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2. ŠTEVILKI »KONTROLERJEVEGA 

GLASNIKA« NA POT 
 
V »Kontrolerjevem glasniku« smo se namenili objavljati 
predvsem prispevke, ki bodo nosili oznako »uporab(lje)no v 
praksi«. Računamo, da bo postopoma v bodoče vse manj 
prakse našega podjetja in vse več prakse naših bralcev ter 
naročnikov. Ali bo ta cilj dosežen, bomo ugotavljali čez leto 
dni, dotlej pa bomo pač izhajali iz svojih izkušenj, mnenj in 
priporočil.  
 
V prvi številki »Kontrolerjevega glasnika« smo kot temo 
naslednje številke najavili »Balanced Scorecard«. Obljubo 
izpolnjujemo; o tem, ali smo s tem izpolnili tudi vaša 
pričakovanja, pa boste presodili sami. 
 
Naš namen ni, da bi o temi teoretizirali, končno o njej obstoja 
dovolj literature, tudi slovenski prevod Kaplan/Nortonovega 
»izvirnega greha«. Ojunačili so se že tudi razni izvajalci 
seminarjev in svetovalci, tako da za dostop do teoretskih 
spoznanj potrebujete samo voljo in čas. Tema je aktualna, 
morda celo malo preveč modna, nedvomno posega tudi na 
področje kontrolinga in jo kontrolerji že zato morajo poznati. 

ORGOS IN »BALANCED SCORECARD« 
 
Joža Železnikar 

ORGOS d.o.o. 
 
 

V našem podjetju smo se doslej z metodo »Balanced 
Scorecard« ukvarjali predvsem teoretsko na seminarjih, 
posvetih in v »Šoli za usposabljanje kontrolerjev«. Pri tem 
smo se prepričali (upamo, da tudi naše udeležence), da ima 
praktično vrednost tudi za naša podjetja in naše razmere ter 
da je pri tem pametno uporabiti tuje praktične izkušnje, ker 
lastnih pač še nimamo veliko.  
 
Cilj tega prispevka je predstaviti enega od možnih načinov, 
kako »Balanced Scorecard« uvesti v praksi. Ne bomo se 
torej veliko ukvarjali s tem, kaj »Balanced Scorecard« je, 
temveč kako se ga lotiti, da bomo prišli do rezultatov. Zato 
bomo 
• o konceptu »Balanced Scorecard« povedali samo 

najnujnejše, 
• predstavili način, kako se uvedbe praktično lotiti, 
• podrobneje s predlogi kazalnikov »obdelali« vidik 

»sodelavcev«, 
• povzeli dosedanje tuje izkušnje oz. rezultate. 
 
 
Pa pojdimo po vrsti! 
 

Za začetek: »Balanced Scorecard« po slovensko 
 
Metoda prihaja iz ZDA, njeno izvirno poimenovanje pa je 
nemogoče dobesedno posloveniti. Prevod »uravnotežen 
sistem kazalnikov« se nam ne zdi najboljši, saj beseda 
»sistem« po kibernetskem pojmovanju vključuje tudi 
uravnoteženost (za uravnoteževanje uporablja povratno 
zanko). Odločili smo se torej, da »Balanced Scorecard« 
poslovenimo v »Sistem Uravnoteženih Kazalnikov«, kar 
se da okrajšati v kratico »SUK«. Ker črko »K« - kazalniki 
lahko razumemo tudi kot »K« - komunikacija, bo tak 
prevod uporaben tudi za čase, ko uravnoteženi kazalniki ne 
bodo več tako aktualni, kot so trenutno, komunikacija pa 
bo še vedno neobhodno potrebna. 
 
V nadaljevanju bomo torej govorili o sistemu 
uravnoteženih kazalnikov. Menimo, da je to še vedno 
bolje, kot da v slovenščino prevzamemo angleško 
(ameriško) »Balanced Scorecard«, kot so to npr. 
pragmatično naredili Nemci. 
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SISTEM URAVNOTEŽENIH KAZALNIKOV V 
TEORIJI 

 
1. Sistem uravnoteženih kazalnikov v 

»Kontrolerjevem slovarju« 
 
V 2. izdaji z najnovejšimi izrazi dopolnjenega »Kontrolerjevega 
slovarja« so avtorji sistem uravnoteženih kazalnikov opredelili 
takole: 
 
