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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava vlogo in pomen službe kontrolinga za podjetja, ki 

poslujejo v panogi proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih 

komponent. Poleg teoretičnih spoznanj sistema kontrolinga zajema raziskava še 

empirični del, kjer smo podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, obdelali s pomočjo 

statističnih metod; s korelacijsko in multivariatno faktorsko analizo. Kvantitativna 

analiza, ki predstavlja jedro raziskave, potrjuje zastavljeni hipotezi. Uspešnost 

poslovanja podjetja je odvisna od dejavnikov kontrolinga: procesa odločanja, ki temelji 

na poročilih ter pravočasnih informacijah in od pristopa ciljnega vodenja podjetja, na 

podlagi sprejetih planov, strategij in ciljev ter procesa načrtovanja, izdelave, ukrepanja 

in preverjanja.  

 

Ključne besede: kontroling, upravljanje, odločanje, informacije, ciljno vodenje, 

planiranje, kontroliranje, analiziranje 

 

 

SUMMARY 

This master's thesis delves into the role and importance of a controlling department in a 

company which deals in manufacturing of electronic valves, tubes and other electronic 

components. In addition to the theoretical discussion of the controlling, the research 

also includes the empirical part. The information acquired through a questionnaire was 

statistically processed, using correlation analysis and multivariate factor analysis. The 

quantitative analysis, which is the core of the research, confirmed both hypotheses. A 

company's performance depends on a number of controlling factors: decision-making 

process which is underpinned by reports and prompt information, management by 

objectives, adopted plans, strategies and goals as well as the plan, do, check and act 

process.  

 

Key words: controlling, management, decision-making, information, management by 

objectives, planning, control, analysis 
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1 UVOD  

1.1 Teoretična izhodišča in opis problematike 

V današnjem, hitro in nepredvidljivo spreminjajočem se globalnem okolju je boj za 

obstanek, preživetje, rast in uspešno dolgoročno poslovanje podjetij postal krut in 

neusmiljen. Za uspešno in učinkovito poslovanje je poleg dobro opredeljenih 

dolgoročnih, srednjeročnih in kratkoročnih strateških ciljev ter strategij ključnega 

pomena sposobnost podjetja, da se hitro in učinkovito odziva na priložnosti in 

nevarnosti v okolju. Sposobnost uspešnega in učinkovitega odzivanja je povezana z 

verodostojnimi in pravočasnimi informacijami, ki poleg tradicionalnih finančnih 

podatkov zajemajo čedalje več nefinančnih parametrov. V tej povezavi se srečamo s 

pojmom kontrolinga, ki ne predstavlja samo informacijske podpore za usmerjanje in 

usklajevanje vseh poslovnih procesov, temveč je tudi podsistem odločevalnega sistema, 

saj vodstvu podjetja zagotavlja ustrezno oblikovane informacije za učinkovito in 

uspešno odločanje. Kakovosten sistem kontrolinga zagotavlja verodostojne in 

pravočasne informacije, s katerimi vpliva na povečanje učinkovitosti poslovanja 

podjetja in predstavlja njegovo konkurenčno prednost. To posebej velja v tako 

dinamičnem in raznolikem poslovnem okolju, kot je elektroindustrija, ki je ožje 

opredeljeno področje dejavnosti, v katerem se nahajajo podjetja, ki jih bomo bolj 

podrobno analizirali v magistrski nalogi.  

Beseda "kontroling" izhaja iz angleške besede »to control«, ki ima v angleškem 

jeziku veliko pomenov (uravnavati, urejati, obvladovati, krmariti in ne le nadzorovati). 

V slovenski jezik jo zaradi tega težko prevedemo enopomensko. Za besedo 

»controlling« v literaturi ni enotne definicije, zato se tudi cilji, naloge in razširjenost 

kontrolinga pojmujejo različno. Skozi zgodovino kontrolinga sta se izoblikovala dva 

različna pristopa; anglo-ameriški in nemški. 

Po anglo-ameriškem pojmovanju je kontroling večinoma izenačen z 

računovodstvom, naloge kontrolinga z računovodskimi, kontroler pa z računovodjo. Če 

sta notranje (stroškovno) in zunanje (finančno) računovodstvo v podjetju ločena 

oddelka, ju skupno pokriva glavni računovodja. Kontroler nadzoruje vse oddelke 

računovodstva in je odgovoren za zadovoljitev zahtev tako notranjih kot zunanjih 

uporabnikov računovodskih storitev. 

V nemški literaturi se kontroling ne enači z računovodstvom, kontroler ne z 

računovodjo, naloge kontrolerja pa so drugačne od nalog računovodje. Težišče je na 

računovodstvu za notranje uporabnike z različnim poudarkom na načrtovanju, 

kontroliranju, analiziranju in informiranju, medtem ko poročanje za zunanje uporabnike 

ni poudarjeno.  

Preissler in Haberland pri opredelitvi vsebine kontrolinga uporabita prispodobo, ki 

vsebino njegovega delovanja predstavlja s primerom iz pomorstva. Kontroling namreč 
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enačita z upravljanjem ali navigacijo plovila, ki pomaga kapitanu pripluti do 

zastavljenega cilja brez večjih odmikov. Smer plovbe plovila, torej strategija, je 

začrtana, krmilo (operativno vodenje) pa je v rokah kapitana. Pilot – kontroler s svojimi 

informacijami pomaga kapitanu - ravnatelju oziroma managerju, da ostane na začrtani 

smeri in se izogiba čerem. Kontroling vsebuje tako elemente strateškega kot tudi 

operativnega vodenja in upravljanja (Kaligaro 2003, 1). 

Mednarodno združenje za kontroling (angl. IGC International Group of 

Controlling) opredeljuje kontroling kot krmarjenje ali reguliranje, ki naj bi vodilo k 

dejanskemu doseganju predvidenih ciljev. Vloga kontrolerja v tem procesu je, da 

preverja uresničevanje dejanskih aktivnosti v odnosu do predvidenih ciljev.  

Nemški pristop opredelitve kontrolinga je po vsebini zelo blizu našemu pojmovanju 

kontrolinga. Bistvo aktivnosti kontrolinga kot informacijske nadgradnje poslovnih 

procesov poslovnega sistema je, da pomaga poslovodstvu pri uravnavanju poslovnega 

sistema oziroma je orodje v rokah poslovodstva, s pomočjo katerega lažje sprejema 

odločitve, ki so usmerjene v doseganje vnaprej zastavljenih smotrov in ciljev podjetja. 

Kontroling se v tem segmentu ostro in odločno ločuje od sistema računovodenja, ki 

sicer povzema podatke (informacije), ki jih posamezni procesi nudijo kot posamezni 

informacijski izložek, ne vpliva pa pomembno na njihovo oblikovanje, še manj pa na 

njihovo nastajanje (model povratne zanke). Pogoj za uspešno vzpostavitev in kasneje 

delovanje ter razvoj kontrolinga je ureditev osnovnih poslovnih procesov in na tej 

osnovi izgradnja ustreznega informacijskega sistema.  

Temeljna naloga kontrolinga je zagotoviti poslovodstvu podporo na področju 

planiranja, kontroliranja, analiziranja in informiranja pri uresničevanju ciljev 

poslovnega sistema. Kontroling je ena od organizacijskih funkcij podjetja, ki naj bi v 

svoji funkcijski vsebini zagotavljala sistematičen nadzor nad delovanjem vseh funkcij 

podjetja ter usmerjala management podjetja k sodobnemu pristopu ciljnega vodenja. 

Kot taka, je dejavnost kontrolinga strokovno opravilo v podjetju (Koletnik 1996, 28). 

Kontroling dobiva v zadnjem času v slovenskem prostoru vse večjo vlogo. Po eni 

strani botruje temu delovanje slovenskih družb v mednarodnem okolju, po drugi strani 

pa želja in potreba po kakovostnem obvladovanju njihovega poslovanja.  

1.2 Namen in cilji naloge s temeljno tezo 

Namen magistrske naloge je ugotoviti vpliv kontrolinga na uspešnost poslovanja 

podjetja na vzorcu izbranih podjetij, ki so uvrščena v standardno klasifikacijo dejavnosti 

(SKD) proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent 
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(SKD 32.1001), ki so v letu 2005 zavedena v poslovnem registru (podatki iz IBON-a). 

Temeljni namen magistrske naloge je zato ugotoviti, kako v analiziranih podjetjih 

služba kontrolinga zagotavlja poslovodstvu podporo na področju načrtovanja, 

kontroliranja, analiziranja in informiranja pri uresničevanju ciljev poslovnega sistema 

ter kakšen je vpliv le tega na uspešnost poslovanja, ki jo merimo s finančnimi kazalniki. 

Glavni cilj magistrske naloge je oceniti in prikazati povezanost in morebitno 

različnost med anketiranimi podjetji glede na izbrane skupne kriterije oziroma finančne 

kazalnike. S korelacijsko analizo, ki jo bomo izvedli na celotnem anketiranem vzorcu 

podjetij, bomo ugotavljali, ali obstajajo skupni pokazatelji povezanosti ter kako močna 

je povezanost med podjetji glede na izbrane kriterije kot so pristop ciljnega vodenja, 

usmerjenost k ciljnim stroškom, zagotavljanje pravočasnih in verodostojnih informacij, 

sistematično spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in ugotavljanje odmikov, 

ugotavljanje vzrokov za dobro ali pa slabo poslovanje, fleksibilnost in prilagodljivost 

spremembam v poslovnem okolju, organiziranost upravljanja (planiranje, kontroliranje, 

analiziranje in informiranje po posameznih funkcijah podjetja), izračunavanje prispevka 

za kritje splošnih stroškov in kritične točke gospodarnosti, usmerjenost k vitkemu (angl. 

lean) managementu in podobno. S faktorsko analizo pa bomo poskušali ugotoviti, ali 

obstajajo določeni skupni dejavniki kontrolinga pri vodenju in upravljanju, s pomočjo 

katerih je mogoče pojasniti uspešnost proučevanih podjetij. Faktorsko analizo bomo 

izvedli samo na vzorcu tistih podjetij, ki imajo organizirano službo kontrolinga. 

Podrobnejši cilji magistrske naloge pa so analizirati in podati odgovore na sledeče 

tri sklope. Prvič, povezanost med podjetji znotraj panoge proizvodnja elektronk, 

elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent glede na izbrane pokazatelje ter 

kako močna je povezava in kakšna je smer povezave, kar bomo izvedli s pomočjo 

korelacijske analize. Drugič, uspešnost poslovanja podjetja v odvisnosti od službe 

kontrolinga oziroma ali so podjetja, ki imajo organizirano službo kontrolinga bolj 

uspešna od tistih, ki tega nimajo (merjeno s finančnimi kazalniki). Tretjič, obstoj 

določenih skupnih dejavnikov kontrolinga, s pomočjo katerih je mogoče pojasniti 

uspešnost podjetij, ki imajo organizirano službo kontrolinga in kateri so ti dejavniki. To 

tudi pomeni, da želimo ugotoviti, ali kontroling pri vodenju in upravljanju vpliva na 

uspešnost podjetij v izbrani panogi. Četrtič, na temelju rezultatov analize bomo podali 

ugotovitve in predloge za izboljšanje oziroma organiziranje službe kontrolinga v 

podjetju. 

Temeljna teza magistrske naloge je povezana s prikazom in empirično analizo 

vloge in pomena službe kontrolinga za podjetja, ki poslujejo v panogi proizvodnja 

                                                 
1 SKD 32.100 se nanaša na standardno klasifikacijo dejavnosti pred spremembo SKD. V 

skladu z novo SKD 2008, ki je začela veljati 1.1.2008, SKD 32.100 ne obstaja več, zato so se 
omenjena podjetja morala opredeliti glede na novo klasifikacijo dejavnosti.  
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elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent ter dokazati, da 

obstaja vpliv službe kontrolinga na uspešnost poslovanja podjetja. Za izbrana podjetja 

želimo ugotavljati uspešnost poslovanja na različne načine; s finančnimi kazalniki, z 

izračunom kritične točke gospodarnosti, dodane vrednosti, produktivnosti in podobno, 

kar se bo pokazalo primerno v empirični analizi. Poleg tega pa želimo zastavljeni 

hipotezi potrditi tudi s korelacijsko in faktorsko analizo podatkov, zbranih z raziskavo. 

Hipoteza 1 

Podjetja znotraj panoge proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih 

elektronskih komponent imajo določene skupne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost 

poslovanja podjetja. Eden od njih je služba kontrolinga, ki vpliva na uspešnost 

poslovanja podjetja. Zato empirično ugotavljamo povezanost med uspešnostjo 

poslovanja podjetja in službo kontrolinga v podjetju. Pričakujemo, da služba 

kontrolinga pozitivno in statistično značilno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. 

Uporabili bomo podatke iz IBON-a in podatke dobljene s pomočjo anketnega 

vprašalnika, ki jih bomo analizirali s pomočjo korelacijske analize. Zanima nas 

intenzivnost povezanosti med spremenljivkami in njihove skupne značilnosti za 

analizirana podjetja v izbrani panogi glede na izbrane pokazatelje. Pri testiranju 

hipoteze 1 bomo uporabili vsa podjetja v panogi, kar pomeni, da bomo analizirali 

podjetja, ki uporabljajo in ki ne uporabljajo službe in storitev kontrolinga. 

Hipoteza 2 

Uspešnost poslovanja podjetja je pozitivno povezana z dejavniki, ki sestavljajo 

aktivnosti službe ali storitve kontrolinga.  

Hipoteza 2 bo testirana s faktorsko analizo. Poskušali bomo ugotoviti, ali obstajajo 

določeni skupni pokazatelji oziroma dejavniki v podjetjih, ki imajo organizirano službo 

kontrolinga, s katerimi lahko pojasnimo uspešnost podjetja. Pri tem bomo uporabili 

podatke iz IBON-a in dobljene podatke s pomočjo anketnega vprašalnika, vendar samo 

za del vzorca podjetij, ki uporabljajo kontroling pri svojem poslovanju. 

1.3 Metodologija raziskovanja 

V raziskovalni nalogi bomo uporabili tri metodološke pristope. Prvič, proučili 

bomo literaturo, ki obravnava teoretična spoznanja sistema kontrolinga in proučevanje 

izkustvenih spoznanj s področja vpeljave sistema kontrolinga v poslovno okolje in glede 

tega prepoznavanje dejavnikov, ki vplivajo na vpeljavo sistema kontrolinga v podjetje. 

Drugič, na temelju predhodnega študija literature in predhodno izvedenih raziskav 

bomo izvedli vzorčenje podjetij, na katerih bomo preverjali opredeljeni hipotezi, ki 

ugotavljata kavzalnosti med uspešnostjo poslovanja podjetja in kontrolingom. Zbrali 

bomo podatke IBON-a za vsa podjetja v izbrani panogi in izvedli anketo v analiziranih 
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podjetjih. Pripravili bomo anketni vprašalnik, ki bo najprej pilotsko testiran in v 

nadaljevanju izveden na celotni populaciji podjetij v izbrani panogi. Izvedbi ankete bo 

sledila kontrola in vnos podatkov. Tretjič, testiranje hipotez s pomočjo korelacijske 

analize in s pomočjo multivariatne faktorske analize. Kvantitativni analizi testiranja 

hipotez bo sledil prikaz rezultatov, predstavitev številčnih rezultatov in njihovih 

implikacij.  

Čeprav je poudarek na vseh treh metodoloških korakih, bo jedro raziskave 

predstavljala kvantitativna analiza s pomočjo korelacijske analize in s pomočjo 

multivariatne faktorske analize, ki je del vsebine študije na podiplomskem študiju na 

Fakulteti za management. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Omejitev kvantitativne raziskave bi lahko bila omejitev pri vzorčenju. Za zbiranje 

podatkov smo uporabili namensko izbran vzorec, kar pomeni, da smo anketirali samo 

podjetja iz SKD 32.100, ki so zavedena v poslovnem registru za leto 2005. V raziskavo 

nismo vključili samostojnih podjetnikov posameznikov, saj predpostavljamo, da le-ti 

nimajo razvite službe kontrolinga. Pred samo izvedbo ankete smo predpostavljali, da 

bodo izbrana podjetja pripravljena sodelovati v raziskavi, in jo bomo uspešno izvedli. 

Pričakovali smo tudi, da bomo od 79 anketiranih podjetij, ki jih bomo vključili v 

raziskavo, dobili najmanj 65 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Ker pa je bil odziv na 

anketo je slab, smo anketirana podjetja še telefonsko pozvali k izpolnitvi anketnega 

vprašalnika. Kljub temu je na anketni vprašalnik odgovorilo 47 podjetij, kar predstavlja 

skoraj 60,0 % celotne populacije, zato ugotavljamo, da je vzorec reprezentativen.   

V raziskavi nismo uporabili že preverjenega vprašalnika, pač pa smo vprašanja 

sami sestavili in preverili, tako da smo pred izvedbo testirali vprašalnik. Raziskavo smo 

iz teoretične osnove nadgradili na osnovi pridobljenih mnenj udeležencev oziroma na 

njihovih zaznavah o dejavnostih in podatkih o obnašanju ter povezanosti med 

spremenljivkami, ki smo jih postavili v predvidenih hipotezah, ki smo ju testirali. 

Percepcijske mere in mere obnašanja lahko predstavljajo omejitev kvantitativne 

raziskave.   

Pri analizi uspešnosti poslovanja podjetja na podlagi finančnih kazalnikov za leto 

2005, smo predpostavili, da je najbolj sintetični kazalnik uspešnosti podjetja 

dobičkonosnost kapitala. Analiza finančnih kazalnikov samo za eno poslovno leto 

predstavlja omejitev rezultatov analize uspešnosti podjetij. Bolj točen podatek bi dobili 

z uporabo finančnih kazalnikov za več let oziroma povprečne vrednosti finančnih 

kazalnikov za daljšo časovno obdobje. 
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2 FUNKCIJA KONTROLINGA 

2.1 Razvoj kontrolinga 

Controlling izhaja iz angleške besede »to control«, ki pa ga ne moremo prevajati 

kot kontroliranje, pač pa pomeni krmiljenje, vplivanje, upravljanje. Etimološka razlaga 

besede »controller« ali »comptroller« izhaja iz latinščine, kjer je pojem »contra rolatus« 

(»contra« – proti in »rotulus« – vloga) pojasnjeval drugi zapis tokov blaga in denarja, ki 

je služil za kontrolne namene. Prvič se je pojavil v Franciji v 13. stoletju. Osebe, ki so to 

delo opravljale, so imenovali kontroler (fran. contre-roullour ali conter-roller). V Angliji 

se je leta 1292 pojavil še en izraz za to osebo in se uporablja še danes; in sicer 

»comptroller« (iz francoske besede »compter« - računati) (Hočevar 1995, 193). Prvo 

delovno mesto, ki bi ga lahko povezali s kontrolerjem, najdemo v Angliji v 15. stoletju, 

ko so imeli na kraljevskem dvoru kontrolerje (angl. controlleur) z nalogo nadziranja 

oziroma uravnavanja prilivov in odlivov kraljevske blagajne. V Ameriki so leta 1778 

postavili temelje za uvedbo kontrolinga v javni upravi, ko je kongres ustanovil delovno 

mesto z nazivom Kontroler, revizor, zakladnik in računovodja (angl. Comptroller, 

Auditor, Treasurer and Six Commissioners of Accounts), ki je imelo za nalogo 

upravljanje z javnimi dobrinami in nadziranje razporejanja sredstev državnega 

proračuna. 

Začetki današnjega pojmovanja kontrolinga segajo v Ameriko v drugo polovico 19. 

stoletja. Prvo delovno mesto kontrolerja (angl. comptroller) so uvedli v železniškem 

podjetju Atchison, Topeka & Santa Fe Railway System leta 1880, da bi izvajalo 

ekonomsko-finančne naloge. Prvo delovno mesto v industrijskem podjetju pa je bilo 

uvedeno v General Electric Company leta 1892.  

Ob koncu 19. stoletja in v prvih dveh desetletjih 20. stoletja se kontroling ni 

obsežneje širil in uvajal v podjetja, saj je bilo okolje v tistem času še razmeroma 

stabilno in so ravnatelji podjetij lahko obvladovali, usmerjali in usklajevali poslovanje 

sami, brez posebnih svetovalcev ali pripravljavcev informacij. V evropskih podjetjih v 

tem času še ni nikakršnih zapisanih sledi o kontrolingu. Stanje se je v Ameriki močno 

spremenilo po letu 1920. Takratne gospodarske razmere so bile prežete z veliko 

nestabilnostjo, velikim poslovnim tveganjem in visoko inflacijo. Podjetja so začutila 

potrebo po posebnih strokovnjakih, ki bi ravnateljem pomagali usmerjati in uravnavati 

poslovanje. Težišče informacijske dejavnosti se je prevesilo iz spremljanja ter 

informiranja o preteklih dogodkih in stanjih na oblikovanje ciljev in nalog ter poti za 

uresničevanje prihodnjih nalog. Nastala je potreba po planiranju in računovodstvu ter 

strokovnjakih, ki bi čim bolj zanesljivo napovedovali prihodnost podjetij. Hkrati se je 

pojavila potreba po presojanju uresničevanja zastavljenih ciljev, torej nadziranju v 

ekonomskem smislu (Hočevar 1995, 194). 
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Velika gospodarska kriza in potem druga svetovna vojna sta odločilno vplivali na 

širše uvajanje kontrolinga. Spodbuda za nadaljnji razvoj kontrolinga je bila ustanovitev 

Ameriškega združenja kontrolerjev (angl. Controller's Institute of America) leta 1931, 

ki se je leta 1962 preimenoval v Finančno izvršno združenje (angl. Financial Executives 

Institute). Kmalu je začel izhajati tudi časopis (angl. The Controller), ustanovljena pa je 

bila tudi raziskovalna ustanova (angl. Controllership Foundation), ki sta se kasneje 

preimenovala v časopis (angl. The Financial Executive) oziroma v raziskovalno 

ustanovo (angl. Financial Executives Research Foundation). Leta 1976 je imela 9.300 

članov in je združevala večino največjih ameriških podjetij (Hočevar 1995, 194).  

