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Spoštovani

Leto 2012 se poslavlja. Za nekatere je bilo leto bolj uspešno, za druge manj,  vsekakor so ga 
zaznamovale številne spremembe. Posodobiti nameravamo tudi naš e-časopis, saj želimo, da bi ga še 
naprej z veseljem brali kontrolerji in vsi, ki jih kontroling zanima. Veseli bomo vaših mnenj, želja, idej, 
predlogov, saj bomo bodoče številke lahko oblikovali tako, da bodo za vas najbolj uporabne. Vaše ideje 
bomo nagradili. Zato vas vabimo, da nam svoje mnenje posredujete v anketnem vprašalniku. Čakajo 
vas zanimive knjige s področja kontrolinga. 

Ob zaključku leta se vam iskreno zahvaljujemo za zaupanje in zvestobo ter  vas vabimo k sodelovanju 
tudi v prihodnje.   
 

 
Dragica Erčulj, 
urednica 

 
 

Sreča je srečati prave ljudi, 
ki v tebi pustijo dobre sledi. 
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Udeležba presegla pričakovanja 
Na 12. Adriatic Kontroling konferenci, 
»Izkušnje iz preteklosti v metodologijah 
prihodnosti«, se je zbralo več kot 140 ljudi, 
pretežno iz Slovenije. Med govorniki so bili 
kontrolerji, managerji, svetovalci in finančni 
direktorji vodilnih slovenskih podjetij, pa tudi 
iz Avstrije, Hrvaške in Italije. Udeležencem so 
predstavili sodobne poslovne rešitve in 
aktualne vsebine s področja kontrolinga danes 
ter prikazali trende kontrolinga v prihodnosti. 

 
Na začetki je organizator CRMT objavil novo 
partnerstvo, ki so ga sklenili z Microsoftom 
in revizijsko svetovalno družbo KPMG. 
Generalna direktorica Microsofta Slovenija 
Biljana Weber je ob tem povedala, da Microsoft 
v partnerstvo prinaša svojo tehnologijo, Sonja 
Žnidaršič iz KPMG pa partnerjema prispeva 
svoje znanje in izkušnje s področja poslovnih 
procesov in organizacije. 
 
Zanimiva so bila čisto vsa predavanja, so 
povedali udeleženci! A naj kljub vsemu 
izpostavim uvodna predavanja prvega dne: 
 Da se da uspeti s tujim kapitalom in domačim 
znanjem, nam je v uvodu razložil g. Vojmir 
Urlep, Manager leta 2012  

 Zanimivo ogledalo nam je nastavil g. 
Aleksander Zadel, ko je pojasnjeval, kaj 
naredi dobrega kontrolerja: osebnost ali 
znanje? 

 Na realna tla nas je postavil g. Heimo 
Losbichler v svojem predavanju o kontrolingu 
prihodnosti, ki se dogaja že danes in tukaj; 
kako naj se kontrolerji spopadajo z 
nenehnimi spremembami in zahtevami; 
kakšen naj bo sistem kontrolinga, ki ni le 
iluzija, ampak pomaga k dobrim poslovnim 
odločitvam v kompleksnem poslovnem 
okolju. 
 

Po mnenju udeležencev je konferenca več kot 
uresničila njihova pričakovanja, tako zaradi 
aktualnih tem s področja kontrolinga, kot 
zaradi druženja in izmenjave izkušenj v 
odmorih in na zanimivem večernem dogodku. 
In letos je bilo predavanj res veliko, teme so 
bile predstavljene v 3 vzporednih sejah 
popoldne, med njimi posebni sekciji za 
bančništvo in za zavarovalništvo. Kogar je 
zanimalo, se je lahko udeležil tudi delavnice 
upravljanja finančnih procesov.  
 

Saj poznate rek, da slika lahko pove več kot 
1000 besed? Film po našem mnenju pove več. 
Prepričajte se na http://youtu.be/ajV5Ol77A8g 
 
In nasvidenje spet naslednje leto! 
Dragica Erčulj, CRMT 
 
  P.S.: Nekateri predavatelji so se prijazno odzvali 

mojemu povabilu, zato boste njihova predavanja 
lahko prebrali v Kontrolerjevem glasniku.  

http://www.crmt.com/si/2/218/Ko-vi-lo%26%23269%3Bujete-zrnje-od-plev-CRMT-raste-
http://www.crmt.com/si/2/218/Ko-vi-lo%26%23269%3Bujete-zrnje-od-plev-CRMT-raste-
http://www.facebook.com/l/ZAQH0-cxx/youtu.be/ajV5Ol77A8g
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Kompleksnost sedanjega poslovanja, trga, 
izdelkov in komunikacije zahteva nov in učinkovit 
način dela, ki ga vodi marketinški koncept. Po 
tem konceptu je organizacija lahko uspešna le, če 
razume potrebe svojih kupcev in za njihovo 
zadovoljevanje izvaja koordinirano aktivnost, ki 
doseže svoje cilje hkrati. Razumevanje potrošnika 
in prilagajanje celotne organizacije njegovim 
potrebam mora postati sestavni del strategije 
podjetja. Opisani most med organizacijo in 
strategijo podjetja v marketinškem žargonu 
imenujemo "go-to-market" model. Vlogo 
marketinga v organizaciji je treba redefinirati - 
organizacijsko in percepcijsko- iz taktične v 
strateško funkcijo, kar pomeni tudi spremenjeno 
in povsem novo vlogo marketinga – integriran 
marketing, ki nam zagotavlja maximalno 
učinkovitost in dobiček. Integriran marketing je 
na nek način čisto nasprotje tradicionalnega 
marketinga in je usmerjen k ustvarjanju 
vrednosti za kupca.  Ključnega pomena je med-
funkcijsko sodelovanje, interakcija, komunikacija 
in integracija. Če slovenska podjetja želijo postati 
hitrejša, pametnejša in okretnejša  je nujno, da v 
svoje poslovanje vse bolj vključujejo tudi 
integriran marketing.  
 
Organizacije se dandanes soočajo z zelo 
spreminjajočim okoljem in zelo kompleksnimi 
situacijami. Viri teh sprememb ali razloge lahko 
združimo v štiri skupine in sicer: 
 
• organizacija: povečanje dobička, izboljšanje 
učinkovitosti, povečanje potrebe po višji ravni 
odgovornosti in konkurenčne prednosti, bolj 
produktivno upravljanje časa; 

• potrošniki: vedno bolj zahtevni, večja raven 
sporočilne pismenosti potrošnikov, kupci so 
oboroženi z znanjem, potreba vseh interesnih 
skupin po večji količini in raznovrstnosti 
informacij, sodelovanje in povezave;  
spremembe nakupovalnih preferenc, navad; 

• poslovno okolje: zaostrena konkurenčnost, 
globalizacija, recesija; 

• komunikacija: tehnološki napredek, razvoj 
omrežij;  

 
Poleg teh pa je v sedanjem času pomemben 
razlog  tudi recesija. Kadar gospodarstvu preti 
recesija, je najpogostejši odziv organizacij 
zmanjševanje vseh nepotrebnih stroškov. 
 
 

 
In ker organizacije v veliki večini marketing še 
vedno obravnavajo kot strošek in ne kot 
naložbo, v recesiji zmanjšujejo proračune zanj. 
Poleg tega pa je zelo prisoten tudi pritisk na 
spreminjanje vloge marketinga v smeri: 
 
• razvoja komunikacijskih strategij za izgradnjo 

odnosov s kupci namesto nagovarjanja, 
• razvoja metrike sledenja, 
• merljivost rezultatov prodaje in dobička 

poslovanja, 
• večje razumevanje dobiček poslovanja, 
donosnost naložb , 

• razvoj večje odgovornost za pridobivanje 
rezultatov. 

 
Predvsem izvršni direktorji v podjetju pa si 
dodatno želijo, da bi bil marketing osredotočen 
na merljive rezultate prodaje in dobička 
poslovanja in so razočarani nad poudarkom 
marketinga na komunikacijski dejavnosti in 
doseganja t.i. "mehkih rezultatov". Zato je 
potrebno potrebno razmišljati celovito in 
managersko.  
 
V takšnem spremenjenem okolju povečane 
konkurenčnosti podjetja ne morejo biti več 
uspešna, če ostanejo osredotočena le na svoje 
izdelke oziroma tehnologijo. Kompleksna 
situacija zahteva nov in maksimalno učinkovit 
način dela. Ne glede na to, ali gre za delovanje 
organizacije na med-organizacijskem ali 
potrošniškem trgu, jo mora usmerjati 
marketinški koncept (Slika 1). Po tem konceptu 
je organizacija lahko uspešna le, če razume 
potrebe svojih kupcev in za njihovo 
zadovoljevanje izvaja koordinirane aktivnosti, 
ki dosežejo svoje cilje hkrati.  
 
Razumevanje potrošnika in prilagajanje celotne 
organizacije njegovim potrebam mora postati 
sestavni del strategije podjetja, če želi uresničiti 
svoje razvojne ambicije.  Opisani most med 
organizacijo in strategijo podjetja v 
marketinškem žargonu imenujemo "go-to-
market" model (Slika 2), ki poenostavljeno 
pomeni strategija in pristop, ki ju podjetje 
uporabi za ponudbo svojih izdelkov oziroma 
storitev potrošnikom. 

