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Spoštovani

 
V tokratni številki Kontrolerjevega glasnika boste prebrali o novih možnostih in vlogah kontrolerja oz.  
kontrolinga. Spremembe so zajele vsa področja, poslovna in privatna, njihova dinamika je tudi vedno 
večja. Za podjetja je še posebej pomembno, da spremembe oblikujejo in nadzorujejo, kajti v 
nasprotnem primeru se lahko kaj hitro soočijo z neželjenimi presenečenji ali izgubo.  
 
Kontrolerji sebe vidimo kot »poslovne partnerje« 
managementa. Ta vloga nujno vključuje sodelovanje 
kontrolerja pri kreiranju in razvoju poslovanja, sodobni 
kontroler prevzema vlogo change agent-a. In kot boste 
prebrali v članku, tudi IIBA poslovno analitične aktivnosti 
predstavljajo dodatno možnost afirmacije kontrolinga in 
kontrolerjev. Možnosti vedno so, samo aktivirati se je 
treba. Nove možnosti, nove vloge zahtevajo proaktivne 
ljudi. In proaktivnost posameznika je odvisna od njega 
samega, ne od drugih. 
 
Posebej pa vas želim opozoriti tudi na letošnjo Kontroling konferenco, kjer se tradicionalno srečamo 
ljudje, ki želimo kaj narediti, premakniti ali spremeniti.  Upam, da boste 17. oktobra na Bledu tudi vi. 
 
Do takrat pa preživite zanimivo in prijetno poletje! 
 
Dragica Erčulj 
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13. Adriatic ICV Kontroling konferenca bo 
potekala 17. oktobra v Grand Hotelu Toplice 
na Bledu. Organizator in glavni sponzor je 
CRMT d.o.o. Tudi letos jo organiziramo v 
sodelovanju s slovenskim Združenjem Manager 
in mednarodnim združenjem kontrolerjev ICV - 
Internationaler Controller Verein. 
 
Kaj je tisto »nekaj«, zaradi česar so 
najuspešnejša podjetja odlična? 
 
S pomočjo vodilnih podjetij v Adriatic regiji 
bomo odgovorili na vprašanje, kako gledati 
(tudi) onstran meja kontrolinga ter s 
povezovanjem in sodelovanjem različnih 
področij znotraj podjetja doseči odličnost. 
Tematika je tako nadvse primerna za glavne 
direktorje, vodstvene kadre v financah, 
kontrolingu in IT-ju ter vse ostale sodelavce v 
kontrolingu in financah. 
 
Številni strokovnjaki tako iz Slovenije kot tudi 
iz tujine bodo z nami delili svoje znanje, ideje in 
izkušnje. Njihova predavanje bodo usmerjena v: 

• prikaz dobrih praks in študije primerov 
uspešnih podjetij v Evropi, 
• spoznavanje aktualnih metod in sodobnih 
trendov kontrolinga, 
• učinkovito reševanje vse večjih zahtev 
regulatornega poročanja v finančni industriji, 
• tehnologije kot vse bolj ključna orodja 
kontrolinga (in kako s pravimi povečati 
učinkovitost finančno-kontrolinške funkcije). 

V dopoldanskem delu smo pripravili panel z 
managerji uspešnih slovenskih podjetij, v 
popoldanskem delu pa se bo zvrstilo več kot 20 
predavanj v različnih sekcijah. 

Čaka vas zanimiv dan z osrednjo temo  
“Beyond Controlling”. 

Več imen in vsebine vam bomo razkrili 
v programu letošnje konference, lahko pa vam 
namignemo, da bosta, med drugimi, predavala 
• dr. Herwig Friedag iz Nemčije, vodilni 

strokovnjak za metodo Balanced 
Scorecard/BSC na nemško govorečem 
področju, predavanje  z naslovom “No BSC 
without strategy” in 

• dr. Martin Tschandl iz Avstrije, ki bo 
predstavil sodobne pristope planiranja 
poslovanja. Bil je med vodilnimi člani grupe 
ICV WG Modern Budgeting (delovna 
skupina ICV, sestavljena iz expertov an 
področju planiranja), ki je letos pozimi 
pripravila ICV Controller Statement oz. 
knjigo Modern Budgeting. Knjiga temelji na 
praktičnih primerih in primerjalnih študijah 
iz več kot 60 podjetij. 

