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Spoštovani

 

Ali je mogoče, da za uspeh neke družbe ali organizacije velja nekakšen univerzalen princip uspešnosti? 
Morda. Po metodi Ichaka Adizesa je možno uspeh katere koli družbe predvideti na osnovi enostavne 
matematične formule. Sliši se preprosto in tudi v resnici deluje. 

In pri tem ne smemo zanemariti odnosov v podjetju, pomemben faktor formule so. Za uspeh podjetja 
so ključni dobri notranji odnosi, kar je pokazala tudi lanska raziskava Zlata nit. V raziskavi je 
dokazano, da dobri notranji odnosi lahko več kot podvojijo dobiček in celo podeveterijo dodano 
vrednost. Dobri notranji odnosi pa temeljijo na zaupanju in spoštovanju ljudi znotraj podjetja. In tega 
se v podjetjih zaveda tudi management, saj postaja upravljanje s človeškimi viri (HRM) najbolj 
dinamičen organizacijski proces, v katerem je še posebej v teh kriznih časih opaziti največjo stopnjo 
sprememb, tako pri zaposlovanju in izgradnji kariere kot tudi pri izobraževanju. In pomembni sta 
stopnja ter hitrost prilagajanja na spremembe. Saj, kot boste brali v tej številki Kontrolerjevega 
glasnika, v poslu ne gre za ugibanje ali napovedovanje prihodnosti, pač pa za premišljene in 
organizirane aktivnosti vodstva in kontrolerjev v smislu pravočasne pripravljenosti na (vedno bolj 
nepredvidlivo) prihodnost.  
 
Prijetno branje vam želim,  
Dragica Erčulj 
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V poslu ne gre za napovedovanje prihodnosti, 
ampak za to, da smo na prihodnost pripravljeni, 
je eno od sporočil 12. Kontroling konference, 
Portorož, oktober 2013. Pri tem je treba paziti, 
da ostaja kompleksnost poslovanja za vodstvo 
obvladljiva.  
 
Gospodarska negotovost vedno močno oteži 
načrtovanje poslovanja in vpliva na bolj 
usmerjeno razmišljanje. Podjetja načrtujejo zelo 
previdno, saj je težko napovedati, kako se bo 
gospodarstvo razvijalo. Zato je velik poudarek 
na stroškovni učinkovitosti in usmerjeni rasti 
poslovanja. Gospodarska kriza in nihanja v 
poslovanju silijo managerje v premišljeno 
načrtovanje leta 2013, ki se kaže v: 
• premišljenem načrtovanju portfelja izdelkov, 
proizvodnje in upravljanja obratnega kapitala, 
• prizadevanju za optimizacijo proizvodov, 
zmanjšanju produktnih stroškov in 
prednostnem prepoznavanju priložnosti za rast, 
• nekakšni ohromitvi poslovanja, kajti različna 
stališča o gospodarski krizi in krizi evra v 
podjetju ovirajo razvoj kriznih scenarijev 
oziroma načrtov za poslovanje v negotovih 
razmerah. 
 
Seveda obstajajo razlike med panogami. 
Kemijska in farmacevtska industrija, v katerih si 
tudi v letu 2013 obetajo dobre razmere, se 
usmerjata v inovacije procesov, optimizacijo 
izdelkov in boljše upravljanje svoje razvojne 
mreže. Drugače je v avtomobilski industriji, kjer 
pričakujejo upad prodaje ali le zmerno rast. 
Zato bodo verjetno zniževali stroške za 
raziskave in razvoj, predvideva se le razvoj, 
povezan z optimizacijo stroškov. 
 
