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Uvodne misli 
 
Spoštovane kontrolerke, 
kontrolerji in ljubitelji 
kontrolinga! 
 
Kontroler kot strokovnjak in 
svetovalec za interno 
ekonomiko se vse bolj 
uveljavlja tudi v slovenskih 
gospodarskih logih. S tem 
hkrati narašča potreba po 
pridobivanju novih znanj, 
izmenjavi izkušenj in 
spoznavanju dobre prakse na 
področju kontrolinga. 
 
Želimo, da Vam pri tem 
pomaga tudi Kontrolerjev 
glasnik, ki smo ga po nekaj 
letih spet obudili v življenje.  

Strokovna elektronska 
publikacija Kontrolerjev glasnik 
je izhajala v letih 2001 do 2003. 
Izdajala jo je svetovalna družba 
ORGOS, s katero smo tesno 
sodelovali. 
 
V Kontrolerjevem glasniku so bili 
objavljeni predvsem prispevki, ki 
bi lahko nosili oznako 
»uporab(lje)no v praksi«. 
Bralcem so nudili vpogled v 
aktualne vsebine s področja 
kontrolinga. S podobnimi 
vsebinami bomo tudi 
nadaljevali.  
 
Pred vami je torej 12. številka 
Kontrolerjevega glasnika. Ta in 
prihodnja izdaja bosta tematsko 

tesno povezani s Srečanjem 
kontrolerjev 2006, ki bo potekalo 
v Portorožu, 19.-20. oktobra 
2006. 
 
Ob branju te številke 
Kontrolerjevega glasnika Vam 
želimo obilo užitkov in Vas 
vabimo, da se nam pridružite tudi 
v prihodnje – kot bralci, morda 
pa tudi kot avtorji prispevka, ki bi 
ga želeli podeliti svojim 
poklicnim kolegom. 
 
Dragica Erčulj in 
Andrej Lapajne, 
MIK Slovenija d.o.o. 
 
Lj., 12. september 2006 
 

VSEBINA: 
 Prodajni kontroling 

Goran Kristan, Sportina d.o.o. 

 Strateško vodenje bi lahko bilo po 15-ih 
letih uporabe BSC uspešnejše (1.) 
Sebastijan Piskar, MIK Slovenija d.o.o. 

 Ponovno letna srečanja kontrolerjev 
 Uvodnik 
 Novice in dogodki 
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Poročilo dobre prakse: 

Prodajni kontroling 
Goran Kristan, Sportina d.o.o. 
 
Prodaja sodi med najpomembnejše 
in najosnovnejše funkcije v vsakem 
podjetju. Zato lahko smatramo 
funkcijo prodajnega kontrolinga, ki 
služi podpori prodaje, kot eno izmed 
pomembnejših funkcij kontrolinga.  
 
Seveda je v podjetju za prodajo na 
prvem mestu odgovoren direktor 
prodaje (oz. komercialni, 
marketinški… direktor). Učinkovito 
pomoč pri odločanju mu nudi 
funkcija prodajnega kontrolinga, ki 
mu s svojim analitičnim pristopom, 
presojanjem na podlagi dejstev in 
prikazom finančnih učinkov 
posameznih potez, lahko nudi dobre 
predloge in pomoč pri sprejemanju  
pravilnih poslovnih odločitev. 
 
Ko govorimo o prodajnem 
kontrolingu, najprej pomislimo na 
analiziranje prodaje, toda ne smemo 
pozabiti tudi na sočasno 
upoštevanje nabave in zaloge v 
prodajnem procesu, ki ključno 
vplivata na samo prodajo.  
 

Želimo vplivati na 
dobičkonosnost 
prodaje 
 
Sportina je skupina sedmih 
trgovskih podjetij oz. gospodarskih 
družb, ki pokrivajo veleprodajo, 
maloprodajo ter distribucijo modnih 
izdelkov. Skupina ima trenutno 59 
maloprodajnih poslovalnic, ki so v 
letu 2005 ustvarile 60% od 57 mio 
EUR skupnega prometa. Sportino 
zaznamuje visoka povprečna letna 

rast prihodkov (36%) in dinamično 
okolje hitre širitve na področju 
jugovzhodne Evrope.  
 
Pri tako ekspanzivni rasti se je v 
podjetju kmalu pojavila potreba po 
kvalitetnem prodajnem kontrolingu. 
Ob postavitvi je bilo bistveno 
vprašanje, kaj naj bi bila dodana 
vrednost prodajnega kontrolinga. Brez 
večjih problemov smo kot osnovni 
namen opredelili aktivno vplivanje na 
prodajo z namenom doseganja čim 
uspešnejše prodaje. S tem pa ne 
mislimo na višjo prodajo, temveč 
predvsem čim bolj dobičkonosno 
prodajo. 
 
Dejstvo je, da lahko s pravilnim 
delovanjem prodajnega kontrolinga 
vplivamo na prodajo tako posredno 
(oblikovanje standardov in planov, 
izobraževanje uporabe analiz za 
odločitve, analize marketing akcij…), 
kot tudi neposredno (konkretni 
predlogi ukrepov in usmeritve za delo 
na podlagi analiz, usmerjanje  
popustov, iskanje kritičnih točk, in 
iskanje problemov…). 

Ob tem smo kot dodatni namen 
sektorja določili nadzor kvalitete 
prodaje, kar razumemo kot prodajo, ki 
dosega najboljši oz. pričakovan donos 
na investicijo. Optimalni dobiček je 
namreč realiziran samo, če obstaja 
pravilno razmerje med štirimi faktorji: 

1. vloženi kapital, 
2. višina prodaje, 
3. operativni stroški,  
4. marža.  

 
S tako definicijo smo avtomatično 
dodali v sklop prodajnega kontrolinga 
tudi analizo doseženega rezultata oz. 
dobička po enotah in prodajnih 
programih. 
 

