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Odličnost ni le teorija, gre za otipljive rezultate tega, kar organizacija dela in kako to dela, obenem pa 
za prepričanje, da bo take rezultate trajnostno dosegala tudi v prihodnje. Pri tem ne pozabimo, da je 
dobiček končni cilj, ne pa pogoj za uresničitev trajnostnega razvoja podjetja. 

Podpora vseh zaposlenih je pri tem ključnega pomena. Visoko motivirani in usposobljeni sodelavci, ki 
svoje naloge učinkovito opravljajo, so eden najpomembnejših stebrov razvoja podjetja. Podjetja se 
tega zavedajo in usposabljanju zaposlenih posvečajo posebno pozornost, izobraževanja se vodijo na 
nivoju celotnega podjetja in so bolj usmerjena, odgovorni izbirajo kvalitetna usposabljanja in 
kompetentne izvajalce, za izobraževanje tudi zaposleni žrtvujejo del prostega časa, ipd.. Žal so v času 
racionalizacije tudi sredstva za izobraževanje bolj skromneje odmerjena, v  nekaterih organizacijah pa 
splih ukinjena. Ponekod še vedno smatrajo izobraževanje le kot strošek in ne tudi  investicijo.  

Vrednotenje poslovne odličnosti po modelu EFQM zajema vsa poslovna in strokovna področja v neki 
organizaciji, torej vsako metodo in orodje, ki pripomore k doseganju in izboljšanju rezultatov na 
posameznih področjih, pomaga tudi pri doseganju celovite poslovne odličnosti. Poti je več, vsako 
podjetje mora najti sebi najprimernejšo. Nekaj je bilo prikazanih tudi na 11. Kontroling konferenci v 
Portorožu, o tem lahko berete tudi v tej številki Kontrolerjevega glasnika.  

Prijetno branje vam želim, 
Dragica Erčulj 

 

 
 Menedžerji, uporabljajte strukturiran način spremljanja 

uresničevanja strategije 
Drago Podobnik HIT, d. d.  in Nenad Savič, Unikatum, d. o. o.  

 Spremljanje uspešnosti programov ali posameznega proizvoda 
Sebastian Lipovšek, vodja financ in kontrolinga, Silgan d. d. 

 Investitorji želijo videti prostovoljna razkritja v letnem poročilu  
Silva Koritnik Rakela, pooblaščena revizorka  

 Koledar dogodkov 2012 

 Šola kontrolinga 2012 

 Kontrolerjev slovar 
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Povzetek: 

Projekt, »Uvedba managerskega sistema 
Balanced Scorecad (BSC) v družbi HIT, d. d.«, 
predstavlja nadgradnjo sistema usmerjanja in 
kontrole poslovanja v družbi. Projekt se je začel 
izvajati v novembru leta 2009 in je v prvi fazi 
potekal v izjemno občutljivem obdobju, ki ga je 
zaznamoval začetek sanacije poslovanja. 
Obdobje sanacije je zahtevalo velike prilagoditve 
v delovanju družbe, tako v tehnološkem kakor 
tudi v organizacijskem smislu, ki so bile v okviru 
projekta predvidene, sistematično izvajane in 
spremljane. Dosedanji rezultati projekta so se 
izkazali kot odlična podlaga za nadgradnjo 
obstoječega poslovnega sistema.  

 

UVOD 

Ali v recesiji resnično potrebujemo 
menedžerski sistem za razvoj in spremljanje 
udejanjanja strategij? Ali ni dovolj le obsežno 
nižanje nepotrebnih stroškov? Podobni 
vprašanji si zastavljajo v današnjih časih mnogi 
menedžerji pa tudi raziskovalci. Zagotovo sta 
med najbolj prepoznavnimi Kaplan in Norton, 
avtorja metode BSC, ki sta razvila in na mnogih 
primerih utemeljila tudi učinkovitost uporabe 
šest-faznega menedžerskega sistema za razvoj 
in spremljanje udejanjanja strategij. Prvič sta 
tak sistem predstavila januarja 2008, v 
Harvard Business Review (HBR), v članku z 
naslovom »Mastering the Management 
System« (Kaplan, Norton 2008). Vsebino sta na 
podlagi izkušenj in potreb večkrat tudi 
izpopolnila, a njuno temeljno sporočilo je 
ostalo enako, »Menedžerji, uporabljajte 
strukturiran način spremljanja uresničevanja 
strategije«.  

 

 

JASNA SMER, KOMPETENTNI VODJE IN 
PRAVA ORODJA 

V nadaljevanju je predstavljeno, kako se je 
uprava podjetja Hit, d. d., skupaj s strokovnjaki 
za razvoj, implementacijo in nadzor 
uresničevanje strategij, na strukturiran način 
lotila prenove poslovanja. Podjetje HIT, d. d. je 
pod vodstvom nove uprave, avgusta 2009, 
vstopilo v novo, zahtevno obdobje, ki ga je 
spremljalo poslovanje v rdečih številkah. Nova 
uprava je javnostim predstavila sanacijski 
program, osredotočen na znižanje stroškov in 
povečanje prihodkov, oboje je bilo podprto s  
premišljeno investicijsko politiko. Po takratnih 
napovedih nove uprave naj bi bilo prelomno 
leto, ko bi podjetje zopet poslovalo z dobičkom, 
leto 2012. Danes poročila o finančnih rezultatih 
za leto 2011, kažejo velik približek temu cilju, a 
napovedana gospodarska situacija v letu 2012 
že zahteva ponoven razmislek o vseh 
zastavljenih ciljih.  

Obdobje po letu 2009 je bilo izjemno občutljivo 
tudi za zaposlene, saj se je njihovo število z 
dotedanjo rastjo podjetja povečevalo, 
prihajajoče obdobje pa je napovedovalo 
temeljito optimizacijo procesov dela in tudi 
števila zaposlenih. Prav tako je bilo načrtovano, 
da bo obdobje sanacije zahtevalo velike 
prilagoditve tako v tehnološkem, kakor tudi v 
organizacijskem  delovanju družbe.  

Nova uprava se je zavedala, da načini vodenja 
in upravljanja, ki so pripeljali družbo v tako 
situacijo niso več primerni, zato so si za cilj 
zastavili vzpostaviti prenovljen sistem 
usmerjanja in kontrole poslovanja. Pomemben 
del zasnove te rešitve, je bilo tudi zagotavljanje 
pogojev za uveljavljenje sodobnega vodenja na 
podlagi dejstev in vrednot, tako na strateškem 
kot na operativnem nivoju.  