Kontroling v kompleksnem poslovnem 
okolju 
 
Bolj kot kdaj prej so potrebne jasne in 
pregledne informacije o poslovanju, priprava 
različnih scenarijev za prihodnje leto (in tudi za 
kakšno naprej) ter jasno izdelana strategija, da 
bi vzpostavili možnosti za dober začetek leta 
2013. Podjetja potrebujejo dober, to pomeni 
učinkovit sistem kontrolinga, ki ponuja 
managementu jasno sliko o poslovanju in 
stanju, v katerem so; če vodstvo ve, kje je 
ozirma kakšno je stanje, potem lahko razmišlja, 
kam želi priti. Pri sistemu kontrolinga si 
postavimo jasne cilje za izboljšanje vitalnosti  

 
organizacije, ne le kratkoročno, temveč 
dolgoročno. Kontroling postane zanesljiv 
sistem, ko v podjetju osvojijo njegovo filozofijo, 
kontrolerji in managerji pa obvladujejo njegove 
tehnike in metode: načrtovanje ciljev, sledenje 
ciljem, ugotavljanje odmikov in vzrokov zanje, 
učenje na napakah in uspehih, preverjanje 
organizacijske sestave, nenehno izboljševanje in 
prenova procesov, ipd.  
 
Tudi pri uvajanju sprememb je potrebna 
previdnost, je v svojem predavanju na 12. 
Kontroling konferenci poudaril prof. dr. Heimo 
Losbichler, predsednik organizacije IGC, 
International Group of Controlling, iz Avstrije, 
kajti: 
• odgovornost vodstva raste z rastjo in 

velikostjo njihovih organizacij, 
• kompleksnost poslovanja naj bo tolikšna, da 

jo bo vodstvo lahko obvladovalo, 
• z več negotovosti se spopadamo v 

poslovanju, bolj se moramo ukvarjati s 
prihodnostjo, 

• »igra z milijoni« v mislih in na papirju je 
vedno cenejša in manj tvegana kot 
nepričakovana igra v resničnem poslovanju, 
ki nas zaloti nepripravljene, 

• vedno imejmo pripravljen plan B (ali celo C 
in D), to nam zagotavlja večjo prilagodljivost, 

• v poslovanju ne gre za napovedovanje 
prihodnosti, temveč za to, da smo na 
prihodnost pripravljeni, 

• manj ko je prihodnost predvidljiva, 
pomembneje je, da jo sami oblikujemo; to 
pomeni dobro poznavanje poslovanja, svoje 
dejavnosti, okolja in konkurence, 

• cilje postavimo skladno z organizacijo (z 
vizijo, strukturo, zaposlenimi), 

• zagotovimo pravočasnost in preglednost 
poslovanja, saj vodstvu zagotavlja, da se 
lahko hitro odziva in sprejema učinkovite 
odločitve. 

 
Kaj se pričakuje od sodobnega kontrolerja 
 
Zahtevnejše ko so naloge, pomembnejše so 
kompetence. Če zaposleni delajo le to, kar jim 
naročijo managerji, potem sta kompleksnost in 
učinkovitost podjetja omejeni z zmožnostjo 
managementa oziroma upravljanja. Od 
kontrolerjev se pričakujejo splošne 
kompetence, to je strateško znanje, uporabno za 
katero koli nalogo, in funkcionalne kompetence,  

Današnji zmagovalci niso nujno tudi jutrišnji 
Dragica Erčulj, vodja Šole kontrolinga  
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to je specifično znanje za posamezno delo ali 
delovno mesto. Kontrolerji lahko to znanje 
pridobijo v šoli kontrolinga in na posebnih 
seminarjih, pa tudi na konferenci, saj je 
izmenjava izkušenj in dobrih praks s 
stanovskimi kolegi zelo dobrodošla. Koristno je 
tudi članstvo v interesnih združenjih in 
društvih. To so namreč ciljno usmerjene 
skupine in je zato tudi znanje bolj zgoščeno in 
usmerjeno. 

