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Uvodne misli 
 
Le še nekaj dni nas loči od božičnih 
in novoletnih praznikov in bližajoči 
se konec leta je pravi čas za kanček 
refleksije. Ker je bil prav gotovo 
eden pomembnejših dogodkov v 
letošnjem letu 6. letno srečanje 
kontrolerjev, mu v tokratni, 
takorekoč božični številki 
Kontrolerjevega glasnika, 
namenjamo osrednjo mesto. V 
Portorožu smo preživeli dva prav 
prijetna dneva, zato upamo, da vam 
bo 1. del reportaže obudil prijeten 
spomin na leto 2006. 
 
Novo leto bo prineslo nova 
spoznanja, nove dogodke in nova 
srečanja. Med njimi bo vsekakor 
tudi 7. letno srečanje kontrolerjev 
Slovenije, saj so bili vaši odzivi na 
letošnje srečanje nadvse pozitivni in 
spodbudni in vaša želja je, da se 
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KONTROLERJEV GLASNIK  
VSEBINA: 
Ko se koristno združi s prijetnim 
Reportaža s 6. letnega srečanja kontrolerjev 
Slovenije 

Skozi vse module smo postali dobra 
druščina 
Šola za usposabljanje kontrolerjev v letu 2007 
Dragica Erčulj, MIK Slovenija d.o.o. 

Uvodne misli 

Novice in dogodki  
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čanja nadaljujejo. Zato vam 
jemo novoletno obljubo: vidimo se 
 Srečanju kontrolerjev 2007. 

mlad bo prinesla novo, že 16. 
edbo Šole za usposabljanje 
ntrolerjev, ki je usposobila številne 
neracije slovenskih kontrolerjev in 

ru najboljših izobraževalnih 
gramov v evropskem prostoru. 

agica Erčulj je tokrat pripravila 
sajderski« prispevek o tem, kako 

 prispevek svojih mnenj pa smo 
prosili tudi dosedanje udeležence 
le. 

pešno opravlja svoje poslanstvo po 

jansko poteka usposabljanje v Šoli, 

en izmed pomembnih zaključkov 
ošnjega srečanja kontrolerjev je bil, 
 slovenski kontroling za svoj razvoj 
trebuje aktivne nosilce. Zato vas 

pozivamo, da se nam v prihajajočem 
letu pridružite kot avtorji prispevka, ki 
bi ga želeli predstaviti svojim 
poklicnim kolegom. Ste uspešno uvedli 
novo metodo kontrolinga v podjetju, 
spoznali novo orodje, izvedeli novosti, 
našli zanimivo literaturo ali strokovni 
članek, priporočate…? Sporočite nam, 
pišite nam, postanite soustvarjalci 
naslednje številke 
Kontrolerjevega glasnika! 
 
V MIK Slovenija vam želimo prijetne 
praznike in srečno novo leto, ki naj 
prinese čim več uspehov (in čim manj 
težav ob prehodu na EURO). 
 
Srečno! 
 
Andrej Lapajne 
 
Ljubljana, 21. december 2006 

ŠT. 14 
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Ko se koristno združi s prijetnim  
Reportaža s 6. letnega srečanja kontrolerjev Slovenije 
Sebastijan Piskar, Dragica Erčulj in Andrej Lapajne, MIK Slovenija d.o.o. 
 
19. – 20. oktobra je v 
kongresnem centru LifeClass v 
Portorožu potekalo 6. letno 
srečanje kontrolerjev Slovenije. 
Več kot 80 udeležencev je 
potrditev, da je srečanje 
vzbudilo veliko zanimanje 
strokovne javnosti, ki jo 
zanimajo aktualne teme in 
vsebine s področja kontrolinga. 
 
6. srečanje slovenskih kontrolerjev 
je za nami. Več kot 80 udeležencev 
je potrdilo našo oceno, da tudi v 
Sloveniji rabimo takšno srečanje. 
Srečanje smo zaključili z 
optimističnim pogledom v 
prihodnost, polni idej, z jasnimi 
nalogami na področju kontrolinga in 
obljubo, da se vidimo naslednje leto 
na 7. srečanju slovenskih 
kontrolerjev. Kar 95% udeležencem 
smo na srečanju uresničili 
pričakovanja. Enako zadovoljni so 
bili udeleženci z vsebino prispevkov. 
95% jih je prispevke v anketi ocenilo 
od uporabnih do zelo uporabnih. V 
MIK Slovenija smo veseli vaših 
priznanj in odlične ocene 
organizacije srečanja, ki nam bo 

za nadaljevanje letnih srečanj 
kontrolerjev. Torej, kot obljubljeno: ne 

dobra popotnica in dodatna zaveza 

zamudite srečanja kontrolerjev 2007! 
 