Ključna poteza je 
postavitev 
stimulativnega plačila 
 
Osnova prodajnega kontrolinga se 
začne pri standardih in planih 
prodaje. Standardi so rezultat 
preučevanja zgodovine, ter pričakovanj 
in zahtev v prihodnosti. Uporabljamo 
jih kot smernice pri izdelavi planov, 

V teoriji najdemo več definicij prodajnega kontrolinga. 
Vsem je skupno, da naj bi bil prodajni kontroling v celoti 
odgovoren oz. naj bi se ukvarjal z: 

 izbiro in uvedbo statističnih metod analiziranja 
prodaje, 

 analiziranjem internih podatkov prodaje, ter 
odkrivanjem trendov in povezav, 

 analiziranjem in sestavljanjem planov,  
 izbiro in uvedbo standardov in 
 kalkulacijami. 
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obenem pa tudi za vsebinsko 
kontrolo rednega poslovanja. Vodje 
prodaje jih koristijo kot okvirje v 
katerih se smejo gibati, prodajni 
kontroling kot kontrolne točke in 
direktor prodaje kot mehanizme 
ugotavljanja realne uspešnosti 
poslovanja. Na podlagi standardov 
se vsako leto najprej naredi plane 
prodaje in uspeha. V branži, v kateri 
deluje Sportina (prodaja tekstila) 
ima pravilno planiranje dodatno 
težo, saj se vsa nabava izvaja pol 
leta vnaprej. Na podlagi planov 
prodaje in standardov se izoblikuje 
plane realizirane marže, nabave in 
zaloge.  
 
Pri planiranju je pomembno, da 
svoje plane pripravljajo vodje 
prodaje sami, saj se le tako čutijo 
odgovorni za njihovo doseganje. 
Kontroling nastopa kot skrbnik 
celotnega procesa, kjer s pravilnimi 
standardi in posledično pravilnimi 
smernicami zagotavlja enakovredne 
(enako težko dosegljive) plane za 
vse. Prav tako kontroling pripravi 
forme za vnose, izvede 
izobraževanja planiranja, preverja 
tehnično in kvalitativno pravilnost 
vnosov in nudi strokovno pomoč. Kot 
najpomembnejši smernici pri 
planiranju prodaje postavljamo 

zahtevano dobičkonosnost prodaje, 
(medtem ko npr. odločitev o višini 
marže in višini stroškov prepuščamo 
samim vodjem, saj jih vežemo z 
zahtevanim rezultatom) in zahtevani 
obrat zaloge. 

Pri vsem pa je ključna poteza 
postavitev stimulativnega plačila, 
vezanega na doseg planiranih 
rezultatov, ki je dokončno uvedla 
zavedanje pomembnosti planiranja. 
 

Prodajni kontroling naj 
ima aktivno vlogo 
 
Funkcija prodajnega kontrolinga 
nikakor ne sme postati pasivna in zgolj 
dostavljati podatke, temveč mora 
aktivno sodelovati v procesu 
odločanja. S tem nastane potreba po 
močnem profilu kontrolerja z dobrim 
poznavanjem financ, informatike in 
večine ostalih procesov v podjetju. 
Obvladovati mora tudi hitro 
razumevanje problematike, analitično 
odločanje in komunikacijo. 

Sistem analitike prodajnega kontrolinga:

1. Prvi korak v procesu analiz je izračun »break even point-a« za 
posamezno prodajno mesto 

2. Na podlagi izračuna se določi prodajni program, kalkulacije, 
dovoljene popuste, število zaposlenih in se izdela letni plan 
bilance uspeha (vsebuje: promet, rvc, stroški), na katerega so vezane 
stimulacije. Doseg planiranega rezultata se mesečno spremlja. 

3. Iz plana prodaje sledi izračun plana zaloge na podlagi standardov 
obrata zalog, ter potrebna nabava za doseg ciljne prodaje in zaloge. 
Vse to se mesečno spremlja, kar je podlaga za makro ukrepanje 
(poenostavljeno prikazano - previsoke zaloge pomenijo potrebno 
pospeševanje prodaje s popusti, prenizke zaloge pomenijo da so 
potrebna donaročila). 

4. Seveda samo mesečni sumarni podatki niso zadosti, zato se je 
potrebno spustiti v dnevno analitiko in z dnevnimi poročili 
ugotavljati predvideni doseg mesečega plana, gibanja zalog, 
nabave in popustov. Poročilo je osnova za dnevno reagiranje. 

5. Tedensko se izdelata še dve tabeli za mikro odločitve: 
a.) prva na nivoju blagovnih znamk po MP enotah, kjer se 

spremlja optimalna zaloga in služi za premikanje zalog med 
poslovalnicami kot tudi za pospeševanje prodaje in donaročila.

b.) druga pa na nivoju artiklov, ki služi za določitev 
bestsellerjev (ki jih je potrebno donaročiti) in slowsellerjev 
(ki jih je potrebno prodati z popusti oz. ugodnimi cenami).  

6. Zadnja tabela spremlja razliko v ceni in dane popuste, služi pa kot 
kontrolna tabela, ki zagotavlja doseganje planiranega dobička. 

Nekaj  primerov standardov: 
 Na 100.000 € prodaje se sme zaposliti 1 prodajalec v MP poslovalnici 
 Vodja prodaje lahko samostojno vodi največ 12 MP poslovalnic 
 Letni strošek dela v MP poslovalnici ne sme presegati 8% letnih 
prihodkov 

 Do sezonskih razprodaj je potrebno prodati 65%-70%, ter do konca 
sezone 90%-95% sezonskega blaga. 