 
Udeleženci bodo na voljo številna predavanja in 
praktične delavnice, kjer se bodo seznanili s 
sodobnimi orodji kontrolinga. Že tradicionalno 
pa je sestavni del letne kontroling konference 
tudi druženje in zanimiv družabni program. Te 
konference enostavno ne smete zamuditi! 
 
Posebej za kontrolerje!  
Društvo kontrolerjev ICV bo na predvečer 
konference  pripravilo še posebno druženje z 
zanimivimi gosti iz tujine in predavatelji iz ICV. 
 
Prisrčno vabljeni! 
 
Dragica Erčulj,  
predsednica ICV Slovenija in  
ICV delegat za JV Evropo   
 
P.S: Člani ICV imajo tudi letos pri kotizaciji popust 

P.P.S.: Vsi ostali pa pohitite, da ujamete Early Bird, 
ki je do 6.9.2013 
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Če 1/5 svetovnega BDP ustvarimo s projekti, in je 
uspešnih še vedno manj kot 50% projektov, to 
pomeni, da ne realiziramo vsaj 50% potenciala 
za dvig BDP.  Podjetja, družba in države, ki danes 
bolj kot kdaj koli prej iščejo nove možnosti za 
dvig BDP-ja, vse prepogosto prezrejo prav  razvoj 
lastnih zmožnosti, ki bi jim dvig BDP-ja 
omogočale na daljši rok in trajnostni način. Pri 
tem imajo velike rezerve pri spremembi 
obstoječih metod poslovanja in pri boljši izrabi 
virov, a ne zgolj v smeri njihove učinkovitosti. 
Podjetja bi tako morala s svojimi projekti 
ustvariti več poslovnih učinkov, pri tem pa 
vključiti vse poslovne vloge, ki jih sicer že imajo, a 
so vse prepogosto vpeti v tradicionalne okvire 
delovanja. Ena izmed teh premalo vključenih 
poslovnih vlog je ravno kontroler, tradicionalno 
razumljen zgolj kot nekakšen nadzornik 
poslovanja in skrbnik finančnih podatkov, 
namesto da bi ga uporabili kot pomoč pri prenovi 
svojih strateških usmeritev in pri odločitvah pred 
bodočimi investicijami. K uveljavitvi kontrolinga 
in pri razvoju proaktivne vloge kontrolerjev bi 
lahko pripomogla tudi načela IIBA poslovne 
analitike.   
 
Kaj je IIBA poslovna analitika 

IIBA (International Institute of Business Analysis 
je neprofitna organizacija poslovnih analitikov, 
ki je nastala l. 2003 v Kanadi in ima trenutno 
preko 28.000 članov po vsem svetu, tudi v 
Sloveniji. IIBA Slovenia Chapter (www.iiba.si) je 
kot 7. podružnica v Evropi nastala leta 2009. 
 
IIBA poslovna analitika je poslovna disciplina, ki 
je osredotočena: na odkrivanje potreb 
organizacije in njenih strank, na pripravo 
celovitih rešitev za izpolnitev teh potreb in na 
zagotovitev in pripravo potrebnih virov in 
poslovnih procesov za te rešitve. Vse to s ciljem 
večanja dobičkonosnosti, zagotavljanja 
trajnostnega razvoja in konkurenčnosti 
podjetja, s tem da managementu pomaga 
identificirati in obvladovati tiste temeljne 
vzvode upravljanja, ki najbolj vplivajo na 
poslovne rezultate in razvoj organizacije ter na 
ravnovesje med uspešnostjo organizacije in 
zadovoljstvom strank, s čimer pomaga 
zagotoviti dolgoročno dodano vrednost za vse 
udeležence.  
 

 
Na področju projektov IIBA poslovna analitika 
pomaga vodstvu organizacije pri strateškem 
usklajevanju portfelja projektov z največjo 
dodano vrednostjo, pri razporejanju potrebnih 
virov zanje, pri utemeljevanju in spremljanju 
investicij v posamične projekte s ciljem 
zagotoviti pozitivne donose, katerih realizacijo 
nato preverja po zaključenih projektih. 
 
Vloga poslovnega analitika  

IIBA poslovni analitiki delujejo kot posredniki 
med poslovnimi deležniki z namenom 
izvabljanja, analiziranja, komuniciranja in 
ocenjevanja poslovnih potreb in zahtev po 
spremembah v poslovanju organizacij.  
 