Kaj je (nova) strateška vloga marketinga 
Brigita Lazar Lunder,  Chocolate Graphics International Licensing Pty Ltd 
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Slika 1: Marketinški koncept 

 
Prvi korak "go-to-market" modela je 
razumevanje potrošnika in njegovih želja. 
Končni rezultat te aktivnosti mora biti 
segmentacija trga, ki bo poudarila razlike v 
pričakovanjih in potrebah različnih skupin 
potrošnikov. V središču naj bo potrošnik/kupec: 
kdo je (ali bi moral biti), kaj potrebuje in na 
kakšen način to potrebuje. Na podlagi izdelane 
segmentacije podjetje pripravi svojo 
marketinško strategijo. Pripraviti mora 
diferencirano ponudbo za vsak segment  
potrošnikov, konkurenčno in finančno 
izvedljivo. Pri tem mora biti pozorno, da te l 
Poistovetenje celotnega podjetja z marketinško 
strategijo in dosledno spoštovanje te strategije 
pri vseh aktivnostih podjetja je ključni dejavnik, 
da strategija lahko zaživi in je uspešna. 
 

 
Slika 2: "Go-to-market model 

 
Uspeh podjetja v konkurenčnem okolju je torej 
odvisen od usklajenosti celotne organizacije z 
marketinško strategijo, ki temelji na potrebah in 
pričakovanjih potrošnikov. Integriranje 
razumevanja potrošnika v strateško odločanje 
zahteva organizacijske posege. Že od začetka 21. 
stoletja se pojavljajo novi pogledi, orodja, 
priložnosti in izzivi. Marketing dolgo ni več 
samo v rokah marketinškega oddelka. Je 
domena vseh v organizaciji – integriran 
marketing (Slika 3). Za integriran marketing bi 
lahko rekli, da je čisto nasprotje tradicionalnega 
marketinga, je usmerjen k ustvarjanju vrednosti 
za potrošnika. Pri tem je ključnega pomena 
med-funkcijsko sodelovanje, komuniciranje in  

 
interakcija. Pomembna je vpeljava vse-
organizacijskega marketinga. Integriran 
marketing, tako ni zgolj marketinško 
komuniciranje, še manj pa le prodaja, zahteva 
združevanje, sodelovanje in predvsem 
odgovornost vseh deležnikov organizacije – na 
čelu z upravami in nadzornimi sveti.  
 

 
Slika 3: Kaj vključuje integrirani marketing 

 
Uspeh podjetja v konkurenčnem okolju je torej 
odvisen od usklajenosti celotne organizacije z 
marketinško strategijo, ki temelji na potrebah in 
pričakovanjih potrošnikov. Pogoj za to je med 
drugim umestitev marketinškega oddelka med 
strateške korporativne funkcije z odgovornostjo 
in pooblastili za aktivno sodelovanje v 
določanju poslovne strategije podjetja. 
 
Zadovoljevanje potreb potrošnikov danes 
zahteva zavezanost celotne družbe in re-
definirano organiziranost marketinga. Izzivi 
pred  katerimi se tako nahajajo podjetja so: re-
definirati marketing iz operativne v strateško 
funkcijo in ustvariti marketing, ki bo kos 
strateški funkciji, kjer mora marketing voditi 
organizacijo iz taktične usmeritve v 
organizacijo, ki je bolj vizionarska. 
 
Pri praktičnem uvajanju načina integriranega 
marketinškega komuniciranja, se priporoča 
inkrementalen pristop (po stopnjah):  
 
 koordinacija marketinških aktivnosti: cilj je 

enotnost in konsistentnost, 
 koordinacija nalog: posamezne naloge v 

organizaciji se med seboj uskladijo glede 
marketinga in vsebin komuniciranja, 

 kulturni preobrat: oz. sprememba vrednot in 
prepričanj v organizaciji v smeri poslanstva in 
vizije organizacije. 
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Koncept je tako jasen, da se sprašujemo, zakaj 
ga vse organizacije ne uporabljajo. Razvoj 
pristopa v praksi doslej ni bil zelo spodbuden.  
 
Odgovor je v ovirah za njegovo uresničevanje: 
 neprilagodljivost organizacijskih struktur in 
neznanje (preveč neodvisnih specialistov, 
rigidne organizacijske strukture); 

 različno dojemanje koncepta integriranega 
marketinga s strani različnih managerjev 
(odsotnost splošnega razumevanja koncepta, 
moč za prevlado); 

 manjši zaslužki (posamezniki se bojijo izgubiti 
pozicije in s tem zaslužke) – predvsem v 
oglaševalskih agencijah; 

 nenehno novi trendi v marketingu 
(prepričanje, da se že uporablja koncept 
integriranega marketinškega komuniciranja, 
čeprav se v resnici ne). 

 
Kljub temu se trend marketinga razvija v smeri 
integriranega marketinga. Tako v več kot 80 % 
slovenskih organizacij oddelek za marketing 
vsaj občasno sodeluje in se povezuje z drugimi 
oddelki največkrat v informacijski in 
komunikacijski dejavnosti in trgovini. 
  
Vlogo marketinga v organizaciji je treba 
redefinirati - organizacijsko in percepcijsko -iz 
taktične v strateško funkcijo. Posebno 
pomembno je, da vodstvo in menedžment 
podjetja sprejmeta novo vlogo in jo aktivno 
podpreta. Če torej slovenska podjetja želijo 
postati hitrejša, pametnejša in okretnejša je 
nujno, da v svoje poslovanje vse bolj vključijo 
tudi integriran marketing. 
 
 
 
  
 
Opomba: Vsebina članka je bila predstavljena v 
Portorožu na 12.Kontroling konferenci, oktobra 2012 

 
O avtorju 

Brigita Lazar Lunder, 
Chocolate  Graphics Internat. 
Licensing Pty Ltd, združuje 
redko kombinacijo akadem. 
znanja in uspešnih primerov 
trženja v energijsko in idejno 
učinkovite delavnice. Ima 
dolgoletne delovne izkušnje v 

B2B in B2C v različni dejavnostih za priznane 
domače in tuje blagovne znamke. 
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Ne preživijo najmočnejše vrste, niti ne najbolj 
inteligentne, ampak najbolj prilagodljive.« 
Charles Darwin 

http://www.mckinsey.com/en/Client_Service/Marketing_and_sales.aspx
http://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nigel+F.+F.+Piercy%22
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Povzetek 
Upravljanje z likvidnostjo je odločitveni proces, ki 
mora temeljiti na celovitih in ažurnih 
informacijah ter zahteva veliko stopnjo 
predvidevanja prihodnjih dogodkov. Novi 
regulatorni predpisi, tehnologije, finančne 
inovacije in povečanje nezaupanja na 
medbančnem denarnega trga so dejavniki, ki so v 
zadnjih letih precej vplivali na obvladovanje 
likvidnostnega tveganja, čigar negativne 
posledice se lahko kažejo kot negativni učinki na 
cene, obseg poslovanja in na ugled banke. 
Za učinkovito upravljanje mora proces 
upravljanja z likvidnostnim tveganjem vsebovati 
sisteme za prepoznavanje, merjenje, 
nadzorovanje in kontroliranje likvidnostne 
izpostavljenosti. Za merjenje likvidnostnega 
tveganja se uporabljajo različne tehnike oziroma 
metode, ki dajejo upravljalcem potrebne 
informacije. Vsaka od njih ima svoje prednosti in 
slabosti in različno stopnjo zahtevnosti 
implementacije. 
 
1 Likvidnost BANKE 
 

Poslovna banka se s problemom likvidnosti 
srečuje na vseh področjih svojega poslovanja. 
Vsak posel oziroma transakcija ima specifičen 
vpliv na likvidnost. Gre za problem, ki je v 
bančnem poslovanju vedno aktualen, saj 
predstavlja nujen pogoj, da banka doseže 
zastavljene cilje. Skrb za likvidnost banke 
predstavlja temelj bančnega poslovanja, saj 
likvidnostno tveganje v svoji ekstremni obliki 
ne povzroči samo izgub, temveč lahko pripelje 
do nesolventnosti in stečaja banke. Poleg tega 
grožnja likvidnostnega tveganja se lahko 
uresniči in preraste v likvidnostno krizo na vseh 
nivojih gospodarskih ciklov.  
 
Likvidnost posamezne banke je pomembna za 
celoten finančni sektor, saj je lahko nelikvidnost 
posamezne banke povod za likvidnostne težave 
drugih bank, kar lahko povzroči nezaupanje v 
bančni sistem in posledično t.i. naval na banke. 
Zato centralne banke urejajo to področje s 
predpisi, s katerimi skušajo zaščititi vlagatelje 
in doseči optimalno raven likvidnosti bančnega 
sistema v državi. V ta namen centralne banke 
omejujejo poslovne banke pri izpostavljanju 
likvidnostnemu tveganju in predpisujejo 
omejitve pri upravljanju z likvidnostnim 
tveganjem. 