 Vsaka blagovna znamka ima standardiziran koeficient letnega obrata 
zaloge ki služi za izračun potrebne nabave (npr. Tom Tailor – 4'5, Orsay 
8'0) 

 Vsaka blagovna znamka ima standard pričakovane dobičkonosnosti ter 
ROI (npr. dobičkonosnost prodajnega programa Orsay je minimalno 
15%, ter zahtevan ROI je 40%.) 
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Skozi zgodovino smo v podjetju 
preizkusili več različnih rešitev 
delovanja prodajnega kontrolinga. V 
prvotni zamisli smo celotni proces 
izdelave analiz prenesli na vodje 
prodaje, kontroling pa je zagotavljal 
pravilen podatkovni model in 
standardizirano poročanje. Rešitev 
se ni obnesla, saj so se najboljši 
vodje prodaje iz prodajnih mest 
preselili za računalnike, kjer so 
izdelovali analize, ki jih niso niti v 
celoti razumeli. Zato smo postavili 
administratorje, ki so za njih 
izdelovali analize, kar pa se je 
izkazalo za časovno in stroškovno 
neučinkovito, obenem je naenkrat 
nastalo nešteto analiz, ki jih v praksi 
ni nihče uporabljal. 
 

Ko prodajalci 
postanejo kontrolerji, 
sledi uspeh 
 
Optimalen sistem delovanja se je 
izkazal v rešitvi, kjer je kontroling 
sam začel zagotavljati analize. Vse 
analize smo poenotili na osem 
ključnih poročil (glej Sistem 
analitike prodajnega kontrolinga), ki 
jih kontroler tedensko izdela in 
opremi s komentarji in predlogi 
ukrepov. Najpomembnejši korak je 
bila izdelava uporabniku prijaznih in 
lahko razumljivih standardnih 
poročil, s čimer smo zagotovili 
njihovo uporabnost. Kontroler jih 
nato 1x tedensko preda vodji 
prodaje, s katerim jih skupaj 
preučita in poiščeta najboljše 
ukrepe oz. aktivnosti. Vse skupaj se 
nadgradi na rednih sestankih vodij 
prodaje z direktorjem prodaje, kjer 
se njihova uspešnost spremlja 
izključno na teh poročilih. 
 

Prvotni odzivi vodij prodaje so bili 
sicer negativni, saj so kontroling 
razumeli kot dodatno kontrolo 
njihovega dela. Odpor pa se je hitro 
izgubil, saj so spoznali, da lahko s to 
pomočjo izboljšajo svojo uspešnost in 
posredno svojo plačo. Za pravilno 
razumevanje poročil redno izvajamo 
izobraževanje iz uporabe analiz in 
sprejemanja poslovnih odločitev na 
njihovi podlagi. Vsak vodja prodaje 
mora za opravljanje svoje funkcije 
opraviti test, kjer pokaže zahtevano 
razumevanje številk. 
 
Ključno za uspeh pri prodajnih 
rezultatih je zagotovitev uporabe 
prodajnega kontrolinga pri vodjih 
prodaje. Sportinin uspeh se skriva v 
transformaciji vodij prodaje v 
kontrolerje, ki sicer sami ne izdelujejo 
analiz, jih pa znajo uporabljati za 
namene odločanja. Sedaj v odločitvah 
združujejo stanje na terenu s 
številkami na podlagi analiz. Obenem 
pa mora celotni proces podpirati tudi 
uprava družbe. 

Sama uspešnost je vidna v prodajnih 
rezultatih, saj podjetje nima niti ene 
neprofitabilne enote, obenem pa se 
rezultati iz leta v leto izboljšujejo in 
tudi tiste enote, ki poslujejo že več kot 
10 let še vedno iz leta v leto 
izboljšujejo svoje rezultate.  

 

 
Goran Kristan se je leta 1995 
zaposlil v podjetju Sportina Bled 
d.o.o. kot vodja informatike. Leta 
1999, ko se je v podjetju začel 
ustanavljati kontroling sektor, je 
poleg informatike prevzel tudi 
vodenje le tega. Od leta 2002 je 
kot član poslovodstva skupine 
odgovoren za ekonomiko. 
 
Delovanje prodajnega kontrolinga 
v Sportini bo predstavil na 
Srečanju kontrolerjev 2006. 

Tabela: plan zaloge in nabave
Trgovina: Esprit Novi Sad
Kolekcija: Esprit man

% DDV 18,00% Leto planiranja: 2006
Plan prometa: 229.500 Datum otvoritve 1.2.2006

Lokacija: NOVI SAD Planiran promet: 899.258
Valuta: € Velikost prostora: 51 M2: 234

Promet na m2: 4.500 Obrat zaloge: 7,00
Osnovni podatki:
Mark UP: 156 Plan začetne zal. 37.888
Diskont: 12 Realna začetna zal. 45.056
Mark down: 15 Povp. zaloga na m2: 834
Bruto marža: 56,1 Povp. zaloga  42.537

Mesec

Mesečna 
tendenca 

prodaje v % Plan prodaje Realizirana prodaja  +/- Mes %  +/- Kum % Plan zaloge
Dejanska 

zaloga
Plan obrata 

zaloge
Dejanski 

obrat zaloge
Jan 5,80 0 0 #DEL/0! 0,00 38.270 20.105 5,60 5,00
Feb 4,90 11.246 12.000 7% 7% 42.287 40.000 4,70 5,20
Mar 7,70 17.672 18.000 2% 4% 43.625 0 6,90 0,00
Apr 8,90 20.426 0 0% 0% 45.729 0 6,80 0,00
Maj 9,00 20.655 0 0% 0% 44.199 0 7,30 0,00
Jun 7,70 17.672 0 0% 0% 37.888 0 7,30 0,00
Jul 8,30 19.049 0 0% 0% 36.358 0 7,40 0,00
Avg 7,10 16.295 0 0% 0% 39.992 0 6,50 0,00
Sep 8,30 19.049 0 0% 0% 46.303 0 6,90 0,00
Okt 9,70 22.262 0 0% 0% 51.275 0 7,80 0,00
Nov 9,40 21.573 0 0% 0% 51.275 0 6,70 0,00
Dec 13,20 30.294 0 0% 0% 37.888 0 8,90 0,00