IIBA poslovni analitiki razumejo poslovne 
težave in poslovne priložnosti kot poslovne 
potrebe in zahteve, za katere priporočajo 
rešitve, ki organizaciji omogočajo doseganje 
njenih strateških ciljev. IIBA poslovni analitiki 
so skrbniki poslovne uspešnosti in pomočniki 
menedžerjev.  
 
Temeljna načela delovanja poslovnega analitika 
so: resnično vživljanje v situacije drugih, 
razumevanje različnih pogledov in stališč, 
svobodno izražanje mnenj, povezovanje, 
ustvarjanje zmagovalnih kombinacij –sinergij, 
»opazuj široko, razišči globoko«, soustvarjanje 
in spodbujanje izvedbe potrebnih sprememb, 
zagotavljanje učinkov in koristi. 
 
V povezavi s projektnim vodenjem skrbijo 
predvsem za poslovno analitično predpripravo 
projektov z ugotavljanjem in definiranjem 
poslovnih potreb zanje, z definiranjem 
povezanosti s poslovno strategijo in strateškimi 
cilji, z definiranjem poslovnih ciljev in 
načrtovanjem poslovnih učinkov ter izdelavo 
poslovnih primerov. Med samim projektom pa 
skrbijo za zagotavljanje potrebne kakovosti 
objektnih ciljev v skladu s poslovnimi cilji in za 
upoštevanje sprememb v poslovnem okolju, ki 
vplivajo na projekt. Opravljajo tudi povezovalno 
vlogo med klasičnimi managerji in projektnim 
managerji.  
 
IIBA poslovni analitik torej v projektih analizira, 
ZAKAJ gremo v projekt: katere so poslovne 
potrebe zanj, kaj bomo merili in katera merila    

S pomočjo IIBA poslovne analitike do proaktivnega kontrolerja 
za uspešnejše projekte 
Aleš Štempihar, direktor Askit d.o.o., predsednik IIBA Slovenia Chapter   
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bomo uporabili, kako bomo z njimi definirali 
uspešnost in donosnost projekta. Poskrbi, da se 
vse to zapiše v obliki jasnih, merljivih in v akcijo 
usmerjenih (t. i. SMART) ciljev. Nato preuči, KAJ 
mora biti narejeno, da bomo zagotovili poslovno 
uspešnost projekta. Poskrbi, da je to 
nedvoumno zapisano v obliki zahtev, ki jih je 
potrebno uresničiti. Pomaga pa tudi pri 
realizaciji, tako da skupaj s projektnim vodjem 
definirata, KAKO bodo zahteve realizirane in 
potrebe zadovoljene. 
 
Informacijski projekti prav gotovo sodijo med 
najtežje projekte, ne samo po izvedbi, temveč 
predvsem v povezavi z realizacijo koristi in 
učinkov na poslovanje. IIBA poslovni analitik je 
v IT projektih spodbujevalec razumevanja in 
sodelovanja med poslovnimi uporabniki in 
informatiko, pri čemer lahko poslovni 
uporabniki prihajajo iz vrst managementa, od 
končnih uporabnikov in tudi iz potencialnih in 
obstoječih kupcev. Naloga IIBA poslovnega 
analitika je pridobiti in analizirati potrebe na 
različnih nivojih poslovanja. To pomeni, da 
spodbujajo, analizirajo, dokumentirajo in 
vrednotijo poslovne, organizacijske in/ali 
delovne zahteve. Pri tem njihova naloga v 
povezavi z informatiko nikakor ni le 
informatizacija poslovnih procesov, temveč 
sodelovanje: v prodajnih postopkih pri 
razumevanju kupcev in zaznavanju priložnosti  
oziroma predstavljajo povezavo med stranko, 
ključnimi udeleženci in IT oddelkom ali 
zunanjim izvajalcem IT sistemov, pri 
vzpostavljanju poslovnih izhodišč v IT projektih. 
pri pripravi analize smiselnosti vlaganja vanje, 
pri zajemanju uporabniških zahtev, pri 
zagotavljanju kvalitete teh rešitev s poslovnega 
vidika in učinkov. 
 