 
Zagotavljanje optimalne likvidnost: 
Banka lahko zagotavlja likvidnost bodisi z 
zmanjševanjem ali prestrukturiranjem naložb 
bodisi z zadolževanjem oziroma s 
pridobivanjem dodatnih virov. Premajhne 
likvidnostne rezerve pomenijo nevarnost, da 
banka ne bo uspela pravočasno poravnati 
obveznosti. Na drugi strani pa vzdrževanje 
prevelikih likvidnostnih rezerv pomeni breme z 
vidika donosnosti. V sodobnem bančništvu je 
zato ena najpomembnejših nalog analiziranje in 
postavitev ustreznih modelov optimiranja 
likvidnosti z upoštevanjem vseh dejavnikov 
likvidnostnega tveganja in specifičnosti 
posamezne banke. 
Nujnost zagotavljanja optimalne likvidnost v 
finančnih institucijah je vedno bolj pomembna, 
saj premajhna likvidnost povzroča višje stroške 
priskrbe likvidnih sredstev, presežna likvidnost 
pa povzroča nepotrebne opurtunitetne stroške.  
 
Likvidnostno tveganje: 
Likvidnostno tveganje izhaja iz preoblikovanja 
kratkoročnih virov v daljšeročne naložbe - t.i. 
ročnostna transformacija. Banke to počnejo za 
doseganje višjih razmikov med obrestnimi 
prihodki za naložbe, ki jih prejemajo in 
obrestnimi odhodki za vire, ki jih plačujejo.  
Prizadevanje bank za učinkovitejše poslovanje 
dodatno povečuje likvidnostno tveganje, saj 
zagotavljanje likvidnosti prinaša opurtunitetne 
stroške, za dosego čim večjih donosov pa je 
potrebno minimizirat likvidna sredstva.  
 
Dejavniki likvidnostnega tveganja:  
Uravnavanje likvidnostnega tveganja je tesno 
povezano s številnimi dejavniki. Integracija, 
poglabljanje in boljša likvidnost denarnega trga 
ter nove tehnologije in finančne inovacije so 
dejavniki, ki so v zadnjih letih precej vplivali na 
obvladovanje likvidnostnega tveganja. 
Razdelimo jih lahko na: 
a) notranje, ki izhajajo iz poslovanja banke 
(rokovne neusklajenosti, neustrezne strukture 
A in P, koncentracije) in  
b) zunanje, kot so značilnosti bančne regulative, 
razvitost in volatilnost finančnih trgov, rating 
države, (ne)stabilnost gospodarskega okolja. 
 
Poznavanje lastnosti in dejavnikov 
likvidnostnega tveganja ter povezav z ostalimi 
vrstami tveganja omogoča izhodišče za njegovo  
 

Merjenje likvidnostnega tveganja v bankah 
Mitja Godec, Probanka d.d. 
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obvladovanje. Prvi korak k obvladovanju 
likvidnostnega tveganja pa predstavlja njegovo 
merjenje.  
 
2 Merjenje likvidnostnega tveganja 
 

Za merjenje likvidnostnega tveganja se 
uporabljajo številne metode in tehnike; od 
enostavnih kalkulacij in simulacij do bolj 
sofisticiranih modelov, ki zajemajo verjetnosti 
posameznih poslovnih dogodkov. Ker na 
likvidnostno situacijo banke vplivajo 
spremembe v poslovnem okolju in spremembe 
tržnih razmer, je pri merjenju likvidnosti 
potrebno upoštevati številne specifične 
dejavnike, kot so gospodarske in tržne razmere 
ter njihovi trendi (Basel Commitee on Banking 
Supervision, 2000, str. 7). 
 
Merjenje likvidnostnega tveganja običajno 
vključuje ocenjevanje vseh denarnih pritokov in 
odtokov ter njihovo medsebojno primerjavo. Pri 
analiziranju likvidnostnega tveganja je potrebno 
opredeliti stopnjo usklajenosti ročnostne 
strukture naložb in obveznosti ob upoštevanju 
njihove koncentracije oziroma razpršenosti. 
Ugotavljanje izpostavljenosti oziroma razmikov 
v denarnih tokovih je pri tem ključnega pomena. 
Rezultat merjenja likvidnostnega tveganja je 
izračunan znesek potreb po likvidnih sredstvih 
ob upoštevanju številnih potencialnih možnosti 
denarnih tokov.  

LT = RLS – NFR    (1) 
RLS = razpoložljiva likvidna sredstva, 
NFR = neto potrebe po likvidnih sredstvih, kot 
rezultat predvidenih denarnih tokov. 
 
Če pa je LT negativen, potem so neto potrebe po 
likvidnih sredstvih višje kot znašajo 
razpoložljiva likvidnostna sredstva. V tem 
primeru bo morala banka priskrbeti 
(materializirati) dodatna likvidna sredstva z 
dodatnimi stroški.  
 
Indikatorji likvidnostnega tveganja  
Ta način merjenja likvidnosti temelji na 
izračunih raznih indikatorjev iz strukture 
bilance stanja in medsebojne primerjave z 
drugimi bankami ali skupino bank. Primerjalna 
analiza pokaže parcialno likvidnostno 
izpostavljenost posamezne banke glede na 
pomen uporabljenega kazalnika.  
 
Iz analize kazalnikov likvidnostnega tveganja, 
izračunanih v Tabeli 1, dobimo različne 
informacije o likvidnostni sposobnosti 
posamezne banke. Nekateri indikatorji dajejo 
prednost enim bankam, drugi indikatorji 
drugim. Zato je bolje presojati likvidnostno 
sposobnost bank tako, da se upošteva več 
indikatorjev hkrati, saj posamezen indikator 
poudari le en segment likvidnosti.  

 
TABELA 1: Izračun nekaterih likvidnostnih kazalnikov in primerjava med bankami 

 
Opomba:  * aritmetično povprečje vrednosti opazovanih bank 

Vir: Podatki iz bilanc stanja bank na dan in lastni izračuni kazalnikov  

Likv_sredstva / 

BV

Krediti / 

BV

Depoziti / 

BV

Vpog_vloge / 

BV

Vpog_vloge / 

Depoziti

Krediti / 

Depoziti

Likv_sredstva 

(brez delnic)  / 

BV**

Likv_sredstva / 

Vpog_vloge

Abanka Vipa 24,78% 59,86% 63,69% 18,33% 28,77% 93,99% 18,37% 1,00

BACA 28,67% 54,72% 76,15% 15,25% 20,03% 71,86% 25,55% 1,68

Banka Celje 24,52% 55,78% 59,83% 20,61% 34,45% 93,23% 19,97% 0,97

Banka Domžale 33,60% 50,68% 51,62% 35,23% 68,25% 98,18% 33,60% 0,95

Banka Koper 27,24% 57,41% 63,26% 24,03% 37,98% 90,75% 17,69% 0,74

Banka Zasavje 28,88% 55,25% 54,41% 30,13% 55,37% 101,54% 28,88% 0,96

DBS 46,88% 42,23% 54,73% 27,13% 49,57% 77,17% 43,08% 1,59

Factor banka 37,83% 54,69% 68,48% 6,21% 9,06% 79,86% 20,10% 3,24

Gorenjska banka 41,01% 40,01% 49,45% 24,18% 48,89% 80,91% 36,82% 1,52

Hypo banka 18,19% 74,88% 78,13% 9,83% 12,58% 95,84% 15,55% 1,58

Koroška banka 33,50% 43,05% 43,67% 32,06% 73,41% 98,60% 33,50% 1,05

NKBM 31,18% 54,58% 55,07% 26,48% 48,09% 99,11% 25,21% 0,95

NLB 29,74% 50,42% 54,76% 26,41% 48,22% 92,07% 21,91% 0,83

PBS 41,16% 34,79% 40,61% 39,66% 97,66% 85,66% 39,38% 0,99

Probanka 27,07% 64,07% 70,27% 10,47% 14,90% 91,18% 11,93% 1,14

RKBM 34,42% 56,00% 78,14% 12,10% 15,48% 71,67% 30,29% 2,50

SKB banka 18,10% 58,19% 64,31% 22,62% 35,18% 90,48% 17,36% 0,77

Volksbank 22,25% 63,70% 79,32% 11,33% 14,29% 80,31% 22,25% 1,96

SKUPAJ* 30,50% 53,91% 61,44% 21,78% 39,57% 88,47% 25,64% 1,36
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Uporaba kazalnikov ima številne prednosti in 
slabosti. Prednosti so predvsem enostavna 
uporaba in razlaga kazalnikov ter učinkovit 
pregled nad kazalniki. Slabost uporabe 
kazalnikov pa se kaže pri statični obravnavi 
likvidnosti in dejstvu, da je uporaba kazalnikov 
zgolj retrospektivna (Poorman, 2004, str. 47). 
Zato le uporaba kazalnikov ni zadovoljiv 
pokazatelj likvidnosti banke in njene 
likvidnostne perspektive. Še več, likvidnostni 
kazalniki so lahko zavajajoči, saj ne upoštevajo 
zadovoljivo denarnih tokov. Zato se naj tehnika 
indikatorjev za merjenje likvidnostnega 
tveganja uporablja le kot dopolnilna tehnika 
merjenja likvidnostnega tveganja, oziroma v 
primeru, ko nimamo na razpolago podatkov za 
ustreznejšo tehniko.  
 
Merjenje likvidnostne zaloge  
("Stock approach") 
Metoda merjenja likvidnostne zaloge se 
uporablja predvsem za merjenje operativne 
(dnevne) likvidnosti. Pri ugotavljanju dnevne 
neto likvidnostne pozicije se meri likvidnostni 
položaj banke s primerjavo dejanskih in 
potencialnih virov likvidnosti ter dejanske in 
potencialne porabe likvidnih sredstev.  
 