»Metoda uravnoteženih kazalnikov ’Balanced Scorecard’ naj bi 
omogočala uravnoteženo ’krmiljenje’ podjetja in predstavljala 
sestavni del poročanja. V nasprotju s tradicionalnim sistemov 
kazalnikov, kjer se upošteva predvsem finančne in k dobičku 
usmerjene kazalnike, naj bi ta metoda ocenjevala uspešnost 
podjetja tudi z nefinančnih vidikov. Poseben poudarek je 
namenjen določanju ’teže’ posameznega kazalnika, saj se 
’Balanced Scorecard’ usmerja predvsem na uresničenje 
zastavljenih ciljev, ki izhajajo iz strategije podjetja. V klasični 
obliki sestoji iz štirih ’usmerjevalnih’ dimenzij: 
- finančna in vrednostna dimenzija, 
- dimenzija, ki se usmerja h kupcem in trgu, 
- dimenzija notranjih procesov, 
- dimenzija inovativnosti, znanja in učenja znotraj podjetja. 
 
Kazalniki, ki jih podjetje opredeli za posamezne dimenzije, 
morajo izhajati iz vzročno - posledične verige in skrbeti za to, 
da se kar najučinkoviteje izkoristijo tako materialne kot 
kadrovske zmogljivosti v podjetju. Le-te naj bi pripomogle k 
uresničenju zastavljenih ciljev, ki izhajajo iz strategije podjetja.  
 
Najtežji problem pri uvajanju koncepta’Balanced Scorecard’se 
pojavi, ko je treba določiti cilje in merila uspešnosti, na katere 
lahko posamezniki, organizacijske enote in procesi neposredno 
vplivajo ter so zanje tudi odgovorni. Zato se ’Balanced 
Scorecard’ ne sme uvajati kot metodo z že vnaprej določenimi 
kazalniki, ampak je treba le-te prilagoditi potrebam 
posameznega podjetja.« 
 

2. Sistem uravnoteženih kazalnikov »po nemško« 
 
Zgornja opredelitev je povzeta po Kaplanu in Nortonu, ki 
veljata za avtorja metode. Njuno napotilo je: »Putting Strategy 
in to Action!« (Pretvorite strategijo v praktično delovanje!), 
vendar ne odgovorita na vprašanje: »Kako? Na kakšen način?«. 
To je tudi glavna zamera njuni sicer dobro sprejeti teoriji, v 
kateri manjkajo praktični napotki za njeno uvedbo v prakso. 
 
Leta 1999 je v Nemčiji pri založbi Haufe izšla knjiga »Balanced 
Scorecard – Mehr als Kennzahlensystem« (Sistem 
uravnoteženih kazalnikov – več kot sistem kazalnikov), ki sta 
jo napisala Herwig R. Friedag in dr. Walter Schmidt. Knjiga je 
na nemškem govornem področju v kratkem postala uspešnica 
in je že v letu 2000 doživela nadaljevanje v novi knjigi »My 
Balanced Scorecard« istih dveh avtorjev. 
 
V čem je skrivnost njunega uspeha? Predvsem sta s teorije 
prešla na prakso, saj sta sama svetovalca in se ukvarjata tudi z 
uvajanjem sistema uravnoteženih kazalnikov. Knjigi sta tako 
nastali na osnovi njunih lastnih izkušenj, do katerih sta se 

prikopala pri svojem delu. Najpomembnejše pa je, da sta 
dokončala tisto, kar sta Kaplan in Norton začela. Odgovarjata 
namreč na vprašanje, kako strategijo podjetja prenesti v 
vsakodnevno delovanje.  
 
Njun »recept« podaja naslednji citat (delni prevod) iz knjige 
»My Balanced Scorecard« (str.269-270): 
 
»Če sledimo v Nemčiji prevladujočemu razumevanju Kaplana 
in Nortona, dobimo s “potjo skozi perspektive” sicer množico 
ciljev, kazalnikov, pobud in ukrepov, dobimo kvalitativno 
predstavljeno povezavo med kazalniki, določenimi za 
posamezne perspektive, toda manjka zadnji korak. Da bi lahko 
strateški cilji živeli v podjetniškem vsakdanu, jih moramo 
vključiti v predračun. To zahtevata tudi Kaplan in Norton, na 
žalost pa ne pokažeta, kako to narediti. 
 