Poslovna in projektna uspešnost 

Definicij, kaj je projekt, je zelo veliko. Sam sem 
sestavil dve, ki sta mi ljubi prav zaradi poslovne 
plasti:  »Projekt je način hitrega uresničevanja 
poslovnih priložnosti.« in »Projekti so ključ(ni) 
za izvedbo poslovnih strategij in iz njih 
izhajajočih poslovnih sprememb organizacije«. 
Prva je bližja področju konkurenčnosti 
(fleksibilnost organizacij je v veliki meri odvisna 
tudi od projektnega vodenja), druga je povezana 
s presojo uspešnosti poslovanja na podlagi 
preverjanja ali izvajamo prave projekte in 
kakšne spremembe bodo ti prinesli v našem 
poslovanju. To krepi poslovno osredotočenost 
na projekt in močneje poveže vse udeležence s 
projektom, da le-ta ni več odvisen predvsem od 
vodje projekta.   

Klasična definicija projektne uspešnosti pravi, 
da je projekt uspešen, če je končan v 
postavljenih rokih, s predvidenimi stroški 
/proračunom in z realiziranim obsegom 
projekta. Novejše definicije uspešnosti projekta 
k temu dodajajo, da morajo rezultati projekta 
prinesti zadovoljstvo vsem udeležencem 
projekta in skozi uporabo prispevati k 
poslovnim učinkom ter k uresničevanju sprejete 
poslovne strategije podjetja. Če k temu dodamo 
še zagotavljanje  poslovne vrednosti rezultatov 
projekta, ki bodo z uporabo v poslovanju 
privedli do realizacije pričakovanih poslovnih 
koristi v poslovnih učinkih, dobimo dobro 
definicijo poslovne uspešnosti. Ta zahteva, da se 
v organizaciji za vsak projekt pripravi poslovni 
primer (business case) s študijo donosnosti 
projekta in/ali dobo povračila investicije, 
realizacijo katere se nato spremlja tudi po 
zaključku projekta, ko je projektni vodja že na 
drugem projektu. Za oboje skrbi IIBA poslovni 
analitik, pomočnik klasičnemu managementu in 
projektnemu managementu.    
 
IT projekt kot vsak drug poslovni projekt 

Novo razumevanje IT projektov temelji na tem, 
da so IT projekti  kot vsi drugi poslovni projekti, 
s tem da vključujejo še informacijsko 
tehnologijo. IT projekti lahko pomembno 
prispevajo k uresničevanju strategije podjetja, 
torej jih je potrebno povezati s strateškimi cilji 
in njihovimi merljivimi kazalci. IT projekte je 
potrebno obravnavati kot vsako drugo poslovno 
investicijo, torej z izračunom kakšen donos bo 
prinesel, kar vodi do spoznanja, da za poslovno 
analiziranje elementov, ki bodo zagotovili 
pozitiven donos, ne more odgovarjati IT.  
 
Kaj pravzaprav želimo doseči z IT projektom ni 
stvar in odgovornost informatikov, temveč vseh 
poslovnih deležnikov.  Napredek na IT projektih 
kot poslovnih projektih se ne meri zgolj z 
doseganjem projektnih mejnikov na rok in v 
okviru proračuna temveč tudi s kakovostjo 
projektnih pridobitev, ki naj bi zagotavljali 
poslovne učinke in koristi, do katerih pride šele 
v nekem obdobju po zaključku projekta. In še 
bolj kot projektna tveganja so pomembna 
poslovna tveganja, ki nastopijo z začetkom 
uporabe rezultatov IT projektov. Z 
uveljavljanjem teh načel bi vzpostavili povsem 
drugačen odnos in odgovornost poslovnih 
naročnikov do IT projektov. Postali  bi njihov 
skrbni gospodar (lastnik, sponzor) ves čas 
priprave in izvedbe projekta ter tudi po 
njegovem zaključku, motivacija za sodelovanje 
pa bi bila pogojena z doseganjem poslovnih 
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ciljev, ki bi zagotavljali uresničevanja donosa 
investicije. Z vsem tem se ukvarja IIBA poslovni 
analitik, kar nato prispeva k večji možnosti za 
uspešen IT projekt. 
 