V uspešnih podjetjih ima 

vlogo 
kontroling pomembno 

Mag. Jože Kaligaro, izvršni direktor 
področja kontrolinga in računovodstva 
v Gorenju d.d., je v uvodnem nagovoru 
podal svoje poglede na razvoj 
kontrolinga v Gorenju in v Sloveniji in 

v svojem 
profesionalnem slogu 
otvoril novo serijo 
letnih srečanj 
slovenskih 
kontrolerjev. 
Priljubljeni in priznani 
poznavalec 
kontrolinga je v 
suverenem nastopu 
poudaril odločilno 
vlogo kontrolinga za 

uspešno poslovanje organizacij. 
 
Dr. Iztok Kolar z mariborske 
Ekonomsko poslovne fakultete v 
Mariboru je prikazal stanje kontrolinga 
v Sloveniji s številnimi podatki iz 
raziskav. Poudaril je pomembnost 
sodelovanja stroke in prakse na 
področju razvoja kontrolinga.  
 
Odpuščanje zaposlenih 
pomeni trajno izgubo 
zmogljivosti 
Dr. Alfred Blazek, predavatelj in trener 
na Controller Akademie iz Nemčije, je 
na svojstven in dinamičen način podal 
pogled Akademije k vlogi kontrolerja. 
Izhajal je iz znane opredelitve 
odgovornosti managerja in kontrolerja, 
ki jo je opravila skupina »International 
Group of Controlling«, po kateri 
kontrolerji oblikujejo in spremljajo 
upravljalne procese določanja ciljev, 
načrtovanja in upravljanja ter s tem 
prevzemajo soodgovornost za 
doseganje ciljev in rezultatov. 

KONTROLERJEV GLASNIK  ŠT. 14 
Častni predavatelj Dr. Blazek »v 
akciji« 
Mag. Kaligaro je v svojem 
profesionalnem slogu otvoril novo 
serijo letnih srečanj slovenskih 
kontrolerjev 
 WWW.M.O. IK.SI 
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Pri moderatorski vlogi kontrolerja na 
področju načrtovanja ukrepov za 
povečanje dobička, je posebno 
pozornost namenil ukrepom za  
zniževanje stroškov dela. Njegovo 
priporočilo je, naj se delo pri 
načrtovanju izboljšav, obravnava kot 
zmogljivost (ali vir, sredstvo) in ne 
kot strošek. To pomeni, da se 
moramo najprej vprašati, kaj lahko 
ljudje naredijo (s svojimi 
zmogljivostmi) in ne, koliko nas 

stanejo. Če bodo zaposleni naredili 
več in delali donosne stvari, bodo 
morda stroški zanemarljivi. Stroški 

dela v produktu, 

dela, so torej 
odvisni od tega, 
kako zmogljivosti 
ljudi uporabljamo. 
Stroški dela 
zaposlenih so, pri 
pretežno fiksnih 

stroškom opreme - 
amortizaciji. Pri 
50% izrabi 
zmogljivosti so 
stroški dela 10 EUR 
na enoto proizvoda, 
pri 100% izrabi 

»Squeeze out costs«, pri tem pa na žalost še »sqeeze 
out quality«. In težave so tu… 

Investitorji terjajo 
obvladovanje tveganj predvsem pa učinki 

Po nekaterih, medijsko zelo odmevnih 

nas, se investitorji in zaposleni vse 
bolj zanimajo za vprašanje tveganj, 
njihovo zmanjševanje in obvladovanje. 
Mag. Iztok Pustatičnik nas je prepričal, 
da so se obvladovanja tveganj v 
Gorenju lotili zelo temeljito. 
Udeležencem je predstavil 
metodologijo upravljanja s tveganji in 

vpogled v poglavje, ki mu bomo morali 
v bodoče nameniti več pozornosti, oz. 
kot je mag. Pustatičnik zaključil svoj 
prispevek : »Dobro je biti optimist, 
vendar bodi vedno pripravljen na 
najslabše!« 

stečajih firm v ZDA, v Evropi in tudi pri 

plačah, podobni 

konkretne napotke. Dobili smo odličen 

zmogljivosti pa so 5 EUR.   
 