Pri najinem praktičnem delu z množico popolnoma različnih 
podjetij ali neprofitnih organizacij sva se naučila, da je ena od 
možnih poti ta, da mnoge ideje za ciljno usmerjene strateške 
aktivnosti povežemo v strateške projekte.... Gotovo so tudi 
druge poti, toda ta, ki jo predstavljava midva, je tudi praktično 
uvedena, zato jo lahko priporočiva. 
 
Projekti imajo to prednost, da so že znan način za upravljanje s 
procesi. Ničesar popolnoma novega se nam ni treba naučiti... 
Tudi to, kako projekte vključiti v naš predračun, spada k danes 
poznanim tehnikam upravljanja. 
 
Po tem, ko smo aktivnosti povezali v strateške projekte, smo 
naenkrat v konkretnem vsakodnevnem poslovanju. 
Uporabimo že razpoložljive ideje in izdelamo za projekte načrt 
aktivnosti. Dodamo morebitne manjkajoče aktivnosti. 
Določimo potrebne stroške za osebje, sredstva in investicije. 
Razdelimo jih po letih. S tem smo se že vključili v proces 
načrtovanja.  
 
Doslej je bil naš predračun izdelan predvsem kot nadaljevanje 
in priredba dejanskih podatkov. K temu dodamo zahteve 
okolja, nekatere iz koncerna ali iz bank in drugih skupin. Poleg 
pridejo večinoma tudi t.i. »gasilske« akcije, vsakršne 
nepredvidene dejavnosti, ki jih moramo v predračun 
mnogokrat vključiti »5 minut po 12«. Prihodnost ni bila 
izhodiščna točka za izdelavo konkretnega predračuna. O njej 
sicer lahko mnogo govorimo, toda našega početja ne odreja. 
 
Tu je dana priložnost, da se rešimo prepisovanja dejanskih 
podatkov in da se načrtovanja lotimo ’od nič’. To nas prisili, da 
strukturo sedanjosti določimo iz zahtev prihodnosti... S 
sistemom uravnoteženih kazalnikov imamo prvikrat na 
razpolago izvedljiv instrument, s katerim lahko predračun 
izdelamo z vidika prihodnosti. Ne kot nadomestilo, temveč kot 
dopolnitev doslej običajnih opornih točk.« 
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3. Kako uvesti sistem uravnoteženih kazalnikov po 
Friedag/Schmidt-u? 

 
Začeli smo s končnim rezultatom, to je z določitvijo projektov, 
s katerimi bomo uresničili našo strategijo in z njihovo 
vključitvijo v letni predračun. Toda kako priti do teh 
projektov? Friedag in Schmidt sta za to predvidela šest faz ali 
korakov, ki shematsko izgledajo takole: 
 
 

Uvedba sistema uravnoteženih kazalnikov

Komunikacija

II.       Razviti
okvirje za

 strateško delovanje

III.      Določiti
aktivnosti za

strateško delovanje

V.      Vključiti
odgovorne

VI.  Organizirati
proces učenja

IV.          Aktivnosti
povezati v strateške

projekte in plan

I.           Cilji
Poslanstvo

Vizija

 
 

Slika 1: Potek izdelave sistema uravnoteženih kazalnikov 
 
Kaj vključuje posamezna faza? 
 
1.faza: Določitev ciljev, poslanstva in vizije 
V idealnem primeru se začne izdelava sistema uravnoteženih 
kazalnikov z določanjem strateško usmerjenih ciljev podjetja. 
Spoznati je treba poslanstvo (misijo) in ga kvantificirati z 
vizijo kot najvišjim ciljem podjetja in osnovo njegovega 
poslovnega delovanja. 
• Poslanstvo določa (samo)razumevanje obstoja podjetja 

(stati v življenju). 
• Vizija nastane kot kombinacija praktičnih spoznanj o 

lastnih zmožnostih (kompetencah), pregleda nad 
gospodarjenjem (videti prek meja svojega vsakdana) in 
utopičnih inspiracij (razviti sliko bodočnosti in 
priložnosti). Vizijo je treba kvantificirati, ker le tako lahko 
daje konkretno predstavo o tem, kaj je treba uresničiti. 

• Poslovno delovanje se odraža v ciljno usmerjenem 
strateškem ravnanju, v strateških projektih. Zahteva 
določeno mero načrtovanja, organiziranja in 
formaliziranja. 