 
Dober in usposobljen kontroler/ka bo: 
• ozavestil svoje lastne potrebe (cilje, interese), 
•poznal potrebe (cilje, interese) poslovanja in 
svojih naročnikov, to so prejemniki poročil, 
nadrejeni, managerji in lastniki podjetja, 
•usklajeval zadovoljevanje svojih potreb in 
potreb svojih sodelavcev z uresničevanjem 
organizacijskih ciljev, 
•usposobil sodelavce, da bo v njihovem interesu 
delati dobro po strateških ciljih, 
•pomagal pri vzpostavljanje razmer za 
učinkovito delo posemeznika, skupine ali 
podjetja. 
 

Opomba: Članek je bil objavljena tudi v 23.številki 
revije MQ Združenja Manager (dec. 2012) 
 
 

 
Informacijska podpora kontrolingu 
 
Sodobna tehnologija kontrolerju omogoča 
racionalnejšo izrabo časa: manj časa porabi za 
zbiranje podatkov, zato ga lahko več posveti 
analiziranju, napovedovanju, pripravi ukrepov 
in racionalizaciji poslovanja. V obdobju 
gospodarske negotovosti je tega dela vedno več, 
potrebe naraščajo, zato je primerna programska 
oprema obvezna. Treba je poiskati rezerve in 
znižati stroške, poiskati nove nabavne 
priložnosti, znova preveriti poslovne procese, 
pripraviti številne »kaj če« analize, 
napovedovati realizacijo na mesečni ali celo 
tedenski ravni. Brez ustrezne informacijske 
podpore preprosto ne gre!  
 
Sodobno poslovanje zahteva vzpostavitev 
sistema kontrolinga, torej mehanizmov za 
spremljanje poslovanja in okolja. Usposobljeni 
in kompetentni kontrolerji obvladujejo klasična 
orodja kontrolinga in metodologije, ki ponujajo 
informacije o bistvu problema in pomagajo pri 
iskanju odgovorov na kompleksno vprašanje, 
kako delati »prave stvari na pravi način«, 
informacijska tehnologija pa podjetjem 
omogoča boljšo izrabo obstoječih resursov in 
zvišuje učinkovitost procesov. Danes ni več 

dovolj, da so managerji pravočasno opozorjeni 
na to, kakšne spremembe v poslovanju lahko 
pričakujejo v prihodnjih dneh, mesecih, letu. 
Največkrat dobijo le eno možnost za pravo 
odločitev, zato je zelo pomembno, da imajo 
prave in pravočasne informacije, obogatene s 
sugestijami in predlogi kompetentnih 
svetovalcev – kontrolerjev.  
Naloga kontrolinga oziroma kontrolerja je, da 
pomaga managerjem najti pot, na kateri se bodo 
izognili morebitnim nevarnostim, hkrati pa 
prepoznali in izkoristili priložnosti!  
 

 
O avtorju 

Dragica Erčulj je vodja Šole 
kontrolinga in svetovalka.  
Je regionalna zastopnica 
mednarodnega združenja 
kontrolerjev ICV za JV Evropo  
in predsednica ICV Slovenija ter  
aktivna članica grupe IGC s 
sedežem v Švici. 

 

Manj ko je prihodnost predvidljiva, 
pomembneje je, da jo sami oblikujemo. 

»Igra z milijoni« v mislih in na papirju je cenejša  
in manj tvegana kot igra v resničnem poslovanju,  

ki nas zaloti nepripravljene. 
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Zakaj nekateri ljudje nenehno privlačijo ljudi, da 
jim sledijo? John C. Maxwell je prepričan, da so 
za to 'krive' lastnosti, ki jih te osebe posedujejo. 
Spoznate jih lahko v knjigi »21 nepogrešljivih 
lastnosti vodje«. 
 
Vsi veliki voditelji imajo nekatere izbrane 
lastnosti, 21 lastnosti, omenjenih v knjigi: trden 
značaj, očarljiv prvi vtis, predanost, zelo razvito 
sposobnost komunikacije, pogum, razsodnost, 
osredotočenost, itd. Vsaka izmed 21 lastnosti je 
v knjigi podrobno opisana, spoznate se z njeno 
pomembnostjo in jo skušate tudi sami posvojiti. 
 