Zaradi neenakega razvoja gospodarstva v Ameriki in Evropi, se je kontroling v 

Evropi razvil kasneje. V Ameriki je bila v prvi polovici 20. stoletja značilna večja 

aktivnost in gospodarska svoboda kot v Evropi. Poleg tega je v Ameriki gospodarska 

kriza prej in močneje vplivala na gospodarstvo, zato je bila prisotna večja potreba po 

načrtovanju in kontroliranju (Osmanagić-Bedenik 1991, 33). Razlogi za pozen razvoj 

funkcije kontrolinga so poleg drugega tudi mednarodna osamitev Nemčije, centralno-

linijska organiziranost in pomanjkanje tekmovalnosti. Tako se je v Evropi kontroling 

začel uvajati šele v drugi polovici petdesetih let 20. stoletja, ko so ga nemška podjetja 

začela uporabljati sprva pod vplivom ameriških družb, ki so prenesle v svoja nemška 

hčerinska podjetja kontroling iz matičnih družb, kasneje pa je doživel v Nemčiji pravi 

razcvet, saj so ga raziskovalci sprejeli za svoje področje, ga intenzivno raziskujejo in 

objavljajo strokovno literaturo (Hočevar 1995, 195). V sedemdesetih letih, kot posledica 

velike naftne krize, je kontroling doživel razcvet tudi drugod po Evropi. Spremenjene 

gospodarske razmere so od vodstev podjetij zahtevale gospodarnejše poslovanje, novo 

poslovno miselnost, ki je temeljila na strožji notranji poslovni disciplini, in natančnejši 

opredelitvi poslovnih nalog in ciljev (Turk et. al. 2003, 40). Začeli so ustanavljati tudi 

stanovska združenja, med katerimi je bilo prvo v Frankfurtu leta 1969 (nem. 

Gesellschaft für Finanzwirtschaft in der Unternehmensführung e. V. Frankfurt), ki so 

mu sledila še  druga. Leta 1970 je Deyhle ustanovil Akademijo za kontrolerje (nem. 

Controller-Akademie), leta 1975 pa je bilo ustanovljeno Združenje kontrolerjev (nem. 

Internationaller Controler Verein) in organiziran prvi kongres kontrolerjev (nem. 

Congress der Controller). 

V Sloveniji se je kontroling prvič pojavil v začetku šestdesetih let, ko je neko 

norveško svetovalno podjetje uvedlo kontroling v novogoriški Meblo. Meblo si je takrat 

pridobil posebno dovoljenje zveznega izvršilnega sveta, da uvede kontroling, čeprav je 

bil ta v nasprotju s tedanjimi računovodskimi predpisi. Do širšega uvajanja je prišlo šele 

pred desetimi leti, ko so mnoga podjetja spoznala, da pot k uspešnejšemu poslovanju ni 

samo zmanjševanje števila zaposlenih, temveč povečevanje prodaje in zniževanje 

stroškov podjetja (Bertoncelj 1997, 11). K vse večji prisotnosti kontrolinga v slovenskih 
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podjetjih so pripomogli tudi različni domači avtorji (Koletnik, Melavc, Hočevar, Križaj, 

Debeljak), ki poudarjajo njegovo informacijsko in koordinativno vlogo.  

Iz napisanega je razvidno, da se je kontroling v dobrih stotih letih svojega obstoja 

nenehno širil, razvijal in pridobival na pomenu, skladno s povečevanjem hitrosti in 

obsegom sprememb v vseh podsistemih okolja in s tem povezano naraščajočo 

zahtevnostjo dela ravnateljev, usklajevanja in usmerjanja v podjetju.  

V procesu razvoja kontrolinga ločimo tri faze (Osmanagić-Benedik 1991, 31-34): 

− Faza zapisovalca (registratorja), katerega osnovna naloga je obsegala 

spremljanje in analiziranje preteklih dogodkov na osnovi knjigovodskih 

podatkov, je značilna za obdobje petdesetih in šestdesetih let 20. stoletja, ko je 

bilo okolje podjetja stabilno. Informacije o njem so bile zanesljive, 

predvidevanje v podjetju pa posledično zelo natančno. Podjetja so bila lahko 

bolj pasivna, statična, usmerjena v notranjo proizvajalno sposobnost, saj je bilo 

povpraševanje večje od ponudbe. Osnovni inštrumenti, ki jih je uporabljal 

kontroler, so bili knjigovodstvo, bilance in kalkulacije. Usklajevanje in 

usmerjanje ni bilo težavno, zato tudi vloga kontrolinga ni bila zelo pomembna.  

− Faza pomočnika pri taktičnem usmerjanju poslovanja (navigatorja), katerega 

osnovna naloga je bilo spremljanje poslovanja in informiranje ravnatelja na 

osnovi stroškovnega računovodstva in letnega planiranja poslovanja, je 

značilna za obdobje sedemdesetih let 20. stoletja, ko se je začelo obdobje hitrih 

sprememb v okolju oziroma na trgu. Informacije o okolju so postajale vse bolj 

nezanesljive, predvidevanje pa vedno bolj nenatančno. Podjetja so se morala 

začeti aktivno prilagajati okolju, postati so morala dinamična, če so hotela 

obstati in uspešno tekmovati na trgu. Ponudba je postajala večja od 

povpraševanja, zato se je bilo treba začeti boriti s konkurenti za tržne deleže. 

Kontrolerjevi inštrumenti so bili predračun, kontrola njegovega doseganja in 

poročanja, posebej pa njegova integracija, kratkoročni račun stroškov in 

učinkov, prispevek za kritje fiksnih stroškov ter izračun praga pokritja, 

primerjave in kazalniki. Posledično je delo ravnateljev postalo zahtevnejše in s 

tem tudi vloga kontrolinga pomembnejša in širša.  

− Faza prenovitelja (inovatorja), katerega naloga se razširi s pomočnika pri 

taktičnem usmerjanju poslovanja še na področje pomoči ravnatelju pri 

strateškem planiranju in kontroli, kot zadnja razvojna faza sega še v današnji 

čas, ko je okolje podjetja tako turbulentno, da je njegovo predvidevanje postalo 

»znanstvena fantastika«. Podjetja se morajo ne le prilagajati, ampak tudi sama 

povzročati spremembe, če hočejo v borbi s konkurenco zmagati. Ključno vlogo 

v tem času imajo visokokvalificirani in motivirani kadri. Usklajevanje in 

usmerjanje je bistveno, hkrati pa tudi najtežavnejše opravilo v podjetju, zato 
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ravnatelji potrebujejo dobro pomoč. V takšnih okoliščinah pride vloga 

kontrolerja v celoti do izraza. Kot inovator razvija in uvaja nove instrumente, 

metode, postopke za pomoč ravnateljem pri njihovem delu. 

2.2 Opredelitev kontrolinga 

V teoriji zasledimo različne opredelitve kontrolinga. Temeljna razhajanja se 

pojavljajo predvsem pri upravičenosti kontrolinga kot samostojne poslovne funkcije, saj 

nekateri menijo, da je kontroling del upravljalne računovodske funkcije, drugi menijo, 

da gre za koordinativni del finančne funkcije, tretji mu pripisujejo zgolj ekonomsko-

svetovalno vlogo, četrti pa pravijo, da je samostojna podporna funkcija poslovodne 

funkcije (Debeljak 1998, 2). Najmanj nasprotovanj se pojavlja pri opredelitvi namena in 

cilja kontrolinga, kjer so si različni strokovnjaki večinoma enotni, da je kontroling 

podpora poslovodstvu v procesu odločanja.  

Slovenski pojmovnik računovodstva, financ in revizije (Turk 2000, 226) 

opredeljuje kontroling kot »/…/ sodobno nemško različico oblikovanja informacij za 

notranje potrebe v podjetju, zlasti za potrebe njegovega poslovodstva, zajema pa 

pretežno tiste sestavine računovodenja, ki so zunaj knjigovodenja, torej računovodsko 

predračunavanje in računovodsko proučevanje. Je nemška izvedba poslovodnega 

računovodstva«. Kontroler pa je »/…/ ameriška oznaka za ravnatelja računovodstva, 

kadar se želita poudariti njegovo pomembno mesto v organizaciji in odgovornost za 

oblikovanje računovodskih informacij za notranje potrebe pri odločanju« (Turk 2000, 

226).  

Poslanstvo kontrolerja  

Zaradi velikih nejasnosti, ki so se pojavljale pri opredelitvi nalog in poslanstva 

kontrolerja, so se leta 1999 v Mednarodnem združenju za kontroling (angl. International 

Group of Controlling) odločili, da objavijo enotno definicijo kontrolerjevih nalog in 

poslanstva. Definicijo so dopolnili leta 2002 in je naslednja (Internationaler Controller 

Verein 2009, 9):  

− kontroler oblikuje in spremlja (upravljalne) procese določanja ciljev, 

načrtovanja in upravljanja ter s tem prevzema soodgovornost za doseganje 

ciljev,  

− kontroler skrbi za preglednost strategije, rezultatov, financ in procesov ter s 

tem prispeva k večji gospodarnosti,  

− kontroler celostno koordinira delne cilje in delne načrte in organizira za celotno 

podjetje v prihodnost usmerjeno poročanje,  

− kontroler moderira in oblikuje procese določanja ciljev, načrtovanja in 

upravljanja tako, da lahko vsak nosilec odločanja deluje ciljno usmerjeno, 
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− kontroler pripravlja za to potrebne podatke in informacije,  

− kontroler oblikuje in skrbi za sistem kontrolinga. 

V nadaljevanju podajamo opredelitev kontrolinga po anglo-ameriškem pristopu ter 

po nemškem pristopu. 

2.2.1 Ango-ameriški pristop 

Po anglo-ameriškem pojmovanju je kontroling večinoma izenačen z 

računovodstvom, naloge kontrolinga z računovodskimi, kontroler pa z računovodjo. Če 

sta notranje (stroškovno) in zunanje (finančno) računovodstvo v podjetju ločena 

oddelka, ju skupno pokriva glavni računovodja. Takrat se kontroling izenačuje z 

notranjim (stroškovnim) računovodstvom (angl. managerial accounting) (Režun 2004, 

13). Kontrolerju (računovodji) se, kadar ni ločenega finančnega in stroškovnega 

računovodstva, dodeljuje naslednje naloge: naloge finančnega računovodenja, naloge 

stroškovnega računovodenja, načrtovanje in nadzor poslovanja, analiziranje poslovanja, 

sistemska podpora in naloge z davčnega področja (spremljanje predpisov, svetovanje). 

Osnovne funkcije, mehanizmi kontrolinga so tako (Willson et. al. 1995, 20-35): 

− Mehanizmi usklajevanja in povezovanja vseh planskih aktivnosti v podjetju: 

osnovni cilj teh mehanizmov je organizacija primernega sistema komuniciranja 

med vsemi ravnmi ravnateljev, ki so povezane s planiranjem znotraj podjetja. 

Ta sistem je izhodišče za usklajevanje in povezovanje vseh planskih aktivnosti 

podjetja, v skladu s poslanstvom podjetja, njegovimi temeljnimi strateškimi 

usmeritvami, cilji in strategijami. 

− Mehanizmi nadziranja poslovnih aktivnosti: osnovni cilj teh mehanizmov je 

organizacija in nadaljnji razvoj sistema kontrolnih mehanizmov v podjetju, s 

pomočjo katerega lahko presojamo pravilnost poslovanja pri poslovnih 

procesih in aktivnostih ter ob tem ugotavljamo tudi uspešnost in učinkovitost 

poslovanja. Zasnova kontrolinga mora biti dovolj prilagodljiva, da omogoča 

prilagajanje informacij s področja kontrole poslovanja glede na trenutne 

potrebe ravnateljev.  

− Mehanizmi informiranja: cilj teh mehanizmov je priprava in predstavitev 

finančnih in nefinančnih informacij v ustrezni zgoščeni obliki. Priprava 

informacij je potrebna na ravni podjetja kot celote, na ravni opredeljenih 

področij poslovanja podjetja, na ravni funkcijskih področij in na ravni nižjih 

organizacijskih enot, odvisno od organizacije, vzpostavljenih ravni 

ravnateljstva v podjetju.  

− Ostali mehanizmi kontrolinga v podjetju so odvisni od velikosti podjetja, 

sposobnosti kontrolerja in naklonjenosti ravnateljev do kontrolinga. Tako v 
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pristojnost kontrolinga ameriškega podjetja lahko sodi tudi davčna funkcija, 

skrb za odnose in informiranje lastnikov podjetja, opravljanje notranje revizije 

in sodelovanje z zunanjimi revizorji. 

Tabela 2.1 Zadolžitve kontrolerja po opredelitvi poklicne organizacije za     

računovodenje (angl. Controller Institute of America) 

Zadolžitve kontrolerja 

Izgradnja in nadzor poslovodnega računovodstva, ki pripravlja informacije, potrebne pri odločanju, 
načrtovanje, predračunavanje ter uresničevanje usklajenega celostnega načrtovanja in predračunavanja 
dejavnosti poslovnega sistema, vključno z načrtovanjem in predračunavanjem naložb, 
nadzor uresničevanja načrtov in predračunov, vključno s pripravo predlogov ukrepov v primeru 
odmikov od načrtov in predračunov, 
priprava poročil za notranje uporabnike informacij o načrtih in predračunih ter o izidih poslovne 
dejavnosti, 
priprava poročil za zunanje uporabnike informacij, za lastnike, za javnost, za sodelavce, za dobavitelje, 
za kupce in še koga, 
varovanje interesov poslovnega sistema glede na davčne obveznosti, 
sodelovanje z zunanjimi nadzorniki, 
skrb za varovanje premoženja celotnega poslovnega sistema in 
zagotovitev učinkovitega osebja in naprav. 

Vir: Prirejeno po Melavc 1991, 142.  

V večini podjetij je kontroler hkrati glavni poslovodni računovodja, ki pripravlja 

informacije za notranje uporabnike in finančni računovodja, ki pripravlja informacije 

predvsem za zunanje uporabnike, in bi ga lahko nadomestili z izrazom vodja 

računovodstva (Novak 1999, 554). 

2.2.2 Nemški pristop 

V nemški literaturi je kontroling vsebinsko opredeljen mnogo bolj raznovrstno kot 

v anglo-ameriški literaturi. Kontroling se ne enači z računovodstvom in tudi naloge 

kontrolerja se razlikujejo od nalog, ki jih opravlja računovodja. V Nemčiji se 

računovodstvo deli na zunanje oziroma finančno računovodstvo2 in računovodstvo za 

notranje uporabnike3. Kontrolerja zanima predvsem drugi del računovodstva – 

računovodstvo za notranje uporabnike.  

                                                 
2 Računovodstvo za zunanje uporabnike informacij spremlja in proučuje premoženjski in 

finančni položaj ter poslovno in finančno uspešnost poslovne osebe kot celote. Urejeno je s 
predpisi države in pravili stroke ter proučuje vrednostne in finančne podatke o stanjih in 
spremembah, ki so posledica razmerja do okolja, predvsem do raznovrstnih tržišč in države. 
Zato mu pravimo tudi finančno računovodstvo (Koletnik 1996, 25). 

3 Računovodstvo za notranje uporabnike informacij se največkrat pojmuje kot stroškovno 
računovodstvo, čeprav je njegova vsebina znatno širša in presega stroškovni okvir. Spremlja in 
proučuje ekonomske razsežnosti vseh dogajanj v izvedbenih, upravljalnih in informacijskih 
funkcijah, da bi bilo podjetje učinkovitejše in uspešnejše. Je informacijski servis, ki je v domeni 
poslovodstva in njemu v podporo in ni predmet zunanjih interesov ter zakonske ali druge prisile 
(Koletnik 1996, 25-26).  
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Utemeljitelj nemške šole Deyhle meni, da kontroler ne nadzoruje, ampak skrbi, da 

zna vsak sam nadzorovati svoje poslovanje glede na cilje, ki so jih določili lastniki in 

poslovodstvo podjetja. Takšen samonadzor deluje le, če obstajajo načrti in merila za 

samonadzor. Kontroling se uresničuje s primerjavo med načrtovanim in doseženim 

oziroma s proučevanjem odmikov. Naloga kontrolinga je torej, da lastnikom in 

managerjem podjetja ponudi signalni sistem o odmikih in se ne ukvarja s tem, ali so 

vknjižbe pravilne in usklajene. Kontroler informira naslovnike z namenom sprejetja 

akcijskega programa izboljšav in tako deluje kot navigator pri uresničevanju 

zastavljenih ciljev v podjetju (Deyhle 1997, 9-10).   

V nadaljevanju podajamo opredelitve nemških avtorjev, kaj je kontroling oziroma 

kontroler, in kaj kontroling oziroma kontroler ni (Hočevar 1995, 1996): 

− Schroder definira kontroling kot sodobni koncept upravljanja podjetja, ki 

zajema načrtovanje, informiranje, analiziranje, kontroliranje in upravljanje, 

povezano s stalno krožno, povratno zvezo. To je instrument upravljanja, ki 

presega posamezne funkcije in je v pomoč poslovodstvu pri odločanju. 

Kontroling ni revizija in ni kontrola. 

− Heckert in Wilson zagovarjata, da kontroling upravlja in regulira aktivnosti 

podjetja glede na plan, tako, da se uresničijo cilji podjetja. 

− Hoffmann je mnenja, da kontroling podpira upravljanje podjetja s pomočjo 

informacij. 

− Za Winterhalterja pomeni kontroling celoto upravljalsko-analitične dejavnosti, 

katere cilj je razbremenitev in izboljšanje ravnanja podjetja. 

− Preissler in Haberland primerjata kontrolerja z navigatorjem na ladji – v 

podjetju, ni pa njen kapitan. Kontroling ni planiranje, kontroliranje in 

upravljanje. 

− Wickenhauser meni, da je kontroling poslovno in filozofsko miselno ozadje. 

− Za Horvatha pomeni kontroling instrument upravljanja, s ciljem planiranja, 

kontroliranja in zagotavljanja informacij. 

 

 

 

 

 

 



Funkcija kontrolinga 

14 

 

Tabela 2.2 Naloge kontrolinga (opredeljene 1983 v Controler Institut) 

Strateške naloge Operativne naloge 

Oblikovanje in vzpostavitev strateškega vzora 

gospodarske družbe,  

Priprava zunanjih in notranjih pripomočkov za 

usmerjanje kot podlaga za delne načrte gospodarske 

družbe, 

obdelava presoje ugodnosti močnih in šibkih 

točk zmožnosti gospodarske družbe, 

izdelava celovitega načrta gospodarske družbe, 

 

razvijanje strateških ciljev gospodarske družbe, vzpostavitev nadzora za popravljalne ukrepe zaradi 

odmikov in 

vzpostavitev strateškega nadzora na podlagi 

primerjave uresničenih velikosti glede na 

načrtovane in 

oblikovanje predračunskih poročil. 

 

priprava predlogov ukrepov v zvezi z odmiki od 

zastavljenih strateških ciljev. 

 

Vir: Prirejeno po Melavc 1991, 142. 

2.2.3 Koletnikova opredelitev kontrolinga 

Vidno mesto med domačimi avtorji ima Koletnik (1996, 7), ki pravi: »Kontroling je 

poslovna filozofija, poseben slog vodenja in odločevalno naravnana (računovodsko) 

informacijska dejavnost. Je motor in krmilo podjetja in poslovanja ter zahteva ciljno in 

decentralizirano vodenje, razvito podjetniško kulturo ter podjetniško načrtovanje in 

ekonomsko nadziranje«. 
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Slika 2.1 Pojmovne in vsebinske razsežnosti kontrolinga   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Koletnik 2002, 20. 

2.2.4 Podobnosti in razlike med anglo-ameriškim in nemškim pristopom  

Weber navaja vse podobnosti, ki so značilne tako za anglo-ameriški kot tudi nemški 

pristop kontrolinga, in sicer (Weber 1995, 15): 

− Osnovna funkcija kontrolinga je v glavnem podpora planiranju in izvedbi 

planov, opozarjanju na odmike od planov in analiza za pripravo ukrepov, ki 

vodijo k odpravi odmikov. 

− Osnovni poudarek funkcije kontrolinga zadeva pomoč pri operativnem vodenju 

podjetja. 

− Kontrolerji prevzemajo največje breme kontrolne funkcije v podjetju. Pri 

managerjih se kljub postopnemu širjenju funkcije kontrolinga v podjetju še 

vedno opaža določen »kontroling odpor«. 

− Organizacija kontrolinga sledi razvoju organizacijske strukture podjetja. Poleg 

centralnega kontrolinga se nahajajo kontrolerji v vseh pomembnih 

decentraliziranih področjih v podjetju. 
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− Kontrolerji so v veliko podjetjih nepriljubljeni, saj jih še vedno vidijo kot oviro 

(preštevalce napak), ne pa kot instrument pomoči vodstvu podjetja. 