 
2. faza: Razvoj okvirov za strateško delovanje 
Poslanstvo in vizijo je možno prevesti v konkretno ravnanje 
samo tako, da določimo ciljno usmerjene aktivnosti in okvir 
za njihovo uresničevanje. Ta daje odgovore na vprašanji: 
• na kaj bomo usmerili svoje aktivnosti (določiti strateške 

poti), 
• katere aktivnosti bomo uresničili (določiti vidike oz. 

možnosti svojega ravnanja). 
 

Kaplanove štiri standardne perspektive – vidiki – ne morejo 
zajeti vse kompleksnosti poslovanja, saj gre za zelo različne 
poglede: 
• pretežno usmerjene na ljudi, 
• pretežno usmerjene na procese, 
• pretežno notranje usmerjene,  
• pretežno usmerjene v okolje. 
 

Po Friedag/Schmidt-u so možne naslednje perspektive: 
 

Vidiki (perspektive)

Perspektiva kupcev
(vidik kupcev))

 

Perspektiva kupcev
Perspektiva sodelavcev
(vidik učenja in razvoja,

informacijski sistem)

Perspektiva
dobaviteljev

Perspektiva
delničarjev in

kreditodajalcev

Perspektiva
javnosti

(občina, okraj)

Perspektiva
komuniciranja

Perspektiva
uvajanja

(software, ipd.)

Perspektiva
organiziranosti

Perspektiva financ
(vidik lastnikov)

Perspektiva poslov. procesov
 (vidik inovativnosti, storitev

 in storitev za kupce)

zunanji
vidik

vidik
usmerjenosti

k ljudem

notranji
vidik

 vidik
poslovnih
procesov

Poslanstvo / vizija
strategija

 
 

Slika 2: Možne perspektive 
 
S sistemom uravnoteženih kazalnikov se je treba koncentrirati 
le na tiste vidike, s katerimi bomo v podjetju dosegli strateške 
cilje z vsakodnevnim delom. S kombinacijo perspektiv in 
strateških poti dobimo okvir za delovanje, ki predstavlja 
sistem uravnoteženih kazalnikov v ožjem smislu. Primer je 
razviden iz spodnje slike. 
 

                 Na kaj bomo usmerili svoje  aktivnosti ?

S1                  
Poveeati usmerjenost 

na kupce

S 2               
Postopen prodor v 

Evropo

S 3                
Razviti e lektronske 

medije

Okolje                P6       .

Dobavite lji        P7

Sodelavci           P1 

Interni               P2   
poslovni procesi  .      

Elektronski      P5         
mediji       .

 Finance            P4

  Kupci              P3
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Slika 3: Okviri (matrika) delovanja 
 

Matrika je izhodišče za zbiranje idej o aktivnostih, s katerimi 
bomo kasneje v okviru strateških projektov v praksi uresničili 
svojo vizijo. 
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3. faza: Zbiranje idej za ciljno usmerjene aktivnosti 
V podjetju je treba za vsako poslovno področje izbrati 
strateško pomembne aktivnosti za doseganje ciljev. Pri tem 
je smiseln naslednji vrstni red korakov: 
 
1. Določimo, na katero strateško pot (stolpec v matriki) in 

perspektivo (vrstico v matriki) se nanaša aktivnost. Pri 
zbiranju idej za ciljno usmerjene aktivnosti vedno znova 
prihaja tudi do ponovnega preverjanja postavljenih ciljev. 
Kolikor bolj konkretni smo, toliko bolj opažamo, da 
splošni cilji ne kažejo tistega, za kar si resnično 
prizadevamo. 

2. Določimo, kakšni so konkretni cilji aktivnosti. Pri tem je 
treba biti zelo natančen. 

3. Poimenujemo aktivnost. Najprej zadošča ključna beseda, 
toliko, da sodelujoči razumejo, za kaj gre. Kasneje, ko gre 
za praktično uresničitev, je treba aktivnost konkretno 
razčleniti. 

4. Opredelimo, s katerim kazalnikom bomo merili potek in 
rezultat aktivnosti. Kolikor bolj natančno je bil določen 
njen cilj, toliko lažje je izbrati ustrezen kazalnik. 

5. Za kazalnik določimo trenutno in ciljno vrednost ter 
konkretno odgovornost za aktivnost. Ta mora biti 
določena nedvoumno, ker razdeljena odgovornost sploh 
ni odgovornost. 