Koliko lastnosti dobrega vodje - izmed 21 
nepogrešljivih -  že imate?  
 
 

 

1. Značaj: bodite trdni kot skala 
2. Očarljivost: prvi vtis lahko zapečati usodo 
3. Predanost: razlikuje sanjače od ljudi, ki ukrepajo 
4. Komunikacija: brez nje boste na poti sami 
5. Sposobnost: ljudje sledijo sposobnim 
6. Pogum: en pogumen človek že predstavlja večino 
7. Razsodnost: proč z nerazrešenimi skrivnostmi 
8. Moč osredotočenosti: bolj kot ste se sposobni osredotočiti, močnejši postanete 
9. Velikodušnost: vaša sveča nič ne izgubi, kadar z njo prižgete drugo svečo 

10. Dajanje pobud: če ne znate dati pobude, raje ostanite doma 
11. Poslušanje: pot do srca vodi skozi ušesa 
12. Navdušenje: vzljubite svoje življenje 
13. Pozitiven pristop: če verjamete, da vam bo uspelo, vam tudi bo 
14. Reševanje težav: ne dovolite, da bi imeli težave s težavami 
15. Odnosi: če se boste z ljudmi dobro razumeli, vam bodo sledili 
16. Odgovornost: če si ne upate prijeti žoge, ne morete voditi ekipe 
17. Prepričanost vase: s spretnostjo ne moremo prikriti negotovosti 
18. Samodisciplina: prvi človek, ki ga boste vodili, ste vi 
19. Uslužnost: če želite napredovati, najprej poskrbite za druge 
20. Učljivost: če želite voditi, se morate nenehno učiti 
21. Vizija: dosežete lahko le to, kar vidite 

 
 
 
 
 

 

 

O avtorju knjige 

Johna C. Maxwel je priznani ameriški 
strokovnjak za vodenje in svetovalec številnih 
poslovnežev,  športnikov in politikov.  

 

21 lastnosti dobrega vodje 
povzeto po knjigi, avtor John C. Maxwel 

21 lastnosti dobrega voditelja 

Dr. Maxwell pravi:  
 
"Voditelj se razvije, ko spozna zakone 
vodenja, kajti le-ti ga poučijo o tem, 
kako vodenje sploh deluje. Vendar pa 
voditelj postane učinkovit zaradi 
svoje notranjosti.  
 
Če želite delovati na višjem nivoju 
vodenja, morate te značajske 
lastnosti razviti v svoji notranjosti. 
Postanite človek, ki mu bodo drugi 
hoteli slediti.” 



 5                                                                            Marec 2013 – Št. 29 

CRMT D.O.O. -  WWW.CRMT.COM -  INFO@CRMT.COM  

   

Podjetja so prisiljena iskati rezerve in zniževati 
stroške na eni strani, na drugi strani pa višati 
učinkovitost in prilagoditi oskrbo oziroma 
zaloge. “Zakaj” je vprašanje, ki ga mora 
kontroler stalno zastavljati sebi in drugim. 
Postavljanje (tudi neprijetnih) vprašanj ni ravno 
»všečna naloga«, zato kontrolerji v 
marsikaterem podjetju niso priljubljeni. Ampak 
kontroler ni v podjetju zato, da bi ugajal; 
njegova naloga je racionalizirati poslovanje, 
aktivno vključiti vse deležnike, uresničiti 
dolgoročne cilje podjetja in ustvariti čimboljši 
rezultat. 
 