Izdelava študije poslovnega  primera 
(business case) 

Ena izmed osrednjih nalog IIBA poslovnega 
analitika v pripravi na projekt je izračun 
njegove donosnosti, kar predstavlja temelj 
poslovne uspešnosti. Osnova za izračun 
upravičenost investicije je izračunana poslovna 
vrednosti, ki bo dodana podjetju kot rezultat 
uvedene rešitve, v primerjavi s stroški za razvoj 
in uporabo te rešitve. Poleg tega lahko študija 
vključuje tudi oceno časa povračila, vpliv na 
dobiček poslovanja organizacije in definiranje 
morebitnih možnosti za nove poslovne 
priložnosti.  
 
Dostikrat spregledani funkciji poslovnega 
primera sta priprava alternativnih rešitev in pa 
poslovna tveganja.  Na projektih se prepogosto 
obravnava zgolj en pristop k rešitvi, npr. uvedba 
nove IT rešitve, gledajo se zgolj projektna 
tveganja, poslovna tveganja pa so prezrta. 
Poslovni primer mora poleg analize kaj pomeni, 
če ostanemo pri obstoječem stanju (ne bomo 
izvedli predlaganega projekta), vsebovati vsaj še 
dva različna predloga pristopa k rešitvi, npr. 
poleg optimizacije nekega procesa tudi 
možnost, da ta proces damo v zunanje izvajanje. 
Različni pristopi k rešitvi nato vplivajo na 
različna poslovna tveganja.  Gre za tveganja 
povezana z realizacijo poslovne uspešnosti 
projekta. Začnemo s tem, kakšno tveganje za 
naše poslovanje in podjetje predstavlja, da 
projekta sploh ne izvedemo, kakšna so tveganja 
v povezavi s konkurenco in kaj v poslovanju 
lahko povzroči npr. ne dovolj kakovostne 
pridobitve projekta, ki jih na trg damo 
prezgodaj, ker zasledujemo zgolj načrtovani rok 
zaključka projekta.  
 
Proaktivni kontroler za uspešnejše projekte 

Organizacija IIBA pravi, da ni pomembno kdo 
izvaja opisane aktivnosti, pomembno je 
predvsem, da se izvedejo s ciljem, da bi bili naši 
projekti uspešnejši. Nedvomno je pri poslovno 
analitični pripravi na projekt večji del opisanih 
zadolžitev tesno povezanih prav z vlogo 
kontrolerja. Kontrolerji imajo nedvomno 
najboljši pogled v skupne kazalce poslovanja, s 
čimer poznajo realno (neoptimalno) stanje v 
podjetju, na katerem naj bi temeljila potreba po 
novem projektu. Poleg tega pa so vešči finančno 

poslovnih izračunov, med katere sodi izračun 
donosnosti projekta oziroma posledic na 
poslovanje pri različnih alternativnih rešitvah.  
 
Žal pa je v podjetjih vloga kontrolerja 
prepogosto potisnjena zgolj v nadzor poslovanja 
na podlagi preteklih podatkov in pripravo 
priporočil na podlagi le-teh. Pravo vrednost 
kontrolinga bi podjetja lahko pridobila s 
proaktivnim vključevanjem kontrolerjev pri 
načrtovanju in odločitvah prihodnjega 
poslovanja, na nivoju strateškega kontrolinga in 
pri posameznih operativnih poslovnih 
odločitvah.  IIBA poslovno analitične aktivnosti 
tako predstavljajo dodatno možnost afirmacije 
kontrolinga in kontrolerjev. Ti s tem ne bodo 
samo pomagali razjasniti pretekle poslovne 
dogodke, temveč bodo lahko aktivno vplivali na 
njihov nastanek. Njihovo področje dela se bo s 
tem iz zagotavljanja urejenih podatkov 
(informacij) razširilo na analizo poslovnih 
potreb podjetja v povezavi s poslovnimi 
potrebami njegovih strank oziroma podatke 
bodo lahko postavili v ustrezen poslovni 
kontekst tako za projekte, kot tudi za poslovne 
procese. 
 