 

MENEDŽERJI, UPORABLJAJTE STRUKTURIRAN NAČIN SPREMLJANJA 
URESNIČEVANJA STRATEGIJE 
Drago Podobnik  HIT, d. d. in Nenad Savič, Unikatum, d. o. o.  
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Za uveljavitev novega sistema usmerjanja in 
kontrole poslovanja se je predsednik uprave, 
dr. Drago Podobnik, odločil uporabiti 
menedžersko orodje Balanced Scorecard, saj je 
že v svojem doktorskem delu raziskoval 
njegove prednosti in slabosti ter v njem videl 
najprimernejše orodje za uresničevanje treh 
ključnih nalog uprave družbe (Podobnik, 
2008): 

 jasno pokazati smer, kam mora    
podjetje priti in kako bo do tja prišlo; 

 jasno določiti strateške cilje skupaj z 
nosilci in z opredeljenimi pristojnostmi ter 
odgovornostmi za njihovo doseganje; 

 iz strateških ciljev izvedeni in jasno 
postavljeni operativni cilji z opredeljenimi 
pristojnostmi in odgovornostmi za njihovo 
doseganje. 
 

ŠTIRJE KORAKI ZASNOVE STRATEGIJE 

Zasnova projekta je sledila metodologiji 
mednarodnega podjetja 2GC Active 
management iz Velike Britanije, ki je razvilo 3. 
Generacijo BSC (Lawrie, Cobbold, 2002). 
Izhodiščna predpostavka omenjenega pristopa 
je: »Razjasniti si, kako bo videti uspeh 
organizacije v želeni prihodnosti, je potreben 
pogoj, da se uskladimo o načinih, kako ga bomo 
dosegli in spremljali«. Čeprav zgornja trditev 
zveni enostavno in logično, praksa pogosto 
pokaže, da je poenotenje vodstva težko doseči 
in da neenotnemu mnenju o želenem uspehu, 
sledijo nepovezane in neusklajene aktivnosti. V 
izogib temu je uprava sledila metodološkim 
korakom podprtim z vprašanji, ki so razvidni v 
shemi 1. Ti koraki so : 

 Poenotenje videnje uspeha: Rezultat 
odgovora na vprašanje, kako bo videti 
uspeh družbe HIT v prihodnjih treh letih, je 
bilo 69 izjav o stanju družbe HIT na dan 
31.12.2012. Izjave so bile narejene po 
predhodnih analizah in razporejene v štiri 
vidike poslovanja (finančni vidik, vidik 
gostov, vidik procesov, vidik učenja in 
rasti).  

 
 

Shema 1: 4 koraki implementacije BSC, prirejeno po 
Lawrie, Cobbold, 2002 

 

 Poenotenje poti do uspeha: V drugem 
koraku je bilo prepoznanih osemnajst 
ključnih področij oziroma strateških ciljev. 
Področja so bila predstavljena v obliki 
strateškega diagrama z jasno opredeljenimi 
vzročno-posledičnimi povezavami med 
njimi.  

 Poenotenje načina spremljanja in 
vrednotenja napredovanja: V tretjem 
koraku je bilo opredeljenih 36 kazalcev, 
katerih namen je omogočiti nadzor in 
pravočasno sporočanje ali se strateški cilji 
v dogovorjenem obsegu uresničujejo ali ne. 
Tako, kakor je na 11. Kontroling konferenci 
(Portorož, oktober 2011, v organizaciji 
CRMT d.o.o.), v svojem  predavanju 
slikovito opisal g. Christof Droste, 
generalni direktor družbe Hella Saturnus 
Slovenija, d.o.o., »nima smisla postavljati 
prometnega znaka pazi, nevaren ovinek, za 
ovinkom«, tako je potrebno pri izbiri 
kazalcev biti pozoren, da zagotavljajo 
pravočasno opozorilo ali se zastavljenim 
strateškim ciljem približujemo ali ne.  

 Poenotena in usklajena uporaba virov:  
V četrtem koraku je bilo prepoznanih 34 
programov in v njih opredeljenih 60 
različnih ukrepov. V programih in ukrepih 
ni bilo zapisano samo kaj je potrebno 
narediti, ampak tudi kaj bo doseženo, do 
kdaj bo to doseženo ter s kakšnim vložkom 
resursov bodo aktivnosti zaključene. S tem 
so bili določeni tudi merljivi mejniki, ki so 

Kako bo videti uspeh družbe  konec 

leta 2012?

Katerim področjem moramo posvetiti 

100% pozornost in nadzorovati 

njihovo uresničevanje?

Katere kazalnike bomo opazovali in 

katere ciljne vrednosti dosegali v letih 

2010, 2011 in 2012?

Katere programe bomo razvili in 

izvajali, da bomo dosegli ciljne 

vrednosti izbranih kazalcev?

1

2

3

4

Poenoteno videnje upeha

Poenotena pot do uspeha

Poenotenje spremljanja in 

vrednotenja napredovanja 

Poenoteno in usklajeno 

angažiranje virov
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podlaga za spremljanje in nadzor 
realizacije programov in ukrepov.  

 

DVE VRSTI NADZORA URESNIČEVANJA 
STRATEGIJE 

 
Odgovori, opredeljeni v prvem in drugem 
koraku so bili pomembni za določitev smeri 
razvoja in delovanja. Odgovori iz tretjega in 
četrtega koraka pa so pomembni zaradi 
vzpostavitve spremljanja nadzora 
uresničevanja. V prenovljeni sistem sta bili 
vgrajeni dve vrsti nadzora (Interna 
dokumentacija družbe Hit, d. d.).   

 Nadzor uresničevanja strateških ciljev: 
Ta nadzor je usmerjen v preverjanje 
uresničevanja zastavljene strategije, 
kontrolo doseganja zastavljenih kazalcev in 
njihovih ciljnih vrednosti za vsak strateški 
cilj posebej, in vključuje povratno zanko 
(angl. feed-back). Ključni namen te 
kontrolne zanke je hitro zaznavanje 
odstopanj in pravočasno ukrepanje v 
primeru ugotovljenih odstopanj. Dobro 
opredeljeni kazalci, ki v prvi fazi razvoja 
BSC še niso bili dokončno razviti, so  
predstavljali odlično podlago za razvoj 
informacijske podpore zajemanju in 
obdelavi podatkov ter prikaz informacij, ki 
so pomembne za odločanje.  

 Nadzor primernosti strategije glede na 
spremembe v okolju: Druga vrsta 
vpeljanega nadzora je bila usmerjena v 
preverjane predpostavk in okoliščin, na 
katerih je bila izdelana obstoječa strategija. 
V primeru, da okoliščine še veljajo, 
uresničevanje strategije teče nemoteno 
dalje, v primeru, ko pa se okoliščine 
pomembno spremenijo je potrebno 
pristopiti k novi analizi okolja, posledično s 
tem pa tudi k prilagoditvam v strategiji, kar 
je bilo v družbi Hit po letu dni tudi 
narejeno.  