Merjenje likvidnostne zaloge daje pomembno 
informacijo o trenutni likvidnostni sposobnosti 
banke, ne more pa zagotoviti informacije o širši 
likvidnosti, ki izhaja iz projekcije vseh denarnih 
tokov. Za celovito upravljanje z likvidnostnim 
tveganjem potrebujemo tehniko merjenja, ki 
ugotavlja likvidnostno sposobnost skozi daljša 
obdobja denarnih tokov.  
 
Projekcija likvidnosti denarnih tokov 
Standardna metoda, ki se najpogosteje 
uporablja v bankah za nadzor in merjenje 
likvidnostnega tveganja, so likvidnostni razmiki, 
izračunani na podlagi analize denarnih tokov. Je 
najboljše orodje za merjenje, nadziranje in 
vrednotenje likvidnostih potreb in virov 
likvidnosti (Matz, 2005, str. 6-8). Zato morajo 
banke imeti podroben nadzor nad denarnimi 
tokovi. Na podlagi primerjave denarnih 
pritokov in denarnih odtokov ugotovimo 
likvidnostne razmike, ki predstavljajo 
izpostavljenost likvidnostnemu tveganju. Z 
njimi si pomagamo razumeti gibanje prihodnjih 
denarnih tokov, zato mnoge finančne institucije 
na ta način spremljajo in upravljajo dnevno 

likvidnost poslovanja. Ta pristop daje bankam 
učinkovit pripomoček za nadziranje in merjenje 
likvidnostnega tveganja ter vpogled v prihodnje 
potrebe po finančnih sredstvih in s tem 
napovedovanje bodočega potencialnega 
likvidnostnega tveganja.  
 
S pomočjo projekcije denarnih tokov je 
opredeljevanje neto potrebnih likvidnih 
sredstev precej enostavneje. Povečevanje 
negativnih razmikov je zanesljiv kazalnik 
naraščanja likvidnostnega tveganja banke, saj 
opozarja na povečan odliv depozitov ali pa na 
pretirano povečevanje odobrenih posojil.  
 
Razlikujemo lahko dve vrsti likvidnostnih 
razmikov: statični in dinamični. Statični 
likvidnostni razmik predstavlja razliko med 
znanimi denarnimi pritoki in odtoki, dinamični 
pa v projekcijo denarnih tokov vključuje tudi 
informacije o novih poslih iz poslovnih načrtov 
in poslovnih dogovorov ter lahko upoštevajo 
njihoe verjetnosti. 
 
Statična in dinamična projekcija  
denarnih tokov 
Analiziranje in primerjava pričakovanih 
denarnih tokov omogoča statično spremljanje 
potreb po likvidnih sredstvih. Statična 
projekcija predstavlja likvidnostno pozicijo na 
podlagi zapadlosti sklenjenih denarnih tokov. V 
izračunu likvidnostne lestvice je smiselno 
upoštevati tudi informacije o prihodnjih poslih 
(sklenjeni posli, neformalni dogovori). Ta 
dinamična komponenta, ki kombinira znane 
denarne tokove s pričakovanimi, lahko precej 
izboljša dejansko vrednost likvidnostne lestvice.  
Dinamična likvidnost predstavlja korekcijo 
statične, saj upošteva tudi informacije o 
prihodnjih poslih in je posledično različna od 
statične. Razlika med statično in dinamično 
likvidnostjo lahko pomeni izboljšanje napovedi 
in omogoča učinkovitejše upravljanje z 
likvidnostnim tveganjem. 
 
Dodatne informacije, ki jih upošteva dinamična 
projekcija so običajno: učinki iz poslovnih 
dogovorov, upoštevanje odbitkov ob nenadni 
prodaji premoženja (haircuts), verjetnosti 
(ne)stabilnosti vlog in potencialnih obveznosti 
banke, kjer se upošteva verjetnost, da se ponovi 
negativna situacija iz preteklosti. 
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Primer iz prakse 
 
SLIKA 1: Primer prikaza projekcije denarnih tokov  
Opomba: Podatki so prikriti in prilagojeni za objavo tako da je v predstavljen le koncept poročila. 

 
Slika 1 prikazuje primer prikaza 
projekcije denarnih tokov z 
uporabo orodja Microstrategy 
Dashboard, ki ga uporabljamo v 
Probanki za spremljanje 
likvidnostne pozicije in 
likvidnostnega tvaganja. Podatki 
so prikriti in prilagojeni za objavo 
tako da je v članku pojasnjen le 
koncept poročila. Na vrhu slike je 
osnovna projekcija likvidnosti 
denarnih tokov z izračunanimi 
posameznimi in kumulativnimi 
pozicijami po časovnih košaricah. 
V spodnjem levem delu slike so 
prikazani pričakovani prilivi po 
poslovnih enotah in glede na 

posamezni bonitetni razred, kar opredeljuje kvaliteto priliva. Na spodnji desni strani je poročilo o 
odlivih po posameznih strankah glede na izbrano časovno košarico.  
 
 
SLIKA 2: Primer analize likvidnostne lestvice glede na produkte, poslovne enote in komitente 
Opomba: Podatki so prikriti in prilagojeni za objavo tako da je v predstavljen le koncept poročila. 
 

Slika 2 prikazuje primer uporabe 
podatko iz izračuna likvidnostne 
lestvice z orodjem Microstrategy 
Dashboard. Na sliki je prikazanih 
5 poročil. Levo zgoraj je osnovna 
pozicija likvidnostne lestvice, 
desno zgoraj je prikazana »Heat 
mapa« strukture posameznih 
razredov likvidnostne lestvice, 
desno zgoraj so prikazani 
prilivi/odlivi po poslovnih enotah 
in časovnih košaricah, levo spodaj 
pa »cloud« po velikosti komitenta 
v izbrani poslovni enoti in časovni 
košarici. Levo v sredini so 

prikazani denarni tokovi po posameznih podrobnejših časovnih košaricah. 
 
3 SKLEP  
Namen merjenja likvidnostnega tveganja na 
podlagi prihodnjih denarnih tokov je napoved 
in ocena prihodnjih neto potreb po likvidnih 
sredstvih. Ker je pri napovedovanju prihodnjih 
denarnih tokov precej negotovosti, je potrebno 
uporabiti ustrezne statistične metode in 
opredeliti verjetnost, s katero lahko predvidimo 

obseg denarnih tokov. Za uspešno upravljanje z 
likvidnostnim tveganjem morajo banke 
vzpostaviti ustrezen informacijski sistem, 
zagotoviti tehnološko infrastrukturo in kadre, 
uporabiti pravilne metode za merjenje 
likvidnosti ter vzpostaviti učinkovit nadzor in 
kontrolo.  
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poročanje v  Probanki d.d. 
Zadnja leta je dejaven 
predvsem na področju 
razvoja managerskega 
informacijskega sistema in 
implementacije podatkovnih 
modelov za potrebe razvoja 

kontrolinga, poročanja regulatorjem in 
upravljanja s tveganji. 
 
 

 
  

VPRAŠAJTE STROKOVNJAKA 
 
Na vaša vprašanja bodo odgovarjali strokovnjaki s področja kontrolinga oziroma celovitega 
upravljanja poslovanja, poslovnega obveščanja (angl. Business Intelligence) ter računovodenja 
in revizije. 
 
Dragica Erčulj, svetovalka za kontroling in programski vodja Šole kontrolinga, vam bo 
odgovarjala na vprašanja s področja postavljanja strategije in sistema kontrolinga. 
 
Matej Petrovčič, svetovalec za BI in tehnološke rešitve, bo odgovarjal na vprašanja s področja 
poslovnega obveščanja, upravljanja in integracije podatkov ter podatkovnih skladišč. 
 
Silva Koritnik Rakela, pooblaščena revizorka, bo odgovarjala na vaša vprašanja  s področja 
računovodenja, revizije in letnih poročil.  
 
Špela Režun, pomočnica direktorice za področje organizacije procesov, kontrolinga in 
kakovosti v javnem zavodu VDC Zagorje ob Savi, vam bo svetovala glede kontrolinga v 
neprofitnih organizacijah. 
 
Vprašanja nam pošljite na e-naslov: info@crmt.com in zraven pripišite »Vprašanje za 
kontrolerjev glasnik«. Odgovore bomo objavili v naslednji številki.  
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Planiranje in spremljanje poslovanja družb v 
skupini je bistvenega pomena, zato je pomembno, 
da ima obvladujoča družba v skupini ustrezno 
informacijsko podporo in dober program, ki 
omogoča enostaven in hiter nadzor nad skupino. 
Pozavarovalnica Sava se je pred uvedbo Tagetika 
soočala s težavami kot so neustrezni in napačni 
podatki, odmiki od zastavljenih rokov in 
podobno, zato se je odločila temu narediti konec, 
in uvedla Tagetik. 

Pozavarovalnica Sava se je v letih 2006–2009 
razvila v skupino, ki danes šteje približno 1.400 
zaposlenih. Pozavarovalnica Sava je obvladujoča 
družba devetim zavarovalnicam na področju 
bivše Jugoslavije (Slovenija, Hrvaška, Srbija, 
Makedonija, Črna Gora, Kosovo). Z razvojem in 
rastjo skupine so nastale potrebe po lažjem in 
učinkovitejšem spremljanju poslovanja odvisnih 
družb, lažjem procesu konsolidacije ter 
poenotenem procesu planiranja. Pred 
implementacijo orodja Tagetik je Skupina Sava 
Re izvajala vse te procese s pomočjo Excelovih 
tabel. Zaradi ročnega izpolnjevanja teh tabel je 
pogosto prihajalo do odmikov od časovnic, ki jih 
je obvladujoča družba postavila za poročanje in 
planiranje, pa tudi do napak pri vnašanju 
podatkov v poročevalske tabele. Navedeno je 
vplivalo tudi na zamik priprave končnih poročil. 