 
Viri in literature: 

• Poslovni pristopi prihodnosti , Askit d.o.o. 
Kranj, 2010 

• BABOK  - Business Analysis Body of 
Knowledge®,  IIBA, Kanada, 2009 

 
 

 
 
 
 
 
O avtorju 

 
Aleš Štempihar je direktor 
Askit d.o.o. in predsednik 
IIBA Slovenia Chapter 
 
Aleš Štempihar, univ.dipl.inž. 
rač., ekon., CompTIA Project 

+ certificirai projektni vodja od aprila 2006, 
združuje poslovna, projektna in informacijska 
znanja ter 20-letne izkušnje iz različnih 
poslovnih področjih v svetovanja pri iskanju 
celovitih poslovnih rešitev s pomočjo pristopov 
IIBA poslovne analitike, projektnega vodenja in 
klasičnih znanj managementa. 
enta
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1) 11. – 12. 9. 2013 Sales Controlling, Stil Hotel, Ljubljana (v angleškem jeziku) 

2) 17.10.2013 13. Adriatic ICV kontroling konferenca, Grand Hotel Toplice, Bled 

3) Oktober – December 2013 Šola kontrolinga, certificiran program 

4) 

Napovedujemo  
seminarje za pridobitev  
Diplome kontrolerja  
 
Izvedba v Sloveniji! 

• CA trenerji, predavanja v angleškem jeziku 

• Stage III – oktober 2014 

• Stage V – januar 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dietmar Pascher, partner in trener pri Controller Akademie,  je priznan strokovnjak s področja 
kontrolinga. V Sloveniji bo že četrtič vodil seminar SALES CONTROLLING (v angleškem jeziku).  
Prosili smo ga za par besed o vsebini seminarja in komu ga še posebej priporoča.  
 
»Sales Controlling is like having holidays« pravi g. Pascher in dodaja: 
 

 Volume is not Sales - Sales is not Profit! Sales concepts which worked perfectly yesterday, do 
not work efficient enough today. More than ever figure minded sales managers are needed. Sales 
Controller provide this service and create transparency for better business decisions. Sales is one 
of the core functions in a company. Therefore defining the right objectives, calculating selling 
prices correctly, knowing the best product mix and the profitability of your customers is crucial for 
success.  

 Participants of this seminar will learn about instruments to increase efficiency in sales. They 
will train to use this instruments in a holistic - from strategic to operational - way and apply their 
new knowledge in practical case studies.  

 This seminar is (besides for all types of controllers) also highly recommended to sales or 
product managers and key account managers! 

 
 

  

KOLEDAR DOGODKOV za vaš rokovnik 

Povedali so nam ... ... ...  

International Controller Verein 
 

WG ICV Slovenija: 5 let društva kontrolerjev v Sloveniji 
 

Kontakt za informacije:   
Dragica Erčulj, predsednica ICV Slovenija,  

 dragica.erculj@crmt.com 
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Celovit izobraževalni program je razvit po vzoru 
CA - Controller Akademie iz Nemčije, ki so 
vodilni na področju kontrolinga v Evropi že dobrih 
40 let, in obsega štiri vsebinsko povezane module. 
Udeleženci pridobijo ključna znanja o kontrolingu - 
sistem kontrolinga, metode in delo kontrolerja v 
praksi. Ob zaključku prejmejo certifikat o 
usposobljenosti za delo kontrolerja, ki jim odpira 
vrata do izobraževanja za pridobitev diplome 
kontrolerja CA. 
 

Za diplomo kontrolerja je potrebno, poleg 
certifikata, osvojiti tudi vsebino dodatnih 2 
seminarjev v izvedbi trenerjev CA.  
 
Novo  
Do sedaj so te seminarje izvajali le v Nemčiji, v  letu 
2014 ju bomo prvič izvedli tudi v Sloveniji,  v 
Ljubljani, v angleškem jeziku in s CA trenerji.  

  

  80 ur predavanj 
  30 ur praktičnega dela 
  Reševanje poslovnih izzivov v okviru seminarske naloge 
  Predavatelji iz prakse, preizkušene metode, prenos dobrih praks in novosti. 

 

 
KAKŠNE SO PREDNOSTI 

 
ZAME:       ZA PODJETJE: 

• Priskrbi relevantno znanje za uporabo v praksi. 

• Sistematično in strukturirano gradi znanje 
kontrolinga od osnovnega do naprednega. 

• Program je modularen, udeleženec si lahko 
izbere module, ki bodo zgradili njemu ustrezne 
kompetence. 

• Potrdila o udeležbi na seminarjih okrepijo in 
obogatijo nabor vaših kompetenc. 

• Certifikat o usposobljenosti za kontrolerja 
poveča vaše kompetence na področju 
kontrolinga in pomaga pri gradnji nadaljnje 
kariere.  