 
4. faza: Povezava aktivnosti v strateške projekte in te v 
predračun 
Da bi množico zbranih idej o aktivnostih vključili v učinkovito 
vodenje sodelavcev, je treba aktivnosti povezati v strateške 
projekte. Koraki pri tem so: 
1. Izberemo aktivnosti s podobnimi učinki in tiste, ki se 

medsebojno podpirajo. Kombiniramo jih v strateške 
projekte, ki imajo vsak svojo oznako in kazalnik za 
merjenje poteka ter rezultata projekta. 

2. Za vsak projekt izdelamo načrt nalog, v katerem se 
ponovijo vse aktivnosti iz matrike (slika 3). Po potrebi jih 
dopolnimo z novimi idejami. 

3. Za vsak projekt določimo potrebne vire (sodelavce, 
opremo…) in jih vključimo v tekoči letni predračun. Tako 
smo iz strategije izvedene aktivnosti vključili v 
vsakodnevno delo. 

 
Priporočilo: strateških projektov naj ne bo več kot deset! 
 

Strateški 
projekt 

Vključene  
aktivnosti 

Kazalniki 

ABC analiza 
izdelkov 

 Denarni tok/izdelek 

 Izdelavo programov  
tesno povezati z  
zbiranjem in  
analiziranjem  
podatkov o kupcih 

Št.uspešno testiranih 
izdelkov 
Št.vseh testiranih  
izdelkov 

 Izdelati seznam  
uspešnih izdelkov 
in ga tekoče ažurirati

Promet na izdelek  
Denarni tok na 
izdelek 

 
 
 

 
5. faza: Vključitev odgovornih izvajalcev 
Noben projekt in nobena aktivnost ne deluje brez odgovornih 
izvajalcev. Na tem mestu se začne dejanska izdelava sistema 
uravnoteženih kazalnikov, če ga želimo vključiti kot sestavni 
del menedžerske funkcije in kot pripomoček za spremembo 
delovanja sodelavcev in njihovega zaposlovanja. 
 
S tem dobimo »živo mrežo« odgovornih sodelavcev in vodij. 
Za vsak strateški projekt je treba imenovati projektnega 
vodjo, ki sestavi projektno skupino in za vsako nalogo v 
projektu določi odgovornega izvajalca. Poročilo o poteku 
projektov je treba vključiti v trenutni sistem poročanja. 
 
S tem so strateški cilji veljavno vključeni v poslovni vsakdan 
podjetja. Pri tem lahko pride do konfliktov med projektno 
organiziranostjo in hierarhično vodstveno piramido. Zelo 
pomembno je, da se odgovornost vodij strateških projektov 
kar najbolj natančno določi (Ali so le trenerji ali koordinatorji?, 
Ali so odgovorni za stroške projekta in imajo za to vsa 
pooblastila? Kakšen je odnos med funkcionalnimi in 
projektnimi vodji?). 
 
6. faza: Organizacija procesa učenja 
Cilj je dosežen, sistem uravnoteženih kazalnikov je izdelan. 
Vendar pozor: življenje se ne ravna po naši strategiji in naši 
visoki cilji bodo jutri že »lanski sneg«, ker smo morda izhajali iz 
napačnih predstav in delali napake. Iz slednjih se je treba učiti, 
da jih ne bomo ponovili. 
 
Strategijo je treba prilagajati spreminjajočim se razmeram, za ta 
namen pa je treba organizirati proces učenja. Ta je toliko težji, 
kolikor bolj je bil inovativen pristop pri oblikovanju sistema 
uravnoteženih kazalnikov. Zahteva namreč spremembo načina 
mišljenja pri vodjih, saj je treba postavljene cilje vedno znova 
preverjati, ali so še realni. 
 
Proces učenja je možno lažje vzpostaviti, če upoštevamo nekaj 
pravil, kot npr.: 
• Sistem uravnoteženih kazalnikov izdelajmo v skupini. Ne 

uporabljamo več besede »JAZ«, temveč jo nadomestimo z 
»MI«. Brez tega je ves trud zaman. 

• Odgovornost določimo trdno in nedvoumno. To vodi k 
identifikaciji s strateškimi projekti in njihovimi cilji. 

• Pri udeleženih sodelavcih zagotovimo vzdušje medsebojne 
pozornosti, zaupanja in samozaupanja. 

• Kazalnike strategije, vključno s kvantificirano vizijo, 
vključimo v sistem poročanja. Sistematična primerjava 
med načrtovanimi in dejansko doseženimi vrednostmi 
nam zagotavlja občutek, da smo na pravi poti. 