Prvi korak za izboljšanje procesa poročanja in 
planiranja je bila odločitev o implementaciji 
enotnega računovodskega sistema (Navision) v 
vse družbe v skupini.  

 

Nadaljnji korak je bila odločitev za nakup 
programske opreme Tagetik, ki je omogočila 
povezavo med računovodskim sistemom družb 
v skupini in poročevalskimi tabelami, ki  

 

odločevalcem v obvladujoči družbi kot tudi v 
odvisnih družbah mesečno omogočajo 
spremljanje ključnih elementov poslovanja in 
zagotavljajo hitrejši in bolj učinkovit proces 
četrtletne konsolidacije. Pozavarovalnica Sava 
se je odločila za nakup dveh aplikacij, in sicer 
Planiranje (vključuje tudi mesečno poročanje) 
in Konsolidacijo. 

Po podpisu pogodbe s CRMT (implementator 
orodja Tagetik v Pozavarovalnici Sava) so se 
začele priprave na ta velik in zelo pomemben 
projekt v družbi. Vanj so bili vključeni predvsem 
zaposleni iz sektorjev računovodstva, financ in 
kontrolinga. Projekt je bil voden s strani 
kontrolinga obvladujoče družbe.  

Pozavarovalnica Sava je za ta namen prevzela 
sistem projektnega vodenja, ki ga uporablja 
CRMT. Ocenjujemo, da je za pravočasno 
implementacijo potrebno na projektu zagotoviti 
takšne ljudi, ki imajo največ interesa za 
implementacijo (ker jim bo to olajšalo delovni 
proces) ter dovolj operativnega znanja za 
izpeljavo, potrebujejo pa tudi dobro mero 
potrpljenja, saj je časovno projekt dolg. 

V letu 2011 se je v vseh družbah v Skupini Sava 
Re odvijala implementacija in konec leta 2011 
so vse družbe v skupini prvič izvedle proces 
planiranja v Tagetiku. Konsolidacija je bila v 
Tagetiku prvič izvedena za poslovanje v 
obdobju januar–september 2011, modul za 
mesečno poročanje pa smo začeli uporabljati z 
začetkom leta 2012. Okviren čas od začetka 
projekta do implementacije je bil 9 mesecev, čas 
dokončne uvedbe in odprave vseh napak, ki pri 
implementaciji in začetnem testiranju niso bile 
odkrite, pa ocenjujemo na dve leti. 

Zelo pomembna naloga pred začetkom uporabe 
Tagetika je organizacija izobraževanja vseh 
uporabnikov in administratorjev programa ter 
podrobna predstavitev delovanja le-tega. Za 
uporabnike je potrebno pripraviti tudi 
priročnik, s katerim si lahko uporabniki 
pomagajo pri izpolnjevanju tabel in pripravi 
poročil.  

Izpolnjevanje poročevalskih oziroma planskih 
tabel v Tagetiku je za uporabnika precej 
enostavno, saj so vse tabele narejene v Excelu in 
so enake oziroma zelo podobne tistim, ki so jih 
izpolnjevalci uporabljali pred uvedbo Tagetika.  

Planiranje in spremljanje poslovanja odvisnih družb v 
Pozavarovalnici Sava 
Špela Ferkolj, Pozavarovalnica Sava d.d. 
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Glede na to, da so podatki direktno povezani z 
računovodskim sistemom, je pravilnost 
podatkov veliko bolj zanesljiva. Uporabniki tako 
vsak mesec samo pregledajo podatke, ki so že v 
poročilih. Podatki, ki niso v računovodskem 

sistemu, se ročno vnesejo v tabele. Vsi podatki, 
ki so v poročilih (avtomatsko preneseni ali 
ročno vneseni), se vpišejo v bazo; iz nabora vseh 
podatkov v bazi, lahko naredimo različna 
poročila. Prednastavljena poročila precej 
skrajšajo čas zbiranja podatkov ter analizo le-
teh, s tem pa pripomorejo tudi h kvalitetnejšim 
poročilom. Tagetik omogoča tudi popolno 
podporo revizijskemu sledenju, kar pomeni, da 
administrator lahko v vsakem trenutku preveri 
kdo je vnašal, popravljal in potrjeval podatke. 

Tako v aplikaciji Planiranje kot v aplikaciji 
Konsolidacija lahko tisti uporabniki, ki imajo za 
to nastavljene pravice, sami oblikujejo tabele in 
poročila glede na svoje potrebe ter potrebe 
notranjih in zunanjih uporabnikov. V 
Pozavarovalnici Sava imajo v aplikaciji 
Planiranje te pravice nekateri uporabniki v 
sektorju za kontroling, v aplikaciji Konsolidacija 
pa nekateri uporabniki v računovodskem 
sektorju obvladujoče družbe. Ker so vsi podatki 
že shranjeni v bazi in zapisani na točno 
določenih kontih, se lahko s pripravo ustreznih 
matrik iz Tagetika zelo hitro dobi tabele in 
preglede, ki so v določenem trenutku potrebni. 
Tako se lahko na primer med seboj primerjajo 
podatki v različnih časovnih obdobjih 
(primerjava preteklih, sedanjih in planskih 
podatkov), izračunava različne kazalnike, 
indekse rasti in podobno. Prav tako se lahko s 
pomočjo vnosa tečajev različnih valut in 
konverzij dobi v vsakem trenutku podatke v 
valuti, ki nas zanimajo. Skratka, aplikacija za 
inovativne uporabnike omogoča neomejene 
možnosti za pripravo različnih tabel in poročil. 

Pozavarovalnica Sava poleg že omenjenih dveh 
aplikacij (Planiranje in Konsolidacija) uporablja 
še CDM - Collaborative Disclosure Management, 

orodje za pripravo medletnih in letnih poročil 
(dodatek v Wordu). Podatki v dokumentu so 
povezani s Tagetikom, zato je manjša verjetnost, 
da pride do tega, da bi se v dokumentu pojavili 
napačni podatki. Tudi v primeru popravljanja 
podatkov v Tagetiku, so popravki v dokumentu 
vidni takoj, ko osvežimo dokument. Prednost 
CDM-ja je tudi v tem, da skrbnik celotnega 
dokumenta določi obliko dokumenta in katere 
dele dokumenta lahko določen pripravljavec 
ureja. S tem je omogočeno, da lahko poročilo 
piše več pripravljavcev hkrati. Neposredna 
povezava medletnega dokumenta z 
računovodskimi podatki prispeva k hitrejšemu 
in kvalitetnejšemu dokumentu.  

 

Poleg povezave na računovodski sistem bo 
Pozavarovalnica Sava Tagetik nadalje 
povezovala z bazami podatkov, ki bodo v sistem 
poročanja vnesle še druge kategorije (ki niso 
računovodske narave – npr. število polic), s 
čemer bo izpopolnjevala poročevalski sistem v 
skupini. Tagetik bo v prihodnje omogočal tudi 
podporo zahtevam Solventnosti II, največ pa bo 
pripomogel k upoštevanju zahtev tretjega 
stebra (poročanje). 

Največji del težav na projektu je izviral iz 
potrebnih uskladitev kontnih načrtov 
obvladujoče družbe (kontnega načrta skupine) 
in lokalnih kontnih načrtov. Družbam, ki bi se 
odločile za implementacijo takega orodja 
priporočamo, da temu posvetijo dovolj časa že 
pred pričetkom implementacije takšnega 
orodja. 

Pozavarovalnica Sava se zaveda, da le redna 
uporaba takšnega programa pripelje do novih 
idej za nadgradnjo in izboljšanje le tega, 
ocenjujemo pa, da je za obvladovanje večjih 
skupin takšno ali podobno orodje potrebno. 

Opomba: Vsebina članka je bila predstavljena v 
Portorožu na 12. Kontroling konferenci, oktobra 2012 
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O avtorju

Špela Ferkolj je strokovna sodelavka v sektorju 
Kontroling, Pozavarovalnici Sava. Ukvarja se 
predvsem z analizo poslovanja Pozavarovalnice 
Sava in vseh ostalih odvisnih  
 

družb v skupini Sava Re, sodeluje 
tudi pri pripravi poslovnih poročil 
ter letnem in strateškem 
planiranju.  

 
 
 

  

http://www.crmt.com/si/3/386/Tagetik
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Imam problem za vašo rešitev 
Sodobni managerski koncepti nam ponujajo vrsto 
tehnik, orodij in metodologij za uspešno in 
učinkovito poslovanje. Vsako podjetje ima 
zastavljen cilj, izoblikovano strategijo, poznajo 
svoje prednosti in omejitve, zavedajo se tveganj… 
Pa kljub temu ne dosegajo želenih rezultatov. Kaj 
je šlo narobe?  

Kljub tem, da imajo jasno zastavljene strateške 
cilje, se zavedajo informacijske dobe, so primerno 
tehnološko opremljena ter skrbijo za svoje 
informacijske vire, se pojavljajo težave z 
zagotavljanjem informacij, nudenju zadostne 
podpore ali upoštevanju uporabnikov. 