100,00 216.189 30.000 42.537 30.052 7,00 0,00

Mesec

Mesečna 
tendenca 

nabave v % Plan nabave Dejanska nabava
OTB 

kumulativa Prednaročilo Plan RVC Doseg RVC  +/- Mes %  +/- Kum %
Planirani 

popusti v %

Dejanski 
popusti v 

%
Jan 6,00 5.761 16.455 -10.694 100 1 1 0,00 15 14
Feb 7,00 6.721 8.044 -9.371 100 3.421 2.500 -27% -27% 15 12
Mar 8,40 8.065 0 -17.436 100 5.376 5.700 6% -7% 15
Apr 10,00 9.601 0 -27.037 100 6.214 -100% 0% 15
Maj 8,20 7.873 0 -34.910 100 6.284 -100% 0% 15
Jun 4,40 4.224 0 -39.134 100 5.376 -100% 0% 15
Jul 7,50 7.201 0 -46.335 100 5.795 -100% 0% 15
Avg 9,00 8.641 0 -54.976 100 4.957 -100% 0% 15
Sep 11,60 11.137 0 -66.113 100 5.795 -100% 0% 15
Okt 12,30 11.809 0 -77.923 100 6.772 -100% 0% 15
Nov 9,40 9.025 0 -86.948 100 6.563 -100% 0% 15
Dec 6,20 5.953 0 -92.900 100 9.216 -100% 0% 15

100,00 96.011 54.793 -92.900 65.768 8.201

Primer tabele namenjene za spremljanje prometa, zalog in nabave.
V zgornjem delu spremljamo realizacijo mesečnega in kumulativnega plana prodaje in zaloge. V spodnjem delu imamo plan nabave in dejansko nabavo
Glede na odstopanja prodaje in zaloge nato reguliramo nabavo, da usklajujemo pravino zalogo ki omogoča doseg ciljnega prometa.
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Strateško vodenje bi bilo lahko po 15 letih uporabe 
BSC uspešnejše (1. DEL) 

Od uravnoteženih kazalnikov do metodologije za uresničevanje strategije 
Sebastijan Piskar, MIK Slovenija d.o.o. 
 
Teče že šestnajsto leto, odkar se je 
leta 1990 v ZDA sestajala skupina 
strokovnjakov iz 12 podjetij, da bi 
izboljšala sistem merjenja 
uspešnosti. Skupina je menila, da 
uporaba samo finančnih kazalnikov 
zavira delo na aktivnostih, 
pomembnih za bodoče ustvarjanje 
vrednosti podjetja. Razvila je sistem 
kazalnikov, ki ga je poimenovala 
»Balanced Scorecard« (v 
nadaljevanju BSC). Z 
uravnoteženostjo je razumela 
uravnoteženost med različnimi 
vrstami kazalnikov in ne samo med 
različnimi vidiki posameznega 
kazalnika. Želeli so povečati 
uravnoteženost med razvojem in 
operativo, med finančnimi in 
nefinančnimi kazalniki, med 
kazalniki za najavljanje rezultatov in 
za ugotavljanje rezultatov, med 
zunanjimi in notranjimi kazalniki. 
Gre za uravnoteženost kazalnikov  
dobička, donosnosti, obsega naročil, 
zadovoljstva kupcev in zaposlenih, 
dobavnih rokov, pretočnih časov v 
proizvodnji in pri razvoju produktov, 
kompetentnosti, naravnanosti in 
informiranosti kadra in tako naprej. 
Zagotoviti so hoteli tudi kazalnike za 
merjenje stalnih izboljšav. Zaradi 
tega so naročniki prve projekte 
uvajanja BSC, ki so potekali v ZDA, 
usmerili v uresničevanje strategije. 
Cilj teh projektov je bil »Translating 
Strategy into Action«. Pri pisanju 
knjige »The Balanced Scorecard« 
(1996) sta Kaplan in Norton ta cilj 
uporabila za podnaslov. Celoten 
razvoj metodologije v 15 letih je 

sledil temu cilju. Zato se je 
metodologija razširila še na druga 
področja, pomembna za uresničevanje 
strategije. Nastajale so knjige, članki, 
seminarji, projekti. V njih so 
posamezna področja poglobljeno 
obravnavana. Pri uvajanju 
metodologije BSC se je v tem času 
nabralo tudi precej izkušenj. V tem 
prispevku želimo pogledati na 
doseženo stanje pri uresničevanju 
strategije z vidika razvoja in 
zadovoljstva z doseženim stanjem pri 
uresničevanju strategij. 
 
Delo na projektih uvajanja strategije, 
ki ga izvaja podjetje, ki ga vodi 
Norton, je kmalu pokazalo, da je zgolj 
uvedba sistema uravnoteženih 
kazalnikov premalo za uspešnost 
uresničevanja strategije. Po 15 letih 
se je utrdilo naslednje spoznanje:  

 
Kaplan in Norton, avtorja 
metodologije BSC sta postavila 
naslednjo enačbo: 

 

Uravnoteženi kazalniki (Balanced 
Scorecard) sicer ostajajo sestavina 
metodologije, vendar samo ena izmed 
treh. Kaplan in Norton sta najprej 
izdala knjigo o uravnoteženih 
kazalnikih »The Balanced Scorecard: 
Translating Strategy into Action«. V 
tej knjigi sta največjo pozornost 
namenila kazalnikom in opozorila, da 
gre za metodo vodenja. Kako voditi, da 
bo vodenje k strateškim ciljem 
uspešnejše, sta opisala v drugi knjigi z 
naslovom »The Strategy Focused 
Organization, How Balanced 
Scorecard Companies Thrive in the 
New Business Environment«. 
Kazalnikom sta dodala način vodenja 
organizacij v »nova poslovna okolja«. S 
temi napotki sta bila že bližje 
»pretvarjanju strategije v akcijo«, kar 
je tudi cilj uvajanja uravnoteženih 
kazalnikov.  