 
Na koncu:  
razvoj strategije mora postati neprekinjen proces, kajti 
sami pridobivamo nove izkušnje, naše okolje se 
spreminja, nastopajo nove priložnosti, pa tudi nove 
nevarnosti! 
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4. Sistem uravnoteženih kazalnikov in vloga 
kontrolerja 

 
Težišče navedenega načina uvajanja sistema uravnoteženih 
kazalnikov je na skupinskem delu, na vključitvi vseh tistih 
ključnih sodelavcev v podjetju, ki morajo uresničevati strategijo 
in na njihovem videnju aktivnosti, ki so nujne, če želimo 
strategijo resnično vključiti v vsakodnevno poslovno življenje 
podjetja. Sami kazalniki so pri tem drugotnega pomena, saj 
nastajajo spontano in vzporedno. 
 
Kakšna je pri tem vloga kontrolerja? Pravzaprav različna v 
različnih fazah razvoja sistema uravnoteženih kazalnikov. Na 
samem začetku, ko se opredeljuje poslanstvo, vizija in 
strategija, ter v nadaljevanju, ko se zbirajo ideje o aktivnostih, 
ki naj uresničijo postavljeno strategijo, ima vlogo moderatorja 
in koordinatorja. Namesto s številkami se mora ukvarjati z 
ljudmi, z njihovimi strahovi, medsebojnimi odnosi in konflikti 
ter s prihodnostjo namesto s preteklostjo. Za nevajene zelo 
neznana področja, vendar polna izzivov. 
 
Vloga koordinatorja ostane kontrolerju tudi v fazi razvoja 
strateških projektov, posebno še, če je teh več. Postati mora 
nekakšen »meta« projektni vodja, kar od njega zopet zahteva 
predvsem organizacijske in komunikacijske sposobnosti. Šele 
na koncu, ko so projekti dokončani in postanejo njihovi 
rezultati sestavni del vsakdana ter so vključeni v sistem 
poročanja, je kontroler na svojem poznanem terenu številk, 
odmikov, njihovih komentarjev in napovedi. 
 
Skupni imenovalec pri izvajanju naštetih šestih faz uvajanja 
sistema uravnoteženih kazalnikov je komunikacija, 
spodobnost in pripravljenost zanjo. Če jo je sodelujočim pri 
nastajanju sistema uravnoteženih kazalnikov uspelo 
vzpostaviti, jim je uspelo izboljšati vzdušje v podjetju, povečati 
identifikacijo sodelavcev s cilji, zagotoviti pogoje za razvoj 
njihove inovativnosti in kreativnosti ter s tem tudi dolgoročno 
preživetje. 
 
Sistem uravnoteženih kazalnikov postane tako resnično več 
kot kazalniki. Ti se bodo sčasoma spreminjali, nastajali bodo 
vedno novi, vzdušje v podjetju pa bo ostalo. Pri tem je vloga 
kontrolerja lahko odločilna. Ali ste pripravljeni na takšen izziv? 
 
 

NEKAJ VEČ O PERSPEKTIVI »SODELAVCI« 
 
Če se (končno, tudi s pomočjo sistema uravnoteženih 
kazalnikov) uveljavlja spoznanje, da je dolgoročen obstoj 
podjetja odvisen od njegovih strank (naročnikov, kupcev), 
potem je logična tudi naslednja ugotovite: »Zadovoljne 
stranke lahko naredijo le zadovoljni sodelavci!« Edini 
resnični in pravi kapital v podjetju so sodelavci. Stvar razprave 
je, ali je to tudi najpomembnejša perspektiva v sistemu 
uravnoteženih kazalnikov, nedvomno pa je pri uresničevanju 
strategije zelo, zelo pomembna. 
 
Perspektiva sodelavcev v sistemu uravnoteženih kazalnikov 
zajema vidik učenja, razvoja, lahko tudi informacijski sistem. 
Tesno je povezana s perspektivo »poslovni procesi«, saj skupaj 
z njimi predstavlja notranji vidik pri poslovanju podjetja. 

Predvsem gre za aktivnosti, katerih cilj je učinkovito 
upravljanje s sodelavci, tako da: 
 
• jih motiviramo za delo, 
• uporabljamo in povečujemo njihove izkušnje, 
• razvijamo njihove zmožnosti in 
• jih usposabljamo za prilagajanje postavljenim zahtevam. 
 