Visoko razvito informacijsko okolje nam 
omogoča uporabo informacij praktično "na klik", 
današnja tehnologija ne predstavlja težav pri 
zagotavljanju in dostavi podatkov, nabor 
finančnih kazalcev je izdelan do potankosti in 
vendar si včasih priznamo: "Tega pa nismo 
vedeli." Napredni uporabniki so vešči dela z 
informacijskimi orodji, računalniška pismenost je 
imperativ današnjega časa. Ko prekrižamo 
poglede s teh treh zornih kotov lahko zaznamo, 
da navsezadnje ne gledamo istih stvari, da 
beležimo zadeve, ki jih nihče ne potrebuje, da 
zahtevamo stvari, ki niso dostopne ali da ne 
prepoznamo tega kar res potrebujemo. Ta pojav, 
znan kot informacijska vrzel, se pojavi ob 
neusklajenem delovanju gradnikov 
informacijskega procesa. 
 
Vsako podjetje s svojim poslovanjem teži k 
izvajanju strategije in uresničevanju 
zastavljenih strateških ciljev, jasna strategija pa 
postavi smernice za poslovanje. Management z 
ukrepi in odločitvami zasleduje optimalno 
poslovanje in doseganje zadanih strateških 
ciljev.  
 
Za uspešno izvajanje strategije so potrebne 
odločitvene informacije, ki jih management dobi 
bodisi zunaj podjetja, bodisi znotraj. S samim 
poslovanjem se ustvarjajo podatki in 
informacije, ki so vir za odločanje oz. so vir v 
odločitvenem procesu. Pravilno zasnovan 
sistem merjenja uspešnosti in učinkovitosti 
poslovanja z vrednostmi, ki jih zagotovi, odraža 
sliko o poslovanju podjetja. Da bi torej dosegli  
 

 

želene cilje na način kot ga določa strategija, je 
potrebno poznati strateške cilje in vedeti kje se 
podjetje trenutno nahaja z vidika uspešnosti in 
učinkovitosti poslovanja. 

Za jasen pregled poslovanja podjetja potrebuje 
management fokusirane poglede na posamezne 
segmente. Management podjetja potrebuje 
informacije, ki zagotavljajo jasno in natančno 
predstavitev doseganja strateških ciljev 
(Eckerson, 2006, str. 4).  

Obstaja nešteto kazalcev in poročil s pomočjo 
katerih lahko dobimo sliko o poslovanju. Prav 
tako tehnologija danes ne predstavlja večjih 
težav pri zagotavljanju informacij in ustvarjanju 
poročil, vendar se na tem mestu postavlja 
vprašanje ali sploh imamo prave in ustrezne 
informacije za reševanje konkretnega problema. 
Merjenje uspešnosti in učinkovitosti samo po 
sebi ne predstavlja vsebinskega problema pri 
odločanju, problem se pojavi pri posledicah 
odločitvenega procesa, saj na osnovi vrednosti, 
ki jih ponudi sistem za merjenje uspešnosti in 
učinkovitosti sprejmemo ukrepe. Ali je 
management izbral pravi ukrep? Ali je imel na 
voljo dovolj in prave informacije? Ali vemo 
katere informacije potrebujemo za reševanje 
konkretnega problema? Ali vemo katere 
informacije naš sistem spremljanja uspešnosti 
in učinkovitosti sploh premore oz. ponuja? Ali 
zahtevamo prave informacije? Ali vemo kateri 
kazalci uspešnosti in učinkovitosti so ključni? 

Izhodišče za izbiro posameznih ključnih 
kazalnikov uspeha (angl. key performance 
indicators, KPI) za potrebe poročil so tisti 
kazalci, ki jih uporablja vodstvo oz. najvišji 
management za odločanje in spremljanje 
uspešnosti in učinkovitosti poslovanja. 
Najpogosteje so to v praksi finančni kazalci, 
kljub temu, da je strategija naravnana v npr. 
zadovoljstvo kupcev ali izgradnjo kadrov. 
Razlog za zgolj delno razvit nabor kazalcev je v 
nepoznavanju strateških ciljev, njihovo 
doseganje se ne spremlja ali pa so obravnavani 
na nižjih nivojih. V takšnih primerih je 
vzpostavitev celovitega sistema merjenja 
uspešnosti in učinkovitosti nujen (Cronin, 2007, 
str. 30). 

 

Izzivi premagovanja informacijske vrzeli 
Matej Krnc, certificirani kontroler in preizkušeni revizor IS, CISA 
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Zagotoviti kredibilne informacije torej ostaja 
izziv managementa zaradi izbiranja ustreznih 
ukrepov. Ugotavljanje ’pravega’, resničnega 
stanja je naslednji problem, saj velikokrat 
delamo pod predpostavko, da poročila 
izkazujejo realno stanje ter da zajemajo vse 
ključne podatke, ki jih lahko dobimo v zvezi s 
konkretnim primerom. 

Že samo vzpostavljanje sistema managementa 
kazalcev uspešnosti in učinkovitosti (angl. 
enterprise metrics management) zahteva 
poznavanje informacijskih potreb in 
odločitvenih problemov. Ključni kazalniki 
uspeha (angl. key performance indicators - KPI) 
so kazalci, ki omogočajo hiter pregled 
poslovanja. Pogosto jih uporablja predvsem 
vodstvo podjetja ter so v veliki meri povod za 
določene podrobnejše analize ali pa tudi ukrepe 
(Parmenter, 2007, str. 14). 

Pri vsem tem zagotavljanju informacij ter ob 
današnji tehnologiji pogosto največji problem 
predstavlja informacijski proces. Nemalokrat se 
zgodi, da se management vrti v začaranem 
krogu, saj glavni vir informacij predstavljajo 
standardizirana, ustaljena poročila, ki zajemajo 
podatke o preteklem poslovanju, npr. 
knjigovodski podatki, ki so zabeleženi po 
evidentiranju poslovnih dogodkov in 
potrjevanju listin; takšno poročilo pa je osnova 
za odločanje na vseh nivojih podjetja. Neželeni 
odmiki od načrtovanega izvajanja strategije na 
teh poročilih povejo zgolj, kakšen je bil obseg 
nedoseganja ciljev v preteklosti. Tudi če iščemo 
vzroke za takšna odstopanja ali anomalije, 
bomo prišli do vzrokov za pretekla odstopanja. 
Pri tem pa poleg vsega ni nujno, da vsebina in 
oblika poročila ustreza informacijskim 
potrebam za reševanje določenega problema in 
da izkoriščamo vse možnosti, ki jih naš sistem 
ponuja. 

Pravilno spremljanje poslovanja in merjenje 
uspešnosti in učinkovitosti lahko podjetju 
omogoči premostiti vrzel med planirano in 
dejansko uspešnostjo, maksimizira 
učinkovitost, omogoča uspešno planiranje, 
omogoča upravljanje s prostimi zmožnostmi, 
ugotovi pomanjkljivosti in pripomore k 
doseganju strateških ciljev (Corcoran, 2005, str. 
64). 
Poleg vsega naštetega je časovni razpon med 
samim dogodkom in  zaznavo določenega stanja 
zelo vprašljiv. Sistem, ki ne zazna nepravilnosti, 
ne samo, da dopušča napačno delovanje v tem 
časovnem razponu, ampak tudi dopušča izgubo 
priložnosti še preden jih lahko zaznamo (Haftl, 

2007, str. 31). Postavlja se torej vprašanje 
primernosti kazalcev glede na vsebino vključno 
z omejitvami v informacijskem procesu. 

Današnja tehnologija omogoča pregled kazalcev 
v realnem času (angl. Real-Time Data). To 
pomeni, da je vrednost, ki nam jo določen 
kazalec ponudi aktualna. Vendar nekatere 
podatke ni najbolj smiselno ali poceni 
transformirati v kazalce v realnem času, zaradi 
tega v praksi prihaja do časovnih zamikov. 
Watson (2006, str. 8) trdi, da morajo biti 
podatki, torej vsebina, ki jo merijo kazalci, v 
skladu s časovnimi zahtevami informacijske 
potrebe. Informacija in kazalec morata torej 
delovati ne v smislu realnega časa, ampak z 
vidika pravega časa (angl. Right Time). Vrednost 
informacije v času pada, posledica tega je tudi 
težnja k informacijam v realnem času.  

Zaradi vsega naštetega je časovna komponenta 
pri managementu učinkovitosti in uspešnosti 
eden ključnih dejavnikov, ki lahko vpliva na 
kakovost rezultata. Pri tem lahko zasledimo 
časovni zamik zaradi beleženja podatkov, zaradi 
obdelave podatkov in zaradi sprejemanja 
odločitev. Skupni časovni zamik je vzrok za 
izgubo vrednosti informacije (Watson et. al., 
2006, str. 9). 

Kakovost podatkov je naslednji segment vplivov 
na popačenje kazalcev. Z vidika kakovosti pa 
izvira tudi sam nabor kazalcev, ki jih uporabimo 
pri managementu uspešnosti in učinkovitosti 
poslovanja. Viri podatkov ter njihova umestitev 
v kontekst vsebine so ključna stvar z vidika 
kakovosti. Poleg tega pa je potrebno izbrati 
kriterije in kazalce, jim določiti mejne vrednosti 
ter informacijski proces prilagoditi konkretnim 
zahtevam. Z analizo problema definiramo 
kazalce, z izborom kazalcev te omejimo na 
relevantne za konkreten primer ter hkrati 
proučimo vire informacij. 