Prebojni uspeh = 
   model strateških ciljev  
+ uravnoteženi kazalniki 
+ organizacija, usmerjena v uresničevanje strategije  

Strategijo je mogoče uresničiti, če:

 je jasno opisana, 
 je sprejeta od vseh, 
 njeno uresničevanje merimo s kazalniki in  
 se fokusiramo na njeno uresničevanje. 



  

KONTROLERJEV GLASNIK  ŠT. 12  Stran 6 od 10  MIK SLOVENIJA D.O.O.  WWW.MIK.SI 

KONTROLERJEV GLASNIK  ŠTEVILKA 12 SEPTEMBER 2006 

Pri vstopanju v nova poslovna okolja 
se je pokazalo, da se je treba 
fokusirati na prave stvari, tiste, ki 
ustvarijo razmere za uspešno 
uresničevanje strategije. Na prave 
stvari pa se lahko fokusiramo, če jih 
jasno opišemo oz. prikažemo. S 
katerimi cilji ponazorimo razmere za 
uspeh in kako jih jasno in enostavno 
prikažemo, je odvisen bodoči uspeh 
pri oblikovanju kazalnikov in pri 
vodenju k uresničevanju. Kako 
izdelamo modele strateških ciljev 
sta opisala v tretji knjigi »Strategy 
Maps, Converting Intangible Assets 
Into Tangible Outcomes« (2004). Že 
z naslovom sta pokazala ne samo, 
da je treba za bodoči uspeh ustvariti 
premoženje (kapital, zmogljivosti), 
ampak tudi, katera vrsta premoženja 
je na današnji stopnji razvoja 
najpomembnejša - »nematerialni 
kapital«. S to knjigo sta prestopila 
mejo med oblikovanjem strategije in 
uresničevanjem strategije. Določila 
sta dokumentacijo, ki dovolj dobro 
opisuje strategijo in je osnova za 
oblikovanje kazalnikov in za 
prenašanje strategije na sodelavce.  
 
Na osnovi sodelovanja z različnimi 
slovenskimi organizacijami lahko 
zaključimo, da večina ima strategijo 
kot dokument. Žal pa je preveč 
takih, pri katerih strategije ostajajo 
kot »dokumenti« v predalih. Veliko 
organizacij na osnovi strateških 
načrtov uspešno pripravlja tehnične 
zmogljivosti za uresničevanje 
strategije (gradijo trgovske centre, 
proizvodne obrate, kupujejo podjetja 
in podobno), kar pa za tekmovanje 
med najboljšimi podjetji ne 
zadostuje. Kajti isto lahko naredijo 
tudi podjetja iz držav s poceni 
delovno silo. Le redke organizacije 
uspešno gradijo »nevidno 
premoženje za vidni uspeh«, ki ga 
bodo rabile za »nov biznis«. 
Konkurenčno bitko se dobiva, če nas 

kupec prizna za zmagovalca. Po 15 
letih razvoja BSC si lahko s to 
metodologijo veliko pomagamo pri 
ustvarjanju potrebnih zmogljivosti in 
razmer za zmagovanje v teh bitkah. 
 
 

V zadnjih 15 letih je 
nastala BSC strateška 
hiša, od temeljev do 
strehe 
 
Spoznanja Kaplana in Nortona sta 
Herwig R. Fridag in Walter Schmidt v 
svoji knjigi »My Balanced Scorecard, 
Rudolf Haufe Verlag 2004«, lepo 
strnila v »strateško hišo«. 
 
Prikaz strategije in vseh potrebnih 
pogojev za njeno uresničitev v obliki 
strateške hiše je možno izdelati kot 
povzetek sistematičnega predhodnega 
dela na strategiji, opisu strategije v 
obliki mreže strateških ciljev (Strategy 
Maps).  
Strategija je streha hiše. Če jo 
uresničimo, nas varuje pred 
konkurenco. Varnost nam zagotavljajo 
uresničena vizija, vrednote, 
strateški finančni 
cilji. Ti 

bodo doseženi, če bodo naši kupci z 
nami bolj zadovoljni kot s konkurenco. 
Vzemimo kot primer, da smo za 
uresničevanje finančnih ciljev 
lastnikov izbrali strategijo 
najcenejšega ponudnika. To pomeni, 
da bomo konkurenčnost pri kupcih 
dosegali s konkurenčnimi cenami. Če 
nam bo to uspelo, smo varnejši.  
 
Vrednost za kupce (nižje cene od 
konkurence) ustvarjamo v operativnih 
procesih. V notranjih procesih se 
potrebe kupcev pretvorijo v proizvod in 
storitve. Ustvari se na primer izdelek z 
nižjimi stroški - ceno. Da se bo 
ustvarjala vrednost, morajo procesi 
imeti določene značilnosti. Potrebne 
bodoče značilnosti imenujemo 
»strateške teme«. S strateškimi 
temami določimo vrste sprememb v 
skupini procesov. V primeru strategije 
najcenejšega proizvajalca bomo kot 
strateške teme izbrali globalno 
nabavo, avtomatizirano proizvodnjo in 
optimirano distribucijo. Z izbranimi 
vrstami sprememb (temami) bomo 
dosegli potrebno zniževanje stroškov 
po vseh prej naštetih skupinah 
procesov. Izbranim temam je treba 

določiti cilje in kazalnike, s 
katerimi bomo 

merili Strateški, finančni cilji
Cilji v zvezi s kupci

Poslanstvo, vrednote, vizija
Strateški, finančni cilji

Cilji v zvezi s kupci
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uresničevanje ciljev. Tako bomo na 
primer pri strateški nabavi izbrali za 
cilj stalno nižanje cen materialov. 
Strop hiše torej predstavljajo 
notranji procesi ustvarjanja 
vrednosti za kupce. Kaplan in Norton 
jih zaokrožata v štiri skupine: procesi 
proizvodnje in logistike, procesi 
upravljanja s kupci, inovacijski 
procesi, zakonsko predpisani procesi 
in socialni procesi.    
 