KONTROLER  - interni ekonomski 
svetovalec managementa 

 
Management void podjetje in zato dnevno 
sprejema številne odločitve, bolj ali manj 
učinkovite.  Kontroler kot moderator in interni 
ekonomski svetovalec lahko managementu pri 
tem učinkovito pomaga. In stroški so le eno 
izmed področij kontrolerjevega delovanja. V 
delokrog kontrolerja spada tudi prepoznavanje 
signalov s trga, iskanje novih nabavnih 
priložnosti, management poslovnih procesov, 
struktura kalkulacije, struktura prodajnega 
programa, opozarjanje na priložnosti in 
nevarnosti, … vse, kar pripomore, da je podjetje 
korak pred konkurenco. Kontroler s številkami 
podpre managerjeve slutnje ali jih ovrže, gleda 
poslovanje celovito in za številkami vidi ljudi, 
pri tem pa se zaveda tudi osebne odgovornosti.  
 
Racionalizacija zahteva (pro)aktivno vlogo 
kontrolerja  
 
Racionalizacija poslovanja ni (in ne sme biti) 
enkratna aktivnost v podjetju takrat, ko so 
vključeni že vsi alarmi. To je kontinuiran 
proces, ki zahteva (pro)aktivno vlogo 
kontrolerja. V vseh poslovnih procesih je 
potrebno uvesti načrtovanje, usmerjanje, 
nadzor in spremljanje izvajanja, analizo 
vzrokov in pripravo ukrepov. V sedanjih časih 
si nobeno podjetje ne more privoščiti pristopa 
»počakajmo, pa bomo videli«. Sprejem napačne 
odločitve, oklevanje, celo male napake v 
kalkulacijah lahko povzročijo velike 
eksistenčne težave nekoč uspešnemu podjetju. 
Od njih je odvisno preživetje ali propad 

podjetja, sedanji aktualni primeri so to jasno 
pokazali. Menim, da hitre rešitve ne obstajajo, 
ob dobrem poznavanju in spremljanju 
poslovnih procesov v podjetju pa se lahko 
managerji osredotočijo na tista področja 
poslovanja,  kjer bodo sprejeti ukrepi imeli 
hiter in pozitiven učinek na poslovanje 
podjetja.   
 
Stalno opozarjanje in podpora 
 
Naloga kontrolerja je stalno opozarjanje, 
njihova dolžnost je, da svetujejo ne da bi bili 
vprašani. Katere so teme, ki jih mora kontroler 
pozorno spremljati, katera vprašanja 
neprestano postavljati? Dotikajo se tako 
strateškega kot operativnega poslovanja 
podjetja:    

• Kakšna je naša osnovna dejavnost?  
• Kje se nahajamo, kam želimo priti, kako 

bomo to naredili, kakšno pot bomo izbrali? 
• Kakšni so naši cilji? 
• Katere potenciale potrebujemo za dosego 

naših ciljev? 
• Kakšne potenciale imamo, katere moramo 

razviti? 
• Kako koristno uporabiti sredstva in vire, ki 

jih že imamo? 
• Kakšna je naša prodajna pozicija na trgu? 
• Kje je točka preloma pri izbranem 

izdelku/prodajnem program? 
• Kakšne so potrebe naših kupcev? 
• Kateri programi/kupci so za nas najbolj 

donosni? 
• Ali naše bistvene kompetence ustrezajo 

potrebam kupcev? 

• In kdo, pravzaprav, je naš kupec?  
 

Spremljanje odmikov od poslovanja in iskanje 
primernih ukrepov je kontrolerjeva prioritetna 
naloga. V ta namen si kontroler v podjetju 
vzpostavi sistem kontrolinga, pri svojem delu 
uporablja ustrezna “orodja”,  pozna metode in 
tehnike, ki jih koristno uporabi pri pripravi 
poročil in predlogov za managerje.  
 
Več o poslanstvu kontrolerja na strani 7. 