 

 

 

INFORMACIJSKA PODPORA NADZORU 
URESNIČEVANJA STRATEGIJE  

Posebnost projekta v družbi HIT je, da se je še 
preden je bil vzpostavljen kompleksnejši 
informacijski sistem za spremljanje odstopanj 
od zastavljene strategije, v okolju spremenilo 
veliko  dejavnikov, ki so vplivali na strateški 
diagram. Spremembe kot so: liberalizacija 
igralniške zakonodaje v Italiji, spremembe v 
strategiji igralništva v Republiki Sloveniji in 
spremembe kot posledice nekaterih notranjih 
projektov - med njimi je imela velik vpliv 
reorganizacija podjetja. Na strateški diagram 
pa so vplivali tudi uvidi, da je potrebno 
nekatere prvotno določene strateške vsebine 
dopolniti ali celo preoblikovati na podlagi 
novih spoznanj in podatkov. Šele z drugo 
razvojno stopnjo implementacije BSC je bila 
družbi omogočena izvedba dveh ključnih 
programov.  

Prvi program je povezan z informacijsko 
podporo, drugi pa z razširjanjem BSC na nivo 
poslovnih enot oziroma igralniško-zabaviščnih 
centrov in oddelkov znotraj njih. Za 
informacijsko podporo je bila v tej fazi, ne 
glede na obstoječe sistemske rešitve MIK in 
SAP, izbrana še vedno enostavna »Excel« 
rešitev, ki ne zahteva velikih finančnih vložkov. 
To je še posebno pomembno v fazi, ko se 
sistem nadzora še dograjuje in izpopolnjuje. 
Kljub temu razvita rešitev že odlično služi 
potrebam internih uporabnikov in omogoča, da 
v čim krajšem času dobijo zgoščeno 
informacijo, povezano z uresničevanjem 
strategije in potrebno za odločanje. 
Informacijska rešitev nudi štiri vpoglede, ki jih 
potrebuje vsak menedžer: 

 Hkraten prikaz stanja vseh ključnih 
strateških ciljev. Celovit vpogled na stanje 
vseh strateških ciljev skupaj z jasno 
informacijo kateri od strateških ciljev je v 
okviru pričakovanih meja in kateri so pod 
ali nad pričakovanim. Pri celovitem 
vpogledu je bila izbrana »semaforska« 
rešitev, kjer rdeče obarvan strateški cilj 
pomeni nedovoljeno ali neželeno 
odstopanje, rumena barva pomeni 
dopustno odstopanje, zelena barva pa 
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pomeni, da je stanje na strateškem cilju v 
okviru pričakovanega/želenega. 

 Vpogled v stanje posameznih kazalcev. 
Celovit vpogled v stanje posameznih 
kazalcev izbranega strateškega cilja. Pri 
tem je vsak od kazalcev označen tako, da je 
razvidno njegovo napredovanje glede na 
preteklo obdobje ter njegovo približevanje 
letni ciljni vrednosti. 

 Vpogled v stanje izvajanja akcijskega 
načrta. Tretji vpogled omogoča nadzor 
izvajanja akcijskega načrta in doseganja ali 
nedoseganja zastavljeni mejnikov oziroma 
vmesnih rezultatov.  

 Vpogled v novo sprejete ukrepe: Četrti 
vpogled omogoča spremljanje novo 
sprejetih ukrepov, ki jih proaktivno 
sprejemajo vodje, v primeru, da ciljne 
vrednosti kazalcev niso bile dosežene ali pa 
niso bili doseženi vmesni rezultati, 
zastavljeni v akcijskih načrtih in 
opredeljeni v mejnikih. Dodana vrednost 
tega dogovora in vpogleda je v tem, da 
spodbuja proaktivno ukrepanje s strani 
odgovornega menedžerja in pomembno 
vpliva na kulturo vodenja.  

 

ZAKLJUČEK 

Dosedanje učinke projekta uprava družbe Hit 
ocenjuje kot pozitivne z več vidikov, tudi 
finančnega. V zahtevnem letu 2011 je družba z 
zastavljenimi aktivnostmi ustvarila 166,2 
milijona evrov bruto realizacije, kar pomeni le 
1,8 odstotni zaostanek za planom in le 3-
odstotno zmanjšanje glede na leto 2010. Tudi 
število nočitev se je v primerjavi z letom prej 
zvišalo za 8,4 %. Prav tako ocena poslovnega 
izida iz poslovanja (EBIT) znaša 8,3 milijona 
evrov (kar je 12,5 milijona evrov ali 57,8 % več 
kot v letu 2010). Uprava se kljub temu zaveda, 
da je učinkovito delujoč sistem BSC 
vzpostavljen šele takrat, ko se ga da hitro 
prilagoditi na nove razmere, ki pomembno 
vplivajo na poslovanje. Za to pa sta potrebna, 
poleg odličnosti v izvedbi, tudi stalna zavzetost 
najvišjega vodstva za doseganje in preseganje 

zastavljenih ciljev. Oba dejavnika sta se v dveh 
letih s pomočjo projekta že močno izboljšala.  

Literatura: 

 Interna dokumentacija družbe Hit, d. d., 
(2010). Strategija družbe Hit, d. d. za 
obdobje 2010-2012. 

 Kaplan, R. S., & Norton, D. P., (2008). 
Mastering the Management System, Harvard 
Busines Review,63-77. 

 Lawrie, G., & Cobbold, I., (2002). 
Development of the 3rd Generation Balanced 
Scorecard. Evolution of the Balanced 
Scorecard into an effective strategic 
performance management tool, 
http://www.2gc.co.uk/pdf/2GC-WP-
Dev3rdGenBSC-090311.pdf. 

 Podobnik, D., (2008). Integracija in 
sinergijski učinki orodij managementa, 
Univerza na primorskem, Fakulteta za 
Management, Koper, 220. 

 

O avtorjih__________________________________________ 

 

Drago Podobnik je doktor ekonomskih 
znanosti; doktoriral je na Fakulteti za 
management v Kopru na temo »Integracija in 
sinergijski učinki orodij managementa«. Ves 
čas se je ob delu izpopolnjeval in dodatno 
izobraževal na različnih seminarjih, tečajih, 
delavnicah. Kot hitovec je uspešno zaključil 
izobraževalni program »General Management 
for Managers in Transition« na Brdu pri 
Kranju. Za svoja prizadevanja in izjemne 
dosežke pri delu je v podjetju Hit prejel najvišje 
delovno priznanje tega podjetja. 