Želena vrednost za kupce (na primer 
najnižje cene) se bo ustvarjala, če 
bomo te procese stalno izboljševali 
na različnih področjih, ki jih Kaplan 
in Norton imenujeta »strateške 
iniciative«, avtorja strateške hiše pa 
jih imenujeta »razvojna področja«. 
To so programi akcij, skupine 
aktivnosti, s katerimi dosežemo 
potrebne vrste sprememb pri kadrih, 
kupcih, informiranosti, 
organiziranosti in pri drugih 
sestavinah, ki so pogoj za doseganje 
ciljev notranjih (operativnih) 
procesov. 
 
Strateški cilji bodo uresničeni samo 
v primeru, če bomo načrtovali in 
uresničili pravilne vrste sprememb. 
Spremembe so nosilne stene 
strategije. Brez njih se nam 
strategija (streha) zruši na glavo. 
Zato moramo sobe hiše napolniti s 
cilji in aktivnostmi za uresničevanje 
sprememb. Ciljem določimo še 
kazalnike, s katerim bomo merili 
izvajanje sprememb oziroma razvoj 
odločilnih dejavnikov za uspešno 
uresničevanje strategije. 
 
V našem primeru bomo določili cilje, 
aktivnosti in kazalnike za 
spremembe pri kadrih in pri 
informacijah in sicer za proces 
nabave proizvodnje in distribucije. 
Pri kadrih v nabavi bomo zaradi 
globaliziranega nakupa posegli v 
izboljšanje znanja jezikov in 

spretnosti pogajanja. Z vidika 
informacij bomo zagotovili informacije 
o dobaviteljih iz vsega sveta. V sobo 
(polje) na presečišču nabave in  
razvoja kadrov bomo zapisali: 
»Zgraditi sistem motivacije za 
doseganje ciljev zniževanja nabavnih 
cen materialov«. Vključili bomo tudi 
usposabljanje dobaviteljev za cenejšo 
proizvodnjo. 
 
Strateška hiša kaže, da je razvoj 
metodologije BSC v fazi 
poenostavljanja. Menimo, da tako 
hišo lahko naredimo šele na koncu, ko 
številne podrobnosti povzamemo kot 
skupno značilnost (povezava 
strateških tem in strateških iniciativ). 
Tako dosežemo tudi fokusiranje na 
stvari, ki so odločilne za uspeh. Na ta 
način ponazorimo strategijo tudi v 
obliki, primerni za pojasnjevanje in 
prenašanje na izvajalce na vseh 
ravneh. Zavedati se moramo, da 
poteka strateško vodenje tako na 
ravni skupine podjetij, posameznih 
podjetij in poslovnih področjih kot na 
delih trga oz. skupinah kupcev. Prav 
je, če bi vsak vodja gradil svojo 
strateško hišo s skupnimi značilnostmi 
celotnega strateškega mesta.  
 
- KONEC 1. DELA - 

V naslednji številki: 
 Iz klasičnega Balanced Scorecarda 

s štirimi vidiki nastaja 
razpredelnica z dvema skupinama 
kazalnikov: kazalniki za ustvarjanje 
zmogljivosti in kazalniki, ki kažejo 
uspešnost uporabe zmogljivosti 

 Za uspeh je potrebno stalno in 
pravočasno pripravljanje 
zmogljivosti za uresničitev 
strategije, predvsem 
nematerialnih zmogljivosti 

 Bistveno je očem nevidno a 
odločilno za bodoči uspeh 

 

 
 
 

 
Sebastijan Piskar, 
univ.dipl.ekon., je lastnik in 
direktor firme MIK Slovenija 
d.o.o. Dodatno se je dve leti 
usposabljal za poslovno 
odločanje na RKW v Nemčiji. 
Opravljal je strokovna, 
vodstvena in vodilna dela v 
proizvodnih in svetovalnih 
podjetjih. Izkušnje ima predvsem 
iz strateškega vodenja, prenove 
podjetij in izgradnje 
informacijskih sistemov za 
vodenje. Je soavtor štirih knjig 
in okoli 100 člankov in 
prispevkov. 
 
O razvoju BSC bo predaval na 
Srečanju kontrolerjev 2006. 
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 Srečanje kontrolerjev 2006  
MIK Slovenija nadaljuje redna letna srečanja kontrolerjev 
Andrej Lapajne 
 
V Portoroškem konferenčnem 
centru LifeClass bo od 19. do 20. 
oktobra 2006 potekalo Srečanje 
kontrolerjev 2006, letno 
srečanje, namenjeno 
kontrolerjem in ljubiteljem 
kontrolinga, z bogatim 
dvodnevnim programom in 
zanimivimi gosti. 
 
Letna srečanja kontrolerjev je v 
Sloveniji prvi organiziral ORGOS. 
Srečanja so potekala v letih 1999 do 
2003, nato pa so žal zamrla. 
 
Mnogi med vami ste nas ob različnih 
priložnostih spraševali, ali se bodo 
srečanja nadaljevala. Odgovor je tu: 
MIK Slovenija s ponosom nadaljuje 
tradicijo, pred nami je nova serija 
rednih letnih srečanj kontrolerjev. 
 