 

Kontroling ni v podjetju zato, da bi ugajal  
Dragica Erčulj, vodja Šole kontrolinga 

Dolžnost kontrolerjev je,  
da svetujejo, tudi če niso vprašani. 
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1) 17. - 18.4.2013 Računovodenje za kontrolerje, 1 del 

2) 30.5.2013 Računovodenje za kontrolerje, 2.del 

3) Marec – junij 2013 Šola kontrolinga, certificiran program 

4) 

Napovedujemo 
seminarje za pridobitev  
Diplome kontrolerja  
 
Izvedba v Sloveniji! 

• CA trenerji, predavanja v angleškem jeziku 

• Stage III – oktober 2014 

• Stage V – januar 2015 

• Več informacij v naslednji številki 

 

 
 

KOLEDAR DOGODKOV za vaš rokovnik 
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International Controller Verein 
WG ICV Slovenija: 5 let društva kontrolerjev v Sloveniji 

 Dragica Erčulj, predsednica ICV Slovenija,  
dragica.erculj@crmt.com 

C 
� Cilj (Ziel, Objective) 

Cilj predstavlja točno določeno prihodnje stanje, ki si ga prizadevamo uresničiti in je 
vsebinsko, časovno in mersko opredeljen. Cilj lahko vidimo tudi kot rezultat, ki mora biti 
uresničen. Razmišljanje in delo s pomočjo ciljev je prvi pogoj za učinkovit kontroling.  
 
Vodenje s pomočjo ciljev in kontroling rasteta skupaj. Cilji naj bi opredeljevali, kaj je 
potrebno uresničiti in hkrati bi jih bilo potrebno vsako leto znova izdelati. V organizacijski 
kulturi, ki je ciljno usmerjena, se ocenjuje kot vodstveno tisto osebo, ki svoje cilje natančno 
načrtuje in jih tudi uresniči. 
 
Cilji so okarakterizirani s tem, da jih je možno nedvoumno opisati in številčno opredeliti. Pri 
procesu dogovarjanja o cilju so postopno iz ciljev podjetja izvedeni posamični cilji za 
odgovorne sodelavce, kot je npr. ROI. Glede na področje odgovornosti zaposlenih so to lahko 
ciljni prispevki za kritje, stroškovni cilji, ciljni prihodek od poslovanja. S kombinacijo 
prispevkov za kritje in ciljnih stroškov generiramo za področje rentabilnosti skladen sistem 
ciljev, ki zadošča tako za odgovornostno računovodstvo kot za odločanje. S tem lahko z 
instrumenti kontrolinga podpremo želeno vedenje vodstva. Vodenje s cilji je premislek o 
ciljih, ker je vsak delavec vključen v proces določanja ciljev svojega oddelka, kar zahteva 
njegovo motiviranost in soglašanje s cilji.      Glej slika Poslovni izid prodaje 

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.  

Poslanstvo kontrolerja 
Kontrolerji: 

• skrbijo za preglednost strategije, rezultatov, financ in procesov ter s tem prispevajo k večji gospodarski 
učinkovitosti 

• celostno koordinirajo delne cilje in pripadajoče načrte in organizirajo za celotno podjetje v prihodnost 
usmerjeno poročanje  

• moderirajo in oblikujejo procese določanja ciljev, načrtovanja in upravljanja tako, da lahko vsak nosilec 
odločanja deluje ciljno usmerjeno  

• pripravljajo za to potrebne podatke in oskrbujejo odločevalce z ustreznimi informacijami  

• oblikujejo in skrbijo za sistem kontrolinga.  
 