• Certifikat pomeni tudi mednarodno priznano 
stopnjo vašega napredka na poti do diplome oz. 
naziva diplomirani kontroler/kontrolerka. 

• Praktično znanje se od začetka usposabljanja 
vgrajuje v delovni vsakdanjik. 

• Sodelavci povečujejo svoje kompetence in so 
bolj motivirani. 

• Trajno kvalificirani, odgovorni in motivirani 
sodelavci, ki svoje naloge učinkovito opravljajo, 
so eden najpomembnejših stebrov razvoja 
podjetja. 

• Izbira ustreznih modulov zagotovi vzpostavitev 
tistega znanja, ki je v podjetju potrebno. 

• Sestavni del delavnic je izdelava seminarske 
naloge, v kateri udeleženec reši konkreten 
aktualen problem iz svojega podjetja – ob 
pomoči svetovalcev – predavateljev; s tem 
pridobljeno znanje sproti povezuje s prakso. 

 

 
Izobraževanje izvajamo celovito: povezava teorije s prakso, študije primerov, reševanje praktičnih nalog in 
izdelave 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.  
Več na Šola kontrolinga  

ŠOLA KONTROLINGA: Veliko veVeliko veVeliko veVeliko več    kot samo predavanja!kot samo predavanja!kot samo predavanja!kot samo predavanja! 
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Krivulja izkušenj (Erfahrungskurve, Experience curve) 
 

Krivulja izkušenj temelji na praktičnih izkušnjah in prikazuje, da se pri podvojitvi obsega 
proizvedene količine celotni stroški znižajo za 20 do 30 % na enoto. Vzroki za takšno 
znižanje so:  
• učenje v ožjem smislu,  
• racionalizacija,  
• standardizacija,  
• tehnični napredek,  
• cenejša nabava, 
• spremembe v uporabljenih materialih, 
• razdelitev strukturnih stroškov na več enot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krivulja izkušenj prikazuje možnosti zniževanja stroškov. To znižanje lahko uresničimo 
samo, če se menedžment, ki je odgovoren za stroške, zaveda, da rešitev obstaja in vanjo 
tudi verjame. Kajti rešitev sama od sebe ne bo prišla. 

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.  

VABIMO VAS K SODELOVANJU 
Vabimo vas, da predstavite delovanje kontrolinga v vašem podjetju/organizaciji ali izpostavite težave, 
s katerimi se soočate. Prispevke za objavo lahko pošljete na email naslov info@crmt.com, s pripisom 
»Za kontrolerjev glasnik«.  
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Kakšna je kontrolerjeva vloga pri managementu  
sprememb?  
 
Odgovore boste našli v članku  
The Controller as a Change Agent  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZANIMIVOSTI  

 

Kontrolerjev glasnik je brezplačna strokovna publikacija, ki jo izdaja CRMT d.o.o. Ljubljana, 
vodilno podjetje za uvajanje rešitev s področja celovitega upravljanja poslovanja, kontrolinga, 
poslovne intelligence in integracije podatkov, organizator Šole kontrolinga in drugih izobraževanj 
za učinkovito podporo poslovanju.  

Urednica: Dragica Erčulj 
© 2011 CRMT D.O.O.                                                                                                           
ISSN 2232-237X  

CRMT d.o.o.   
Tehnološki park 20 
1000 Ljubljana  
Tel: +386 (0)5 99 437 00          
 info@crmt.com 
 www.crmt.com 

VPRAŠAJTE STROKOVNJAKA: 
Na vaša vprašanja bodo odgovarjali strokovnjaki z različnih področij upravljanja poslovanja. 

   
Dragica Erčulj, svetovalka za kontroling in programski vodja Šole kontrolinga, vam bo odgovarjala 
na vprašanja s področja postavljanja strategije in sistema kontrolinga. 
 

Matej Petrovčič, svetovalec za BI in tehnološke rešitve, bo odgovarjal na vprašanja s področja 
poslovnega obveščanja, integracije podatkov in podatkovnih skladišč. 
 

Silva Koritnik Rakela, pooblaščena revizorka, bo odgovarjala na vaša vprašanja s področja 
računovodenja, revizije in letnih poročil.  
 
 

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

glasnik«. Odgovore bomo objavili v naslednji številki.  