Tabela 2.3 Razlike med anglo-ameriškim in nemškim pristopom pojmovanja 

kontrolinga 

Oznaka Anglo-ameriški pristop Nemški pristop 

delovno mesto kontrolerja enači se z delovnim mestom 

računovodje oziroma mu je 

podrejeno, 

dve ločeni delovni mesti, 

kontroling z organizacijskega 

vidika 

služba računovodstva oziroma 

njen del, 

več organizacijskih rešitev 

(štabna služba, posebna 

svetovalna služba v podjetju), 

naloge kontrolerja obsegajo notranje in zunanje 

računovodstvo, 

samo notranje računovodstvo, 

uporabniki storitev 

kontrolinga 

zunanji in notranji uporabniki, notranji uporabniki 

(poslovodstvo podjetja, 

managerji), 

naloge kontrolinga operativne narave, operativne in strateške narave, 

dostopnost podatkov kontroler razpolaga z vsemi 

potrebnimi podatki, 

podatke si mora priskrbeti iz 

drugih enot podjetja, 

organizacijska struktura 

kontrolinga 

kontroling vključen v 

informacijski podsistem (kot 

računovodstvo), 

podrejen odločevalnemu 

podsistemu (kontroler zgolj 

pomaga managerjem pri 

uresničevanju zastavljenih 

ciljev), 

razmerje teorija/praksa teorija sledi praksi, teorija in praksa sta se razvijali 

vzporedno in ne povsem 

povezano, saj se teoretični 

kontroling  ne ujema s 

praktičnim kontrolingom, 

pojem kontrolinga vprašanje smiselnosti uporabe 

pojma kontroling. 

uporaba pojma kontroling je 

razumljivejša. 

Vir: Režun 2004, 17-18. 

Na osnovi zgoraj navedenih razlik in podobnosti med anglo-ameriškim in nemškim 

pristopom kontrolinga lahko povzamemo, da osnovna funkcija kontrolinga pri obeh 

pristopih ostaja enaka: kontroling je orodje v rokah poslovodstva, s pomočjo katerega 

lažje sprejema odločitve, ki so usmerjene v doseganje vnaprej zastavljenih smotrov in 

ciljev podjetja. 

2.3 Vrste kontrolinga 

Z razvojem kontrolinga se je pričelo tudi ločevanje med operativnim in strateškim 

kontrolingom.   
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2.3.1 Operativni kontroling 

Operativni kontroling je strokovna podpora poslovodenju s ciljem, da bi povečali 

učinkovitost poslovanja. Operativni kontroling obsega obdobje do dveh let ter je orodje 

za vodenje poslovnih funkcij ter za postavljanje sprotnih poslovnih ciljev na vseh 

ravneh poslovanja, največji poudarek pa je na poslovni in finančni uspešnosti podjetja. 

Njegova naloga je zagotavljanje strokovne podpore poslovodstvu pri dviganju ravni 

donosnosti in gospodarnosti, ohranjanje kapitala in plačilne sposobnosti ter usklajeno 

uporabljanje orodij operativnega kontrolinga.  

Tabela 2.4 Temeljna orodja operativnega kontrolinga 

Temeljna orodja Primeri 

predračunavanje 

 

 

 

 

nadziranje 

 

informiranje 

 

 

organiziranje 

 

ravnanje s človeškimi zmožnostmi 

 
 

predračuni stroškov, 

predračuni prodajnih cen, 

predračuni prispevka za kritje, 

predračuni naložb, 

predračun poslovanja, 

operativno nadziranje, 
analiziranje vzorcev in odmikov, 

operativno informiranje in poročanje, 

analize ABC, 

kazalniki in sestava kazalnikov, 

operativno usklajevanje organizacijskega postopka in  

ustroja 

usklajevanje nagrajevanja z nadaljnjim 
izobraževanjem,  
oblikovanje napredovanj in strukturiranje dela. 

Vir: Prirejeno po Melavc in Novak 2002, 29. 

Temeljni cilj operativnega kontrolinga je spodbujanje pasivnega prilagajanja 

spremembam v okolju, to je prilagajanju notranjih dejavnikov zunanjim vplivom. 

Usmerjen je k merljivim in obvladljivim pojavom in postopkom poslovanja poslovnega 

sistema ter na doseganje najboljših sprotnih izidov. Je bolj determinističen, tehnično 

podprt, a manj kreativen. Kljub temu je izrednega pomena, ker podpira taktične 

odločitve vodstva s primernimi informacijami o poslovanju in okolju. Pri operativnem 

kontrolingu operiramo s preteklimi podatki ter z realizacijo postavljenih kratkoročnih 

ciljev skušamo doseči učinkovitost podjetja. 

2.3.2 Strateški kontroling 

Strateški kontroling je strokovna podpora poslovodenju s ciljem, da bi zvišali raven 

uspešnosti poslovanja, ki je zasnovana na medsebojnem vplivanju podjetja in okolja.  

Usmerjen je v dolgoročni obstoj poslovnega sistema. Usmerjen je k graditvi dejavnikov 
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prihodnjega uspeha poslovnega sistema, povečanju njegove vitalnosti in izboljšanju 

njegovih možnosti za  trajen uspeh. Strateški kontroling mora zagotoviti strokovno 

podporo pri vprašanjih kot so ali začeti ustvarjati nove proizvode, ali vstopiti na nov trg, 

kakšna tveganja in priložnosti je mogoče pričakovati v prihodnosti ter ali tehnološki 

postopek prenoviti z novimi naložbami (Melavc in Novak 2002, 29). 

Tabela 2.5 Temeljna orodja strateškega kontrolinga 

Temeljna orodja Primeri 

predračunavanje strateški dejavniki uspeha,  

zamisel krivulje izkušenj,  

življenjska doba proizvoda,  

analize prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti 

in nevarnosti oziroma SWOT analiza,  

strateška bilanca,  

portfeljske analize,  

strateški predračuni, 

nadziranje  strateško nadziranje, 

informiranje tihi signali,  

strateški radar, 

organiziranje oblikovanje organizacijske ureditve skladno s 
poslovno strategijo, 

ravnanje s človeškimi zmožnostmi izvajanje strategije ravnanja s človeškimi 
zmožnostmi iz poslovne strategije poslovnega 
sistema. 

Vir: Prirejeno po Melavc in Novak 2002, 29. 

Strateški kontroling obsega obdobje od dveh do petih let in je opredeljen z vizijo 

gospodarske družbe, poslanstvom, postavitvijo ciljev, strategijo, predpostavkami in 

ukrepi, ki imajo dolgoročno naravo, zato jih je težko natančno opredeliti. Osredotoča se 

na dolgoročne napovedi, analize in zbiranje heterogenih zunanjih informacij ter pokriva 

predvsem izbiro strategij za doseganje zastavljenih ciljev. Ukvarja se z vprašanjem »kaj 

početi?«. Cilj strateškega kontrolinga je uspešnost, ki se odraža v poslovanju podjetja na 

način, da zadovoljuje dejanske potrebe družbe tako, da v primerjavi z drugimi ustvarja 

prave proizvode in storitve na najugodnejši način.  

2.3.3 Podobnosti in razlike med operativnim in stateškim kontrolingom 

Kontroling je most med operativno in strateško sestavo odločanja, kar je razvidno 

iz slike 2.2. Pri razvijanju in oblikovanju strategije, ki je predstavljena v dolgoročnih 

načrtih, sodelujejo kupci, dobavitelji, konkurenti, vlagatelji, sodelavci in okolje. Ko je 

strategija oblikovana, jo je potrebno podrobneje opredeliti v obliki operativnih ciljev, 

letnih in srednjeročnih načrtov.  
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Slika 2.2 Povezovanje operativnega in strateškega kontrolinga 

Vir: Koletnik 2002, 26. 

Tabela 2.6 Razmejitev operativnega in strateškega kontrolinga 

Oznaka Operativni kontroling Strateški kontroling 

osrednja ciljna velikost plačilna sposobnost, 

dobiček, 

vitalnost, 

preživetje na dolgi rok, 

oblikovanje cilja kvantitativno, kvantitativno in kvalitativno, 

prevladujoča usmeritev podjetje, okolje podjetja, 

časovna razsežnost omejena, 

kratkoročna, 

neomejena, 

dolgoročna, 

prevladujoče informacije učinki/stroški, 

prihodki/odhodki, 

prejemki/izdatki, 

raznovrstni podatki o podjetju in 

okolju, 

prednosti/slabosti, 

priložnost/nevarnost, 

merljivost informacij v ospredju, v ospredju, ni pa nujno, 

stopnja svobode stalnost temeljnih ciljev in 

možnost delovanja, 

zavestna spremenljivost vseh 

parametrov načrtovanja, 

predračunavanja in nadziranja, 

stopnja strukturiranja in 

formalizacije 

visoko strukturiran in 

formaliziran postopek, 

omejen na dajanje mreže nalog, 

stopnja kontrolerjeve 

avtonomije 

avtonomno področje nalog 

kontrolerja  z medsebojno 

pomočjo drugih mest in nalog, 

potreba po zelo tesnem 

sodelovanju z drugimi mesti na 

vseh stopnjah stateškega 

poslovodenja, 

način dela natančno določeni postopki dela, 

delne naloge se lahko delegirajo. 

visoka stopnja fleksibilnosti pri 

delu, 

večja usmeritev na skupinsko 

delo. 

Vir: Stahl 1992, 53. 
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Če pri operativnem kontrolingu operiramo s podatki o preteklosti, pridobljenimi 

predvsem znotraj podjetja, potem je za strateški kontroling značilna usmeritev v 

prihodnost. Ker ni na voljo dovolj zanesljivih podatkov, je potrebno predvideti vplivne 

notranje in zunanje dejavnike.  

2.4 Naloge in cilji kontrolinga 

Za pravilno opredelitev kontrolinga je potrebno poznati njegove temeljne naloge. Iz 

literature izhaja, da se kontroling v vsakem podjetju odraža skozi vse štiri temeljne 

procese, ne glede na to, s katerega vidika ga opazujemo (anlgo-ameriški ali nemški 

pristop): planiranje, kontroliranje, analiziranje in informiranje. 

2.4.1 Planiranje 

Deyhle (1997, 81) opredeli planiranje kot izjavo o hotenju, ki vključuje tudi 

odločitev. S planiranjem določamo, kaj naj bi se storilo oziroma uresničilo. V praksi se 

pogosto ugotavlja, da je težko določiti, kam naj podjetje v prihodnosti »potuje« in po 

kateri poti naj gre. Zato vodstvo podjetja od svojih strokovnjakov pogosto zahteva 

natančne napovedi, da bi se tako izognilo neprijetnim odločitvam.  

V literaturi zasledimo delitev planiranja glede na različne kriterije; po času 

(dolgoročno ali razvojno, srednjeročno, kratkoročno ali letno in operativno), po 

predmetu planiranja (prodaja in trženje, proizvodnja, razvoj in raziskave, nabava, kadri, 

investicije, financiranje, organizacija, poslovni uspeh, premoženje), po obsegu 

planiranja (proizvod, projekt, delovna enota, strateška enota) in po značilnostih 

(vseobsegajoče ali delno, glavno ali pomožno, funkcionalno ali nefunkcionalno, fazno 

ali rezultatno, strateško ali taktično, formalno ali neformalno, javno ali tajno). 

Za nas je zanimiva predvsem razdelitev planiranja na strateško in taktično. 

Strateško planiranje je brez časovnega horizonta in opredeljuje načine uresničevanja 

zamisli, poslanstev, smotrov in temeljnih ciljev podjetja. Podatki in informacije za 

strateško planiranje so v podjetju in v njegovem okolju. Pri stateškem planiranju se 

srečujemo z analiziranjem trga in okolja (ocena priložnosti in nevarnosti), analiziranjem 

zmožnosti in razvoja podjetja (ocena prednosti in slabosti poslovanja) ter analiziranjem 

in izdelovanjem dolgoročnih načrtov podjetja ter v tej povezavi tudi s presojanjem in 

izdelovanjem dolgoročnih predračunskih računovodskih izkazov) (Koletnik 2002, 17). 

Kontroler pri stateškem planiranju opravlja vlogo koordinatorja, svetovalca, ki ima 

naslednje naloge: organiziranje strateškega planiranja, oblikovanje ustrezne planske 

metodologije, razreševanje konfliktov v procesu strateškega planiranja ter ne nazadnje 

izdelava strateškega plana, v katerem prevladujejo opisne kategorije, medtem ko 

konkretno kvantificiranje planskih ciljev ni predmet tega plana.  

Letno oziroma taktično planiranje je namenjeno izdelavi planov, ki služijo vodstvu 

na različnih ravneh kot pomoč pri usmerjanju, vodenju in organiziranju potrebnih 
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kratkoročnih aktivnosti za dosego ciljev, opredeljenih s strateškimi plani. Taktični plani 

so v primerjavi s strateškimi plani dosti bolj podrobni in razčlenjeni. Iz njih izhajajo 

natančne opredelitve aktivnosti za dosego kratkoročnih ciljev. Običajno se nanašajo na 

obdobje enega leta in jih zato imenujemo tudi letni plani (Willson et al. 1995, 300-306). 

Tudi pri letnem planiranju igra kontroler vlogo koordinatorja, svetovalca, ki ima 

vsebinske, metodološke in organizacijske naloge pri procesu planiranja poslovanja: 

organiziranje letnega planiranja (oblikovanje planskega rokovnika), oblikovanje planske 

metodologije, razreševanje konfliktov v procesu letnega planiranja in na koncu izdelava 

letnega plana.  

Naloge kontrolerja pri letnem planiranju so, tako kot pri strateškem planiranju, 

zgolj informativne, analitične ter svetovalne narave, nikakor pa nima kontroler 

odločevalske funkcije v ožjem pomenu besede, saj končne odločitve ostajajo v 

pristojnosti ravnateljev. 

2.4.2 Kontroliranje 

Kontroliranje pomeni primerjavo med doseženimi in planiranimi rezultati ter 

podlago za ugotavljanje odmikov. Kontroliranje je eno izmed treh vrst nadziranja; poleg 

inšpiciranja4 in revidiranja5. Po slovenskih računovodskih standardih (SRS 28) je 

kontroliranje preprečevalno, na strokovnem ugotavljanju dejstev zasnovano vzporedno 

nadziranje, ki ga opravljajo v nadzirano delovanje organizacijsko vključeni in po načelu 

stalnosti delujoči organi.  

Kontroler ni tisti, ki nadzoruje, temveč skrbi za to, da zna vsak sam nadzorovati 

svoje poslovanje glede na cilje, ki jih je določilo poslovodstvo. To pa zahteva, da so cilji 

objektivni in tudi dejansko določeni. Tak samonadzor deluje le tedaj, če obstajajo načrti 

in so določena merila za samonadzor. Kontroler mora managerjem ponuditi signalni 

sistem o odmikih; omenjeni ga spodbuja k uvedbi sprememb, s katerimi bi, kolikor se le 

da, ohranili načrtovano usmeritev k doseganju ciljev (Deyhle 1997, 9). 

Bistvo strateške kontrole je v pravočasnem opozarjanju na nepričakovane bistvene 

razvoje v okolju podjetja. V primeru nekompleksnega okolja podjetja, ko je tega moč 

dobro predvideti, lahko pri snovanju strateške kontrole izhajamo iz primarnosti 

                                                 
4 Inšpiciranje je pretežno popravljalno, na strokovnem ugotavljanju dejstev zasnovano 

naknadno nadziranje, ki ga opravljajo v nadzirano delovanje nevključeni in tamkaj po načelu 
stalnosti nedelujoči organi (SRS 28). 

5 Revidiranje je pretežno popravljalno, na izvedenskem obnavljanju zasnovano naknadno 
nadziranje, ki ga opravljajo v predmet nadziranja organizacijsko nevključeni in tam po načelu 
stalnosti nedelujoči organi; obsega oblikovanje in ovrednotenje dokazov o trditvah v zvezi s 
predmetom nadziranja ter poročanje o ugotovitvah zainteresiranim uporabnikom takšne 
informacije, da bi na tej podlagi ustrezno ukrepali (SRS 28). 
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planiranja (strateški plan je osnova za kontrolo), drugače pa ne. Ker pa je danes okolje 

zelo kompleksno, je potrebno strateško kontrolo snovati drugače. 

Pučko dobro opredeli osrednjo nalogo strateške kontrole kot zgodnje odkrivanje in 

sporočanje »presenečenj«, ki nastajajo v okolju organizacije, in potreb po spremembah, 

ki zahtevajo nenehno preverjanje ustreznosti planiranega. S tem ta vrsta kontrole ne 

more imeti statusa, ki kontrolo podreja planiranju. Je sredstvo za prilagajanje strateških 

planov spremenjenemu okolju. Strateška kontrola je vnaprejšnja kontrola, saj preizkuša 

strategijo organizacije in opravlja strateško revizijo celotnih strateških usmeritev 

organizacije. Vodi lahko do spreminjanja strateških planov organizacije (Možina et al. 

1994, 347). 

Kadar kontroler sodeluje pri stateškem kontroliranju (pri anglo-ameriških 

opredelitvah kontrolinga ta večinoma sploh ne vključuje nalog s področja strateškega 

kontroliranja, saj te ostajajo v pristojnosti lastnikov podjetja. Pri nemškem pristopu pa 

akademski krogi in praksa kontrolerja večinoma vključujejo tudi v proces strateškega 

kontroliranja poslovanja), imajo njegove naloge predvsem informativni pomen. 

Kontroler sistematično zbira podatke, informacije iz okolja, ter pripravlja najrazličnejše 

analize, ki služijo ravnateljem za pomoč pri strateški kontroli. Kontroler mora pri 

strateški kontroli skupaj z ravnateljem spodbujati k izboljševanju procesov planiranja.  

Naloge kontrolinga pri taktičnem kontroliranju poslovanja lahko razdelimo na 

postavitev sistema kontroliranja poslovanja, izvajanja kontroliranja poslovanja in 

ugotavljanje vzrokov za odstopanja in predlaganje ukrepov za uresničitev plana. 

Postavitev sistema kontroliranja zahteva od kontrolerja najprej postavitev, nato pa 

še nastavitev delovanja signalnega sistema na posameznih vnaprej opredeljenih mestih 

odgovornosti. Nastavitev delovanja signalnega sistema zahteva, da kontroler v 

sodelovanju z managerji določi dovoljen obseg odmikov in s tem nujnost podrobnejšega 

analiziranja le-teh. Opredelitev dopustne meje odmikov ni statična, ampak se prilagaja 

pomenu procesa, ki ga ima ta v celotni poslovni nalogi podjetja pri doseganju 

temeljnega cilja. Kadar so za presojanje odmikov pristojne različne odločitvene ravni, 

se v podjetju odločijo za uporabo večstopenjskih dopustnih toleranc. Schroder razporedi 

pristojnosti na sledeči način (Koletnik 1996, 4): 

− majhne odmike presoja sam nosilec naloge oziroma vodja oddelka, v katerem 

so se odmiki pojavili, 

− pri srednje velikih odmikih (od tri do pet  odstotkov) se v presojo vključi 

služba za kontroling, ampak problem ne sme presegati pristojnosti vodje 

oddelka in 

− pri večjih odmikih (nad pet odstotkov) se v reševanje vključijo tudi vodje višjih 

ravni. 
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Pri izvajanju kontroliranja poslovanja je glavna kontrolerjeva zadolžitev gledanje 

signalnega sistema in opozarjanje odgovornih oseb, ki ne delujejo v skladu s 

postavljenimi merili in dovoljenimi odmiki (Koletnik 1996, 45). Kontroler skrbi 

predvsem za to, da zna vsak sam kontrolirati svoje delovanje glede na postavljene cilje, 

kar pa je mogoče zgolj v primeru, da obstajajo načrti in z njimi določena merila za 

samonadzor (Deyhle, 1997, 9). 

Odkritje kritičnih odmikov od načrtovanih ciljev in nalog zahteva takojšnjo analizo 

vzrokov za odstopanja in predlaganje ukrepov za uresničitev plana. Potrebno je odkriti 

in odpraviti vzroke, ki naj bi jih povzročili, da bi ohranili usmeritev k doseganju 

zastavljenih ciljev.  

Dobra kontrola vedno vodi do izboljšanja stanja. Rezultati kontrole so hkrati znak 

za poslovodstvo, ali ukrepati ali ne, kar pa je precej zahtevno in tvegano. Najprej je 

potrebno določiti dovoljene tolerance odstopanj. Če gre za prednostna področja 

podjetja, potem so lahko posledice neukrepanja usodne. Zagotovo se na tem področju 

pokaže kakovost poslovodstva. Pomembno je, da informacije prihajajo pravočasno, ker 

se lahko le na tak način pravočasno popravi uresničevanje planov.   

2.4.3 Analiziranje 

Analiziranje poslovanja podjetja je proces spoznavanja, proučevanja, primerjanja in 

na tej podlagi ugotavljanja dejstev in podatkov o poslovanju konkretnega podjetja, da bi 

izsledki analiziranja lahko služili kot mogoča podlaga in pomoč pri sprejemanju 

odločitev, ki vodijo k doseganju cilj podjetja (Odar 1999, 22).  

Tabela 2.7 Vrste analiziranja glede na predmet analiziranja 

Vrste analiziranja Primeri 

analiziranje poslovanja podjetja 

(notranje analiziranje), 

celovito sistemsko analiziranje poslovanja, 

analiziranje posameznih strateških skupin, 

analiziranje strateškega položaja podjetja, 

analiziranje poslovnih enot,  

analiziranje posameznih funkcijskih področij,  

analiziranje verige vrednosti, 

analiziranje strukture stroškov, 

analiziranje okolja podjetja 

(zunanje analiziranje), 

analiziranje konkurenčnega okolja,  
panožno analiziranje,  
analiziranje dobaviteljev,  
tržno analiziranje (analiziranje razvoja trga, 
nakupnih navad, pogajalske moči odjemalcev), 

analiziranje prednosti, slabosti, priložnosti, 

nevarnosti (SWOT analiza), 

ugotavljanje prednosti in slabosti ter priložnosti in 

nevarnosti za razvoj podjetja, 

analiziranje organizacije podjetja. spoznavanje organizacije (struktur, procesov) 
podjetja, da bi se o njej smotrno odločali in s tem 
povečali njeno učinkovitost. 
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Analiza po svoji vsebini in nalogah predstavlja temelj poslovodne kontrole. 