Prepričani smo, da spada kontroling 
med najpomembnejša orodja 
učinkovitega vodenja in da je njegov 
razvoj za vsako organizacijo 
izrednega pomena. Zato želimo s 
srečanji ne samo nadaljevati, 
temveč vzpostaviti odlične razmere 
za povezovanje kontrolerjev. Morda 
bomo tudi s tem dodatno pripomogli 
k uveljavitvi in vplivu kontrolinga in 
kontrolerjev v Sloveniji. 
 
Kako povečati vpliv kontrolerja pa je 
hkrati tudi ključno vprašanje 
letošnjega srečanja. Ali lahko težave 
v izvajanju kontrolinga razmejimo na 
takšne, na katere ima kontroler vpliv 
in na preostale, na katere kontroler 
nikakor ne more vplivati? Kaj je 
potrebno storiti za povečanje vpliva 
in ugleda kontrolinga znotraj 

podjetja in tudi širše? Tematiko bodo 
s svojimi izkušnjami in pogledi 
poskusili osvetliti gosti omizja na 
srečanju, pričakujemo pa tudi aktivno 
vključitev udeležencev. 
 
Ob tej priložnosti se iskreno 
zahvaljujemo avtorjem prispevkov, ki 
so se odzvali na naš poziv in tako 
pomagali pripraviti bogat dvodnevni 
program.  
 

Novo serijo srečanj bo 
otvoril mag. Žiga 
Debeljak 
 
Veseli smo, da bo prav mag. Žiga 
Debeljak, predsednik uprave delniške 
družbe Mercator, otvoril novo serijo 
rednih letnih srečanj kontrolerjev 
Slovenije.  
 
Mag. Debeljak je zagotovo eden 
najbolj kompetentnih poznavalcev 
kontrolinga v Sloveniji, kot predsednik 

uprave delniške družbe Mercator in 
pred tem član uprave družbe Gorenje 
d.d. pa ima izkušnje tudi "z druge 
strani" - kot uporabnik storitev 
kontrolinga. Kakšen je pogled vodje 
velikega poslovnega sistema, ki hkrati 
odlično pozna razmere v kontrolingu in 
ima obilo lastnih izkušenj tako s 
kontrolingom, kot tudi vodenjem 
kontrolinga in računovodstva, bomo 
izvedeli v otvoritvenem nagovoru. 
 

Zvezda nemškega 
kontrolinga v Sloveniji 
 

Našemu vabilu 
se je odzval 
tudi dr. Alfred 
Blazek, 
dolgoletni 
svetovalec in 
trener pri 
Controller 
Akademie, mož 
z bogatimi 

izkušnjami in ljubitelj Slovenije. Dr. 
Blazek je ustanovni član 
mednarodnega združenja kontrolerjev 
IGC (International Group of 
Controlling, Nemčija), redno predava 
na srečanjih in univerzah in je avtor in 
soavtor več strokovnih knjig s področja 
kontrolinga.  
 
V osrednjem predavanju srečanja bo 
podal svoj komentar k vlogi sodobnega 
kontrolerja. Pri tem bo kot aktualne 
teme izpostavil predvsem: 

 kako doseči visoko raven 
zaupanja, medsebojnega 
spoštovanja in tesnega 
sodelovanja kontroler - manager, 
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ki je potrebna za uspešno 
uresničevanje kontrolinga? 

 Metodologija Beyond Budgeting 
zanika plan, ali s tem zanika tudi 
obstoj kontrolerja? 

 Kako lahko analiza točke 
preloma pomaga pri 
moderatorski vlogi kontrolerja? 

 Ali morda prevečkrat 
pozabljamo, da zaposleni niso 
samo strošek, temveč predvsem 
vir, ki ustvarja vrednost? 

 
Dr. Blazek je prijeten sogovornik, 
prvi dan srečanja vam bo na voljo 
tudi za kakšen sproščen klepet. 
 

Na svidenje v 
Portorožu 
 
Drage kontrolerke, kontrolerji in 
ljubitelji kontrolinga, z veseljem vas 
torej vabimo na 6. letno srečanje 
kontrolerjev. Srečanje kontrolerjev 
je dogodek, ki ga ne smete izpustiti, 
saj je edinstvena priložnost v letu, 
da pridobite vpogled v prakso in 
nova znanja na področju kontrolinga 
ter obnovite stare in navežete nove 
stike. Pred vami sta 2 dneva za 
prijetno druženje s kolegi in 
strokovnjaki s področja kontrolinga. 
To sta vaša dneva. 
 
Želimo vam nadvse prijetno 
doživetje, na svidenje v Portorožu.  
 
 

PROGRAM 
ČETRTEK, 19. OKTOBER 2006  

9.00 OTVORITEV SREČANJA 
KONTROLERJEV 2006  

9.30 
 

NAGOVOR UDELEŽENCEV 
Žiga Debeljak, Mercator d.d. 

10.00 
 

EVOLUCIJA 
KONTROLINGA: DILEME IN 
SMERI DELOVANJA 
Dr. Franc Koletnik, Ekonomska 
fakulteta, Univerza v Mariboru 

11.15 
 

SOME REMARKS ON THE 
ROLE OF THE 
CONTROLLER / 
KOMENTAR K VLOGI 
SODOBNEGA 
KONTROLERJA  
Dr. Alfred Blazek,  
Controller Academie 

12.00 
 

UPRAVLJANJE S 
TVEGANJI V SKUPINI 
GORENJE 
mag. Iztok Pustatičnik, 
Gorenje d.d. 

14.15 
 

PRODAJNI KONTROLING 
V PODJETJU SPORTINA 
BLED D.O.O. 
Goran Kristan, Sportina d.o.o 

15.00 
 

KONTROLING V 
PROJEKTNO VODENIH 
ORGANIZACIJAH 
Ivan Blatnik, IDS Sheer d.o.o 

16.15 
 

KAKŠNA POROČILA BI 
BRALI MANAGERJI? 
Andrej Lapajne,  
MIK Slovenija d.o.o. 