 
Določitev 

vrst 
tveganj

Merjenje
  izpostavljenosti

tveganjem

 Izbira ukrepov
 varovanja pred

 tveganji

Merjenje
uspešnosti

  varovanja pred
tveganji

Proces upravljanja s tveganji 

Pri racionalizaciji postopkov dela se 
pojavi vprašanje, kaj bomo naredili s 
pridobljenim časom oziroma s 
sproščenimi zmogljivostmi ljudi. Ali 

bomo zaposlene 
odpustili. Pri tem je 
opozoril na trajno 
izgubljene 
zmogljivosti, če 
določene procese 
ukinemo (ali 
prenesemo 
proizvodnjo 
drugam) in 
odpustimo 
zaposlene. Rešitev 
torej vidi v 
obravnavanju ljudi 
kot zmogljivosti. To 
pa pomeni, da je 

boljšo izrabo zmogljivosti ljudi. 

 
Ker »pošteno poročanje«, opredeljeno 
v Zakonu o gospodarskih družbah, 
pomeni tudi dajanje informacij za 
predvidevanje bodočih rezultatov, bo 
pošteno poročanje moralo vsebovati 
tudi informacije o tveganjih in 
obvladovanju tveganj. Tudi v letnih 
poročilih slovenskih družb se že 
nahajajo poglavja o tveganjih.  

»Ljudje so naše najpomembnejše sredstvo«. Le zakaj 
ljudi ne najdemo med sredstvi v bilanci stanja? 

 
Osnova prodajnega 

di 
prodaje 
kontrolinga so standar

Prispevek Gorana Kristana o 
prodajnem kontrolingu so udeleženci 
ocenili kot izjemen. Po predstavitvi 
organizacijske enote kontrolinga v 
Sportini Bled se je posvetil načinu 
dela kontrolinga. Kontroling v prvem 
koraku določi postavke (poslovalnice, 

racionalizacije treba usmeriti v čim 
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profitne centre, prodajne programe 
in podobne postavke), ki poslujejo 
pod pričakovanji. Zanje se nato 
načrtuje ukrepe. Pri postavkah, ki so 
nad pričakovanji, iščejo dobro 
prakso, ki jo prenašajo na ostale 
enote. 

 

8% letnih prihodkov, vsaka blagovna 
znamka ima standard letnega obrata 
zaloge (npr. 4,5 in podobno), ki se 
uporablja pri nabavi. 
Sportina planiranje uporablja kot del 
sistema vodenja. Vodje prodaje 
pripravljajo plane (prodaje, RVC, 
popustov, zalog, nabave, odhodkov, 
dobička) kot svoje cilje. Kontroling z 
navodili in usmeritvami zagotavlja 
»enako težko dosegljive« plane za vse. 
Kontroling izvaja izobraževanje za 
planiranje, pripravi osnovne tabele s 
podatki in nudi vso drugo pomoč, da 
vodjem čimbolj olajša načrtovanje. 
Planiranje je zelo pomembno, ker je 
osnova za stimulativne plače. 
Poročanje o doseženih rezultatih 
poteka centralno s standardnimi 
poročili, načrtovanje ukrepov pa 
poteka v sodelovanju kontrolerja z 

izkušnje pri uvajanju kontrolinga v 
projektno vodenih organizacijah.  
 
Družbe, ki svoje poslovanje načrtujejo 
in spremljajo po projektih najdejo v 
njegovem prispevku sistematično 
strukturirano področje kontrolinga 
projektov z vsemi posebnostmi. 
 
Poročila naj bodo jasna 
kot prometni znaki 
Andrej Lapajne je zelo slikovito 
prikazal, koliko črnila, ki prav nič ne 
prispeva k informaciji, ki jo rabi 
prejemnik za vodenje in odločanje, 
vsebujejo naša poročila. Na primerih 
nam je prikazal, kako poročila 
»očistimo« in s tem pomagamo 
prejemniku priti do znanja, ki ga 
potrebuje.  
Z vrhunskim nastopom si je Goran 
Kristan pridobil zaupanje 
udeležencev in odlične ocene 
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Prodajni kontroling v Sportini 
pomeni aktivno vplivanje na prodajo 
z namenom doseganja čimbolj 
dobičkonosne prodaje. Naslednji cilj 
delovanja kontrolinga je doseganje 
pričakovanega donosa na 
investicijo. Tega dosegajo z 
optimalnim razmerjem med 1. 
vloženim kapitalom, 2. zneskom 
prodaje, 3. operativnimi stroški in 4. 
maržo. Za vzpostavitev prodajnega 
kontrolinga uporabljajo standarde 
(standarde 
rezultatov) kot 
na primer: na 
100.000 EUR se 
zaposli 1 
prodajalec v 
poslovalnici 
maloprodaje, 
vodja prodaje 
lahko vodi 

ela 
valnici ne 

 

največ 12 
poslovalnic, 
letni stroški d
v poslo
smejo presegati

vodji. Sportinin uspeh se skriva v 
usposobitvi vodij prodaje za naloge 
»kontrolerja«. Tako znajo pri 
odločitvah združevati stanje na terenu 
s številkami iz analiz. 
 