Kontroling združuje aktivnosti informiranja, analize, poročanja, stroškovnega 

računovodstva in planiranja ter kot tak predstavlja servis in podporo managerjem, svoje 

izhodišče pa ima v analizi poslovanja. Povezava med upravljanjem in analizo je zato 

zelo močna ter poteka skozi fazo priprave odločitve in fazo kontrole učinkovitosti 

sprejete odločitve. Analitik usmerja aktivnosti in odločitve, vendar ne sodeluje pri njih.  

Namen analize (sedanjega) poslovanja podjetja je ugotoviti problemska in 

prednostna stanja v podjetju ter s tem ravnateljem pripraviti osnovo za odločanje. Dobre 

odločitve so posledice kakovostnih analiz, ki posredno vplivajo na uspešnost poslovanja 

podjetja. Ta analiza je vhod v proces planiranja poslovanja podjetja.   

Delo kontrolerja pri analizi sedanjega poslovanja je mogoče razdeliti v dve fazi 

(Rozman et al. 1993, 85-89):  

− Opazovanje obstoječega poslovanja - začne se s sistematičnim zbiranjem 

podatkov in informacij o poslovanju kot celoti, po poslovnih funkcijah in 

proizvodnih prvinah. Področja zbiranja informacij so torej: kadri, nabava, 

proizvodnja, prodaja, finance, osnovna in obratna sredstva ter dobiček, 

premoženje in viri. Za vsa navedena področja kontroler pripravi tabele, v 

katere vpiše zbrane podatke. Nato je potrebno definirati primerjalno osnovo, ki 

je lahko preteklo poslovanje, plan ali poslovanje podobnega (konkurenčnega) 

podjetja. S primerjavo se ugotavlja odstopanja, ki so lahko pozitivna 

(prednosti) ali negativna (problemi). Nato je potrebno poiskati vzroke za 

odstopanja, kar pa sodi že v drugo fazo. 

− Diagnoza poslovanja – ugotavljanje vzrokov za ugotovljena odstopanja. 

Prvo fazo lahko kontroler opravi precej samostojno, saj gre za strokovno (tehnično) 

opravilo, medtem ko je pri drugi fazi potrebno tesno sodelovanje z ravnateljem, ki 

običajno bolje kot kontroler pozna morebitne vzroke za odstopanja. Na podlagi 

ugotovljenih odmikov od načrtovanih ciljev in nalog ter vzrokov, ki naj bi jih 

povzročili, služba za kontroling v sodelovanju z nosilci nalog pripravi predloge za 

odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Ukrepi so lahko usmerjeni ali v spremembo 

nadaljnjih aktivnosti v procesu uresničevanja postavljenih ciljev ali v spremembo 

prvotnih ciljev (Koletnik 1996, 42-43).  

Za katero vrsto se manager odloči, je odvisno od analize odmikov. Kadar so odmiki 

posledica napačnega ravnanja izvajalcev, ki so odgovorni za dosego postavljenih ciljev 

in nalog, služba za kontroling predlaga popravke v procesu uresničevanja. V tem 

primeru gre za korektivno ukrepanje z namenom ohranitve načrtovanih usmeritev na 

določenem poslovnem področju (Deyhle 1997, 91). V primeru pa, ko ugotovimo, da 

zaradi vplivov, ki se bodo pojavili tudi v prihodnosti in katerih nismo mogli predvideti, 

načrtovanih ciljev ne bo mogoče uresničiti, služba za kontroling predlaga spremembo 
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prvotnih ciljev. Spremembo prvotnih ciljev predlaga tudi v primeru, ko so bili le-ti 

napačno zastavljeni oziroma nerealni. Gre za fleksibilno načrtovanje, ki lahko zajame 

samo proučevane načrte ali celotni načrt poslovanja podjetja. 

Namen analize okolja je ugotavljati mogoče razvoje gospodarskih pojavov, ki so 

pomembni za sedanje poslovne odločitve podjetja. S tem podjetje pri odločanju 

zmanjšuje tveganje na minimalno raven. Analizirati je potrebno vse podsisteme v 

sistemu okolja, in sicer: tehnološkega, gospodarskega, političnega, kulturnega in 

naravnega.  

Glavni deli analiziranja in predvidevanja okolja so (Rozman et al. 1993, 90):  

− analiza in predvidevanje porabe (spoznanje motivov porabnikov, njihovih 

nezadovoljenih potreb, vključuje obstoječe in potencialne porabnike), 

− analiza in predvidevanje konkurence (opredelitev in razvrstitev konkurence, 

ugotavljanje njihovih prednosti in slabosti, planov), 

− analiza in predvidevanje panoge (predstavlja povezavo prvih dveh pred-

videvanj).  

Tabela 2.8 Metode, ki jih uporablja analitik pri svojem delu 

Metode Opis 

metoda primerjave, s primerjavo opazovanega pojava z določeno 

primerjalno velikostjo (standardom) ugotavlja 

odstopanja, in sicer: 

-smer odstopanja: povečanje, zmanjšanje, 

-intenzivnost odstopanja: mala, srednja, velika, 

metoda členitve, z analizo strukture oziroma kvalitete (kvalitativne 
analize) in kvantitete strukture (kvantitativne 
analize) ugotavlja kakovost analiziranega pojava, 

metoda izolacije, kontroler pri analizi kompleksnega predmeta izloči 

določen pojav ali pomemben dejavnik, ki s tem 

postaja predmet nadaljnje obravnave, ostali pojavi 

pa se odstranijo, 

metoda odnosa vrednosti –kazalniki6, omogoča pridobivanje poslovno-analitičnih 
kazalnikov poslovanja, kazalnik predstavlja višjo 
obliko informacije o poslovanju, saj govori o 
kakovosti ekonomije poslovanja in je kot tak v 
središču inštrumentov kontrolinga, 

metoda korelacije. Statistična metoda, s katerimi se analizira in s 
številkami izraža povezava med dvema (bivariatna 
analiza) ali več pojavi (multivariatna analiza). 

 

                                                 
6 Kazalnik je relativno število, dobljeno s primerjavo dveh velikosti, ki ima določeno 

spoznavno moč in omogoča oblikovanje sodbe o kakih procesih in stanjih. V načelu je kazalnik 
lahko opredeljen kot indeks, koeficient ali stopnja udeležbe (Turk 2000, 1).   
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2.4.4 Informiranje 

Informacijski sistem sestavljajo zbirke računalniških programov, strojna oprema, 

zaposleni strokovnjaki, procedure, dokumentacija, uporabljeni vhodni podatki in izhodi, 

procesirani z obdelavo podatkov. Celovit informacijski sistem običajno sestoji iz 

sledečih informacijskih podsistemov: računovodskega, kadrovskega, nabavnega, 

marketinškega, proizvodnega. Informacijski sistem je jedro vsakega sistema kontrolinga 

in mora odločevalcem pravočasno, problemu primerno in s pravo presojo posredovati 

informacije, ki omogočajo preusmerjanje poslovanja proti ciljem.  

Zagotavljanje informacij pa ne pomeni le njihovega zbiranja, temveč v primeru 

kontrolinga predvsem vzpostavitev in razvoj sistema, ki omogoča zbiranje, obdelavo in 

prenos informacij. Debeljak (1998, 11) meni, da je informacijski sistem v podjetju 

modeliranje realnosti, v kateri podjetje »živi«. Na poslovanje podjetja močno vplivajo 

vrsta, obseg in kakovost informacij. Še zlasti pa je pomemben njihov vpliv na odzivnost 

podjetja na impulze, ki prihajajo iz njegovega poslovnega okolja. Lahko bi povzeli, da 

sistem kontrolinga temelji na zbiranju, obdelavi in sporočanju kakovostnih informacij 

za poslovno odločanje. 

Pri tem je potrebno ločiti podatke od informacij. Podatki o določenem dejstvu 

govorijo nevtralno, medtem ko so informacije problemsko usmerjene in so podlaga za 

odločanje. Avtorji (Turk, Kavčič in Kokotec-Novak 2003, 36) zagovarjajo potrebo po 

oblikovanju informacije glede na problem, ki ga želimo rešiti, in ne glede na okoliščine, 

v katerih ga rešujemo. Glede na to, ali se spreminja problem ali pa, če so se spremenile 

okoliščine, je potrebno spremeniti tudi informacije. Povsem mogoče je namreč, da tisto, 

kar je v določenih okoliščinah odločujoča informacija, v drugih pogojih predstavlja le 

nevtralen podatek. 

Lastnosti dobre informacije so naslednje (Hočevar 1998, 7): 

− primernost, kar pomeni, da mora biti prilagojena potrebam odločanja, 

− pravočasnost in točnost, kar pomeni, da mora biti točna in uporabnikom na 

voljo pravočasno, 

− ustreznost, kar pomeni, da morajo prave informacije dobiti pravi managerji in 

− popolnost, kar pomeni, da obsega popolne podatke za poslovno odločitev.   

Managerji lahko sprejemajo pravilne odločitve na osnovi dobrih informacij, naloga 

kontrolerja je torej oskrbovati managerje z ustreznimi informacijami. Če bi imeli 

popolne informacije, bi bile naše odločitve v razmerah netveganega poslovanja, rezultati 

pa bi bili gotovi. Ker pa živimo v razmerah nepopolnih informacij, je informacija redka 

dobrina in zahteva določene stroške, da jo pridobimo po določenem času in za določene 

potrebe. S tega vidika govorimo o vrednosti informacije. Vrednost informacije (angl. 

value of information) je razlika med zaslužkom, ki ga ustvarimo z določenim poslom ob 
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obstoječih informacijah, in zaslužkom ob dodatnih informacijah. Vrednost informacije 

pa moramo vedno primerjati tudi s stroški pridobivanja informacij. Če so v neki fazi 

stroški pridobivanja informacij večji od vrednosti informacij, novih informacij ne bomo 

več iskali in sprejmemo odločitev (Tajnikar et. al. 1998, 31). 

V literaturi je moč zaslediti različne razvrstitve informacij. Ena najsplošnejših 

razvrstitev informacij je tista, ki jih razvrsti na kvantitivne in kvalitativne. Kvantitativne 

informacije so izražene s številkami, kvalitativne informacije pa so tiste, ki so 

pridobljene na podlagi opazovanj, vtisov, izkušenj in podobnega (Hočevar 1998, 4).  

Tudi danes so v podjetjih za odločanje pomembne računovodske informacije. Te se 

zbirajo sistematično, na standardiziran način, so kvantitativne ter se sistematično 

posredujejo v različne dele podjetja. Usmerjene so k določanju dobička podjetja, zato so 

verjetno bolj uporabne v dobičkovno usmerjenih podjetjih. Emmanuel et al. (1990, 160-

161) navajajo tri bistvene vloge računovodskega informacijskega sistema: 

− managerje opozarja na nepričakovana in neželena odstopanja (angl. Attention 

directing), 

− zagotavlja primerne informacije za odločitve in reševanje problemov (angl. 

Problem solving) in  

− omogoča ocenjevanje uspešnosti (angl. Scorecard keeping). 

Neformalne informacije so tiste, ki so pridobljene na podlagi opazovanj in 

pogovorov in so pri sprejemanju odločitev prav tako pomembne kot formalne. Kontroler 

pripravlja za managerje predvsem formalne informacije v obliki poročil, pri čemer so to 

najpogosteje informacijska poročila (managerje obveščajo o tekočem poslovanju), 

poročila o ekonomski uspešnosti poslovanja in nadzorna poročila (prikazujejo uspešnost 

delovanja managerjev v primerjavi z nekim standardom). Finančne informacije so 

kvantitativne in izražene v denarni merski enoti, nefinančne informacije pa so lahko 

kvantitativne ali kvalitativne narave in niso izražene v denarni merski enoti. 

Računovodske informacije so tiste, ki izhajajo iz računovodskega informacijskega 

podsistema, so kvantitativne in finančne, se zbirajo na standardiziran način in 

sistematično posredujejo različnim uporabnikom. V okviru kontrolinga imajo 

računovodske informacije pomembno vlogo, vendar jih je potrebno nadgraditi z 

neračunovodskimi informacijami. 

Pri izvajanju svojih nalog se kontroler srečuje z vsemi vrstami informacij. 

Učinkovito obvladovanje informacij, kar pomeni »prava informacija ob pravem času na 

pravem mestu«, je v dobi informacijske družbe eden izmed ključnih virov konkurenčnih 

prednosti podjetij. Ker so informacije jedro celovitega informacijskega sistema v 

podjetju, predstavlja vzpostavljanje, razvijanje in vzdrževanje informacijskega sistema 

in ostale informacijske tehnologije zelo pomembno področje v vsakem sodobnem 

podjetju. 
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Naloge kontrolinga na področju informiranja lahko razdelimo v dva med seboj 

tesno povezana dela; in sicer sodelovanje pri izgradnji, razvoju in vzdrževanju 

informacijskega sistema ter izvajanje informiranja. V pristojnosti službe za kontroling 

je izgradnja notranjega informacijskega sistema ter skrb za njegov razvoj in nadgradnjo, 

z namenom neprestane podpore managerjem v podjetju. Informacijski sistem ustreza le, 

če pozna odgovore na temeljna vprašanja o informiranju: kaj, kdaj, kako, kdo in čemu 

(Koletnik 2002, 15). Naloga kontrolerja je torej, da opredeli vrsto, roke, vsebine in 

prejemnike rednih poročil ter pomembne odmike pri nadzornih informacijah. 

Poročila, ki so namenjena različnim ravnem v podjetju, so različna, njihov namen 

pa vedno enak, in sicer motivirati prejemnike za odločitve na podlagi dobljenih 

informacij. Pri tem velja pravilo, da so informacije tem manj podrobne in poročila tem 

bolj zgoščena, čim višji ravni so namenjena. Kontroler mora v poročilo vključiti zgolj 

podatke o tistih ekonomskih kategorijah, na katere prejemnik, ki mu je poročilo 

namenjeno, lahko vpliva oziroma o tistih, ki zadevajo njegovo mesto. Kakovostno 

opravljeno delo kontrolerja pri nalogi informiranja vključuje ne samo poročanje o 

podatkih oziroma posredovanje informacij, temveč tudi motiviranje prejemnikov za 

sprejem odločitev na njihovi podlagi; ne samo predstavljanje alternativ, temveč tudi 

priporočanje katere izmed njih; ne le pregledovanje prispevkov za kritje, temveč tudi 

usmerjeno vključevanje v prihodnje načrte; zavzemanje za uresničenje praga 

dobičkonosnosti in samo izračunavanje le-tega (Deyhle 1997, 153-155). 

Informacije so torej v povezavi z odločanjem in preko njega izjemno pomembne za 

procese planiranja in kontrole. Kralj (1995, 50) dokazuje to povezanost s kibernetičnim 

načelom vnaprejšnjih in povratnih informacij. Vnaprejšnjo informacijo avtor pojmuje 

kot usmerjanje, povratno pa kot uravnavanje sistema. Usmerjanje pomeni iskanje ciljev 

in odločanje o ciljih (želenih stanjih), zato je ustvarjalnega pomena. Uravnavanje izhaja 

iz kontrolne (nadzorne) dejavnosti in pomeni krmiljenje kot usmerjanje k cilju ali 

popravljanje izvajanja, da bi dosegli cilje. Dejansko gre pri tem za primerjavo izvedbene 

informacije o obstoječi situaciji z informacijo o ciljni odločitvi, ki je posebna vrsta 

vnaprejšnje informacije o želeni situaciji, posledica tega pa je popravljalna akcija. 

Kontrolerjevo poročilo mora managerju razkriti bistveno več informacij in 

producirati novo znanje. Informacija mora biti prikazana skupaj s kontekstom, tako je 

poskrbljeno za integriteto in prejemniku je omogočena pravilna interpretacija in 

razumevanje. Povečanje učinkovitosti managerjev, ki izhaja iz boljšega razumevanja 

kontrolerjevih poročil, je velik izziv za kontrolerje. Kontroler lahko z uporabo opazk, 

mnenj in komentarjev, ki jih vnese v poročilo, usmerja pozornost na bistvena področja 

ukrepanja in pojasnjuje situacijo. Takšni komentarji pa so dodana vrednost, ki jo mora 

ustvariti vsak kontroler. 
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2.5 Razmejitev kontrolinga od drugih povezanih področij 

2.5.1 Kontroling in plansko-analitska služba 

V času socializma so bile v slovenskih podjetjih zelo močne plansko-analitske 

službe, ki jih lahko enačimo za predhodnike kontrolinga v našem prostoru oziroma jih 

lahko z njim celo enačimo, saj so opravljale podobne naloge, a z drugačnim namenom 

in poudarkom, kot jih mora kontroling. Poudarek je bil dan predvsem planiranju (zakon 

o združenem delu in zakonska ureditev planiranja), medtem ko so imeli kontroliranje za 

nepotrebno. Analize so bile predvsem osnova za boljše planiranje. 

Z osamosvojitvijo Slovenije od devetdesetih let dalje so se začele korenite 

spremembe v političnem in gospodarskem okolju, načinu upravljanja, pa tudi razvoj 

informacijske tehnologije se je še bolj pospešil. Vse navedeno je na eni strani zahtevalo, 

po drugi strani pa omogočalo spremembe na področju planiranja, predvsem pa 

kontroliranja, analiziranja in informiranja v slovenskih podjetjih. Plansko-analitski 

oddelki so tako pričeli dobivati drugačno, razširjeno, pomembnejšo vlogo v podjetju. 

Zaradi »zgodovinske nekoristnosti«, slabšalnega prizvoka plansko-analitske dejavnosti 

za zagotavljanje uspešnosti poslovanja podjetja na eni strani ter zaradi tega, ker se v 

imenu nahajata le dve funkciji kontrolinga (planiranje in analiziranje), so v večini 

slovenskih podjetij to dejavnost preimenovali v kontroling (po vzoru nemške šole 

kontrolinga). Če so poleg imena v skladu z nalogami, funkcijo kontrolinga povečale tudi 

zadolžitve in pristojnosti in če se je s tem povečal pomen te službe v podjetju, potem so 

bila preimenovanja upravičena. V nasprotnem primeru pa bi bilo bolje, da bi dejavnost 

plansko-analitskih služb najprej vsebinsko obogatili in ji povečali pomen ter šele nato 

preimenovali.  

2.5.2 Kontroling in notranja revizija 

Notranje revidiranje računovodstva je kasnejše presojanje pravilnosti sistema 

računovodskega kontroliranja podatkov in zanesljivosti njegovega delovanja. Z 

notranjim revidiranjem se praviloma ukvarjajo zunaj računovodske službe, toda v istem 

podjetju zaposleni notranji revizorji.  

Tako notranja revizija kot kontroling se ukvarjata z analiziranjem in informiranjem, 

ki se pri obeh dejavnostih vsebinsko razlikujeta in dopolnjujeta. Kontroling in notranja 

revizija sta tako močno funkcionalno soodvisna, hkrati pa je poudarjena njuna 

institucionalna neodvisnost. Razvit kontroling (v pravem pomenu besede) lajša 

revizorjem (tako notranjim kot zunanjim) njihovo strokovno delo, notranja revizija pa 

omogoča kakovostnejši kontroling. Nikakor pa ju ne smemo enačiti. 
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Tabela 2.9 Glavne razlike med notranjo revizijo in kontrolingom  

kontroling notranja revizija 

pripravlja informacije za odločanje, kar je 
osrednje delo kontrolinga, 

revidira podatke in informacije ter ugotavlja 

njihovo resničnost in poštenost, 

na informacije in podatke gleda predvsem z 

vidika njihove primernosti, uporabnosti za 

sprejemanje odločitev managementa, ki naj bi 

vodile k uspešnejšemu poslovanju podjetja, 

preizkuša pravilnost podatkov in informacij, 

za kakovostno delo kontrolinga  ni pogoj, da je 

organiziran kot neodvisna služba, 

nujno mora biti organizirana kot neodvisna služba, 

za kontrolerje v Sloveniji ni nujno in niti ni moč 

dobiti kakšne uradno priznane licence, čeprav 

obstaja tako imenovana šola kontrolinga v 

okviru podjetja Mik Slovenija oziroma CRMT, 

strokovno znanje notranjih revizorjev mora biti 

formalno potrjeno s posebno licenco, ki jo izdaja 

Slovenski inštitut za revizijo, 

delo kontrolerja v Sloveniji ne usmerjajo 

oziroma ne določajo nobeni posebni standardi 

ali zakoni kontrolinga. 

delo notranjih revizorjev temelji na posebnih 

standardih notranjega revidiranja. 

Vir: Prirejeno po Odar 1999, 18-19. 

2.5.3 Kontroling in računovodstvo 

Računovodstvo, ki spremlja in proučuje v denarni merski enoti izražene pojave, 

povezane s poslovanjem podjetja, lahko celovito pokaže, kako je bilo podjetje uspešno 

pri doseganju svojih gospodarskih, finančnih in drugih ciljev. Dejavnost računovodstva 

je računovodenje, ki v teoriji zajema knjigovodenje, računovodsko predračunavanje, 

računovodsko analiziranje in računovodsko nadziranje.  

Celotno računovodstvo lahko z vidika področja spremljanja in uporabnikov 

računovodskih informacij razdelimo na tri dele (Kavčič, Koželj in Odar 1998, 41): 

− finančno računovodstvo: spremlja poslovne dogodke, ki se pojavljajo v 

podjetjih v povezavi z zunanjim okoljem in pripravlja podatke za zunanje 

uporabnike, 

− stroškovno računovodstvo: spremlja in proučuje poslovne dogodke znotraj 

podjetja, 

− poslovodno računovodstvo: nima posebnega področja spremljanja in 

proučevanja, ampak je del tako finančnega kot stroškovnega računovodstva, saj 

iz njiju črpa nevtralne podatke in jih preoblikuje v računovodske informacije za 

potrebe odločanja poslovodstva in ostalih notranjih uporabnikov. 