 

http://www.2gc.co.uk/pdf/2GC-WP-Dev3rdGenBSC-090311.pdf
http://www.2gc.co.uk/pdf/2GC-WP-Dev3rdGenBSC-090311.pdf
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Nenad Savič je konec junija 2010 prevzel 
vodenje Slovenske fundacije za poslovno 
odličnost (SFPO) in poleg tega je tudi direktor 
inštituta za inovativne poslovne modele 
Unikatum d.o.o., ki ga je ustanovil konec leta 
2009, takoj zatem, ko je prejel prestižno 
nagrado Feniks 2009, ki jo podeljuje Združenje 

za management consulting, za projekt z 
naslovom »Izdelava rešitve za strateško 
preobrazbo podjetja MIK, d.o.o.«. Njegovo ožje 
strokovno področje je razvoj poslovnih 
strategij, temelječih na uporabi uravnoteženga 
sistema kazalnikov – BSC. Prav tako je redno 
vključen kot vabljen predavatelj v predstavitve 
poslovnih izkušenj študentom na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani. Od leta 2004 je aktiven 
mednarodni ocenjevalec odličnosti organizacij 
po EFQM modelu odličnosti, do sedaj je 
ocenjeval organizacije v Italiji, Španiji, 
Madžarski, Belorusiji in Iranu. 

 

Avtorja sta temo, opisano v članku, predstavila na 11. Kontroling konferenci v Portorožu, oktobra 
2011.
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Povzetek 
 
Vsako podjetje, ne glede na panogo delovanja, 
mora poznati lastno stroškovno ceno 
proizvodov, storitev oziroma trgovskega blaga, 
saj le tako lahko ugotovi in izračuna, ali bodo 
prihodki pokrivali stroške nabave materiala, 
pomožnega materiala, stroške proizvodnje, 
storitev oziroma stroške trgovskega blaga. 
Druga pomembna prednost poznavanja  
stroškovne cene  je, da lahko prodajna  služba 
bolj zanesljivo  določa  prodajno  ceno. 
 
Podjetje mora pri načinu izračuna stroškovne 
cene upoštevati Slovenske računovodske 
standarde, vendar imajo nekatera podjetja tudi 
interne različice izračuna stroškovne cene. 
Značilnost teh različic je, da vsebujejo dodatne 
stroške ali pa bolj specificirane, npr. upošteva 
različne oportunitetne stroške, ki so določeni ali 
v odstotkih vrednosti ali v absolutnih zneskih.  
 

1. Organizacija proizvodnje 

Ko v podjetju odgovorni odločajo  o postopku 
in strukturi  stroškovne cene je najprej 
potrebno pogledati procese podjetja, še 
posebej proizvodne procese. Za primer 
vzemimo, da je naš proizvod sestavljen iz  

 

 

glavnega izdelka in polizdelka.  Takoj se pojavi 
vprašanje, kako organizirati proizvodnjo, da bo 
prilagojena dejanskim procesom in 
organizaciji. Možnosti sta dve.  

V prvem primeru obe proizvodni liniji (za 
končni proizvod in polproizvod) povežemo v 
eno proizvodno linijo.  Pri tem postavimo eno 
stroškovno mesto in dve delovni mesti. Slabost 
take postavitve je v tem,  da se ne da posebej 
proizvajati samo polproizvodov. To je 
pomembno v primeru, če so polproizvodi 
»nevtralni« in jih želimo proizvajati na zalogo. 
Žal je potrebno  pri takem organiziranju 
procesov proizvesti le toliko polproizvodov 
kolikor jih potrebujemo  v danem trenutku. Je 
pa lahko to tudi prednost,  saj podjetje v tem 
primeru nima previsokih zalog polproizvodov.  

Pri drugem  načinu organizacije proizvodnje pa 
proces razdelimo na dve proizvodni liniji. Na 
eni se proizvaja glavni proizvod, na drugi pa 
polproizvod. Imamo dve stroškovni mesti in 
dve delovni mesti. Slabost tako organizirane 
proizvodnje je, da lahko proizvedemo več 
polproizvodov, kot jih potrebujemo in ostajajo 
na zalogi.  Ima pa ta način tudi prednosti zaradi 
možnosti kombiniranja proizvodnje, npr. lahko 
hkrati proizvajamo glavni proizvod in 
polproizvod za ta izdelek, proizvajamo dva 
proizvoda hkrati ipd. 

 

Oba primera organiziranja sta prikazana na  sliki: 

  

Slika 1: Načina organizacije proizvodnje 

SPREMLJANJE USPEŠNOSTI PROGRAMOV ALI POSAMEZNEGA 
PROIZVODA 
Sebastian Lipovšek, vodja financ in kontrolinga, Silgan d. d. 
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2. Izračun stroškovne cene 

Ko se vodstvo odloči, na kakšen način bo 
organizirana proizvodnja, pa je potrebno to 
organizacijo upoštevati v strukturi in izračunu 
stroškovne cene proizvoda in polproizvoda. 
Struktura in način izračuna stroškovne cene se 
navadno razlikujeta  od podjetja do podjetja.   V  
našem praktičnem primeru je struktura 
stroškovne cene naslednja: 

 

Izdelek 1****** Proizvod G

Obračunska velikost

Obračunska enota

Stroškovna komponenta variabilni fiksni skupaj Curr.

stroški materiala 341,20 8,53 349,73 EUR

stroški proizvodnje 100,67 166,91 267,58 EUR

stroški proizvajanja 441,87 175,44 617,31 EUR

stroški administracije 64,20 64,20 EUR

CELOTNI STROŠKI 441,87 239,64 681,51 EUR

10.000

1.000

Slika 2: Izračun stroškovne cene 

 

Stroškovna cena je sestavljena iz treh vrst 
stroškov: materiala, proizvodnje in 
administracije. Pri tem izračunu se v stroške 
materiala vključuje porabljen material, ki je 
dobljen na podlagi kosovnice proizvoda in 
polproizvoda, stroški proizvodnje pa se dobijo 
iz postopka izdelave proizvoda in 
polproizvoda. Pomembno vlogo pri tem ima 
tudi predhodno  omenjeni način organiziranja 
proizvodnje. Tretji del stroškovne cene  
predstavljajo stroški administracije, med 
katere spadajo: stroški nabave, stroški  prodaje 
in stroški ostale administracije. 