V težnji zasledovanja strateških ciljev se lahko 
pogosto srečamo s problemom nepoznavanja 
ciljev. Napačno ali slabo razumljeni strateški 
cilji so lahko vir napačnih odločitev ne glede na 
vrednosti kazalcev sistema managementa 
uspešnosti in učinkovitosti poslovanja. 

Pri merjenju uspešnosti in učinkovitosti 
poslovanja je potrebno poznati tudi vsebinsko 
ustreznost kazalcev ali poročil, ki jih 
management uporablja kot vir odločitvenih 
informacij. Nadalje je sistem merjenja lahko 
veliko vprašanje z vidika managementa 
uspešnosti in učinkovitosti. Tehnična rešitev 
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oblikovanja kazalcev in naprej vizualizacija 
kazalca do uporabnika predstavlja sestavni del 
odločitvene informacije. Ravno tako tehnične 
zmožnosti merjenja in zapletenosti postopkov 
pri izdelavi poročil nosijo velik delež pri 
odločanju. Poleg vsega pa se postavlja tudi 
vprašanje kakovosti podatkov, ki jih merimo. Še 
tako dobro oblikovani kazalci in tehnična 
rešitev ne moreta prispevati toliko k sistemu 
merjenja, kot lahko izgubimo z nekakovostnimi 
podatki. Viri podatkov morajo biti zanesljivi in 
uporabniki morajo vedeti kaj točno je vir 
podatkov. 

Pri odločitvenem procesu lahko napačna 
interpretacija kazalca pomeni tudi napačno 
odločitev. Interpretacija mora zadostiti težnjam 
doseganja strateških ciljev. Ne glede na samo 
vrednost kazalca ali njegovo ugodnost mora biti 
v odločitvenem procesu interpretacija usklajena 
z namenom doseganja strateških ciljev. 

Vsak vpliv, ki povzroči odmik od zastavljenega 
cilja v kateremkoli segmentu managementa 
uspešnosti in učinkovitosti poslovanja lahko 
negativno vpliva na odločitev. Torej skupek teh 
vplivov predstavlja informacijsko vrzel. Vsak 
element informacijske vrzeli lahko povzroči 
odmik od želenega stanja ali približevanja 
strateškemu cilju. Z ugotavljanjem 
informacijske vrzeli lahko navsezadnje 
ugotovimo možnost odmika ali nedoseganja 
cilja. 

Slika 1: Prikaz informacijske vrzeli 

 
Vir: Gartz, 2004, str. 64 

Informacijsko vrzel bi torej lahko označili kot 
neusklajenost informacijskega sistema, njegovih 
uporabnikov ter poslovnega procesa v katerem 
deluje. Nezadostno zagotavljanje informacij, 
neučinkovite informacijske potrebe ter 
neprepoznane informacijske potrebe 
povzročajo pojav informacijske vrzeli kar 
omogoči odmik od ciljnega stanja. 

Zaradi problemov, ki jih s seboj prinaša 
management uspešnosti in učinkovitosti 
poslovanja, je povsem smiselno proučiti tudi 
negativne vplive v informacijskem procesu. 
Neznani vplivi pri odločitvah ne bi smeli biti 
prepuščeni stihiji, ampak se jih da predvideti že 
v prejšnjih fazah; tako njihov obstoj kot tudi 
obseg. Z upoštevanjem informacijske vrzeli 
lahko kazalci v sistemu managementa 
uspešnosti in učinkovitosti poslovanja privedejo 
do drugačnih odločitev. 
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Opomba: Vsebina članka je bila predstavljena v 
Portorožu na 12. Kontroling konferenci, oktobra 2012 

 

O  avtorju 

Matej Krnc je od 1.11.2012 
zaposlen kot samostojni 
strokovni sodelavec v družbi 
Krka d.d., v službi za razvoj 
poslovne informatike.  

Ko je nastopil na konferenci, je 
bil zaposlen v podjetju CGP kot vodja službe za 
plan, analize in kontroling. Zadolžen je bil za 
delovanje poročilnega sistema, analitičnih 
rešitev ter za razvoj informacijske podpore na 
segmentih celotne podpore poslovanja.  
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Menedžment in vse večja zahtevnost 
obvladovanja proizvodnih in upravljavskih 
procesov dandanes zahtevajo veliko znanja in 
spretnosti, kot smo bili vajeni. Ni dovolj, da 
imamo vizijo, da poznamo načine, kako uspeti, 
vse bolj se srečujemo s temo razumevanja 
človeškega obnašanja in z vprašanjem, kaj 
motivira ljudi. Današnja pričakovanja in navade 
se od tistih, s katerimi smo se naučili živeti in 
dosegati uspehe pred borim desetletjem ali 
dvema, bistveno razlikujejo. Tekmovalnost v 
današnjem poslovnem svetu je napredovala do te 
mere, da "biti hitrejši, močnejši ali glasnejši" ali 
pa tudi "biti drugačen, ponuditi nekaj novega" ni 
več dovolj. Pri iskanju tistega odločilnega jezička 
na poti do uspeha si podjetniki po svetu izmišljajo 
najrazličnejše poti in prijeme, trend pa se vedno 
bolj nagiba k študiju uporabi notranjih 
človekovih potencialov, torej njegovih lastnosti, 
zmožnosti in rezerv. Da na tej poti vse 
pomembnejšo vlogo igra astrologija, ni zaradi 
njenih možnosti niti najmanj čudno.  
 
Ne poenostavljajmo! 
Pred leti smo lahko v našem tisku prebrali 
novičko, da avstrijske zavarovalnice drugače 
obravnavajo lastnike osebnih avtomobilov 
živordeče barve, češ da je bilo statistično 
ugotovljeno, da povzročajo več nesreč in so 
zaradi tega zavarovalni posli z njimi povezani z 
večjim tveganjem. Na drugem koncu sveta, v 
Avstraliji, je že leta 2001 časopis The Courier-
Mail poročal, da so "rojeni v znamenju Dvojčkov 
med vsemi najbolj nagnjeni k prometnim 
nesrečam". Podjetje Suncorp Metway je namreč 
izdelalo raziskavo, v katero je vključilo kar 
160.000 zavarovalniških zahtev, izhajajočih iz 
prometnih nesreč. Dvojčkom po tej raziskavi 
sledijo Biki in Ribe, najmanj nesreč med vsemi 
pa povzročajo Kozorogi.  
 
Takšne raziskave astrologiji ne koristijo, ravno 
nasprotno. Navajajo namreč na prepričanje, da 
je svetovno populacijo mogoče razvrstiti v 
dvanajst predalov in na tej osnovi potegniti 
določene informacije in konsekvence, kar pa ne 
drži vode. Astrologija namreč vsebuje še veliko 
orodij in zornih kotov, ki skupaj, torej z zelo 
kompleksnim pristopom, pojasni, zakaj je lahko 
vsakdo izmed nas unikum, osebek zase. Če ne bi 
bilo tako, potem zgodovina ne bi pisala 
zanimivih dejstev, da so na primer ne le antični  
 

 
vladarji, ampak tudi državniki 20. stoletja kot na 
primer Hitler, ruski predsedniki v Kremlju, 
Reagan in drugi, pogosto uporabljali astrologijo 
kot dodatni informacijski sistem. Prav tako je 
presenetljivo – čeprav ne kaj dosti publicirano – 
dejstvo, da imajo v svojih kadrovskih ekipah že 
dolga desetletja redno zaposlene svetovalce, ki 
delajo na področju astrologije, mnoge velike 
svetovne korporacije.  
 
Včerajšnje orodje v današnjem času 
Astrologija je - sprva nedeljiva z astronomijo – 
nekdaj pomenila predvsem raziskovalno 
dejavnost prastarih opazovalcev narave, 
predvsem neba, kasneje pa se je razvila ne le v 
znanost, ampak za veliko stoletij celo v 
univerzitetni predmet, saj je kot edina tedanja 
veja znanosti povezovala dve dimenziji, čas in 
prostor. Dvajseto stoletje jo je vzporedno s 
prodorom sprva medijev in kasneje informatike 
spet uveljavilo v vsej širini. V zadnjem času se 
tako astrologija uveljavlja na področjih, kjer 
pred tem ni bilo mogoče niti pomisliti nanjo, na 
primer na medicinskem, političnem, fiskalnem 
in kadrovskem področju.  
 
Da se lahko uveljavila v vsej meri, je moral priti 
ustrezni čas. Moderni čas je s svojim vedno bolj 
stresnim načinom življenja, novimi zahtevami 
do posameznika in okolja prinesel nove travme, 
na primer iskanje lastnega jaza, svojega mesta v 
svetu in bodočnosti, ki je bolj problematična kot 
kdajkoli. V času špekulacij, velikih medijskih 
prevar in prave poplave informacij z vseh strani 
je astrologija postala ena od možnosti dobiti 
trezen in uporaben odgovor na marsikatero 
vprašanje. Vprašanje pa ni le 'Kdaj se bom 
selila?', 'Zakaj se to ali ono dogaja ravno meni?' 
ali denimo 'Ali naj študiram medicino ali pravo?', 
temveč tudi 'Ali naj vložim delnice v korporacijo 
Sončnica?' in 'Ali naj zaposlim tega diplomanta?'  
 