Ugotovimo lahko, da med kontrolingom in poslovodnim računovodstvom obstaja 

zelo velika podobnost, vendar moramo kontroling razumeti kot širšo dejavnost od 

poslovodnega računovodstva. Poslovodno računovodstvo imamo lahko za jedro 
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kontrolinga, nikakor pa ga ne smemo z njim enačiti, saj med njima obstajajo naslednje 

bistvene razlike. 

Tabela 2.10 Glavne razlike med kontrolingom in poslovodnim računovodstvom 

kontroling poslovodno računovodstvo 

ukvarja se ne le s kvantitativnimi, finančnimi, 

računovodskimi podatki in informacijami, 

temveč tudi s kvalitativnimi, nefinančnimi, 

neračunovodskimi ter ostalimi vrstami 

informacij, 

ukvarja se samo s  kvantitativnimi, finančnimi, 

računovodskimi podatki in informacijami, 

poleg operativnega dela poslovanja podjetja se 

ukvarja tudi s strateškim delom poslovanja 

podjetja, 

ukvarja se pretežno z operativnim delom 

poslovanja podjetja. 

ni treba upoštevati posebnih standardov, ki 

veljajo za računovodstvo, čeprav se zaradi 

prekrivanja poslovodnega računovodstva in 

kontrolinga tudi pri njem v določeni meri lahko 

uporablja standarde.  

 

 

2.5.4 Kontroling in informatika 

Informacijska služba je sodobna tehnična služba, čeprav se lahko zaradi slabosti 

računovodske službe (če ta obsega le knjigovodstvo) in neobstoja posebne službe 

kontrolinga lahko ukvarja tudi z vsebinsko platjo informacij za notranje potrebe 

podjetja, ki jih omogoča informacijska tehnologija. Služba informatike je le tehnični 

servis računovodstvu in kontrolingu. Informacijski sistem podjetja se v današnjih časih 

nenehno razvija z namenom, da čim bolje, hitreje in učinkoviteje oskrbi uporabnike s 

podatki in informacijami, potrebnimi za odločanje. Kontroling je koordinator in vezni 

člen med oddelkom informatike in odločevalci, ki informacije potrebujejo. Vrh vsakega 

dobro postavljenega in organiziranega poslovnega informacijskega sistema predstavlja 

sistem za podporo odločanju, pogosto imenovan tudi direktorski informacijski sistem 

(DIS). Namenjen je ravnateljem podjetja, saj z integracijo razpoložljivih podatkov na 

zaslon, s pomočjo vrtljivih tabel in grafov, prikaže najpomembnejše elemente 

poslovanja, s poljubno členitvijo postavk na sestavne dele. Informacijski sistemi za 

podporo odločanja lahko olajšajo delo kontrolerja na področju izvajanja informiranja 

(priprava standardiziranih poročil), nikakor pa ga ne morejo nadomestiti.    

2.5.5 Kontroling in poslovne funkcije 

Tudi ko se dejavnost kontrolinga izvaja decentralizirano, v okviru služb 

posameznih poslovnih funkcij, se kontrolinga ne sme razumeti kot poslovno funkcijo. V 

vsaki poslovni funkciji lahko govorimo o kontrolingu, saj te poslovne funkcije vodijo 

funkcijski ravnatelji, ki potrebujejo informacije o izvajanju, planih, odmikih s strani 
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kontrolinga. Kontroler kot glavni koordinator planskih aktivnosti potrebuje podatke in 

informacije iz prodajne, proizvodne, kadrovske, nabavne in finančne funkcije. Med 

letom kontrolira izvajanje planskih ciljev, večje odmike analizira in pripravlja 

informacije, potrebne za sprejemanje poslovnih odločitev.   

2.6 Metode in orodja kontrolinga 

Kontroling se poslužuje različnih metod in orodij, s katerimi zbira in analizira 

informacije, ki jih posreduje poslovodstvu. V nadaljevanju bomo opisali klasično 

kalkulacijo oziroma različne načine oblikovanja stroškovne cene, kalkulacijo na podlagi 

sestavin dejavnosti ali ABC analizo, kritično točko gospodarnosti in prispevek za kritje, 

predračun in obračun ter uravnotežen sistem kazalnikov. 

2.6.1 Kontroling kalkulacij 

Informacije o tem, kje oziroma zaradi česa so stroški nastali, dobimo s pomočjo 

kalkulacij. Kalkulacija je računski postopek, s pomočjo katerega na stroškovne nosilce 

prenesemo stroške in izračunamo povprečne stroške stroškovnega nosilca. O 

kalkulacijah pogosto govorimo tudi kot o preračunavanju stroškov ali obračunavanju 

stroškov, pa tudi o ugotavljanju tako imenovane lastne cene proizvoda ali storitve. Da bi 

lahko ugotovili povprečne stroške posameznega izdelka ali storitve, moramo imeti v 

podjetju urejeno zajemanje stroškov in razporejanje stroškov na stroškovne nosilce.  

Kalkuliranje stroškov je ob vedno večji konkurenci in zahtevnih svetovnih trgih 

zelo pomembno za uspešne poslovne odločitve, ki temeljijo na natančnih in pravočasnih 

informacijah, ki jih lahko dobimo s pomočjo kalkulacij stroškov proizvodnje. S 

pomočjo kalkulacij stroškov proizvodnje se določajo lastne cene ter prodajne cene 

izdelkov. Lastna cena izdelka je merilo uspešnosti poslovanja posameznega podjetja, saj 

nam da informacijo o stroških proizvodnje. Vse poslovne odločitve se sprejemajo in 

uresničujejo na podlagi stroškov podjetja in lastne cene izdelkov. Kalkulacije 

uporabljamo tudi za vrednotenje zalog, nadzor nad proizvodnjo in primerjavo s 

sorodnimi podjetji.    

Kalkulacije služijo zadovoljevanju treh temeljnih ciljev (Rebernik 1995, 158): 

− omogočajo nam lažje planiranje stroškov in z njihovo pomočjo tudi planiranje 

poslovnega izida, 

− služijo nam kot oporna točka pri odločanju o tem, ali so prodajne cene, ki so 

nam na voljo, takšne, da nam bodo omogočale ustvarjati pozitivne poslovne 

rezultate in 

− povprečni stroški, ki jih izračunamo s pomočjo kalkulacij, so v jedru vseh 

ekonomskih odločitev v podjetju.  
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2.6.2 Kalkuliranje stroškov na podlagi sestavin dejavnosti ali ABC analiza 

Metoda kalkuliranja stroškov na podlagi sestavin dejavnosti, ki je v praksi bolj 

znana kot ABC metoda (angl. Activity Based Costing) naj bi omogočila boljši nadzor in 

lažje obvladovanje stroškov, natančnejše razporejanje stroškov na proizvode in storitve, 

ustrezno določanje prodajnih cen proizvodov in storitev in boljše spremljanje gibanja 

stroškov pri različnih obsegih proizvodnje (Turk, Kavčič in Kokotec-Novak 2003, 123). 

Osnovni koncept ABC metode temelji na predpostavki, da stroškov ne povzročajo 

izdelki in storitve, ki jih proizvajajo v podjetju, temveč aktivnosti, ki so potrebne za 

proizvodnjo. Aktivnost lahko razumemo kot vsako delovanje, ki v procesu ustvarjanja 

poslovnih učinkov izrablja prvine poslovnega procesa – delovna sredstva, predmete 

dela, delo in tuje storitve; logična zaporedja določenih aktivnosti pa sestavljajo 

posamezne procese. Aktivnosti predstavljajo osnovne povzročitelje stroškov (angl. cost 

drivers). Stroški, ki se nanašajo na posamezno aktivnost, tvorijo stroškovni bazen (angl. 

cost pool), pri čemer stroškovni bazeni predstavljajo centre za razporejanje stroškov na 

posamezne stroškovne objekte (angl. cost object). Stroškovni objekt je lahko proizvod, 

serija, proizvodna linija, oddelek ali kar celotna gospodarska družba. Razporejanje 

poteka na podlagi meril aktivnosti (angl. activity measures), ki so vedno opredeljena 

količinsko in ne vrednostno (število sestavnih delov proizvoda, število premikov 

materiala, število sprememb v proizvodnem procesu, število kupcev ali dobaviteljev). 

Ker pa je večina splošnih stroškov povezana s posameznimi aktivnostmi v podjetju, te 

pa so povezane s končnimi proizvodi ali storitvami, je zelo malo stroškov, ki se jih s to 

metodo ne bi dalo razporediti na proizvode ali storitve.  

Metoda ABC je primerna za podjetja, ki imajo različne vrste proizvodov in 

proizvajajo številne različice proizvodov ter za podjetja, ki delujejo v sodobnih 

proizvajalnih okoliščinah. Znano je namreč, da je uvajanje ABC metode zelo drago, 

zato mora podjetje prej pretehtati koristi, ki jih bo pridobilo z njeno uporabo. Turk 

opozarja, naj podjetje uvede ABC metodo samo, če  imajo splošni stroški znaten delež v 

celotnih stroških, sta delež splošnih stroškov in delež spremenljivih stroškov različna na 

enoto proizvoda ter ima podjetje zelo razvejan proizvajalni program (Turk et al. 2003, 

49-50). 

Med glavne prednosti ABC metode bi lahko šteli že omenjeno bolj relevantno in 

bolj pravilno razporejanje splošnih stroškov. Na tej podlagi oblikujejo podjetja 

podrobnejše in natančnejše informacije, ki se odražajo v pravilnejši stroškovni ceni 

proizvodov. To pa je zelo pomembno za povečevanje dobičkonosnosti proizvodov. 

Metoda ABC ne obravnava proizvoda samo, ko je v fazi proizvajanja, ampak se 

začne zanj zanimati že v fazi načrtovanja. Danes je to še posebej pomembno, saj je 

znano, da je kar 80 % stroškov določenih v obdobju oblikovanja proizvoda (Hočevar 

2002, 87). Stroške tako določimo in obvladujemo že v procesu oblikovanja proizvoda in 
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določanja postopkov za njegovo proizvodnjo. Tak način določanja imenujemo ciljni 

stroški. Celoten proces planiranja in izdelave kalkulacij ter obračuna se močno 

poenostavi, saj se zmanjša število ravni pokritja stroškov in s tem tudi višina strukturnih 

stroškov. Pretežni del stroškov je v tem primeru možno razporediti neposredno po 

izdelkih ali storitvah. S tem postanejo informacije o dobičkonosnosti izdelkov ali 

storitev veliko bolj zanesljive in uporabne. Tudi uvedbo ciljnih stroškov na ta način 

organiziranja močno poenostavlja. Med fazo proizvajanja proizvoda se metoda ABC 

ukvarja s stroški kakovosti. Pomembna je tudi za načrtovanje in obvladovanje 

neproizvajalnih stroškov (stroškov uprave, nabave, prodaje, razvoja). Ne nazadnje daje 

tudi zadovoljive rezultate v primeru, ko poslovodstvo razmišlja o ukinitvi proizvoda.  

Na drugi strani pa avtorji pravijo, da je navdušenje nad metodo ABC odveč, saj je 

koncept v računovodstvu že dolgo znan. V slovenskem prostoru je poznan koncept 

analiziranja dejavnosti za dobičkonosnost proizvodov, ki se imenuje analiza vrednosti 

proizvoda (Hočevar 2002, 89). Podjetja ta koncept v praksi uporabljajo, čeprav ne vedo, 

da gre v bistvu za metodo ABC.  

Kljub temu, da metoda namenja vso pozornost splošnim stroškom, pa ni 

odpravljena temeljna slabost razporejanja splošnih stroškov, to je subjektivnost. Osnova 

za razporejanje je tudi pri ABC metodi določena subjektivno, običajno se z dejavnostmi 

povezani stroški ugotavljajo v pogovorih s poslovodji in delavci. Stroški se pri tej 

metodi ugotavljajo po proizvodih, ne pa po mestih odgovornosti, ki jih pri tej metodi 

nadomestijo dejavnosti.  

2.6.3 Kritična točka gospodarnosti  in prispevek za kritje 

Analiza praga pokritja je ena najstarejših metod, s pomočjo katere dobimo začetno 

informacijo o uspešnosti planirane proizvodnje, prodaje določenega izdelka, poslovne 

aktivnosti in podobno. Na nemškem govornem področju so se prve analize pojavile 

okoli leta 1910, na angloameriškem pa že leta 1904. Običajno se za ta pojem uporablja 

angleški izraz break-even ali break-even point. V naši literaturi govorimo o pragu 

rentabilnosti, pragu ekonomičnosti, pragu pokritja ali spodnji kritični meji. Najdemo pa 

tudi izraze kot so kritični prag, spodnja prelomna točka, kritična točka gospodarnosti in 

podobno.  

Analiza točke preloma je grafična in računska metoda, s katero v podjetjih 

poskušamo ugotoviti tiste točke, ki ustrezajo obsegom proizvodnje, pri katerih se 

prihodki izenačijo s stroški. Točko preloma tako običajno imenujemo obseg proizvodnje 

ali prodaje, pri katerem so celotni prihodki enaki celotnim stroškom. Če se prodaja 

poveča preko točke preloma, začne nastajati dobiček, saj prihodki presegajo stroške, kar 

pomeni da je temeljni cilj podjetniškega odločanja pripeljati posel na tako raven, da po 

obsegu preseže točko preloma (Tajnikar et. al. 1998, 133). Običajno pa v podjetjih 

nismo zadovoljni s tem, da bi ugotovili, kdaj bomo dosegli prag pokritja, temveč nas 
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predvsem zanima, kdaj bomo dosegli določen ciljni dobiček v ekonomskem pomenu 

besede. Bolj kot razlika med prihodki in stroški nas zanima tako imenovani prispevek za 

kritje. Prispevek za kritje kot glavno kontrolerjevo orodje omogoča večstopenjsko 

obračunavanje poslovnega uspeha podjetja. Prispevek za kritje podjetja je enak razliki 

med celotnimi prihodki in celotnimi spremenljivimi stroški. Pri posameznem 

poslovnem učinku, proizvodu ali storitvi pa je izražen kot razlika med prodajno ceno in 

spremenljivimi stroški. S prispevkom za kritje podjetje pokriva stalne stroške in ustvarja 

prispevek k morebitnemu dobičku. Prispevki za kritje nastajajo samo pri prodaji 

izdelkov ali storitev na trgu, zato so del poslovnega rezultata podjetja. Temeljno pravilo 

pri ugotavljanju doseženega prispevka za kritje ni njegov absolutni znesek, temveč v 

kolikšni meri so bili uresničeni postavljeni cilji.  

Model analize praga pokritja ima veliko pojasnjevalno moč, kadar imamo v 

podjetju opraviti s spremembami stroškov ali prihodkov. Kadarkoli v podjetju uvedemo 

drugačno kombinacijo proizvodnih virov, si s pomočjo modela analize pokritja lahko 

prikažemo, kakšen je vpliv na prihodke, stroške in dobiček. Za vodstvo podjetja je prav 

tako potreben podatek o tem, koliko lahko zniža vrednost celotnih prihodkov, ne da bi 

pri tem v podjetju zašli v zgubo. To nam meri stopnja varnostne razlike (Bojnec, Čepar, 

Kosi in Nastav 2006, 82). 

Modeli analize praga pokritja so relativno preprosti, vendar pa moramo biti 

pozorni, da pri njihovi uporabi in tolmačenju rezultatov, ki jih dajejo, ne bi prišlo do 

prevelikega odmika od realnosti. Model analize praga pokritja je kratkoročni 

odločitveni model. Zaradi tega morajo biti stroški, ki nastajajo skozi daljše obdobje, 

pravilno razporejeni na dano obdobje, v katerem računamo prag pokritja. Poleg tega 

moramo zajeti zgolj tiste stroške in prihodke, ki so posledica odločitve o proizvodnji 

določenega proizvoda, in stroški ne smejo obsegati stroškov, ki bi nastali neodvisno od 

te odločitve. Take stroške in prihodke imenujemo relevantne prirastne stroške in 

prihodke. Če pa v podjetju proizvajajo en sam proizvod, je funkcija celotnih stroškov 

enaka funkciji vseh stroškov v podjetju. Če med stroški upoštevamo tudi implicitne in 

oportunitetne stroške, pa točka preloma kaže točko ničelnega ekonomskega dobička 

oziroma zgolj normalne dobičke.  

Kadar uporabljamo analizo praga pokritja, da bi presodili smiselnost uvajanja 

novega izdelka, moramo upoštevati nekatere dopolnitve temeljnega modela, ki se kažejo 

zlasti v naslednjem (Rebernik 1995, 201): 

− pri napovedovanju pričakovane prodaje moramo upoštevati življenjski cikel 

izdelka, 

− celotni prihodki in celotni stroški ne bodo enakomerno razporejeni čez celotno 

življenjsko obdobje izdelka,  
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− k novemu izdelku je treba pripisati tudi stroške, ki so povezani z razvojem in 

raziskavami, 

− vpeljati je treba verjetnostne ocene gibanja prodaje in stroškov, 

− upoštevati je treba krivuljo učenja in krivuljo izkušenj, ko presojamo, kakšni 

variabilni stroški bodo nastajali. 

Poudariti moramo, da na dobiček vpliva tudi izkoriščenost proizvodnega procesa, 

trenutno stanje tehnologije, učinkovitost prodajnih in tržnih programov, povpraševanje 

po izdelku, splošno stanje ekonomskega sistema, ter številni drugi interni in eksterni 

dejavniki. To pomeni, da je potrebno analizo kritične točke jemati s pravo mero razuma 

in jo uporabljati predvsem kot hiter test za nekatere poslovne odločitve.  

2.6.4 Predračun in obračun 

Predračun in obračun predstavljata osnovno orodje kontrolinga. Na njuni osnovi 

izvajamo načrtovanje, ki pomeni predvidevanje bodočih operacij in akcij podjetja, kar 

pomeni odločanje vnaprej in nadziranje ter uresničevanje teh operacij in akcij. 

Primerjava obračuna s predračunom služi kontroli uspešnosti poslovanja v preteklem 

obdobju.  

Predračunavanje se praviloma prične s predračunom predvidene prodaje. Ta je 

osnova za ostale predračune; proizvodnje, nabave, kadrovanja in financ. Vsi predračuni 

posameznih poslovnih funkcij se združijo v celostnem predračunu poslovanja. 

Računovodsko predračunavanje se za podjetje kot celoto konča s temeljnimi predračuni, 

in sicer predračunskim poslovnim izidom in predračunsko bilanco stanja ter 

predračunskim izkazom denarnih tokov. Rezultat računovodskih obračunov pa so 

obračuni uresničenega poslovanja, in sicer obračunski izkaz poslovnega izida, bilanca 

stanja in izkaz denarnih tokov. 

Poleg neposrednih koristi predračunavanja pri načrtovanju in nadziranju se 

poudarjajo tudi druge, stranske odlike predračunavanja, ki v končni fazi izboljšujejo 

uspešnost in učinkovitost poslovanja. Turk našteva naslednje odlike (Turk 2000, 4): 

− izpolnjuje zahteve tekočega načrtovanja,  

− spodbuja koordinacijo, kooperacijo in komunikacijo, 

− sili poslovodstvo, da ovrednoti (oštevilči) načrte podjetja, 

− daje okvir za vrednotenje (ocenjevanje) in nadziranje dosežkov poročevalske 

enote, 

− ustvarja mnenje o potrebnosti stroškov za delovanje podjetja, 

− zadovoljuje zakonske in pogodbene zahteve in 

− spodbuja zaposlene, da svoje dejavnosti usmerijo za doseganje podjetniških 

ciljev. 
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Prvenstveni namen predračunavanja je, da zagotovi ocenjevanje dosežkov 

odgovornih za poslovanje. Ko primerjamo uresničeno z načrtovanim, dobimo odmike, 

ki so merilo doseženega. Poleg primerjave z načrtovanim se vedno bolj uveljavljajo tudi 

primerjave s prejšnjim letom in primerjave z najboljšimi podjetji v skupini (angl. 

benchmarking). 

Najpogostejše metodike predračunavanja so: 

Statično (mirujoče) in dinamično (gibljivo) predračunavanje in kot posledica tega 

statični (mirujoči) predračun in dinamični (gibljivi) predračun: 

− Statični (mirujoči), stalni predračun je predračun za nek obseg dejavnosti. Ker 

je v resničnem življenju več razlogov, da se predvidevanja glede obsega 

dejavnosti ne uresničijo, so tudi odmiki pri statičnem predračunavanju zelo 

veliki in lahko neugodni, čeprav je bilo poslovodstvo pri svojih odločitvah 

uspešno. Statično predračunavanje zato ne predstavlja smiselne reference za 

analizo odmikov.  

− Gibljivi, dinamični predračun je predračun, ki omogoča podjetjem izračunati 

stroške za različne obsege dejavnosti in tako omogoča poslovodstvu, da sproti 

nadzira, kako se uresničuje načrt učinkovite porabe prvin poslovnega procesa 

in sprejema tudi popravljalne ukrepe. Upoštevajoč gibljivo predračunavanje 

lahko ciljno velikost stroškov prilagajamo obsegu dejavnosti in jih napravimo 

primerljive z uresničenimi velikostmi. Gibljivi predračun omogoča prilagoditev 

predračunskih stroškov novim ravnem ciljnega obsega dejavnosti. Na novo 

opredeljeni stroški so tisti stroški, ki bi bili opredeljeni v predračunu, če bi v 

njem predvideli obseg zdajšnje dejavnosti. Gibljivi predračun je nujen pogoj za 

realno primerjavo predračuna z obračunom. 

Rastoče predračunavanje (incremental budgeting) in ničelno predračunavanje 

(zero based budgeting): 

− Rastoče predračunavanje je najbolj pogosto predračunavanje v naših podjetjih. 

Izhodišče mu je predračun ali obračun preteklega leta, ki ga popravijo 

(povečajo ali zmanjšajo) zaradi sprememb, ki jih pričakujejo v prihodnjem 

poslovnem letu. Velikokrat se lahko v predračune naslednjega obdobja 

vgradijo tudi pomanjkljivosti preteklega obdobja. 