V poslovanju se navadno uporablja klasičen 
izračun stroškovne cene po SRS. Vendar je 
pomembno omeniti, da  nekatera podjetja za 

interne potrebe  izračunavajo »interno« 
stroškovno ceno, katere struktura  se razlikuje 
od izračuna po SRS v tem, da vsebuje,  poleg 
vseh sestavin določenih po SRS, tudi dodatno 
vkalkulirane stroške. Katere? Zakaj? Odgovor 
se nahaja v amortizaciji in ciljni donosnosti 
poslovanja.    

 

2.1. Vpliv amortizacije 

Vpliv amortizacije na stroškovno ceno, 
izračunano po SRS, se z leti zmanjšuje (stroji 
izgubljajo vrednost – vsako leto ima več strojev 
preostalo vrednost nič – ni amortizacije). In v 
tem primeru stroškovna cena, izračunana po 
SRS počasi pada.  Pri »internem« izračunu 
stroškovne cene (interna kalkulacija) pa ta 
»zavajajoči« vpliv izločimo. Kako? Tako, da 
vkalkuliramo amortizacijo tudi za stroje, 
katerih neodpisana vrednost je že nič.  Podjetje 
lahko s tem simulira, kakšna bi bila stroškovna 
cena v primeru nove proizvodnje linije, poleg 
tega pa druga podjetja v skupini dobijo 
»realno« osnovo za primerjavo stroškovnih cen 
enakih proizvodov. Po tem načinu podjetje 
lahko obračuna amortizacijo takoj naslednje 
leto, ko je neodpisana vrednost posameznega 
stroja nič. Kakšna je višina amortizacije v tem 
primeru? Lahko nadaljujemo  z enako oz. isto 
vrednostjo amortizacije ali pa jo vsako leto 
zmanjšujemo  (nabavno vrednost delimo  s 
številom let uporabe).  

2.2. Pogled z vidika ciljne donosnosti 

Donosnost lahko izračunamo tudi tako, da 
polovico nabavne vrednosti pomnožimo z 
zahtevano donosnostjo.  

Na spodnji  sliki je prikazana primerjava obeh 
načinov izračuna stroškovne cene:   
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Slika 3: Primerjava obeh načinov izračuna stroškovne cene 

Izračun pokaže razliko v stroških proizvodnje, 
v delu stalnih stroškov.  Nekatera podjetja 
določajo prodajno ceno na osnovi interno 
izračunanih stroškovnih cen, druga  na osnovi 
izračunov po SRS. Katero stroškovno ceno bo 
podjetje upoštevalo kot osnovo za izračun 
prodajnih cen, je odvisno od podjetja samega 
oz.  od njegove poslovne politike, predvsem pa 
od  tržnih razmer, ki nam narekujejo prodajne 
cene. 

Ne glede na to, na kakšni osnovi določamo  
prodajno ceno,  ne smemo pozabiti izračuna 
»pokritja proizvodov«; višina stopnje 
prispevka za pokritje stroškov (programa ali 
posameznega proizvoda)  nam pove ali smo 
uspešni ali ne. In ni vse odvisno od stroškovne 
cene (kot izhodišča za določitev prodajne 
cene), ampak tudi od na trgu dosežene 
prodajne cene. Poslovno uspešni smo takrat, 
kadar je prodajna cena izdelka višja od 
njegovih celotnih stroškov; čim večja je ta 
razlika, toliko bolje je. 

Resen razmislek je potreben takrat, kadar 
dosežena prodajna cena ne pokrije  celotnih  
stroškov proizvodnje posameznega proizvoda. 
Ali se nam ta proizvod še splača proizvajati? Ali 
ukinitev takega proizvoda lahko privede do 
izgube kupca, ki pri nas kupuje tudi druge 
proizvode in so za nas pomemben vir prihodka 
(in imajo visoko stopnjo pokritja)? To so 
pomembne odločitve najvišjega vodstva v 

podjetju, ki lahko pomenijo tudi spremembo 
strategije podjetja. Zahtevajo temeljit 
razmislek o vseh okoliščinah poslovanja, zato 
pa so potrebni tudi izračuni vseh potrebnih 
kazalcev. 

O avtorju_______________________________________ 

 

Sebastian Lipovšek ima dolgoletne izkušnje na 
področju financ, računovodstva in kontrolinga. 
Svojo poslovno kariero je začel v finančnih 
oddelkih podjetij različnih dejavnosti, tako v 
trgovskih, storitvenih kot proizvodnih, in 
nadaljeval na področju kontrolinga, zadnje leto 
pa opravlja dela in naloge CFO v podjetju Silgan 
Ljubljana d.d. Praktična znanja je nadgradil 
tudi s študijem na Ekonomsko poslovni 
fakulteti Maribor. Študij nadaljuje na 
magistrskem programu FKPV Celje, svoje 
znanje na področju kontrolinga pa stalno 
izpopolnjuje; leta 2011 je zaključil 
usposabljanje na Controller Akademie 
Gauting/München in pridobil diplomo. Je član 
mednarodnega združenja kontrolerjev (ICV - 
International Controller Verein). 
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Poročanje družb se bo moralo spremeniti 

V vse obsežnejših letnih poročilih je ključno 
sporočilo pogosto izgubljeno, krmarjenje po 
poročilih, ki vsebujejo nebistvena in 
ponavljajoča se razkritja, pa zelo oteženo. Smo v 
obdobju pomembnih sprememb na področju 
poročanja družb, ki jih bodo morale določene 
družbe (vsaj tiste, ki kotirajo na borzi), 
upoštevati v letnih poročilih in tudi drugih 
komunikacijah z javnostmi. Zahteve za 
spremembe se pojavljajo v številnih državah in 
prihajajo od različnih interesnih skupin - 
investitorjev, bank, nadzornih inštitucij in tudi 
države.  

V Sloveniji tovrstnih pobud ni zaznati. 
Primerno se mi zdi omeniti ocenjevanja letnih 
poročil v okviru projekta 'Najboljše letno 
poročilo', ki ga vodi dr. Tatjana Horvat v okviru 
časnika Finance. V strokovnih člankih, ki jih ob 
tej priložnosti pripravijo člani komisije,  lahko 
tisti, ki so odgovorni za sestavitev letnega 
poročila, najdejo napotke tako za obvezna 
razkritja, kot tudi priporočila, katera 
prostovoljna razkritja bi bilo potrebno 
vključiti. V prispevku se bom v nadaljevanju 
dotaknila prostovoljnih razkritij, ki jih 
investitorji pogosto navajajo v raziskavah in 
anketah, ki jih redno izvajajo revizijske družbe 
in strokovna združenja v različnih državah 
sveta. 

