je 
prišla do treh univerzitetnih 
nazivov (mag. kom., univ. 
dipl. soc., univ. dipl., ekon.) 
ter kot ekskluzivno v Sloveniji 

do licence za tehnike bolj učinkovitega, konstruktivne-
ga, sodelovalnega razmišljanja (Šest klobukov) in bolj 
ustvarjalnega razmišljanja (Lateralno razmišljanje) po dr. 
Edwardu de Bonu in je strenirala že vsaj 40 podjetij in 
tisoč ljudi. Predava inovacijski management, blagovne 
znamke, poslovno komuniciranje, ustvarjalnost ter psiho-
logijo dela in medosebnih odnosov na delovnem mestu, 
o čemer lahko govori iz svoje bogate delovne prakse, ki 
je deset let potekala ob boku pokojnega Dragana Sakana 
(New Moment). Ljubi medije in vsebine, zato dosti piše 
zanje (kot novinarka) ali njim (kot oseba za odnose z 
mediji …). Ter neskončno uživa v svoji družini, ki se je v 
preteklih dveh letih podvojila.
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Mnenje udeleženke
»Odlično izbrane vsebine, reprezentativni predavatelji, lepo okolje in krasna 
družba… to je Šola kontrolinga. Dobila sem ogromno uporabnega znanja, ki 
ga bom s pridom uporabila pri svojem vsakdanjem delu.«

Martina Knapp, vodja Kontrolinga & IT,
Novem Car Interior Design d.o.o.

Termini Šole kontrolinga za leto 2011 24. izvedba 25. izvedba 
1. Osnove kontrolinga in obvladovanja stroškov 9.–11. 2. 23.–25. 3. 
2. Poslovni izid po profitnih centrih in orodja kontrolinga 9.–11. 3. 13.–15. 4. 
3. Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah 6.–8. 4. 11.–13. 5. 
4. Postopek uvedbe kontrolinga in njegova nadgradnja 4.–6. 5. 1.–3. 6. 

Ali ste se že vprašali, kje v vašem 
podjetju so skrite rezerve, ki vam 
lahko pomagajo uspeti? Krizni časi 
so velika preizkušnja za vsa podjetja, 
po drugi strani pa velika priložnost 
za vsa tista, ki se s pomočjo pravih/
pravočasnih informacij znajo diferen-
cirati od drugih. S pravimi orodji, 
metodami in organizacijo dela je 
mogoče izboljšati uspešnost podje-
tja na trgu ali pa le-tega popeljati iz 
krize. 

Ne verjamete?
Pridružite se nam na delavnicah in 
seminarjih Šole kontrolinga!

Šola kontrolinga je celovit izo-
braževalni program na obsežnem 
področju kontrolinga, razvit po vzoru 
Controller Akademie iz Nemči-
je. Poleg osnovnih izobraževalnih 
delavnic, namenjenih usposabljanju 
sedanjih in bodočih kontrolerjev, 

CRMT d.o.o. | www.crmt.com, www.kontroling.si

KAJ: Kontroling izobraževanja 
KDAJ: V letu 2011
KJE: Hotel Ribno pri Bledu 
VEČ informacij:
info@crmt.com
info@kontroling.si
080 27 68

Želimo Vam uspešno in 
iskrivo leto 2011! 

stalno razvijamo nove seminarje in 
praktične delavnice. Izbirate lahko 
med različnimi seminarji, svojo 
usposobljenost pa lahko dokazujete 
s pridobljenim CERTIFIKATOM na 
nižji stopnji, ali pa z DIPLOMO pri 
nadaljevanju usposabljanja na CA. 

Več o ponudbi in vsebini seminar-
jev si lahko preberete v Katalogu 
izobraževanj na www.crmt.com.

Izobraževanja so namenjena:
–  Vam, ki se srečujete z načrtovanjem, 

spremljanjem in merjenjem posame-
znih poslovnih procesov od prodaje, 
nabave, proizvodnje, zalog …

–  IT strokovnjakom, ki uvajajo 
rešitve za podporo kontrolingu (BI, 
DW, Planning)

–  managerjem, ki želijo podrobneje 
spoznati orodja kontrolinga

–  in seveda kontrolerjem, sedanjim 
in bodočim. 

P.S. Prepričani smo, da poznate vsaj eno osebo, ki bi jo naše delavnice in seminarji zanimali. Za 
posredovanje sporočila se priporočamo.

Vpis v Šolo kontrolinga je modra odločitev
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Koledar dogodkov 
(za vaš rokovnik)

Januar 2011
21. Januar – Sestava letnega poročila (2 dnevni seminar)
27. in 28. Januar – 1,5 dnevno izobraževanje za člane društva ICV  

Februar 2011 
9. februar  – začetek 24. izvedbe Šole kontrolinga®, Hotel Ribno pri Bledu 

Marec 2011
23. marec – začetek 25. izvedbe Šole kontrolinga®, Hotel Ribno pri Bledu

CRMT Inštitut 
ima v svojem programu celovita in specializirana izobraževanja, združena pod 
imenom Šola kontrolinga in Šola Business Inteligence, izvajamo in orga-
niziramo pa tudi različne  specializirane seminarje in delavnice s poglobljenimi 
in diferenciranimi vsebinami, na katerih nudimo slušateljem potrebna znanja za 
uspešno spopadanje s poslovnimi izzivi današnjega in jutrišnjega dne. 

NOVOSTI v letu 2011: 
 razširitev ponudbe seminarjev s področja kontrolinga
 novi seminarji in delavnice s področja računovodstva, konsolidacije in priprave letnih poročil
 nadaljevalni/izpopolnjevalni seminarji iz kontrolinga za bančnike
 seminarji s področja priprave in predstavitve poročil – managersko poročanje
 seminarji BI za poslovne uporabnike

V ta namen smo k sodelovanju povabili številne nove predavatelje,  strokovnjake s svojih po-
dročij; predstavili jih bomo na spletni stani Inštituta in v naslednjih številkah Kontrolerjevega 
glasnika!

Podrobnosti na http://www.crmt.com/si/1/388/O-institutu in www.kontroling.si
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