− Ničelno predračunavanje temelji na predpostavki, da je treba vse zdajšnje 

dejavnosti analizirati in jih izvajati v prihodnosti le, če so potrebne in 

zagotavljajo doseganje podjetniških ciljev.  

Za doseganje ciljev podjetja je izjemnega pomena doseči participativno 

predračunavanje, kar pomeni, da odgovorni za uresničitev predračuna sodelujejo že pri 

pripravljanju lastnih predračunov. Tako se že v času sestavljanja predračuna vpletejo v 
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realizacijo, saj razmišljajo, kako je mogoče predračune uresničiti. S tem so tudi 

motivirani za doseganje predračunov, ki so jih sami kreirali. Cilji morajo biti 

optimistični, a dosegljivi. Bistveni nerealni cilji zmanjšujejo motivacijo za doseganje 

predračuna in povzročajo nesmiselne stroške zaradi prevelikih zalog materiala pri 

pretiranem obsegu in dodatne stroške nujnih nabav in morebitnih motenj v proizvodnji 

pri prenizkem načrtovanem obsegu. 

Osnovni namen predračuna in obračuna je njuna primerjava in ugotavljanje 

odmikov. Odmiki sprožijo pozornost poslovodij in analizo vzrokov za njihov nastanek 

(angl. Management by exception). Rezultati analize nastalih odmikov so pogosto 

podlaga za korektivne akcije za odpravo nastalih motenj v poslovanju.  

Uporaba realnih standardov v predračunavanju je pogoj za samo doseganje 

predračunov in smiselno uporabo odmikov. Stroškovne odmike praviloma vedno 

analiziramo vsaj z razdelitvijo na del odmika zaradi spremembe cen in del odmika 

zaradi spremembe obsega (količine). Pogosto je sprememba cene materiala na trgu 

zunaj našega vpliva, zato tudi na odmike iz tega naslova nimamo vpliva. Odmiki 

splošnih stroškov so malo bolj zapleteni od odmikov neposrednih stroškov. Najprej jih 

delimo na odmike pri stalnih in odmike pri spremenljivih stroških. Nazadnje pa še na 

predračunski in učinkovitostni odmik. Predračunski odmik vsebuje odmik zaradi 

spremembe cen in potroškov materialov ter storitev zajetih v postavki spremenljivih 

splošnih stroškov in jih lahko po teh postavkah tudi podrobneje analiziramo. 

Učinkovitostni odmik pa je povezan s spremembo dejavnika, prek katerega se s ključem 

dodatka splošnih stroškov razporeja spremenljive splošne stroške na končne stroškovne 

nosilce. 

2.6.5 Uravnotežen sistem kazalnikov (Balanced scorecard) 

Uravnotežen sistem kazalnikov (angl. Balanced Scorecard) je managersko orodje, 

ki zajema spremljanje poslovanja na več področjih. Sistem sta v začetku devetdesetih let 

prejšnjega stoletja razvila Kaplan in Norton (1990) kot odgovor na neustreznost 

finančnih kazalnikov za preverjanje ustreznosti strategije podjetij, saj so finančni 

kazalniki lahko dajali zavajajoče informacije za odločanje, ker so računani na osnovi 

preteklih dogodkov. Poleg tega so se pojavile zahteve po večji stroškovni učinkovitosti 

in s tem povezani avtomatizaciji proizvodnje, sistemom zalog ob pravem času (angl. 

just-in-time), celovitem obvladovanju kakovosti (angl. TQM – Total Quality 

Management). Vseh teh vidikov poslovanja pa stroškovno računovodstvo ne opazuje in 

ne zna vrednotiti, zato jih tudi finančno in poslovodno računovodstvo ne moreta 

upoštevati v svojih računovodskih informacijah. 

Ime uravnoteženi sistem kazalnikov so izbrali zato, ker zajema ravnotežje med 

kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji, med finančnimi in nefinančnimi kazalniki, med 
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kazalniki z zamikom in vnaprejšnjimi kazalniki ter med zunanjimi in notranjimi vidiki 

uspešnosti.  

Ta sistem omogoča podjetjem, da imajo jasno vizijo in strategijo, ki jo na podlagi 

tega sistema lahko udejanjijo. Ta sistem pa ni enostranski, saj zagotavlja povratne 

informacije, tako iz notranjega okolja, kot iz zunanjega okolja podjetja. Kot pravita 

avtorja, uravnoteženi sistem kazalnikov ohranja finančne kazalnike, čeprav ti govorijo 

zgodbo preteklih dogodkov, ki je primerna za podjetja industrijske dobe, ko investicije v 

dolgoročne zmogljivosti in dolgoročne odnose s kupci še niso bile ključne za uspeh. 

Finančni kazalniki so v času informacijske dobe, ko morajo podjetja ustvarjati prihodnjo 

vrednost na podlagi investicij v kupce, dobavitelje, zaposlene, notranje procese, 

tehnologijo in inovacije, neprimerni za vodilo in merilo.  

Uravnoteženi sitem kazalnikov kljub vsem naštetim slabostim finančnih kazalnikov 

le-tem še vedno pripisuje precejšnjo vrednost pri odločanju. Poleg njih pa v sistem 

uvede še tri dodatne vidike, in sicer vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih 

procesov in vidik učenja in rasti. Pri vidiku kupcev je ključnega pomena vprašanje, 

kako nas vrednotijo naši kupci. Z vidika notranjih procesov podjetje zanima, v čem se 

mora odlikovati. Vidik učenja in rasti si postavlja vprašanje, če je podjetje vedno boljše 

in zadnji, finančni vidik, se osredotoča na vprašanje, če podjetje dobro posluje za svoje 

lastnike.  

Finančni vidik prikazuje končne cilje podjetja. Finančni cilji predstavljajo 

usmeritev ciljev in kazalnikov vseh drugih vidikov sistema. Vsak izbrani kazalnik mora 

biti člen v verigi vzročno-posledičnih razmerij, ki privede do izboljšanja finančne 

uspešnosti. Sistem kazalnikov bi moral začeti opis strategije z dolgoročnimi finančnimi 

cilji in te nato povezati z zaporedjem ukrepov na področju finančnih procesov, 

poslovanja s strankami, notranjih procesov ter ne nazadnje zaposlenih in sistemov, ki so 

potrebni za dosego zaželene dolgoročne ekonomske uspešnosti (Kaplan in Norton 2000, 

57). Avtorja menita, da morajo finančni kazalniki odigrati dvojno vlogo, določiti 

finančno uspešnost, ki jo vodstvo pričakuje od strategije in nastopati v vlogi finančnih 

ciljev za splošne kazalnike vseh drugih vidikov sistema.  

Podjetja uporabljajo različne finančne kazalnike za ugotavljanje dolgoročne 

uspešnosti. Največkrat uporabljeni kazalniki se nanašajo dobičkonosnost sredstev 

(ROA), dobičkonosnost kapitala (ROE), dobiček na delnico, rast prihodkov in 

zmanjševanje stroškov. Poleg najpogostejših kazalnikov pa v uporabi najdemo še 

stopnjo kapitalizacije, stopnjo zadolženosti, finančno stabilnost podjetja, količnik 

solventnosti, obrat zalog, razmerje med dodano in bruto vrednostjo ter druge. V 

sodobnem tržnem gospodarstvu je najpomembnejši cilj podjetja večanje vrednosti enote 

vloženega kapitala.  

Vidik poslovanja s strankami poudarja pomembnost kupcev, ki so za večino 

podjetij v današnji družbi prioritetno področje. Potrebno jim je nuditi ne le kakovosten 
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proizvod ali storitev, ampak tudi poprodajne storitve. Podjetja morajo v svojih 

dolgoročnih strategijah upoštevati potrebe kupcev, če želijo biti konkurenčna. 

Postavljene finančne cilje lahko podjetja dosežejo le, kadar dosežejo visoko stopnjo 

zadovoljstva kupcev. Tako morajo določiti, kateri kazalniki so pomembni za njihovo 

poslovanje s kupci. Navadno so za kupce najpomembnejši štiri dejavniki, in sicer: čas, 

kakovost proizvodov ali storitev, celovitost storitev ter stroški.  

Uravnotežen sistem kazalnikov uspešnosti omogoča uskladitev osnovnih 

kazalnikov na področju poslovanja s strankami, kamor spadajo: tržni delež, ohranjanje 

poslov pri stranki, pridobivanje strank, zadovoljstvo strank ter dobičkonosnost s ciljnimi 

segmenti strank in trga. Ker obstoječe in potencialne stranke niso homogene in imajo 

različne želje in potrebe glede cene, kakovosti, funkcionalnosti in ugleda, je pomembno, 

da podjetje s poglobljeno tržno analizo in v skladu z rezultati te analize določi strategijo 

podjetja glede na segmente strank in trga, v katere se želi usmeriti. Nato podjetje določi 

cilje na področju poslovanja s strankami v vsakem ciljnem segmentu. Ko so segmenti 

opredeljeni in usklajeni z osnovnimi kazalniki, podjetje opredeli ponudbo, ki tako 

predstavlja vnaprejšnje kazalnike rezultatov na področju poslovanja s strankami in 

hkrati postane tudi ključ za oblikovanje ciljev in kazalnikov. Podjetje mora pozornost 

usmeriti navzven k strankam. Razumeti mora potrebe strank in svoje izdelke in storitve 

prilagoditi njihovih željam, kar omogoča dolgoročno uspešnost podjetja (Kaplan in 

Norton 2000, 73). 

Uspešno zadovoljevanje kupcev je odvisno od notranje učinkovitosti. Naloga vidika 

notranjih poslovnih procesov je zagotavljanje procesov in postopkov, ki so ključni za 

izpolnjevanje ciljev delničarjev in ciljnih strank. Podjetje lahko cilje in kazalnike tega 

vidika določi šele, ko določi cilje in kazalnike za prejšnja dva vidika, saj predstavljajo 

kazalniki notranjih procesov dejavnike uspeha s finančnega vidika in z vidika 

poslovanja s strankami.  

Uravnoteženi sistem kazalnikov uspešnosti se razlikuje od tradicionalnih sistemov 

merjenja uspešnosti prav po procesu določanja ciljev in kazalnikov uspešnosti vidika 

notranjih procesov. Finančne kazalnike v podjetjih nadomeščajo kazalniki kakovosti, 

donosa, pretoka in trajanja poslovnega procesa. Trendi v zadnjem času spodbujajo 

podjetja, da merijo uspešnost poslovnih procesov, kot so izpolnjevanje naročil, nabava, 

načrtovanje in nadzor proizvodnje, kar predstavlja precejšen napredek v primerjavi z 

obstoječimi sistemi merjenja uspešnosti. Pri tem ne gre zgolj za izboljševanje 

učinkovitosti obstoječih procesov, temveč tudi za inovativno odkrivanje novih 

procesov, s katerimi bo podjetje lahko ohranjalo konkurenčno prednost na trgu.  

Notranji poslovni procesi so vmesnik med opredelitvijo in zadovoljevanjem potreb 

strank, zato si pri opredelitvi kazalnikov na osnovi ključnih notranjih procesov 

pomagamo z analizo celotne verige vrednosti notranjih procesov. 

Verigo vrednosti notranjih procesov sestavljajo: 
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− Proces inovacij: poudarja pomen opredelitve značilnosti tržnih segmentov, ki 

jim organizacija namenja prihodnje izdelke in storitve, ter nato oblikovanje in 

razvoj izdelkov in storitev, ki bodo zadovoljili ciljne segmente. S takšnim 

pristopom imajo v organizaciji možnost povečati pomen procesov raziskav, 

oblikovanja in razvoja, ki prinašajo nove izdelke in storitve in odpirajo nove 

trge. 

− Operativni proces: traja od prejema naročila do dostave stranki. Stranke cenijo 

učinkovito (nizka cena), konsistentno (kakovost) in pravočasno dobavo (to 

merimo s kazalniki). 

− Poprodajne storitve: obsegajo izvajanje jamstev in popravila. Merimo hitrost 

odziva na napake (od naročila do končne rešitve problema). 

Vidiku učenja in rasti pripisujeta avtorja Kaplan in Norton (2000, 136) 

najpomembnejšo vlogo v sistemu uravnoteženega sistema kazalnikov uspešnosti 

poslovanja. Cilji vidika učenja in rasti zagotavljajo podjetju infrastrukturo in so gibalo 

za doseganje ambicioznih ciljev, ki so opredeljeni v prvih treh vidikih. V 

uravnoteženem sistemu kazalnikov je še posebej velik poudarek na vlaganja v 

prihodnost. Vlaganja v opremo, raziskave in razvoj so seveda pomembni, vendar ne 

dovolj. Standardi o uspešnem izvajanju notranjih procesov in ustreznem odzivanju na 

zahteve strank v preteklosti so le izhodišče za nenehne izboljšave, ne pa kazalniki 

sedanje in bodoče uspešnosti poslovanja. Torej morajo podjetja za doseganje 

dolgoročne finančne rasti vlagati v svojo infrastrukturo (v ljudi, sisteme in postopke).  

Kazalnike vidika učenja in rasti razdelimo v tri glavne kategorije (Kaplan in Norton 

2000, 136): 

− Sposobnosti zaposlenih: zaposleni morajo kreativno razmišljati o doseganju 

ciljev organizacije, znati morajo odločati, prevzemati odgovornost, prispevati 

ideje ter tako prispevati k uspešnosti podjetja. Podjetja se morajo nenehno 

izpopolnjevati, zaposleni pa dodatno usposabljati, če želijo ohraniti relativno 

uspešnost. Trije ključni kazalniki uspešnosti zaposlenih so: zadovoljstvo 

zaposlenih, ohranjanje zaposlenih v podjetju in produktivnost zaposlenih.  

− Zmogljivosti informacijskih sistemov: podjetje potrebuje zmogljiv 

informacijski sistem, da dobi informacije o strankah, notranjih procesih in 

finančnih posledicah odločitev. Zmogljivost informacijskega sistema 

prikazujeta kazalnik pokritosti s strateškimi informacijami in kazalnik 

dostopnosti strateških informacij.  

− Motivacija, avtonomnost in usklajevanje: delovno ozračje mora biti primerno 

za motiviranje in spodbujanje zaposlenih, da bodo prispevali k uspehu podjetja. 

Najpogosteje uporabljeni kazalniki so kazalnik novih zamisli in njihovega 
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uresničevanja, kazalnik izboljšav, kazalnik individualnega in organizacijskega 

usklajevanja ter kazalnik uspešnosti delovanja zaposlenih.  
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3 KONTROLING V IZBRANI PANOGI 

3.1 Predstavitev glavnih značilnosti panoge elektroindustrije 

Elektroindustrija Slovenije je panoga z dolgo industrijsko tradicijo na področju 

razvoja in proizvodnje električnih komponent, električnih strojev in naprav kot tudi 

elektronskih komponent, naprav in sistemov. Obvladovanje sodobnih tehnologij in 

razvoja izdelkov kot tudi zahtevnih svetovnih standardov so omogočili uspešne nastope 

na evropskih in svetovnih trgih, kar je bilo posebej pomembno v obdobju po izgubi 

jugovzhodnih in vzhodnih trgov.  

Proizvodni programi, ki sestavljajo dejavnost elektroindustrije, so prikazani v 

prilogi 1. Prvih petnajst podjetij slovenske elektroindustrije, ki je na svetovnih, 

predvsem pa na evropskih tržiščih že jasno prepoznavnih, prikazuje tabela 3.1.  

Tabela 3.1 Seznam pomembnejših podjetij slovenske elektroindustrije 

Ime podjetja Proizvodi 

GORENJE-GA, d. d. Velenje gospodinjski aparati, 

ISKRA TEL, d. o. o. Kranj telekomunikacijske centrale in sistemi, 

DANFOSS-COMPRESSORS, Črnomelj kompresorji za hladilno tehniko, 

ISKRAEMECO, Kranj števci električne energije, 

ISKRA AVTOELEKTRIKA, Šempeter pri Novi 

Gorici 

zaganjalniki, elektromotorji, alternatorji, 

KOLEKTOR-PRO,  Idrija komutatorji za elektromotorje, 

ETA, Cerkno termična oprema za gospodinjske aparate, 

TAB,  Mežica akumulatorske baterije, 

HIDRIA-ROTOMATIKA, Spodnja Idrija elektromotorji, 

BSH Hišni aparati, Nazarje mali gospodinjski aparati, 

DOMEL, Železniki elektromotorji, sesalne enote, 

ETI-Elektroelement, Izlake varovalke, odklopniki, zaščitna stikala, 

Hella Lux Slovenija, Ljubljana avtomobilska svetilna tehnika, 

LIV, Postojna sesalniki za prah, WC splakovalniki, 

ISKRA KONDENZATORJI, Semič  folijski kondenzatorji, filtri. 

Vir: GZS, 2009. 

Pregled poslovanja obravnavane panoge je prikazan v tabeli 3.2. 
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Tabela 3.2 Predstavitev poslovanja podjetij v številkah 

 Panoga SKD 32.100 Panoga DL v celoti 

število podjetij 79 787 

število zaposlenih 3.069 37.208 

celotni prihodki 175,253 milijonov €  3,45 miljarde € 

prihodki od prodaje na zunanjem trgu 122,980 milijonov € 2,329 miljarde € 

dodana vrednost 63,140 milijonov € 1 miljarda € 

Vir: GZS, 2005. 

3.2 Predstavitev anketiranih podjetij in skupne značilnosti 

V panogi SKD 32.100 proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih 

elektronskih komponent, v katero so uvrščena anketirana podjetja, prihaja do nenehnih 

tehnoloških sprememb in do kontinuiranega razvijanja ter izpopolnjevanja proizvodnega 

asortimenta. Okoljske evropske direktive imajo na omenjena podjetja močan vpliv, saj 

terjajo prilagoditve in velike naložbe v novo opremo, podjetja pa morajo že v fazi 

načrtovanja izdelka predvideti in upoštevati materiale, ki najmanj škodujejo okolju. Za 

elektronsko industrijo je že od leta 2006 pomembna veljavna evropska direktiva ROHS 

(angl. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 

equipment), ki prepoveduje uporabo tveganih substanc. Omenjena direktiva od 

proizvajalcev zahteva prepoved uporabe svinca, niklja, šest-valentnega kroma, kadmija 

in podobnih substanc, kar vpliva na celotno dobaviteljevo verigo. Z letom 2008 pa 

elektronski industriji na področju energetske varčnosti izdelkov postavlja »ecodesign«, 

katerega zahteva je, da noben aparat, stalno priključen v omrežje, ne bo smel med 

mirovanjem porabiti več kot en vat električne energije. Posledično bodo tudi v tem 

primeru potrebna nova vlaganja v razvoj in iskanje novih tehnoloških rešitev. Podjetja 

se na trgu srečujejo z vedno večjo konkurenco, po drugi strani pa s spreminjajočimi se 

potrebami odjemalcev. Zato je za podjetja ključnega pomena sposobnost, da se hitro in 

učinkovito odzivajo na priložnosti in nevarnosti v okolju.  

3.3 Empirična analiza uspešnosti anketiranih podjetij 

3.3.1 Predstavitev finančnih kazalnikov 

Poslovodstvo podjetja zanimajo računovodske informacije o sprotni in končni 

plačilni sposobnosti, o finančnem položaju podjetja ter o donosnosti poslovanja. Največ 

informacij o finančnem položaju in uspešnosti poslovanja podjetja vsebujejo 

računovodski izkazi. Ker pa absolutni podatki iz računovodskih izkazov dajejo omejeno 

in nepregledno sliko poslovanja, je potrebno absolutne podatke še podrobneje 

analizirati. Zato je smotrneje analizirati relativna  števila oziroma t. i. kazalnike. 
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Glede na izhodišče v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida ter glede na potrebe 

po finančnem in gospodarskem načinu presojanja se računovodski kazalniki skupinijo 

kot kazalniki stanja financiranja (vlaganja), kazalniki stanja investiranja (naložbenja), 

kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, kazalniki obračanja, kazalniki gospodarnosti, 

kazalniki dobičkonosnosti in kazalniki dohodkovnosti.  

Kazalniki financiranja so usmerjeni v analizo načina financiranja podjetja (pasivna 

stran bilance stanja), pri čemer nas zanima stopnja lastniškosti (delež kapitala v 

financiranju) in dolžniškosti financiranja (delež dolgov v financiranju), stopnja 

dolgoročnosti in kratkoročnosti financiranja ter razmerje med dolgovi in kapitalom. Ti 

kazalniki so pomembni pri dolgoročnih odločitvah o politiki financiranja podjetja.  

S kazalniki investiranja analiziramo strukturo sredstev in so pomembni predvsem 

za management podjetja, ki odloča o investicijah v posamezne vrste sredstev. S 

kazalniki investiranja prikazujemo delež osnovnih sredstev, obratnih sredstev in 

finančnih naložb v celotnih sredstvih, odpisanost osnovnih sredstev, opremljenost dela z 

osnovnimi sredstvi ter tehnično opremljenost dela. Kazalniki stanja financiranja 

omogočajo presojo ugodnosti sestave sredstev gospodarske družbe. 