Kontrolerji oblikujejo in spremljajo upravljalne procese določanja ciljev, načrtovanja in upravljanja ter s tem 
prevzemajo soodgovornost za doseganje ciljev in rezultatov.       Vir: IGC, 2002 
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Že nekaj let se trudimo, bolj ali manj redno, da Kontrolerjev glasnik postane strokoven e-časopis, v katerem 
poleg člankov iz prakse objavljamo tudi aktualne dogodke in informacije s področja kontrolinga in vodenja. 
Želimo si, da bi Vam prav vsaka številka glasnika prinesla kakšno dobro idejo za takojšnjo uporabo v vaši 
vsakdanji praksi. Zato smo vas v decembrski številki Kontrolerjevega glasnika povabili, da nam poveste svoje 
mnenje o vsebini in obliki Kontrolerjevega glasnika.  
Zahvaljujemo se prav vsem, ki ste izpolnili vprašalnik. Rezultati analize ankete so pokazali, da dobra 
polovica bralcev prebere celoten glasnik, da so članki strokovni in aktualni, a so lahko tudi daljši. V bodoče 
želite več primerov dobre prakse in bolj pogosto izhajanje glasnika. Zahvaljujemo se tudi za vse pohvale, ki 
nam dajo elana, da se bomo trudili še naprej.  
 
Vaše mnenje šteje, zato smo vaše sodelovanje tudi nagradili! 
Obljubili smo tudi nagrade, za prvih 5 odgovorov in za mnenje/referenčno izjavo  bralca.  
In srečni nagrajenci so ... ... 
 
1) Prvih pet bralcev, ki so izpolnili anketni vprašalnik, je prejelo knjigo  

Controller Statement Instruments: Modern Budgeting (ICV, 2012)                 

 
Najhitrejši so bili: 
 

1)    Mitja Gubanec (Xella) 
2)    Polona Grad (Eles) 
3)    Nataša Cotič (Ljubljanske mlekarne) 
4)    Barbara Smrečnik Špegelj (Terme Dobrna) 
5)    Jelka Kovačič (Elektro Maribor) 
 

 
2) Za drugo nagrado se je bilo treba nekoliko bolj potruditi in napisati tudi referenčno izjavo o 

Kontrolerjevem glasniku. 
 

Knjigo Controlling Process Model (IGC, 2012) je prejela 
 

Barbara Smrečnik Špegelj, analitik planer, finančno računovodska služba, Terme Dobrna 
ki je napisala: 

 
 
 
 
 
       Nagrajenci so bili o nagradah obveščeni po e-pošti, knjige pa so prejeli po navadni pošti.  
       Vsem nagrajencem iskreno čestitamo.  
        
       Uredništvo  
 

Vaše mnenje šteje!  Vaše mnenje smo nagradili! 
Odzivi na anketni vprašalnik iz 28. številke Kontrolerjevega glasnika 

VABIMO VAS K SODELOVANJU 
Vabimo vas, da predstavite delovanje kontrolinga v vašem podjetju/organizaciji ali izpostavite težave, 
s katerimi se soočate. Prispevke za objavo lahko pošljete na email naslov info@crmt.com, s pripisom 
»Za kontrolerjev glasnik«.  

“V zadnji številki je nekoliko več tega, kar bi si želela, da bi bila vsebina Kontrolerjevega 
glasnika, to je člankov "navadnih" ljudi iz prakse. Zares dobro je slišati ali prebrati, kako 
se vsakodnevnih težav lotevajo v drugih podjetjih, saj si tako najlažje odgovorim na svoja 
vsakodnevna vprašanja. V naših podjetjih se skriva mnogo dobrih strokovnjakov, ki jih je 
veliko premalo slišati.”  
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V nestanovitnem času, času nenehnih sprememb, se radi spomnimo, kako je bilo včasih lažje. Mogoče pa le 
ni bilo, če pomislimo na knjigo »Managing in Turbulent Times”, ki jo je že leta 1980 napisal priznani guru 
Peter Drucker.   

  
 

Spremembe  
so naša stalnica! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ZANIMIVOSTI  

 

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

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

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

Spomnimo se: 

• 13 let nazaj Google še ni obstajal 

• 7 let nazaj še nihče ni bil na Facebooku 

• 5 let nazaj nihče ni imel iPhona 

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

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

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

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

Špela Režun, pomočnica direktorice za področje organizacije procesov poslovanja in  kontrolinga 
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.  