Zakonske podlage za razkritja v letnih 
poročilih slovenskih družb 

V skladu z ZGD-1 je letno poročilo majhnih 
družb (tistih, ki niso zavezane reviziji) 
sestavljeno iz bilance stanja, izkaza poslovnega 
izida in priloge s pojasnili – torej ga sestavlja 
samo računovodsko poročilo. Ostale družbe 
pa morajo za popolno računovodsko poročilo 
sestaviti še izkaz denarnih tokov in izkaz 
gibanja kapitala ter pripraviti poslovno 
poročilo. 

 

 

Zakonske zahteve za vsebino poslovnega 
poročila najdemo v 70. členu ZGD-1 (Poslovno 
poročilo). Za razkritja, ki jih mora vsebovati 
računovodsko poročilo je poleg zahtev, ki so 
navedene v 8. poglavju ZGD-1 potrebno 
upoštevati tudi določbe iz posameznih 
računovodskih standardov. Za nekatere 
dejavnosti (banke, zavarovalnice, energetika 
ipd.) pa regulatorji še z drugimi zakoni 
postavljajo dodatne zahteve po razkritjih. 

Ključna področja prostovoljnih razkritij 
skozi oči investitorjev 

Poklicni investitorji pogosto govorijo, da bi 
si podjetja že z nekaterimi enostavnimi 
prostovoljnimi razkritji v letnih poročilih 
lahko izboljšala možnosti za zagotovitev 
virov financiranja po primerni ceni. 
Investitorji izpostavljajo tri ključna področja, 
na katerih bi bile potrebne le malenkostne 
spremembe razkritij, ki pa bi imele velik vpliv 
na uspešnost podjetij pri tekmi za kapital 
(dolžniški in lastniški), ki ga je v današnjem 
času na voljo vedno manj. Ta področja so: 

 Denarna sredstva 
 Uskladitev neto zadolžitve 
 Dolgovi 

 
Zakaj so ta razkritja tako pomembna in kakšna 
bi bila dobra praksa poročanja za posamezno 
podjetje? 

1. Denarna sredstva 
Informacije o denarnem toku so ključne. Na 
podlagi (razpoložljivega) denarnega toka se 
ocenjuje vrednost podjetij, istočasno pa ta 
izkaz omogoča razumevanje, kako se zagotavlja 
obratni kapital in dolžniški položaj, ter s tem 
povezana tveganja. 

Obstaja kar nekaj področij, kjer bi bilo 
potrebno razširiti razkritja. 

Izkaz denarnih tokov. Investitorji niso 
računovodje in zato potrebujejo natančne  

INVESTITORJI ŽELIJO VIDETI PROSTOVOLJNA RAZKRITJA V LETNEM 
POROČILU 
Silva Koritnik Rakela, pooblaščena revizorka 
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opise, katere prilagoditve so bile upoštevane in 
kako so povezane s posameznimi postavkami v 
bilanci stanja.  

Naložbe v dolgoročna sredstva. Pomembno 
je vedeti, koliko denarja je potrebno za 
vzdrževanje sredstev, torej za del naložb na 
katerega poslovodstvo nima vpliva, oziroma bi 
ga bilo težko odložiti, in koliko za nove 
investicije. 

Poročanje po področjih. Ta informacija je 
visoko cenjena. Podjetja bi morala uporabiti 
področne odseke za analizo denarnih tokov, 
torej pripraviti analizo denarnih tokov po 
področnih odsekih. 

2. Uskladitev neto zadolžitve (tabela 
gibanja neto zadolžitve) 

Tega razkritja računovodski standardi ne 
zahtevajo. Razkritje v obliki tabele, ki prikazuje 
začetno stanje neto dolga in spremembe v 
obdobju, daje analitikom možnost, da lahko 
hitro ocenijo na kakšen način je prišlo do 
znatnega povečanja denarnih sredstev. Zaman 
iščemo standardno definicijo za izraz 'neto 
zadolžitev', zato jo mora poslovodstvo jasno 
razložiti – torej postaviti računovodsko 
usmeritev. Praviloma vključuje dolgove 
podjetja, vključno s finančnimi dolgovi in 
finančnimi najemi, zmanjšane za denar in 
denarne ustreznike. 

3.  Dolgovi 
Poleg tabele gibanja neto zadolžitve pa 
investitorji pričakujejo še dodatna razkritja o 
dolgovih. 

Starostna struktura dolga. Poleg pogodbeno 
dogovorjenega datuma zapadlosti dolgov je 
pomembna informacija tudi kdaj poslovodstvo 
načrtuje poplačilo - ta je lahko različen. 
Potreben je podrobnejši prikaz zapadlosti v 
okviru skupine dolgov. Skupina med dve in pet 
let (takšno poročanje zahtevajo računovodski 
standardi) je zelo široka, zato je potrebno 
razkritje prikazati v manjših časovnih 
razponih. Tudi podatki o glavnici in obrestih, 
združeni v skupno tabelo, so pogosto iskana 
informacija. 

Posojilne zaveze. V pogodbah so pogosto 
določeni pogoji in omejitve, ki jih mora  

 

posojilojemalec izpolnjevati, da lahko 
odplačuje posojilo po prvotno dogovorjenem 
načrtu. Investitorji se ne osredotočajo samo na 
zaveze, ki so bile kršene v poročevalskem 
obdobju, in zaradi katerih lahko posojilodajalec 
zahteva takojšnje poplačilo celotnega 
dolgoročnega dolga, temveč tudi na tveganja, 
da se to lahko zgodi v bodočnosti. 

Povprečno stanje dolga. Posebej v 
dejavnostih, ki imajo sezonski značaj, je lahko 
zadolženost v poročevalskem obdobju precej 
različna. 

Zaključek 

Iz zgoraj naštetih pričakovanj investitorjev je 
razvidno, da v pripravo teh razkritij ni 
potrebno vložiti prav veliko napora. Vsi 
podatki so že na voljo v informacijskih sistemih 
– potrebno je le poznati vsebino in jo ustrezno 
predstaviti.  

Pri letnem poročanju torej ne smemo samo 
zasledovati cilja skladnosti z zakonskimi 
zahtevami, temveč slediti informacijskim 
potrebam uporabnikov računovodskih izkazov. 
Kontrolerji imajo dovolj znanja, kot interni 
svetovalci managerjev pa tudi zmožnost, da 
se postavijo v vlogo tistih, ki letna poročila 
berejo, zato lahko pripravijo predloge 
prostovoljnih razkritij, ki bi jih bilo 
potrebno vključiti v letno poročilo.  