Kadrovanje in zvezde 
Prav pri zaposlovanju oziroma izbiri kandidatov 
se astrologija vedno znova izkazuje kot zelo 
zanesljiv sopotnik. Dandanes poznamo mnoga 
sofisticirana orodja, vprašalnike, zapletene 
računalniške programe in druge pripomočke, s 
katerimi lahko v kar se da veliki meri 
ugotovimo, ali določeni kandidat ustreza našim 
zahtevam, pa se še vedno zgodi, da po sprejemu  
 
 

Karakter člana tima kot kritični dejavnik uspeha  
Bern Jurečič, Astrološko društvo Slovenija 
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ne doseže pričakovanih rezultatov. Tudi zato se 
še danes dogaja, da je kandidat sprejet zaradi 
(nelogičnega in nič kaj metodičnega) občutka, 
"nosu" kadrovika. Nenazadnje se iz podobnega 
razloga – ob sočasni vse večji težnji po varnosti 
in varnih rešitvah – "dogaja" kadrovanje po 
zvezah in poznanstvih ali pa celo znotraj 
sorodstvenih povezav, nekako po spontanem 
načelu "če ga poznam ali če mi zanj jamči nekdo, 
ki mu zaupam, potem bo menda pravi".  
 
Nič bolj (ne)zanesljiva ni astrologija. Trditi, da 
je astrologija najboljši in nezmotljivi 
pripomoček pri kadrovanju, je absurd. Daje 
namreč le zelo uporabne informacije, ki so nam 
pravilno uporabljene lahko v veliko pomoč pri 
odločanju. Če torej zavržemo zakoreninjene 
predsodke in iz njenega arzenala potegnemo 
tisto najboljše, potem lahko ugotovimo, kdo je 
tisti, ki je najprimernejši za vodjo, tisti, ki bo 
potegnil v "slabih časih", tisti, ki je najmočnejši, 
ko je pritisnjen ob steno, tisti, ki več govori kot 
naredi, ali tisti, ki bo pravočasno poskrbel za vse 
malenkosti, ki so potrebne za uspeh naloge, 
projekta, podjetja ali katerekoli interesne 
skupine.  
 
Prav tako lahko spoznamo tudi možnosti 
razvoja tako vsakega posameznika kot tudi 
družbe, korporacije v celoti, prave trenutke za 
otvoritev podjetja, lansiranje proizvoda ali pa 
začetek pogajanj. Astrologija nam tako – v 
skladu z načelom "Vse je nekje zapisano!" - 
omogoča opisati posamezne ključne trenutke, 
opazovati trend rasti vrednosti delnic in 
kombinirati različne podatke ter tako priti do 
zadovoljivega odgovora.  
 
Astrologija torej ni nekakšen odvečen ali 
škodljiv relikt iz temačne in mistične 
preteklosti, ampak zelo uporabno in 
kompleksno orodje moderne dobe, uporabno na 

različnih področjih, ki v primeru, da jo 
uporabimo trezno, studiozno in odgovorno, 
lahko z dosežki preseneti še tako skeptičnega 
uporabnika ali naročnika. Enako pa lahko v 
rokah nevestnega astrologa postane 
neuporabna in posmeha vredna dejavnost. Kar 
je seveda ne loči ne od medicine ne kmetijstva 
in politike. Vsi smo zmotljivi in vsi imamo vse 
možnosti. Astrologija pa je orodje, ki govori 
prav o tem. O možnostih. 
 
Opomba:  
Vsebina članka je bila predstavljena v Portorožu na 
12. Kontroling konferenci, oktobra 2012 
 

 
O avtorju 

Bern Jurečič je poklicni 
slovenski astrolog, publicist in 
avtor, z več kot dvajsetletnimi 
izkušnjami, imetnik 
mednarodno veljavnega 
astrološkega certifikata ISAR 
CAP.  Je predsednik 
Astrološkega društva Slovenije, 

sodeluje pri ustvarjanju revije Karma plus, piše 
članke, predava po Sloveniji in tujini.   
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JANUAR 
24.01.2013 One page only – poročanje za management, Mhotel, Ljubljana 
29.01.2013 Prvi koraki v kontrolingu,  Mhotel, Ljubljana 
 
Več informacij: Koledar izobraževanj   
 

 

 

P.S.: Vpis v Šolo kontrolinga je modra odločitev! 

KOLEDAR DOGODKOV za vaš rokovnik 

http://www.crmt.com/si/7/2036/One-Page-Only-%E2%80%93-porocanje-za-management
http://www.crmt.com/si/7/2037/Prvi-koraki-v-kontrolingu
http://www.crmt.com/si/3/365/Koledar-izobrazevanj
http://www.crmt.com/si/7/2027/Sola-kontrolinga-%28Modul-1---4%29
http://www.crmt.com/si/7/2027/Sola-kontrolinga-(Modul-1---4)
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Internationaler Controller Verein e.V (ICV) je mednarodno združenje kontrolerjev, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1975 v Nemčiji, nato pa se je hitro razširilo po vsej Evropi in danes šteje že preko 
6300 članov. V združenju sodelujejo in delujejo ljudje, ki jih to področje zanima, širijo idejo in uporabo 
kontrolinga, izmenjujejo izkušnje in nadgrajujejo svoje competence >> www.controllerverein.com  
 
Tudi v Sloveniji deluje društvo ICV Slovenija. Pridružite se nam! 
Informacije: Dragica Erčulj, vodja ICV Slovenija, dragica.erculj@crmt.com 

A 
 Analiza točke preloma (Break Even Analyse, Break even analysis) 

Točka preloma (kritična točka gospodarnosti, prag donosnosti) predstavlja tisto prodajno 
količino, s katero prehaja podjetje v področje dobička. Do dosega točke preloma so vsi 
prispevki za kritje namenjeni pokritju vseh nastalih splošnih (strukturnih) stroškov. Šele 
po prehodu prek točke preloma (praga donosnosti) nastane kumulativni presežek 
prihodkov od prodaje nad celotnimi stroški. Točko preloma lahko dosežemo v treh 
stopnjah (etapah): 
 
Denarna točka preloma Prihodki od prodaje pokrijejo vse proporcionalne stroške in vse 

na likvidnost vplivajoče splošne (strukturne) stroške 
Točka preloma za 
ohranitev substance 

Prihodki od prodaje pokrijejo tudi stroške kalkulativne 
amortizacije 

Ciljna točka preloma Prihodki od prodaje pokrijejo vse stroške in predračunan dobiček 

 

 Analiza uporabnosti (Nutzwertanalyse, Cost benefit analysis) 

Analiza uporabnosti je postopek večdimenzionalnega vrednotenja variant. Omogoča tako 
kvalitativno kot institucionalno ovrednotenje prednosti in slabosti nekega projekta. 
Ponavadi se izvaja v sedmih korakih: 

1. Jasno določiti cilj odločitve 
2. Določiti obvezne zahteve 
3. Določiti kriterije za izbiro 
4. Določiti težo izbirnim kriterijem 
5. Izdelati variante 
6. Ovrednotiti variante 
7. Izbrati najboljšo varianto 
 

KONTROLERJEV SLOVAR 
Slovar ekonomskih izrazov z izčrpnimi pojasnili 

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

uporabljenih metod in orodij.  
 

 

http://www.controllerverein.com/
mailto:dragica.erculj@crmt.com
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Kaj imata skupnega pilates in kontroling? 
Izumitelj pilatesa Joseph Hubertus Pilates, Nemec grškega rodu, je svoj prvi studio za vadbo in 
krepitev telesa poimenoval Controlling oz. kasneje Contrology. Prepričan je bil, da je za učinkovito 
vadbo potrebna in pomembna popolna kontrola telesa in duha med gibanjem. Že v mladosti je razvil 
številne vaje in tehnike, da bi pregnal svojo bolezensko občutljivost. 
 
Pilates je vadbeni sistem, ki gradi notranje mišično ravnotežje, razvija telesno gibljivost in moč, 
oblikuje telo ter preprečuje bolečine v hrbtenici, medenici in ramenskem obroču. (Vir: Revija Zdravi in 
fit). Tudi pri vzpostavljanju kontrolinga gre za sistem, kjer si postavimo in uresničujemo cilje z 
namenom izboljšati vitalnost organizacije. Pa ne le kratkoročno, ampak dolgoročno, zato tudi 
vzpostavljeni sistem kontrolinga postane »pravo« in zanesljivo orodje vodenja takrat, ko vodstvo in 
zaposleni osvojijo filozofijo kontrolinga in sistem sprejmejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZANIMIVOSTI  

 

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

Kontrolerjev glasnik je brezplac na strokovna publikacija, ki jo izdaja CRMT d.o.o., 
Ljubljana, vodilno podjetje za uvajanje res itev s podaroc ja upravljanja poslovanja, 
kontrolinga, poslovne inteligence, upravljanja matic nih podatkov, podatkovnih skladis c  in 
integracije podatkov, organizator S ole kontrolinga in drugih izobraz evanj za uc inkovitejs e 
vodenje in kontroling.  
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Vaše mnenje šteje! 
Vaše mnenje bomo nagradili! 

 
ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
 

Nagrada 
 

 
 
 

mailto:info@crmt.com
mailto:info@crmt.com
http://www.crmt.com/
http://crmt.polldaddy.com/s/glasnik
http://crmt.polldaddy.com/s/glasnik