Kazalniki vodoravnega finančnega ustroja ponazarjajo kapitalsko pokritost 

osnovnih sredstev in dolgoročnih sredstev, dolgoročno pokritost dolgoročnih sredstev, 

dolgoročno pokritost dolgoročnih sredstev in normalnih zalog, neposredno pokritost 

kratkoročnih obveznosti, pospešeno pokritost kratkoročnih obveznosti, kratkoročno 

pokritost kratkoročnih obveznosti ter terjatveno - obveznostno razmerje. Pri uporabi 

kratkoročnega koeficienta oziroma t. i. koeficienta kratkoročne pokritosti kratkoročnih 

obveznosti, ki kaže razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi dolgovi 

oziroma tekočo likvidnostjo podjetja, moramo upoštevati tudi strukturo kratkoročnih 

sredstev, saj so na primer proizvodi veliko bolj likvidni kot zaloge materiala (Igličar in 

Hočevar 1997, 238). Drugi pomemben koeficient je pospešeni koeficient oziroma 

koeficient pospešene likvidnosti. Pospešeni koeficient oziroma koeficient pospešene 

pokritosti kratkoročnih obveznosti kaže razmerje med kratkoročnimi sredstvi in 

kratkoročnimi dolgovi, le da so iz kratkoročnih sredstev izločene zaloge in aktivne 

časovne razmejitve. V primerjavi s kratkoročnim koeficientom je pospešeni koeficient 

boljše merilo plačilne sposobnosti, saj v števcu vsebuje kategorije, ki so bolj likvidne 

(denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe). Vrednost 

pospešenega koeficienta se spreminja po posameznih panogah. V večini analiz se kot 

ugoden razume pospešeni koeficient, večji od ena. Kazalniki plačilne sposobnosti se 

dopolnjujejo z ugotovitvami iz izkaza finančnega izida in tako nudijo uporabnikom 

boljše podatke, ki jih potrebujejo za odločanje. Seveda pa je pomemben pokazatelj 

plačilne sposobnosti podjetja razpoložljivi prosti denar na transakcijskem računu po 

poplačilu zapadlih obveznosti.  
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S kazalniki obračanja ugotavljamo hitrost obračanja posameznih vrst sredstev, in 

sicer: obratnih sredstev, osnovnih sredstev, materiala, proizvodov, trgovskega blaga, 

terjatev do kupcev ter drugih. Skozi kazalnike obračanja se kaže tudi sposobnost 

managementa, da učinkovito posluje s sredstvi. Hitrejše kot je obračanje sredstev, manj 

ima podjetje vezanih sredstev. Skozi kazalnik obračanja terjatev do kupcev analiziramo 

uspešnost managementa podjetja pri izterjavi terjatev, pa tudi plačilno sposobnost 

kupcev. Kazalniki obračanja sredstev izražajo, koliko prihodkov ustvari gospodarska 

družba z obstoječimi sredstvi oziroma koliko sredstev potrebuje gospodarska družba, da 

ustvarja obstoječe prihodke. Čim hitrejše je obračanje sredstev oziroma čim krajši so 

dnevi njihove vezave, manj vezanih sredstev ima gospodarska družba. 

S temeljnimi kazalniki gospodarnosti prikazujemo gospodarnost poslovanja, 

proizvajalno, prodajno, splošno dejavnostno, tehnično, delovno, materialno in storitveno 

stroškovnost poslovnih prihodkov, kosmato dobičkonosnost prihodkov in čisto 

dobičkonosnost prihodkov. Kazalniki gospodarnosti  kažejo na učinkovitost poslovanja 

podjetja oziroma razmerje med prihodki in odhodki. Poslovni sistem posluje 

gospodarno, če so prihodki večji od odhodkov. Čim večji so prihodki v primerjavi z 

odhodki, tem večja je gospodarnost. 

Temeljni kazalniki dobičkonosnosti prikazujejo dobičkonosnost kapitala in 

sredstev, dividendnost osnovnega kapitala in čistega dobička ter dobičkonosnost in 

dividendnost navadne delnice. 

Temeljni kazalniki dohodkovnosti ponazarjajo udeležbo zaposlencev, financerjev in 

države v dohodku.  

V nadaljevanju bomo analizirali naslednje finančne kazalnike: 

− Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) odraža razmerje med čistim dobičkom, 

ustvarjenim v določenem obdobju in lastnim kapitalom podjetja, izraženo v 

odstotkih. 

− Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) odraža razmerje med čistim dobičkom 

podjetja in vrednostjo vseh sredstev, uporabljenih pri ustvarjanju omenjenega 

dobička, izraženo v odstotkih. 

− Čista dobičkonosnost prihodkov (ROS) odraža razmerje med čistim dobičkom 

podjetja in vrednostjo prihodkov, ustvarjenih v določenem obdobju, izraženo v 

odstotkih.  

− Finančna moč prikazuje razmerje med kapitalom in dolgoročnimi viri, izraženo 

v obliki koeficienta. 

− Koeficient zadolženosti odraža razmerje med tujim oziroma sposojenim in 

lastnim kapitalom, ki ga uporablja podjetje pri svojem poslovanju. 

− Likvidnost prikazuje sposobnost pokritja kratkoročnih obveznosti in rezervacij 

s kratkoročnimi sredstvi. Pove nam, ali je podjetje v obdobju enega leta z 
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vsemi svojimi kratkoročnimi sredstvi sposobno pokriti vse svoje kratkoročne 

obveznosti in rezervacije. Likvidnost merimo s pospešenim in kratkoročnim 

koeficientom. 

− Gospodarnost poslovanja prikazuje razmerje med prihodki in odhodki. Pove 

nam intenzivnost odmika prihodkov od odhodkov ob upoštevanju vseh vplivov 

nanj, kaže pa tudi gospodarsko intenzivnost dobička ali izgube. 

− Dodana vrednost na zaposlenca prikazuje, koliko dodane vrednosti je v 

podjetju v poslovnem letu ustvaril en zaposlenec.     

3.3.2 Prikaz finančnih kazalnikov s pomočjo opisne statistike 

Finančne kazalnike za leto 2005, ki smo jih pridobili iz IBON-a, smo analizirali 

najprej za vsa podjetja (celotna populacija), ki so uvrščena v standardno klasifikacijo 

dejavnosti proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih 

komponent, nato pa še posebej za tista podjetja, ki so izpolnila anketni vprašalnik 

(vzorec). S pomočjo opisnih statistik smo analizirali finančne kazalnike in prikazali 

osnovne značilnosti opazovanih enot celotne populacije 79 podjetij ter vzorca 47 

podjetij.  

Tabela 3.3 Statistična obdelava spremenljivke Čista dobičkonosnost kapitala 

(ROE) 

  

N 

 

min 

 

max 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

varianca standardna 

napaka 
 

Celotna populacija               

Majhna podjetja 68   -109,30 101,30  6,32 33,09 1.094,72 4,01 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

-41,80 
20,30 

27,50  
128,20 

4,18 
62,12 

24,15 
50,27 

583,39 
2.526,77 

9,86 
25,13 

Skupaj 79  -109,30 128,20  9,02 35,26 1.243,62 4,00 

 Vzorec                

Majhna podjetja 36   -66,30 101,30 11,38 31,32 981,17 5,22 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

-41,80 
20,30 

27,50  
128,20 

4,18 
62,12 

24,15 
50,27 

583,39 
2.526,77 

9,86 
25,13 

Skupaj 47  -66,30 128,20  14,85 34,93 1.219,86 5,15 

 

Na podlagi obravnavane celotne populacije ocenjujemo, da je čista dobičkonosnost 

kapitala (ROE) na intervalu med -109,3 % in 128,2 %, povprečna čista dobičkonosnost 

kapitala (ROE) znaša 9,02 %. Standardni odklon znaša 35,26, kar pomeni, da se 

vrednosti odklanjajo od srednje vrednosti spremenljivke v povprečju za 35,26. 

Povprečna čista dobičkonosnost kapitala (ROE) na vzorcu znaša 14,85 %, vrednosti pa 

se gibljejo na intervalu od -66,30 % do 128,20 %. 
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Tabela 3.4 Statistična obdelava spremenljivke Čista dobičkonosnost sredstev 

(ROA) 

  

N 

 

min 

 

max 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

varianca standardna 

napaka 

 

Celotna populacija               

Majhna podjetja 68   -67,40 52,00 2,99 15,67 245,43 1,90 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

-3,70 
7,90 

8,00 
20,90 

3,65 
16,39 

4,56 
5,88 

20,84 
34,54 

1,86 
2,94 

Skupaj 79  -67,40 52,00 3,73 15,00 225,07 1,70 

Vzorec               

Majhna podjetja 36   -19,40 52,00 5,04 13,72 188,21 2,29  

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

-3,70 
7,90 

8,00 
20,90 

3,65 
16,39 

4,56 
5,88 

20,84 
34,54 

1,86 
2,94 

 

Skupaj 47  -19,40 52,00 5,84 12,73 162,05 1,88  

 

Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) celotne populacije se giblje na intervalu med 

-67,4 % in 52,0 %, povprečna čista dobičkonosnost sredstev (ROA) je 3,73 %. 

Standardni odklon znaša 15,00, kar pomeni, da se vrednosti odklanjajo od srednje 

vrednosti spremenljivke v povprečju za 15,00. Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) 

vzorca znaša 5,84 %, vrednosti se gibljejo na intervalu od -19,40 % do 52,00 %. 

Tabela 3.5 Statistična obdelava spremenljivke Čista dobičkonosnost prihodkov 

(ROS) 

  

N 

 

min 

 

max 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

varianca standardna 

napaka 
 

Celotna populacija               

Majhna podjetja 68   -161,00 44,50 -1,97 31,32 981,00 3,80  

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

-2,40 
7,61 

5,70 
13,30 

2,00 
11,55 

2,84 
2,66 

8,06 
7.08 

1,16 
1,33 

 

Skupaj 79  -161,00 44,50 -0,97 29,40 864,12 3,33  
Vzorec               

Majhna podjetja 36   -22,10 41,00 4,54 12,00 144,04 2,00  
Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

-2,40 
7,61 

5,70 
13,30 

2,00 
11,55 

2,84 
2,66 

8,06 
7.08 

1,16 
1,33 

 

Skupaj 47  -22,10 41,00 4,82 10,89 118,55 1,61 

 

Čista dobičkonosnost prihodkov (ROS) celotne populacije se giblje na intervalu 

med -161,0 % in 44,5 %. Povprečna čista dobičkonosnost prihodkov (ROS) na celotni 

populaciji je -0,97 %. Standardni odklon znaša 29,40, kar pomeni, da se vrednosti 

odklanjajo od srednje vrednosti spremenljivke v povprečju za 29,40. Čista 

dobičkonosnost prihodkov (ROS) vzorca znaša 4,82 %, vrednosti se gibljejo na 

intervalu od -22,10 % do 41,00 %. 
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Tabela 3.6 Statistična obdelava spremenljivke Finančna moč 

  

N 

 

min 

 

max 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

varianca standardna 

napaka 
 

Celotna populacija               

Majhna podjetja 68   -4,25 33,92 0,95 4,29 18,40 0,52 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

0,00 
0,14 

2,13 
2,24 

0,73 
0,86 

0,73 
0,98 

0,53 
0,96 

0,27 
0,49 

Skupaj 79  -4,25 33,92 0,92 3,99 15,88 0,45 

Vzorec               

Majhna podjetja 36   -4,25 8,05 0,62 1,76 3,11 0,29 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

0,00 
0,14 

2,13 
2,24 

0,73 
0,86 

0,73 
0,98 

0,53 
0,96 

0,27 
0,49 

Skupaj 47  -4,25 8,05 0,66 1,58 2,51 0,23 

 

Finančna moč celotne populacije se giblje na intervalu med -4,25 in 33,92. 

Povprečna finančna moč na celotni populaciji je 0,92. Standardni odklon znaša 3,99, kar 

pomeni, da se vrednosti odklanjajo od srednje vrednosti spremenljivke v povprečju za 

3,99. Finančna moč vzorca je 0,66, vrednosti pa se gibljejo na intervalu od -4,25 do 

8,05. 

Tabela 3.7 Statistična obdelava spremenljivke Koeficient zadolženosti 

  

N 

 

min 

 

max 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

varianca standardna 

napaka 

 

Celotna populacija               

Majhna podjetja 68   0,01 20,79 2,36 3,66 13,42 0,45 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

0,59 
0,28 

2,79 
1,90 

1,18 
0,84 

0,75 
0,73 

0,56 
0,53 

0,28 
0,36 

Skupaj 79  0,01 20,79 2,18 3,43 11,78 0,39 

Vzorec               

Majhna podjetja 36   0,01 17,44 1,94 3,29 10,81 0,55 

Srednja podjetja            

 

Velika podjetja                                         

7 
4 

0,59 
0,28 

2,79 
1,90 

1,18 
0,84 

0,75 
0,73 

0,56 
0,53 

0,28 
0,36 

Skupaj 47  0,01 17,44 1,73 2,91 8,48 0,42 

 

Koeficient zadolženosti celotne populacije se giblje na intervalu med 0,01 in 20,79. 

Povprečni koeficient zadolženosti na celotni populaciji je 2,18. Standardni odklon znaša 

3,43, kar pomeni, da se vrednosti odklanjajo od srednje vrednosti spremenljivke v 

povprečju za 3,43. Povprečni koeficient zadolženosti vzorca znaša 1,73, vrednosti se 

gibljejo na intervalu med 0,01 in 17,44. 
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Tabela 3.8 Statistična obdelava spremenljivke Pospešeni koeficient likvidnosti 

(PK) 

  

N 

 

min 

 

max 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

varianca standardna 

napaka 

 

Celotna populacija               

Majhna podjetja 68   0,03 19,77 2,70 3,77 14,21 0,46 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

0,46 
0,66 

2,50 
1,61 

1,07 
0,99 

0,77 
0,43 

0,59 
0,19 

0,29 
0,22 

Skupaj 79  0,03 19,77 2,46 3,55 12,57 0,40 

Vzorec               

Majhna podjetja 36   0,09 16,06 2,19 3,00 9,01 0,50 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

0,46 
0,66 

2,50 
1,61 

1,07 
0,99 

0,77 
0,43 

0,59 
0,19 

0,29 
0,22 

Skupaj 47  0,09 16,06 1,92 2,68 7,19 0,39 

 

Pospešeni koeficient likvidnosti (PK) celotne populacije se giblje na intervalu med 

0,03 in 19,77. Povprečni pospešeni koeficient likvidnosti (PK) na celotni populaciji je 

2,46. Standardni odklon znaša 3,55, kar pomeni, da se vrednosti odklanjajo od srednje 

vrednosti spremenljivke v povprečju za 3,55. Povprečni pospešeni koeficient likvidnosti 

(PK) vzorca znaša 1,92, vrednosti se gibljejo na intervalu med 0,09 in 16,06. 

Tabela 3.9 Statistična obdelava spremenljivke Kratkoročni koeficient likvidnosti 

(KK) 

  

N 

 

min 

 

max 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

varianca standardna 

napaka 
 

Celotna populacija               

Majhna podjetja 68   0,03 26,92 3,40 4,47 19,97 0,55 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

0,72 
0,91 

3,06 
2,10 

1,60 
1,37 

0,89 
0,51 

0,79 
0,26 

0,34 
0,26 

Skupaj 79  0,03 26,92 3,14 4,20 17,63 0,48 

Vzorec               

Majhna podjetja 36   0,09 17,16 2,72 3,27 10,66 0,54 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

0,72 
0,91 

3,06 
2,10 

1,60 
1,37 

0,89 
0,51 

0,79 
0,26 

0,34 
0,26 

Skupaj 47  0,09 17,16 2,44 2,92 8,50 0,43 

 

 Kratkoročni koeficient likvidnosti (KK) celotne populacije se giblje na intervalu 

med 0,03 in 26,92. Povprečni kratkoročni koeficient likvidnosti (KK) celotne populacije 

je 3,14. Standardni odklon znaša 4,20, kar pomeni, da se vrednosti odklanjajo od srednje 

vrednosti spremenljivke v povprečju za 4,20. Povprečni kratkoročni koeficient (KK) 

vzorca znaša 2,44, vrednosti se gibljejo na intervalu med 0,09 in 17,16. 
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Tabela 3.10 Statistična obdelava spremenljivke Gospodarnost poslovanja 

  

N 

 

min 

 

max 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

varianca standardna 

napaka 
 

Celotna populacija               

Majhna podjetja 68   38,30 270,40 107,00 32,19 1.036,51 3,90 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

90,25 
111,71 

107,60 
119,90 

101,04 
116,53 

5,79 
3,76 

33,50 
14,16 

2,19 
1,88 

Skupaj 79  38,30 270,40 106,96 30,02 901,30 3,38 

Vzorec               

Majhna podjetja 36   81,90 219,60 109,13 26,08 680,33 4,35 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

90,25 
111,71 

107,60 
119,90 

101,04 
116,53 

5,79 
3,76 

33,50 
14,16 

2,19 
1,88 

Skupaj 47  80,90 219,60 108,55 23,18 537,32 3,38 

 

Gospodarnost poslovanja celotne populacije se giblje na intervalu med 38,30 in 

270,40. Povprečna gospodarnost poslovanja celotne populacije je 106,96. Standardni 

odklon znaša 30,02, kar pomeni, da se vrednosti odklanjajo od srednje vrednosti 

spremenljivke v povprečju za 30,02. Povprečni koeficient gospodarnosti poslovanja 

vzorca znaša 108,55, vrednosti se gibljejo na intervalu med 80,90 in 219,60. 

Tabela 3.11 Statistična obdelava spremenljivke Dodana vrednost na zaposlenca 

  

N 

 

min 

 

max 

povprečna 

vrednost 

standardni 

odklon 

varianca standardna 

napaka 
 

Celotna populacija               

Majhna podjetja 68   -1.215 155.404 28.651,44 30.965,82 958.881.9999 4.294,19 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

15.081 
19.688 

24.026 
66.305 

20.186,50 
38.715,33 

2.917,65 
24.459,59 

8.512.699 
598.271.336 

1.191,13 
14.121,75 

Skupaj 79  -1.215 155.404 28.313,77 29.117,77 847.815.166 3.728,08 

Vzorec               

Majhna podjetja 36   2.689 89.496 26.481,62 18.820,46 354.209.552 3.227,68 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                         

7 
4 

15.081 
19.688 

24.026 
66.305 

20.186,50 
38.715,33 

2.917,65 
24.459,59 

8.512.699 
598.271.336 

1.191,13 
14.121,75 

Skupaj 47  2.689 89.496 26.456,74 18.004,47 324.160.886 2.745,66 

 

Dodana vrednost na zaposlenca celotne populacije se giblje na intervalu med -1.215 

EUR in 155.404 EUR. Povprečna dodana vrednost na zaposlenca za celotno populacijo 

podjetij je 28.313,77 EUR. Standardni odklon znaša 29.117,27 EUR, kar pomeni, da se 

vrednosti odklanjajo od srednje vrednosti spremenljivke v povprečju za 29.117,27 EUR. 

Povprečna dodana vrednost na zaposlenca podjetij iz vzorca znaša 26.456,74 EUR, 

vrednosti se gibljejo na intervalu med 2.689 EUR in 89.464 EUR.  

3.3.3 Interpretacija rezultatov 

Na osnovi opisne statistike finančnih kazalnikov lahko povzamemo, da so 

koeficienti čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE), čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA), 

čiste dobičkonosnosti prihodkov (ROS), koeficient zadolženosti ter dodana vrednost na 
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zaposlenega najboljši pri velikih podjetjih in presegajo povprečno vrednost. Koeficient 

finančne moči, pospešeni koeficient likvidnosti (PK), kratkoročni koeficient likvidnosti 

(KK) ter gospodarnost poslovanja so boljši pri majhnih podjetjih.  

Na podlagi ocene korelacijskih koeficientov iz korelacijske matrike (priloga 3) smo 

ugotovili, da obstaja med anketiranimi podjetji povezanost glede na finančne kazalnike.  

Močna pozitivna povezanost obstaja med naslednjimi finančnimi kazalniki: 

− pospešeni koeficient likvidnosti (PK) in kratkoročni koeficient likvidnosti 

(KK) (korelacijski koeficient znaša 0,965), 

− zadolženost in kratkoročni koeficient likvidnosti (KK) (korelacijski koeficient 

znaša 0,823), 

− zadolženost in pospešeni koeficient likvidnosti (PK) (korelacijski koeficient 

znaša 0,789), 

− čista dobičkonosnost sredstev (ROA) in čista dobičkonosnost kapitala (ROE) 

(korelacijski koeficient znaša 0,785), 

− gospodarnost poslovanja in čista dobičkonosnost prihodkov (ROS) 

(korelacijski koeficient znaša 0,692) in 

− gospodarnost poslovanja in čista dobičkonosnost sredstev (ROA) (korelacijski 

koeficient znaša 0,613). 

Kratkoročni in pospešeni koeficient likvidnosti kažeta sposobnost podjetja 

poravnavati zapadle obveznosti, kar pa je neposredno povezano z zadolženostjo 

podjetja. Močna povezanost med čisto dobičkonosnostjo sredstev (ROA) in čisto 

dobičkonosnostjo kapitala (ROE) izhaja iz kapitalske ustreznosti podjetja oziroma 

ustreznega razmerja med sredstvi in kapitalom. Oba kazalnika dobičkonosnosti sta 

neposredno povezana z gospodarnostjo poslovanja, in sicer, višji kot je dobiček, višja 

sta koeficienta dobičkonosnosti (ob predpostavki, da ima podjetje kapitalsko ustrezno 

strukturo). 

Srednje močna pozitivna povezanost obstaja med naslednjimi finančnimi kazalniki: 

− čista dobičkonosnost sredstev (ROA) in čista dobičkonosnost prihodkov (ROS) 

(korelacijski koeficient znaša 0,547), 

− dodana vrednost na zaposlenca in gospodarnost poslovanja (korelacijski 

koeficient znaša 0,484), 

− dodana vrednost na zaposlenca in čista dobičkonosnost sredstev (ROA) 

(korelacijski koeficient znaša 0,462), 

− gospodarnost in čista dobičkonosnost kapitala (ROE) (korelacijski koeficient 

znaša 0,422), 

− čista dobičkonosnost kapitala (ROE) in čista dobičkonosnost prihodkov (ROS) 

(korelacijski koeficient znaša 0,375), 
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− dodana vrednost na zaposlenca in čista dobičkonosnost kapitala (ROE) 

(korelacijski koeficient znaša 0,331) in  

− finančna moč in čista dobičkonosnost kapitala (ROE) (korelacijski koeficient 

znaša 0,312). 