O avtorici_____________________________ 

 

Silva Koritnik Rakela, univ.dip.ekon, je svojo 
poklicno kariero začela na področju 
informatike kot organizatorka za področje 
računovodstva v večjih poslovnih sistemih v 
Sloveniji. V času privatizacije slovenskih 
podjetij je bila vključena v številne projekte 
ocenjevanja podjetij in priprave  
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privatizacijskih načrtov. Od leta 1995 do 
avgusta 2010 je sodelovala pri revizijah 
številnih mednarodnih podjetij v okviru 
revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s 
področja statusnih preoblikovanj. 

V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja 
mednarodnih računovodskih standardov pri 
angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji 
daje pravico do uporabe strokovnega naziva 
DipIFR. Je avtorica strokovnih prispevkov s  

 

področij, ki so del njene poslovne prakse – 
poslovne združitve, računovodsko poročanje, 
analiza računovodskih izkazov ter obračuna 
davka od dohodkov pravnih oseb. Njeno 
poslanstvo je prenos znanja na mlajše kolege, 
ki šele stopajo na pot računovodskega 
strokovnjaka. Poleg tega, da poučuje druge, se 
tudi sama neprestano izobražuje. Čaka jo še 
zaključno delo na magistrskem študiju 
davčnega prava na PF Maribor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VPRAŠAJTE STROKOVNJAKA – nova rubrika Kontrolerjevega glasnika! 

V naslednji številki Kontrolerjevega glasnika bomo pričeli z novo rubriko »Vprašajte 
strokovnjaka«. Strokovnjaki s področij poslovnega obveščanja (angl. Business Intelligence), 
kontrolinga oziroma celovitega upravljanja poslovanja ter računovodenja in revizije, bodo 
odgovarjali na vaša vprašanja. 

Silva Koritnik Rakela, pooblaščena revizorka, področje računovodenja, revizije in letnih 
poročil.  

Matej Petrovčič, izvršni direktor za tehnološke rešitve s CRMT d. o. o., področje poslovnega 
obveščanja, upravljanja in integracije podatkov ter podatkovnih skladišč. 

Dragica Erčulj, vodja CRMT inštituta in programski vodja Šole kontrolinga, področje 
postavljanja strategije in uvajanja sistema kontrolinga. 

Špela Režun, pomočnica direktorice za področje organizacije procesov, kontrolinga in 
kakovosti v javnem zavodu VDC Zagorje ob Savi, področje kontrolinga v neprofitnih 
organizacijah. 

Vprašanja nam pošljite na e-naslov: info@crmt.com in zraven pripišite »Vprašanje za 
kontrolerjev glasnik«.  

VABIMO VAS K SODELOVANJU 

Ker je zanimanje za kontroling v praksi zelo veliko, vas vabimo, da predstavite delovanje 
kontrolinga v vašem podjetju oziroma organizaciji ali izpostavite težave s katerimi se soočate. 
Prispevke za objavo lahko pošljete na elektronski naslov info@crmt.com, s pripisom »Za 
kontrolerjev glasnik«. 

mailto:info@crmt.com
mailto:info@crmt.com
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30. 3. 3012, Plan za dober imunski sistem neprofitnih organizacij, Domus Medica, Ljubljana 

 

 

4. 4. 2012, Kako hkrati povečati stroškovno učinkovitost in kakovost v neprofitnih 
organizacijah,         Domus Medica, Ljubljana 

11. – 13. 4. 2012, Šola kontrolinga, Modul 2: Poslovni izid po profitnih centrih in orodja 
kontrolinga, Hotel Ribno pri Bledu 

19. 4. 2012, Upravljanje finančnih procesov s Tagetikom 4.0, (brezplačni seminar), Unija 
računovodska hiša, Brezovica pri Ljubljani 

 

 

8. – 9. 5. 2012, MicroStrategy Desktop: Osnove poročanja in izdelava poročil, Hotel Ribno pri 
Bledu  

10. – 11. 5. 2012, MicroStrategy Desktop: Izdelava naprednih poročil, Hotel Ribno pri Bledu 

11. 5. 2012, Z modelom World Class Manufacturing do operativne odličnosti, Hotel Ribno pri 
Bledu 

16. – 18. 5. 2012, Šola kontrolinga, Modul 3: Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah, 
Hotel Ribno pri Bledu 

22. 5. 2012, Računovodenje za neračunovodje (2. del), Unija Računovodska hiša, Brezovica pri 
Ljubljani 

22. 5. in 5. 6. 2012, Timsko delo pri reševanju problemov z metodo PDCA, Hotel Ribno pri Bledu 

23. 5. 2012, MicroStrategy Report Service: Dinamične nadzorne plošče, Hotel Ribno pri Bledu 

23. 5. – 25. 5., Kontroling praktikum, Hotel Ribno pri Bledu 

29. 5. 2012, MicroStrategy Architect: Osnove postavitve BI poslovnega okolja, Hotel Ribno pri 
Bledu 

 

Koledar dogodkov za vaš rokovnik 

Marec  

April  

Maj 

http://www.crmt.com/si/7/131/Plan-za-dober-imunski-sistem-neprofitnih-organizacij
http://www.crmt.com/si/7/128/Kako-hkrati-povecati-stroskovno-ucinkovitost-in-kakovost-v-neprofitnih-organizacijah%3F
http://www.crmt.com/si/7/128/Kako-hkrati-povecati-stroskovno-ucinkovitost-in-kakovost-v-neprofitnih-organizacijah%3F
http://www.crmt.com/si/7/122/Sola-kontrolinga-2012-%28Modul-2%29
http://www.crmt.com/si/7/122/Sola-kontrolinga-2012-%28Modul-2%29
http://www.crmt.com/si/7/140/Upravljanje-financnih-procesov-s-Tagetikom-40
http://www.crmt.com/si/7/135/MicroStrategy-Desktop-Osnove-porocanja-in-izdelava-porocil
http://www.crmt.com/si/7/136/MicroStrategy-Desktop-Izdelava-naprednih-porocil
http://www.crmt.com/si/7/104/Z-modelom-World-Class-Manufacturing-do-operativne-odlicnosti
http://www.crmt.com/si/7/123/Sola-kontrolinga-2012-%28Modul-3%29
http://www.crmt.com/si/7/111/Ra%26%23269%3Bunovodenje-za-nera%26%23269%3Bunovodje-%282-del%29
http://www.crmt.com/si/7/103/Timsko-delo-pri-resevanju-problemov-z-metodo-PDCA
http://www.crmt.com/si/7/138/MicroStrategy-Report-Service-Dinamicne-nadzorne-plosce
http://www.crmt.com/si/7/137/MicroStrategy-Architect-Osnove-postavitve-BI-poslovnega-modela
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5. 6. 2012, Šest klobukov razmišljanja, Hotel Ribno pri Bledu 