Projektno vodene 

 
specifičen kontroling 
organizacije imajo

Ivan Blatnik iz IDS-Scheer je 
udeležencem posredoval svoje  
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REZULTAT(19)
Ostali odhodki(18)

Ostali prihodki(17)

Pokritje II(16)

STROŠKI SKUPAJ(15)
Stroški administracije, uprave(14)

Stroški prodaje(13)

Stroški strateškega razvoja(12)

Pokritje I(11)

DIREKTNI STROŠKI(10)
Stroški odpravljanja neskladnosti(9)

Zunanje storitve(8)

Prodaja / razvoj / tehnologija(7)

Stroški dela(6)

Materialni stroški(5)

PRIHODEK OD PRODAJE(4)
Prodajni popusti(3)

Prodaja tuji trg(2)

Prodaja domači trg(1)

Dimenzije merjenja 
uspešnosti

Oblika izkaza 
uspeha

Dimenzije in oblika izkaza 
uspešnosti projekta 
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Andrej Lapajne: Bistvo naj bo očem 
odkrito! 
 WWW.M.O. IK.SI 

 

 času, ko je na voljo ogromno 
odatkov in še več možnosti 
redstavitve informacij, je definiral 
asne kriterije za kvaliteto 
ontrolerskih oz. managerskih poročil.  

ostavil je naslednja pravila: 1. 
ajprej povejte sporočilo (ki naj bo 

elevantno za prejemnika). 2. Črnilo 
orabite za podatke in ne za 
ekoracijo. 3. Bodite pošteni in ne 
avajajte prejemnika. 4. Vzpostavite 
istem znakov. 5. Vnašajte komentarje 
n poudarke tako, da bo pozornost 
rejemnika usmerjena na mesta 



  

 Stran 5  MI  WWW.Mod 10 K SLOVENIJA D.O.O. IK.SI 

KONTROLERJEV GLASNIK  ŠTEVILKA 14 DECEMBER 2006 

ukrepanja. 6. Povečajte gostoto 
informacij in jih prikažite tako, da bo 
prejemnik pridobil novo znanje. 
V letu 2007 planiramo 14,6% rast dobička
Dobiček v mio EUR
2004-P2007

69,9

82,0

04 05 06 P07

14,6 %

 

Najvišja stopnja pomeni stalno in 

strategije in razbremenitev  
operativnih vodij v zvezi z 
uresničevanjem strategije. Vse 
podlage za oblikovanje in 
uresničevanje strategije se 
pripravljajo v posebni službi (Kaplan jo 
imenuje OSM, The Office of Strategy 
Management, V Sloveniji se 
pojavljajo področja za strateški 
management, člani uprave za 
strateški management in podobno). 
Gre za pripravo Strategy Maps, 

ciljev, za poročanje po kazalnikih, za 
sodelovanje z vodji pri ciljnem 
naravnavanju vseh organizacijskih 
enot za izvajanje sprememb za 

organizacijah v tej stopnji razvoja, 
imajo vsi zaposleni jasne cilje v zvezi z 

zaposleni del svojega časa namenjajo 
spremembam, potrebnim za 
uresničevanje strategije. 

Organizacijska enota za uresničevanje 
strategije skrbi, da delo poteka s 
čimvečjimi sinergetskimi učinki.  

Poročila morajo biti jasna kot 
prometni znak. Iz znaka za obvezno 
smer takoj preberemo, da je treba 
zaviti desno. In prav takšna so tudi 
dobra kontrolerska poročila. 
 
Na kateri stopnji razvoja 
BSC se nahajate? 
Sebastijan Piskar je na osnovi svojih 
številnih teoretičnih in praktičnih 
izkušenj predstavil spoznanja, ki 
izhajajo iz dosedanjega razvoja BSC 
(Balanced Scorecard). Ključno 

spoznanje je, da mora vsaka 
organizacija opraviti enako pot 
razvoja BSC, kot so jo opravili avtorji 
Kaplan in Norton pri razvoju te 
metodologije. BSC postaja standard 
za uvajanje strategije. Njen razvoj 
lahko razdelimo v 5 stopenj. Če 
razvojne stopnje prikažemo kot 

stopnice, lahko vsaka organizacija 
ugotovi, na kateri stopnici se nahaja. 
 

profesionalno delo na uresničevanju 

kazalnikov, podatkov za načrtovanje 

uresničevanje strategije. V 

uresničevanjem strategije. Vsi 

 
Sebastijan Piskar je udeležence 
spodbudil, naj presodijo, na kateri 
stopnji se nahaja njihova organizacija 
in sklenejo, katere korake bodo še 

opravili. Peto stopnjo razvoja je 
predstavil kot veliko priložnost za 
kontrolerje in kontroling, ki pa se bodo 
morali za morali za to delo dodatno 
usposobiti. 
 