Rezultate navedenih aktivnosti lahko merimo s kazalniki za: 
• motiviranost sodelavcev (npr.: delež uporabnikov 

športne ponudbe v podjetju, število odpovedanih prijav za 
seminarje, število udeležencev na internih seminarjih, 
število nadur, število predlogov za izboljšave, itd.), 

• njihovo izpopolnjevanje (npr.: število seminarskih dni na 
zaposlenega, delež sodelavcev, ki rotirajo v podjetju, 
število oddelkov v rotaciji delavcev, delež šolanja za 
strategijo, itd.), 

• informacijsko infrastrukturo (npr.: delež sodelavcev, ki 
so elektronsko povezani, delež poizvedb na internet, delež 
odgovorjenih elektronskih sporočil znotraj treh ur itd.), 

• zadovoljstvo sodelavcev (npr.: delež sodelavcev, ki so 
bili na letnem razgovoru, število internih razpisov, stopnja 
fluktuacije v prodaji, delež ocenjenih predpostavljenih, 
itd.), 

• njihovo zvestobo (npr.: povprečna delovna doba v 
podjetju, število menjav delovnih mest v podjetju, delež 
odpovedi, itd.) in 

• produktivnost (npr.: število prodanih svetovalnih dni, 
število naročil na delavca, število obiskov pri strateških 
kupcih, itd.).  

 
Poudariti je treba, da je prepisovanje kazalnikov iz literature 
ali njihovo povzemanje od drugih podjetij nesmiselno, saj je 
vsako podjetje s stališča sistema uravnoteženih kazalnikov 
unikat, zato so unikat tudi njegovi kazalniki. Določiti in meriti 
jih mora vsak sam, vse drugo pa so lahko zgolj grobe 
usmeritve. To še posebej velja za vidik sodelavcev, saj ta 
odraža tudi splošno vzdušje (ne)zaupanja v podjetju, tega pa v 
veliki meri določa vrhovno vodstvo. Nikomur najbrž ne pade 
na pamet, da bi prevzemal slog vodenja konkurenta, saj gre 
vendar za povsem različne vodstvene ljudi, kulturo podjetja in 
okolje, v katerem deluje! 
 
Z naštevanjem področij in možnih kazalnikov želim predvsem 
opozoriti na mnogostranske vidike, o katerih je treba voditi 
računa pri tej in pri vseh drugih perspektivah. Kako se lotiti 
določanja strateško usmerjenih aktivnosti po načinu 
Friedag/Schmidt-a, pa kaže naslednji praktični primer 
nastanka kazalnika 
 

delež uporabnikov športne ponudbe v podjetju 
(področje: motiviranost sodelavcev). 

 
Ozadje:  Motivacija in komunikacija imata veliko 

korelacijo. Najbolj neprisiljena je 
komunikacija pri športni dejavnosti. Podjetje 
ponuja svojim sodelavcem možnost za 
športno aktivnost dvakrat tedensko zgodaj 
zvečer.  
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                            Možne aktivnosti so skupinske (košarka, 
badminton…), stroške zanje nosi podjetje, 
na razpolago je športni strokovnjak - trener. 

 
Strateška pot:     s skupinskim delom zagotoviti hitrejšo  
                            dobavo izdelkov kupcem. 
 
Cilj aktivnosti:    izboljšati komunikacijo med sodelavci, 

povečati sposobnost za skupinsko delo, s 
športno aktivnostjo zmanjšati stres. 

 
Aktivnost:  v sodelovanju s športnim društvom xy 

izdelati ponudbo za večerno športno 
dejavnost v podjetju. 

 
Kazalnik:  delež uporabnikov športne ponudbe v  
                             podjetju. 
 
Postopek  
merjenja:  število sodelavcev, ki uporabljajo ponudbo / 
                             skupno število zaposlenih v podjetju. 

 
 
Uresničitev aktivnosti ni zelo težak strateški projekt, ki bi 
zahteval interdisciplinarno projektno skupino, saj gre prej za 
delovno nalogo strokovnega sodelavca v npr. kadrovski službi. 
Če si pri tem zastavimo cilj, da naj bi ponudbo uporabljalo 
30 % delavcev v treh letih, polletno preverjamo njihov 
dejanski delež in te podatke (skupaj z odmikom) vključimo v 
poročilo za upravo, smo kazalnik »spravili v življenje«. Sledi 
seveda ukrepanje, če dejansko stanje ne sledi predvidenemu in 
učenje – zakaj je tako in kaj narediti (spremeniti cilj ali kaj 
drugega). 
 