6. 6. 2012, Lateralno razmišljanje, Hotel Ribno pri Bledu 

13. – 15. 6. 2012, Šola kontrolinga, Modul 4: Postopek uvedbe kontrolinga in njegova 
nadgradnja, Hotel Ribno pri Bledu 

 

 

3.- 4. 7. 2012, Sales Controlling (delavnica), Hotel Ribno pri Bledu 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junij 

Julij 

KONTROLERJEV SLOVAR 

Slovar ekonomskih izrazov z izčrpnimi pojasnili 

Želimo, da bi Kontrolerjev slovar služil bralcem predvsem kot uporaben priročnik pri 
njihovem vsakdanjem delu, jim pomagal pri pojasnjevanju, kaj je kontroling in katere 
dejavnosti ga sestavljajo, pa tudi pri razlagi številnih, v ekonomski praksi uporabljenih 
metod in orodij.  

 Strategija (Strategie, Strategy) 

Starogrški pomen besede strategija je: »Način, kako vojsko pripeljati na bojišče«. Je to umetnost ali 
spretnost? To pomeni vsakogar premagati z zvijačo. V tržnem gospodarstvu pod tem razumemo 
premagovanje tržne konkurence. S kakšno vrsto prednosti se postavimo »na špico« proti konkurentu, 
da bi zavzeli trdnjavo odjemalcev? So to nizke cene, so to raznolike strategije v smislu boljše kakovosti 
ali boljšega servisa? So to strategije v smislu boljšega preskrbovanja določene ciljne skupine? Je to 
strategija »globalnega igralca« (Global Players) ali strategija mogočneža na lokalnem trgu? 

S strateškim načrtovanjem naj bi odkrili, s katerimi potenciali poslovne uspešnosti razpolaga podjetje 
ali neko njegovo poslovno področje in katere nove potenciale uspešnosti želi razvili. Odgovorili naj bi 
na vprašanje, ali podjetje dela prave stvari za prave kupce. 

Operativno vodstvo naj bi potem razpoložljive potenciale uspešnosti izkoristilo, kar pomeni 
preoblikovati jih v prispevek za kritje in dobiček in tako ustvariti nove potenciale poslovne uspešnosti. 

Strateško poslovno področje je organizacijsko točno razmejeno, čim bolj homogeno področje 
aktivnosti, ki je zaznamovano s skupnimi strateškimi značilnostmi in ki je v stanju ustvariti in uvesti 
lastno proizvodno-marketinško strategijo. 

Strategije poslovnih področij ali funkcionalne strategije konkretizirajo strategijo podjetja na ravni 
posameznih poslovnih področij, kot so trženje, raziskave in razvoj, kadri, finance ipd. Te zagotavljajo, da 
bodo vsa strateško relevantna področja prispevala svoj delež k uresničitvi celotne strategije, k 
uresničenju zmogljivosti za racionalno poslovanje in k izgradnji dodatnih potencialov uspešnosti. 

 
 
 

 

http://www.crmt.com/si/7/114/Sest-klobukov-razmisljanja
http://www.crmt.com/si/7/115/Lateralno-razmisljanje
http://www.crmt.com/si/7/124/Sola-kontrolinga-2012-%28Modul-4%29
http://www.crmt.com/si/7/124/Sola-kontrolinga-2012-%28Modul-4%29
http://www.crmt.com/si/7/137/MicroStrategy-Architect-Osnove-postavitve-BI-poslovnega-modela
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Termini za leto 2012 25. izvedba 

Osnove kontrolinga in obvladovanja stroškov 21. – 23. 3. 

Poslovni izid po profitnih centrih in orodja kontrolinga 11. – 13. 4. 

Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah 16. – 18. 5. 

Postopek uvedbe kontrolinga in njegova nadgradnja 13. – 15. 6. 

Več informacij o vsebini posmeznih modulov najdete na spletni strani, kjer se lahko tudi prijavite na 
celotno Šolo kontrolinga ali samo na posamezen modul. 

 

 

 

 VPIS V ŠOLO KONTROLINGA JE MODRA ODLOČITEV 

CRMT Inštitut tudi v letu 2012 pripravlja Šolo kontrolinga, certificirani 4-stopenjski program, 
razvit po vzoru Controller Akademie iz Gautinga v Nemčiji. Poslanstvo Šole kontrolinga je 
izobraževanje ključnih kadrov v gospodarstvu in negospodarstvu, v profitnih in neprofitnih 
organizacijah ter v javni upravi. 

Izobraževanje izvajamo v smislu povezave teorije s prakso, študije primerov, reševanja 
praktičnih nalog in izdelavo seminarskih nalog na primeru matičnega podjetja (vsakega 
udeleženca). Več kot 40 % vsebine delavnice zajemajo individualne in skupinske vaje. 
Povezujemo primere dobre prakse iz Slovenije in tujine. 

Kaj pridobite z izobraževanjem v Šoli kontrolinga: 

 Znanje za takojšnjo uporabo v praksi 
 Številne naloge iz delovnega vsakdana lahko rešite že med izobraževanjem, ob strokovni 

podpori izkušenih svetovalcev in predavateljev 
 Znanje sistematično nadgrajujete od osnovnega do naprednega in zahtevnejšega 
 Certifikat o usposobljenosti za kontrolerja vam pomaga pri gradnji kariere 
 Pridobite kolege in strokovnjake za nadaljnjo izmenjavo izkušenj. 
 

http://www.crmt.com/si/1/58/Modul-1-Osnove-kontrolinga-in-obvladovanja-stroskov
http://www.crmt.com/si/1/59/Modul-2-Poslovni-izid-po-profitnih-centrih-
http://www.crmt.com/si/1/60/Modul-3-Kalkulacije-in-poslovni-izid-po-izdelkih-in-storitvah-
http://www.crmt.com/si/1/61/Modul-4-Uvedba-kontrolinga
http://www.crmt.com/si/3/330/Osnove-kontrolinga-v-4-ih-korakih
http://www.crmt.com/si/7/121/Sola-kontrolinga-2012-%28Modul-1%29
http://www.crmt.com/si/3/330/Osnove-kontrolinga-v-4-ih-korakih
http://www.crmt.com/si/1/99/Partnerji
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“Šef, saj ste rekli, da bo recesija, pa smo odpustili potnike, prenehali z oglaševanjem, ukinili spletno 
stran  in skrajšali delovni čas. Sedaj pa tole …” 

 

 

 

 

Kontroler se zabava 

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