Koristno smo združili s 
prijetnim 
Prvi dan srečanja smo zaključili z 
večerjo na turistični kmetiji. Ob 
prihodu nas je pozdravila prikupna 
mladenka v šavrinski narodni noši s 
kruhom in soljo, znak dobrodošlice po 
lepi slovenski navadi. Pred večerjo, ki 
je obsegala tipične istrske jedi, 
obogatene s pojasnili in duhovitimi 
pripombami gostiteljice Ingrid, smo ob 
degustaciji spoznali značilnosti istrskih 
vin in jih tudi okusili. Vino nas je 
zazibalo v prijetno razpoloženje, 
medtem ko si je one-man-band Deny s 
širokim repertoarjem in impersonacijo 
Oliverja Dragojeviča neutrudno 
prizadeval, da bi nas spravil na 
plesišče. Debate so bile zagrete in 
šele poskočni rock'n roll nas je zvabil k 
plesu. Ozračje se je razgrelo in kar 

 
treba odpraviti nazaj v hotel. Vendar 
za najpogumnejše to še ni pomenilo 
konec noči, saj smo vendar v 
Portorožu! 

prehitro je napočil čas, ko se je bilo

2006 
5. Za uresničevanje strategije skrbi posebno 

področje, področje za strateško vodenje 

4. BSC uporabljamo za strateško vodenje enot

 

3. BSC uporabljamo za uresničevanje strategije

2. BSC uporabljamo predvsem za boljše finančne rezultate 

1990 
1. Uspešnost merimo predvsem s finančnimi kazalniki

Naslednji dan nas je čakalo še delo: 
kopica zanimivih prispevkov in 
optimističen zaključek 6. letnega 

tem v naslednji številki 
Kontrolerjevega glasnika, slikovne 
utrinke pa si lahko ogledate tudi na 
strani www.mik.si/2006. 

srečanja kontrolerjev Slovenije. Več o 

KONTROLERJEV GLASNIK  ŠT. 14 

http://www.mik.si/2006
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Kakšna so vaša mnenja 
o srečanju kontrolerjev? 

Naložbe v znanje so v današnji 
globalni ekonomiji izjemno pomembne 
za prihodnost vseh podjetij. V želji 
ostati konkurenčni in dosegati 
nadaljnjo rast se moramo neprestano 
izobraževati, pridobivati nova znanja 
in predvsem ostati v stiku z razvojem.  

 
Moje mnenje o srečanju: Srečanje je 
dokončno potrdilo potrebo po 
strokovnem združenju in druženju 
kontrolerjev. Pohvalno je, da so so 
predavatelji tudi prihajali iz prakse 
in prikazali praktičen način 
reševanja sodobnih menedžerskih 
problemov. Upam, da se bomo še v 
večjem številu srečali naslednje leto 
 
Dr. Marko Hočevar 
Redni profesor, Ekonomska fakulteta 
Ljubljana 
 
Srečanje ste zelo dobro pripravili in 
imeli srečno roko pri izbiri 
predavateljev. Vaša srečanja so zelo 
zanimiva, ker spoznavamo izkušnje 
drugih in sploh dobimo informacijo, 
kaj se na področju kontrolinga 
dogaja, v katero smer se stroka 
razvija. Zelo pohvalno je, da se 
ustanavlja zveza kontrolerjev, ki bo v 
podjetjih sigurno še bolj pripomogla 
k razvoju in dvigu standardov na tem 
področju. 
  
Milena Melink 
Vodja kontrolinga 
HIT d.d. Nova Gorica 
 
Srečanje kontrolerjev je odlično 
mesto za povezovanje in izmenjavo 
dobrih praks med kontrolerji kakor 
tudi širše v poslovnem svetu.  
 
Šola za usposabljanje kontrolerjev, 
tovrstna srečanja ter iniciativa za 
ustanovitev društva kontrolerjev so 
pomembne točke za podporo ter 
razvoj kontrolinga v prihodnje. 
 
Jožica Slatinek 
Vodja kontrolinga in financ 
Esoteh d.d. Velenje 

Srečanje kontrolerjev je letos 
ponudilo prav to. Bogat nabor 
najnovejših smernic in teorije se je 
dopolnil s predstavitvami preverjenih 
in delujočih izkušenj, rešitev v 
lokalnem in mednarodnem okolju. Ob 
tem je srečanje ponudilo tudi obilo 
možnosti navezav novih strokovnih 
poznanstev.  
 