17.00 
 

BSC PO 15-IH LETIH 
Sebastijan Piskar,  
MIK Slovenija d.o.o 

19.00 DRUŽABNI VEČER 

 
PETEK, 20. OKTOBER 2006 

9.00 
 

KAKO IZBOLJŠATI 
INFORMACIJE ZA 
ODLOČANJE V 
PODJETJIH? 
Marko Hočevar,  
Ekonomska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani 

9.45 
 

VLOGA IN DELOVANJE 
KONTROLINGA NA RAVNI 
POSLOVNE SKUPINE 
MERCATOR 
Melita Kolbezen,  
Mercator d.d. 

11.00 
 

IZKUŠNJE PRI 
ODLOČANJU O 
SMISELNOSTI 
UVAJANJA BSC V HSE 
D.O.O. 
Janez Keržan,  
HSE d.o.o. 

11.45 
 

IMAMO KONTROLERJA, 
NIMAMO KONTROLINGA 
Dragica Erčulj,  
MIK Slovenija d.o.o. 

13.15 
 

POGOJI ZA USPEŠNO 
UVEDBO IN DELOVANJE 
KONTROLINGA V PRAKSI 
Špela Režun,  
Ljubljanske mlekarne d.d 

14.00 OKROGLA MIZA: KAKO 
POVEČATI VPLIV 
KONTROLERJA? 

14.45 ZAKLJUČEK SREČANJA  
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Novice in dogodki 
 
Izšla bela knjiga na temo 
»Kontroler in MSRP« 
 
Mednarodno združenje kontrolerjev 
(IGC, International Group of 
Controlling, St.Gallen, Švica) je pri 
založbi Haufe izdalo belo knjigo z 
naslovom »Kontroler in MSRP« 
(Controller und IFRS: Konsequenzen 
fur die Controlleraufgaben durch die 
Finanzberichterstattung nach IFRS, 
Haufe Verlag, 2006). 
 
Od leta 1990 je vse več evropskih 
podjetij pristopilo k finančnem 
poročanju po standardih MSRP, zato 
se je postavilo vprašanje, kako 
temeljito je potrebno temu 
prilagoditi kontroling. Zato je IGC v 
januarju 2005 organiziralo delovno 
skupino vrhunskih strokovnjakov iz 
nemško govorečega področja pod 
vodstvom dr. Rite Niedermayr (IGC) 
in prof. dr. Barbare Weissenberger 
(Univerza Giessen), s ciljem, da 
določijo smernice za vzpostavitev 
sodelovanja med kontrolingom in 
finančnim računovodstvom, 
priporočila in osnutke programov za 
usposabljanje kontrolerjev in 
oblikovanje bodočih delovnih nalog 
za kontrolerje in odgovorne za 
upravljalno računovodstvo. 
 
V beli knjigi so temeljito opisani 
rezultati s ključno ugotovitvijo, da 
sta v režimu MSRP funkciji 

kontrolinga in finančnega 
knjigovodstva bistveno bolj prepleteni 
kot v tradicionalnih evropskih 
računovodskih standardih. 
 
Že 16. izvedba Šole za 
usposabljanje kontrolerjev® 
 
Spomladi naslednje leto razpisujemo 
že 16. izvedbo Šole za usposabljanje 
kontrolerjev®, celovitega 
izobraževalnega programa za 
usposabljanje kontrolerjev, razvitega 
po vzoru Controller Akademie iz 
Nemčije. Udeleženci šole si pridobijo 
temeljito znanje o sistemu 
kontrolinga, o orodjih in delu 
kontrolerja v praksi ter pridobijo 
naslov CERTIFICIRANI KONTROLER. 
 
Program šole poteka v štirih, 
vsebinsko povezanih seminarjih oz. 
modulih: 
1. Osnove kontrolinga in 

obvladovanja stroškov  
14. – 16. marec 2007 

2. Poslovni izid po profitnih centrih  
11. – 13. april 2007 

3. Kalkulacije in poslovni izid po 
izdelkih in storitvah  
16. – 18. maj 2007 

4. Projekt uvedbe kontrolinga in 
njegova nadgradnja 
13. – 15. junij 2007 

 
Več informacij najdete na naslovu 
www.kontroling.si 

4. evropska konferenca TDWI 
 
V Amsterdamu bo od 13. do 14. 
novembra 2006 potekala evropska 
konferenca TDWI, eden največjih 
izobraževalnih dogodkov iz področja 
poslovne inteligence (Business 
Intelligence) in podatkovnega 
skladiščenja. 
 
Na konferenci z devetimi poldnevnimi 
in celodnevnimi seminarji bodo 
nastopili priznani gostje kot npr. Nigel 
Pendse, avtor publikacije OLAP 
Report, in Wayne Eckerson, avtor 
knjige Performance Dasboards. 
www.tdwi.com 
 
Planiranje nosilna tema dogodka 
»Controlling Inovation Berlin 
2006« 
 
Glavna tema konference »Controlling 
Inovation Berlin 2006«, ki bo potekala 
9. septembra, je planiranje in 
predvsem, kakšen je vpliv 
metodologije Beyond Budgeting na 
vodenje ter kaj ta inovacija pomeni za 
delo kontrolerja. 
www.controllerverein.com  

Kontrolerjev glasnik je brezplačna strokovna publikacija, ki jo izdaja MIK Slovenija, ponudnik 
informacijskih sistemov za analize, poročanje in planiranje, organizator Šole za usposabljanje 
kontrolerjev in različnih izobraževanj za učinkovitejše vodenje in kontroling. 
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