Na prvi pogled zelo enostavna zgodba, toda, kot vedno, hudič 
tiči v detajlih! 
 
Na to, kako bo, če sploh bo in kdaj povečana uporaba športne 
ponudbe v podjetju vplivala na hitrejšo dobavo izdelkov 
kupcem, bi morala odgovarjati veriga vzrok – učinek. O njej v 
tem prispevku sploh ni bilo govora. Razlog: avtorja metode 
menita, da njene uporabnosti doslej še ni dokazal nihče in da 
gre v praksi predvsem za intuicijo. 
 
 

NEKATERE IZKUŠNJE IZ TUJINE 
 
Kratek pogled na (tuje) internetne strani priča o tem, da je 
zgodba o sistemu uravnoteženih kazalnikov trenutno zelo 
»IN«. Množica podjetij, ki se ukvarja z njegovim uvajanjem, 
referenčne liste, poročila o rezultatih, itd.. 
 
Ni se torej čuditi, če je na lanskoletnem kongresu kontrolerjev 
v Münchnu sekcijo za sistem uravnoteženih kazalnikov izbralo 
500 od skupaj 600 udeležencev. Poročila o rezultatih uvajanja 
sistema uravnoteženih kazalnikov pa niti niso bila tako 
bleščeča, prej bi lahko trdili, da so bila vsaj nekatera predvsem 
»iztreznitvena«. Metoda sama po sebi, pa naj bo še tako 
konsekventno izpeljana, ne more dati rezultatov, če je v 
»življenje« ne obudijo ljudje.  
 

Tako je npr. kontroler iz neke švicarske tovarne orožja 
poročal, da so po vseh pravilih Kaplan/Norton-ove metode v 
tovarni s skupino visoko strokovnih sodelavcev določili 
kazalnike, sedaj pa ugotavljajo, da se ljudje nanje požvižgajo. 
Odločili so se, da financirajo diplomanta, ki naj bi v svoji 
diplomski nalogi poskušal ugotoviti, kje so razlogi za tako 
neupoštevanje kazalnikov. 
 
Mlajši menedžer podjetja s 100 zaposlenimi je poročal, da pri 
uvajanju sistema uravnoteženih kazalnikov sodelujejo vsi 
sodelavci, da so morali vsi na tečaj angleščine (podjetje je 
nemško), ker uporabljajo izključno literaturo v angleškem 
jeziku in tudi »uradni« jezik na projektu je angleščina. 
Utemeljitev za to je, da so pretežno izvozno podjetje. 
Rezultatov še ni, ker je projekt v teku, bi jih pa bilo zanimivo 
slišati.  
 
Pogled na referenčno listo podjetij, ki so uvedla sistem 
uravnoteženih kazalnikov objavljeno na www.scorecard.de 
pokaže seznam impozantnih podjetij, kot so npr.: ABB 
Schweiz, AGIP Deutschland, Daimler-Chrysler AG, Deutsche 
Telekom, Deutsche Bank Frankfurt, Siemens AG München. 
Človek dobi občutek, da gre prej za prestiž kot za kaj 
drugega… 
 
Na istem naslovu lahko najdete tudi poročila o rezultatih 
uvedbe in navodila za tiste, ki šele začenjajo. Predlagam, da si 
podrobnosti ogleda vsak sam, pri čemer je seveda internetnih 
naslovov na temo sistema uravnoteženih kazalnikov cela 
množica. 
 
Verjetno pa bi bile za vse bralce »Kontrolerjevega glasnika« 
veliko bolj zanimive naše, slovenske izkušnje.  
 
Naj bo to povabilo vsem, ki jih imate, ali poznate osebo, ki jih 
ima, da se nam javi s kratkim prispevkom na elektronski naslov 
joza.zeleznikar@orgos.si.  Z veseljem ga bomo objavili. Na 
istem naslovu dobite tudi druga pojasnila ali odgovore na vaša 
morebitna vprašanja. Željno bomo čakali na vaš odziv in 
vsakršno povratno informacijo na »Kontrolerjev glasnik«. 
 
 
Za naslednjo, 3.številko pa pripravljamo temo, ki je nekakšno 
logično nadaljevanje. Gre za metodo H.D.I. – Herrmann 
Dominanz Instrument, ki vam pomaga spoznati svoje 
sposobnosti, podjetjem pa omogočiti, da imajo pravega 
sodelavca na pravem mestu. 
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