Pestra vsebina seminarja in skrbno 
izbrani predavatelji so prispevali k 
izvedbi na najvišjem nivoju, prav tako 
pa je bila vrhunska tudi organizacija. 
MIK, čestitam! 
 
Goran Kristan 
Direktor FRS in kontrolinga, Sportina 
d.o.o. Bled 
 
Srečanje kontrolerjev je edinstvena 

izmenjamo mnenja o problematiki, s 
katero se ukvarjamo. Hkrati  
preverimo dosedanje znanje in delo 
ter izvemo nove stvari,  kajti tudi 
kontroling mora slediti sodobnemu 
hitro spreminjajočemu se poslovnemu 
okolju. Taka srečanja so za 
izpopolnjevanje in širitev znanj zelo 
dobrodošla. Sama sem jih v vmesnem 
obdobju, ko jih nekaj časa ni bilo, že 
kar pogrešala. Želim vam obilo 
uspehov in dobrih tem tudi pri bodočih 
srečanjih. 

priložnost, da s kolegi in kolegicami 

  
Metka Hren, univ. dipl. ekon. 
vodja kontrolinga, Comet,d.d. , Zreče 

Slikovni utrinki 
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Skozi vse module smo postali dobra druščina 
Šola za usposabljanje kontrolerjev v letu 2007 
Dragica Erčulj, MIK Slovenija d.o.o. 
 

Celovit izobraževalni 
program po vzoru 
najboljših 

Šola za usposabljanje 
kontrolerjev bo v marcu 2007 že 
16-tič odprla svoja vrata in 
usposobila novo generacijo 
slovenskih kontrolerjev. 
Edinega celovitega programa 
izobraževanja s področja 
kontrolinga v Sloveniji se je v 
preteklih 12-ih letih udeležilo že 
več kot 300 slušateljev iz večjih 
in manjših družb različnih 
dejavnosti. Vabimo Vas, da se 
jim pridružite tudi Vi!   

Šola je sestavljena modularno in vsak 
udeleženec ima možnost, da si 
sistematično in strukturirano gradi 
svoje znanje kontrolinga od osnovnega 
do naprednega in zahtevnejšega. 
Modularno sestavljen program šole pa 
ima še to prednost, da si lahko 
udeleženec izbere samo module, ki 
bodo zgradili njemu ustrezne 
kompetence. Nenazadnje je s tem tudi 
podjetjem omogočena vzpostavitev 
tistega znanja, ki je v podjetju 
dejansko potrebno. 

Celovit izobraževalni program Šole za 
usposabljanje kontrolerjev® je razvit 

ki deluje na področju finančnega 
managementa, planiranja in 
kontrolinga že več kot 30 let. V tem 
času so si pridobili sloves odličnega 
partnerja za spodbujanje, motiviranje 
in izobraževanje strokovnih kadrov. 
Kar nekaj naših predavateljev je svoje 
znanje nabiralo pri njih, sedaj pa ga 
prenašajo v slovenski prostor.  

po vzoru nemške Controller Akademie, 

Osnove kontrolinga in obvladovanja stroškov

Poslovni izid po profitnih centrih SEM1

Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah SEM2

Projekt uvedbe kontrolinga in njegova nadgradnja SEM3

Certificirani/na kontroler/ka

Osnove kontrolinga in obvladovanja stroškov

Poslovni izid po profitnih centrih SEM1

Kalkulacije in poslovni izid po izdelkih in storitvah SEM2

Projekt uvedbe kontrolinga in njegova nadgradnja SEM3

Certificirani/na kontroler/ka

 

 
Večino med udeleženci predstavljajo 
sedanji ali bodoči kontrolerji, 
nekateri so začetniki, drugi imajo 
različno dolgo »kilometrino« na 
področju kontrolinga. Vendar analize 
kažejo, da prihajajo v Šolo za 
usposabljanje kontrolerjev nabirat 
novo ali utrjevati že osvojeno znanje 
ljudje, zaposleni na različnih 
delovnih mestih: kontrolerji, 
analitiki, planerji, direktorji, 
računovodje, komercialisti in tudi 
informatiki. Sploh zadnji dve leti 
opažamo, da je med udeleženci 
vedno nekaj takih, ki se s 
kontrolingom ne ukvarjajo 
neposredno. Na izobraževanje 
pridejo zato, ker ugotavljajo, da so 
jim ta znanja potrebna pri njihovem 

 
 
Šola ima učne prostore na 
Gorenjskem, v mirnem, prijetnem in 
ustvarjalnem poslovnem okolju Hotela 
Ribno pri Bledu. Zadovoljstvo naših 
udeležencev kaže, da je lokacija 
priljubljena, prostori pa primerni za 
delo v majhnih skupinah, zato se z 
veseljem vedno znova vračamo v ta 

 
Šolo za usposabljanje kontrolerjev 
izvedemo v obdobju štirih mesecev, 4 
moduli trajajo vsak po 3 dni, vedno od 
srede do petka. prijetni ambient. 

 

 
Udeleženci se na seminarjih temeljito 
seznanijo s sistemom kontrolinga ter 
spoznajo praktično uporabnost metod 
in orodij kontrolerja v praksi. V šoli 
prejmejo podrobne metodološke 
napotke in jih utrdijo s pridobljenimi 
izkušnjami pri izdelavi vaj in 
seminarskih nalog. Ob zaključku 
prejmejo certifikat in pridobijo naziv 
CERTIFICIRANI KONTROLER. A za ta 
naziv je potrebno vložiti nekaj časa in 
truda: udeležiti se vseh 4 modulov, 
izdelati 3 seminarske naloge in jih tudi 
ustno predstaviti svojim »sošolcem«. 

vsakdanjem delu. 

 

 
S sistematičnim 
grajenjem znanja do 
naziva certificirani 
kontroler 
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Temeljito in praktično 
znanje, pridobljeno na 
sproščen način 
 
Delovni dan se začne ob 9. uri in 
konča približno ob 17.30. Sestavljajo 
ga predavanja, predstavitve 
praktičnih primerov iz uvajanja 
kontrolinga in praktične vaje. 

 

 
 
Praktičnim vajam uporabe 
kontrolerskih metod in orodij na šoli 
posvečamo precej časa. Odvisno od 
vsebine naloge, so nekatere 

skupinskih nalogah skupina izbere 
predstavnika, ki predstavi rešitev 
ostalim udeležencem. Na tak način 
poskušamo udeležencem približati 
tudi javni nastop in pripravo 
predstavitve. Kajti danes je bolj kot 
kdajkoli pomembno, da znamo 
rezultate svojega dela tudi 
predstaviti (prodati). Nekateri 
udeleženci nastop prvič izkusijo 
ravno v naši šoli. 

individualne, druge skupinske. Pri 

 

 
Še posebno je za kontrolerja 
pomembno, da je spreten v 
komunikaciji, zato v šoli posvečamo 
posebno pozornost tudi temu 

možnost nastopiti, najprej že v okviru 
vaj, pa tudi pri obvezni predstavitvi 
seminarskih nalog. Ob nastopu pred 
svojimi kolegi in v sproščenem 
vzdušju se udeleženci kaj hitro znebijo 
treme. 

področju. Vsak udeleženec ima 

 

 
Udeleženci prejmejo izdelane 
postopke, know-how. Rešitve tudi 

odnesejo s seboj in jih lahko koristno 
porabijo pri svojem bodočem delu. 

o. 
 

ti 
skih 

avitev 

tanja, 

uje od 
uveljavitve predloga, ipd. 

u
 
Udeleženci izdelajo v času med dvema 
seminarjema tudi seminarsko nalog
V njej obdelajo rešitev aktualnega
problema iz svojega podjetja oz. 
ustanove, pri čemer morajo uporabi
eno od obravnavanih kontroler
"orodij". Poleg pisne izdelave 
seminarske naloge pripravi vsak 
udeleženec tudi kratko predst
svoje naloge. Za popestritev 
predstavitve so na voljo ustrezna 
vizualna sredstva in pripomočki. 
V nalogi mora biti opisan ustrezen 
kritični pristop do obstoječega s
razlogi za spremembo, predlog 
izboljšave, kaj avtor pričak

 

 
Prve predstavitve so na vrsti ob ko
drugega modula. Bližajoč nastop 
povzroča pri nekaterih udeležencih
večje ali manjše vznemirjenje, po
prvem nastopu pa je led prebit. 
Naslednje predstavitve za večino niso
več stresne, nekateri pa pri tem pra

izkušenj, novi kolegi  

ncu 

 
 

 
v 

njava 
V odmorih in ob večerih -
sproščen klepet, izme

TERMINI IZVEDBE V LETU 2007:
 

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 
Skupinske vaje potekajo v 
majhnih delovnih skupinah, kjer 
se posamezniki lažje izrazijo 
Sproščeno vzdušje pred začetkom 
delovnega dne 
 

KONTROLERJEV GLASNIK
Nastop zahteva temeljito pripravo 
in skrbno uporabo ustreznih 
vizualnih sredstev
Praktične vaje izvedemo tudi na 
računalniku, s pomočjo različnih 
programov (MS Excel in drugi). 
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uživajo. Odkrili so še nekaj, kar jih 
eseli! 

 
udeleženci? 

v
 
In kaj pravijo

 
MOJCA HOŽIČ, Vodja 
kontrolinga Skupina Hidria IMP
Klima: »Kontroling je kot relativno 
mlada veda v zadnjih letih pridobil 
pomembno vlogo v vodenju podjeti
Vodstvu namreč omogoča, da vidi 
svoje podjetje iz drugega zornega 
kota, ki g

 

j. 

a lahko do sedaj sploh niso 

i in 

 

 so 
oristni pri izmenjavi 

izkušenj.« 

poznali. 
Šola kontrolinga pomeni za 
posameznika dober temelj, ki ga 
lahko s pravo mero ustvarjalnost
delavnosti nadgradi v svojstven 
sistem za pomoč pri odločanju.
Štirje moduli se dotikajo vseh 
področij, ki jih kontroler mora 
poznati in obvladati. Vsekakor pa je 
treba stike, ki jih v Šoli kontrolinga 
navežeš, ustrezno vzdrževati, saj
lahko zelo k

 
Janez Šantavec, področ
kontrolinga v SCT d.d.: 
»Izobraževanje na Šoli za 
usposabljanje kontrolerjev mi je 
časovno izredno ustrezalo, saj na 

svojo kariero. Z gotovostjo lahko 

v relativno kratkem času pridobil 
bistveno več uporabnega znanja kot 
na vseh poprejšnjih oblikah 
izobraževanja. Pridobljeno znanje in 
tudi izkušnje ostalih slušateljev mi 
koristijo pri vsakodnevnih opravilih, 
zato Šolo za usposabljanje 
kontrolerjev, ki jo odlično izvaja MIK 
Slovenija, močno priporočam tako 
začetnikom kot tudi izkušenim 
kontrolerjem.« 

ni vodja 

področju kontrolinga šele začenjam 

potrdim, da sem s tem izobraževanjem 

 
Uroš Krapša, član uprave za 
kontroling, Paloma d.d.: »Nujnost 
kontrolinga pri vodenju strategije in 
oblikovanju poslovnih procesov se je 

gospodarstva, ko je tudi slovensko 
gospodarstvo začelo prevzemati 
metode poslovanja  razvitih 
gospodarstev. Vzpostavitev 

prispeva k izboljšanju poslovanja, tako 
v operativnem kot tudi v strateškem 
smislu, torej je vsakodnevno 
izobraževanje nuja, ne samo za 
večanje konkurenčne prednosti, 

tržišču. Šola za usposabljanje 
kontrolerjev, ki jo izvaja podjetje MIK 
Slovenija izobražuje udeležence ne 
samo za obvladovanje vsakodnevnih 
opravil, ki se izvajajo na operativni 
ravni, ampak tudi samega vodenja s 
cilji, ki je sestavni del menedžerskih 
funkcij.« 

 
Marjan Mohorko 
vodja službe kontroling v Carrera 
Optyl Ormož: »S pomočjo šole za 
usposabljanje kontrolerjev sem v prvi 
fazi uspešno obnovil moje predhodno 
znanje iz kontrolinga (12 let opravljam 
to delo), v drugi fazi pa seveda na 
osnovi bogatih izkušenj in novih znanj 
predavateljev, pridobil dodatna znanja 
na področju uporabe novih orodij, 
novih kazalnikov, načina priprave in 
posredovanja kontrolinških poročil.« 
 

 

pokazala šele v času tranzicije 

učinkovitega kontrolinga veliko 

 
 
 ampak celo za trenuten obstoj na 
 
 
 
N
u
m
I
p
b

»Postali smo certificirani 
kontrolerji.« Nova generacija 
slovenskih kontrolerjev, junij 
2006. Znanje kontrolinga in 
certifikat o usposobljenosti jim bo 
pomagal pri gradnji nadaljnje 
kariere. 
.O. IK.SI  WWW.M

aj zaključim s stavkom ene od 
deleženk letošnje šole: »Skozi vse 
odule smo postali dobra druščina.« 

n tudi to nekaj šteje. V šoli si 
ridobite stanovske kolege tudi za 
odoče izmenjevanje izkušenj!  
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Novice in dogodki 
 
Glede na čas, v katerem se nahajamo, bomo tokrat napovedali zgolj en dogodek: 
 

 
 

Prijetne praznike in zdravo in uspešno leto 2007! 
 
Vaš, 

 
 
 

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 drugih izobraževanj za učinkovitejše vodenje in kontroling. 
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