Za ustvarjanje prihodkov potrebuje podjetje ustrezna sredstva, ki pa so v podjetjih 

različno izkoriščena. To nakazuje tudi srednje močna povezava med čisto 

dobičkonosnostjo sredstev (ROA) in čisto dobičkonosnostjo prihodkov (ROS). 

Različnost dolžniško-lastniškega razmerja med podjetji narekuje povezavo med 

koeficientom čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) in koeficientom čiste 

dobičkonosnosti sredstev (ROA). Višji kot je kapital v razmerju do dolgov, višja je 

finančna moč, zaradi česar je praviloma nižji koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala 

(ROE). 

Šibka pozitivna povezanost obstaja med finančnima kazalnikoma dodana vrednost 

na zaposlenca in čista dobičkonosnost prihodkov (ROS) (korelacijski koeficient znaša 

0,288). 

Pri razlagi povezave med dodano vrednostjo na zaposlenca in čisto 

dobičkonosnostjo prihodkov moramo izhajati iz dejstva, da za izračun kazalcev 

upoštevamo različne podatke. Pri izračunu dodane vrednosti na zaposlenca upoštevamo 

vse zaposlene v podjetju, čeprav dodano vrednost ustvarjajo samo efektivni zaposleni. 

V tabeli 3.12 je prikazana primerjava vrednosti finančnih kazalnikov za vsa 

anketirana podjetja, podjetja, ki imajo organizirano službo kontrolinga in podjetja, ki 

službe kontrolinga nimajo. Podatke o kazalcih smo pridobili na podlagi IBON-a, na 

osnovi rezultatov anketnih vprašalnikov pa smo opredelili podjetja, ki imajo kontroling 

in tista, ki kontrolinga nimajo. 
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Tabela 3.12 Povprečna vrednost finančnih kazalnikov za podjetja, ki imajo        

kontroling in podjetja, ki kontrolinga nimajo 

  

N 

 

min 

 

max 

Povpreč. 

vrednost 

standardni 

odklon 

varianca standardna 

napaka 
 

Celotna populacija               

ROE 79 -109,30 128,20 9,02 35,26 1.243,62 3,99 

ROA                                                    79 -67,40 52,00 3,73 15,00 225,07 1,70 

ROS 79 -161,00 44,50 -0,97 29,40 864,12 3,33 

Finančna moč 79 -4,25 33,92 0,92 3,99 15,88 0,45 

Koeficient zadolženosti 79 0,01 20,79 2,18 3,43 11,78 0,39 

Likvidnost – PK 79 0,03 19,77 2,46 3,55 12,57 0,40 

Likvidnost – KK 79 0,03 26,92 3,14 4,20 17,63 0,48 

Gospodarnost poslovanja 79 38,30 270,40 106,96 30,02 901,30 3,38 

Dodana vrednost na zaposlenca 79 -1.215 155.404 28.313,77 29.117,27 847.815.167     3.728,08 

Podjetja, ki imajo kontroling              

ROE 9 -5,70 128,20 31,72 45,04 2.028,30 15,01

ROA                                    9 -9,70 20,90 6,73 10,92 119,14 3,64

ROS 9 -9,70 25,90 5,89 10,45 109,13 3,48

Finančna moč 9 -4,25 2,24 0,58 2,02 4,09 0,67

Koeficient zadolženosti 9 0,28 11,41 1,91 3,58 12,79 1,19

Likvidnost – PK 9 0,20 9,83 1,76 3,04 9,23 1,01

Likvidnost – KK 9 0,43 9,83 2,10 2,92 8,52 0,97

Gospodarnost poslovanja 9 91,20 119,10 104,46 9,06 82,02 3,02

Dodana vrednost na zaposlenca 9 2.689 66.305 21.965 19.239,05 370.141.181 6.802,03

Podjetja, ki kontrolinga nimajo             

ROE 38 -66,30 101,30 10,75 31,39 985,64 5,16

ROA                                                 38 -19,40 52,00 5,63 13,26 175,85 2,18

ROS 38 -22,10 41,00 4,56 11,12 123,58 1,83

Finančna moč 38 -0,89 8,05 0,67 1,49 2,23 0,24

Koeficient zadolženosti 38 0,01 17,44 1,69    2,79 7,76 0,45

Likvidnost – PK 38 0,09 16,06 1,96 2,63 6,93 0,43

Likvidnost – KK 38 0,09 17,16 2,52 2,95 8,69 0,48

Gospodarnost poslovanja 38 81,90 219,60 109,53 25,40 645,24 4,12

Dodana vrednost na zaposlenca 38 8.206 89.496 27.483,43 17.843,66 318.396.177 3.016,13

 

Kazalniki dobičkonosnosti (ROE, ROA, ROS), ki odražajo gospodarski zorni kot 

uspešnosti podjetij, ter kazalniki financiranja (finančna moč), ki so pomembni pri 

dolgoročni politiki financiranja poslovanja, odražajo boljše stanje podjetij, ki imajo 

organizirano službo kontrolinga. Preživetje na dolgi rok in vitalnost podjetja je tudi 

ciljna naravnanost strateškega kontrolinga. 

Finančni zorni kot uspešnosti poslovanja oziroma tekoča likvidnost podjetij, ki se 

odraža skozi koeficient zadolženosti, pospešeni koeficient in kratkoročni koeficient, je 

boljša pri tistih podjetjih, ki nimajo službe kontrolinga. Za boljšo sliko, je potrebno 

kazalnike plačilne sposobnosti dopolniti z ugotovitvami iz izkaza finančnega izida. 

Pomemben pokazatelj plačilne sposobnosti podjetja je razpoložljivi prosti denar na 

transakcijskem računu po poplačilu zapadlih obveznosti. Plačilna sposobnost in dobiček 

podjetja sta cilja operativnega kontrolinga. 
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Gospodarnost poslovanja znaša v povprečju 106,96 %, 71 % podjetij je v letu 2005 

poslovalo pozitivno. Finančni kazalec gospodarnosti poslovanja, ki kaže razmerje med 

prihodki in odhodki, je boljši pri tistih podjetjih, ki kontrolinga nimajo. Pri tem moramo 

upoštevati dejstvo, da gre v večini primerov za majhna podjetja, ki imajo v absolutni 

vrednosti tudi nižje prihodke in odhodke.    

Tudi dodana vrednost na zaposlenca je višja v podjetjih, ki kontrolinga nimajo. 

Tudi pri razlagi tega kazalnika je potrebno upoštevati dejstvo, da gre v večini primerov 

za majhna podjetja z manjšim številom zaposlenih. 

Podjetja v tržnem gospodarstvu navadno poslujejo s ciljem maksimizacije tržne 

vrednosti lastniškega kapitala. Glede na to, da je najbolj sintetičen kazalnik uspešnosti 

delovanja podjetja dobičkonosnost kapitala, ki ga kot cilj managementu postavijo 

lastniki podjetja, lahko trdimo, da so podjetja, ki imajo organizirano službo kontrolinga, 

bolj uspešna od tistih, ki tega nimajo. 

3.4 Izvedba raziskave in zbiranje podatkov ter opis poteka raziskave 

3.4.1 Oblika raziskave in spremenljivke 

Oblika raziskave je bila strukturirana in vnaprej določena. Raziskavo smo izvedli s 

pomočjo podatkov IBON-a in lastno izvedenega anketnega vprašalnika (priloga 2), ki 

ga po vsebini vprašanj delimo na dva dela. Prvi del vključuje vprašanja, na katera 

odgovarjajo vsa podjetja v izbrani panogi, drugi del vprašalnika pa je namenjen samo 

tistim podjetjem v izbrani panogi, ki imajo organizirano službo kontrolinga. Prvi del 

vprašalnika smo analizirali s pomočjo korelacijske analize, s katero smo potrjevali prvo 

zastavljeno hipotezo. Isto hipotezo smo vzporedno dokazovali z empirično analizo 

finančnih kazalnikov, in sicer smo se osredotočili na čisto dobičkonosnost kapitala 

(ROE), čisto dobičkonosnost sredstev (ROA), čisto dobičkonosnost prihodkov (ROS), 

finančno moč, zadolženost, likvidnost, gospodarnost poslovanja ter dodano vrednost na 

zaposlenca. Odgovore na drugi del vprašalnika pa smo analizirali s pomočjo 

multivariatne faktorske analize in tako dokazovali drugo zastavljeno hipotezo. 

3.4.2 Značilnosti vzorca in njegova reprezentativnost 

Vzorec zajema vseh 79 podjetij,  ki so po SKD uvrščena v panogo 32.100 

proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent in so v 

letu 2005 zavedena v poslovnem registru (podatki iz IBON-a). V raziskavo smo zajeli 

vsa podjetja znotraj omenjene panoge, nismo pa vključili samostojnih podjetnikov. 

Raziskavo smo omejili na območje Slovenije.  

Glede na določila Zakona o gospodarskih družbah lahko razvrstimo anketirana 

podjetja po njihovi velikosti na 4 velika, 7 srednje velikih in 68 majhnih podjetij. 

Večina anketiranih podjetij je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, in sicer 
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74 podjetij. Medtem ko so 3 podjetja organizirana kot komanditna družba, 1 podjetje 

kot delniška družba in 1 podjetje kot družba za zaposlovanje invalidov. 56 podjetij je v 

letu 2005 poslovalo s pozitivnim poslovnim izidom; in sicer 3 velika, 5 srednje velikih 

in 48 majhnih podjetij. V 67 podjetjih prevladuje domači kapital, 7 podjetij ima mešani 

kapital in 5 podjetij tuji kapital. 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 47 podjetij, in sicer: 4 velika podjetja, 7 

srednje velikih podjetij in 36 majhnih podjetij. Največja reprezentativnost vzorca je pri 

srednje velikih in velikih podjetjih ter znaša 100,0 %. Pri majhnih podjetjih je 

reprezentativnost vzorca 52,9 %, kar razlagamo z dejstvom, da je 52,9 % odstotkov 

majhnih podjetij z največ do 2 zaposlenima, 19,1 % nima nobenega zaposlenega, 22,1 

% podjetij z enim samim zaposlenim in 11,8 % podjetij z dvema zaposlenima (priloga 

4). Primerjave med celotno populacijo podjetij in anketiranimi podjetji kažejo, da je 

vzorec reprezentativen. 

3.4.3 Zbiranje podatkov in način obdelave 

V raziskavi smo uporabili strukturiran vprašalnik, ki je sestavljen  tako iz vprašanj 

zaprtega tipa kot vprašanj odprtega tipa. Vprašalnik ima zgradbo lijaka, kar pomeni, da 

vprašanja prehajajo od splošnega k posameznemu. Vprašalnik ni sestavljen iz testiranih 

oziroma preverjenih vprašanj iz drugih virov, zato smo vprašanja pred samo uporabo 

pilotsko preizkusili. Prvi korak predstavlja ekspertna neodvisna ocena. Vprašalnik je 

pregledal izkušen sodelavec in podal neodvisno oceno. V drugem koraku pa smo sami 

preizkusili anketni vprašalnik na treh testnih anketirancih, ki so po značilnostih podobni 

anketirancem podjetij iz vzorca. Tako smo preverili razumevanje namena in vsebine 

vprašalnika ter jasnost, nedvoumnost in razumljivost zastavljenih vprašanj. V tretjem 

koraku pa smo preverili, ali je mogoče analizirati podatke, ki jih zbere vprašalnik in ali 

imajo rezultati kakšen smisel.  

Končni verziji vprašalnika, ki smo ga poslali v anketiranje, smo priložili spremno 

pismo, kjer smo se predstavili ter pojasnili namen, cilje in vsebino raziskave ter 

pojasnili, kako in zakaj so vključeni v raziskavo. Anketni vprašalnik smo poslali po 

pošti. Naslovili smo ga na službo kontrolinga oziroma računovodstvo, saj smo na ta 

način dobili ključne informacije, ki jih potrebujemo za uspešno izvedbo raziskave 

neposredno od oseb, ki se ukvarjajo s kontrolingom. Poštno anketo (poslali smo 79 

anketnih vprašalnikov) smo zaradi zelo slabega odziva anketirancev podprli s 

telefonskimi klici. Toda kljub temu smo dobili le 47 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 

Pridobljene odgovore na vprašanja smo najprej pregledali in nato oblikovali bazo 

podatkov v računalniškem sistemu. Analizirali smo vsak odgovor posebej in s pomočjo 

opisne statistike ugotavljali srednje vrednosti, standardne odklone dobljenih podatkov, 

variacijski razmik, varianco in podobno. Da bi preprečili anomalijo podatkov, določenih 

podatkov, ki bistveno odstopajo od srednje vrednosti, v nadaljnji analizi nismo 
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upoštevali. Pri analizi podatkov smo upoštevali velikost podjetij ter organiziranost 

službe kontrolinga. Z univariatno analizo podatkov in analizo merskih lestvic moramo 

zagotoviti, da so zbrani podatki dovolj dobri za nadaljnjo analizo. Veljavnost podatkov 

smo zagotovili s samim razvojem vprašalnika (zgradba lijaka). Uporabili smo 

konvergentno veljavnost, saj smo merski instrument primerjali z drugimi neodvisnimi 

procedurami merjenja (empirična analiza).  

Povezanost spremenljivk smo prikazali s pomočjo korelacijske analize, kjer smo 

ugotavljali korelacijski koeficient, s katerim lahko pojasnimo moč in smer povezanosti 

dveh spremenljivk. S pomočjo korelacijske analize smo testirali prvo zastavljeno 

hipotezo, s katero smo ugotavljali korelacijo med uspešnostjo podjetja glede na izbrane 

dejavnike službe in storitev kontrolinga in sicer: pristop ciljnega vodenja podjetja, 

usmerjenost k ciljnim stroškom, zagotavljanje pravočasnih in verodostojnih informacij, 

sistematično spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in ugotavljanje odmikov, 

ugotavljanje vzrokov za dobro ali pa slabo poslovanje podjetja, fleksibilnost in 

prilagodljivost spremembam v poslovnem okolju, organiziranost upravljanja podjetja 

(planiranje, kontroliranje, analiziranje in informiranje po posameznih funkcijah 

podjetja), izračunavanje prispevka za kritje splošnih stroškov in kritične točke 

gospodarnosti, usmerjenost k vitkemu (angl. lean) managementu in podobno.  

Drugo zastavljeno hipotezo smo analizirali s pomočjo multivariatne faktorske 

analize, s katero smo poskušali ugotoviti, ali obstajajo določeni skupni dejavniki 

(faktorji) kontrolinga, s katerimi lahko pojasnimo uspešnost poslovanja podjetja. 

Izbrane spremenljivke smo obdelali s korelacijsko matriko. Faktorski model smo ocenili 

s pomočjo metode glavnih osi (angl. principal axis factoring), metode največjega 

verjetja (angl. maximum likelihood) – brez rotacije faktorjev, s poševno rotacijo 

faktorjev ter s pravokotno rotacijo faktorjev. Hipotezi smo statistično testirali s pomočjo 

programskega paketa SPSS, rezultate pa ponazorili tabelarično in grafično. 

3.5 Analiza in interpretacija rezultatov raziskave 

3.5.1 Analiza in interpretacija rezultatov anketnega vprašalnika 

S pomočjo opisne statistike smo analizirali odgovore pridobljene s pomočjo 

anketnega vprašalnika. Izmed 79 podjetij uvrščenih v standardno klasifikacijo 

dejavnosti SKD 32.100, ki smo jih vključili v raziskavo, se jih je 59,5 % odzvalo k 

sodelovanju. V večini podjetij (74,5 %) prevladuje domači kapital. Podjetja uporabljajo 

različne informacijske sisteme, na podlagi česar lahko sklepamo, da informacijski 

sistem ni pogoj za uspešnost podjetja, temveč je le orodje oziroma sredstvo za zbiranje, 

analiziranje in prikazovanje podatkov.  
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Slika 3.1 Lastniška struktura podjetij                 Slika 3.2 Uporaba informacijskega 

                                                                                             sistema 

 

V večini anketiranih podjetjih (80,9 %) nimajo organizirane službe kontrolinga in 

samo 19,1 % podjetij ima organizirano službo kontrolinga. V več kot polovici 

anketiranih podjetij (55,3 %) imajo organizirano plansko-analitsko službo in 44,7 % 

podjetij je takih, kjer plansko-analitske službe nimajo razvite.  

Slika 3.3 Organiziranost službe         Slika 3.4 Organiziranost plansko-    

                kontrolinga                   analitske službe                                                                                  

                                                                                   
Dobra polovica podjetij (55,3 %) se poslužuje integriranega informacijskega 

sistema. Samo 36 % podjetij ima DIS oziroma direktorski informacijski sistem, kjer se 

zbirajo in oblikujejo informacije za določene uporabnike.  
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Slika 3.5 Integriran informacijski           Slika 3.6 DIS - direktorski informa-      

                sistem                 cijski sistem 

 

Slika 3.7 Poročanje za zunanje in                 Slika 3.8 Pogostost  poročanja za                               

notranje uporabnike                                       poslovodstvo                                     

 

Glede na dejstvo, da je 87,4 % majhnih podjetij, je razumljiv podatek, da je v  78,7 

% poročanje za notranje uporabnike informacij (poslovodstvo, uprava) v pristojnosti 

iste osebe kot poročanje za zunanje uporabnike informacij (DURS, Ajpes, Banka 

Slovenije). 51,1 % podjetij pripravlja poročila poslovodstvu mesečno, skoraj 15,0 % 

podjetij kvartalno, v skoraj 23,0 % pa je poročanje letno oziroma po potrebi. 
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Tabela 3.13 Analizirane vrednosti trditev glede stroškovnega sistema podjetja 

Besedilo trditve Povp- 

rečje 

Stand. 

odklon 

Stroške spremljamo po stroškovnih mestih. 

Stroške spremljamo po stroškovnih nosilcih. 

V podjetju imamo vzpostavljena stroškovna mesta odgovornosti. 

V podjetju imamo vzpostavljena dobičkovna mesta odgovornosti. 

V podjetju uporabljamo kalkulacijo stroškov na podlagi sestavin dejavnosti (ABC metoda). 

V podjetju uporabljamo sistem ciljnih stroškov (na osnovi prodajne cene in željenega dobička  

določimo ciljno višino stroškov). 

3,53                  

2,79 

2,19 

2,00 

2,83 

3,17 

 

1,14 

1,28 

1,17 

1,10 

1,15 

0,92 

N=47 

Prva trditev, ki pravi da stroške spremljamo po stroškovnih mestih, je prejela 

skupno povprečno oceno 3,53, kar narekuje na to, da v 55,3 % podjetjih spremljajo 

stroške po stroškovnih mestih. Sistem ciljnih stroškov je prisoten v 36,2 % anketiranih 

podjetjih; povprečna skupna ocena znaša 3,17. Skoraj v 30 % podjetjih uporabljajo 

kalkulacijo stroškov na podlagi sestavin dejavnosti (ABC metoda), 31,9 % podjetij pa 

spremlja stroške po stroškovnih nosilcih. Najnižji povprečni oceni sta prejeli trditvi, da 

imajo podjetja vzpostavljena dobičkonosna mesta odgovornosti (2,00) ter stroškovna 

mesta odgovornosti (2,19), iz česar lahko povzamemo, da imajo samo v 15,0 % 

podjetjih vzpostavljena stroškovna mesta odgovornosti in dobičkonosna mesta 

odgovornosti. 

Slika 3.9 Vrednotenje zaloge poslovnih učinkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večina anketiranih podjetij (63,8 %) vrednoti zaloge po zoženi lastni ceni, 27,7 % 

po metodi proizvajalnih stroškov in 8,5 % podjetij po metodi spremenljivih stroškov. 
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Tabela 3.14 Analizirane vrednosti trditev glede analiziranja uspešnosti poslovanja 

Besedilo trditve Povp- 

rečje 

Stand. 

odklon 

V podjetju računamo prispevek za kritje splošnih stroškov po posameznih proizvodih,  

prodajnih programih, kupcih... 

V podjetju analiziramo donosnost proizvodov, prodajnih programov, kupcev... 

V podjetju računamo stroškovno ceno posameznih proizvodov. 

V podjetju spremljamo predkalulacijo in pokalkulacijo delovnih nalogov za  

posamezne proizvode ter ugotavljamo odmike in vzroke zanje. 

V podjetju spremljamo pretočnost delovnih nalogov (čas od lansiranja DN 

v proizvodnjo do sprejema proizvodov na skladišče). 

V podjetju sistematično spremljamo doseganje predvidenih časovnih normativov 

 in ugotavljamo odmike ter vzroke zanje. 

3,26 

 

3,11 

3,60 

2,30 

 

2,15 

 

2,55 

0,97 

 

1,03 

1,01 

1,02 

 

1,25 

 

1,04 

 

N=47 

V sklopu trditev glede analiziranja uspešnosti poslovanja so anketirana podjetja 

najvišjo skupno povprečno oceno (3,60) pripisala spremljanju stroškovne cene 

posameznih proizvodov. Velik poudarek pripisujejo podjetja računanju prispevka za 

kritje splošnih stroškov po posameznih proizvodih, prodajnih programih, kupcih 

(skupna povprečna ocena 3,26) ter analiziranju donosnosti proizvodov, prodajnih 

programov, kupcev (skupna povprečna ocena 3,11). Trditev glede sistematičnega 

spremljanja doseganja predvidenih časovnih normativov in ugotavljanja odmikov ter 

vzrokov zanje je prejela skupno povprečno oceno 2,55. Nekoliko manjši poudarek 

pripisujejo podjetja spremljanju odmikov med predkalkulacijo in pokalkulacijo delovnih 

nalogov za posamezne proizvode ter ugotavljanju odmikov in vzrokov zanje (skupna 

povprečna ocena 2,30) in spremljanju pretočnosti delovnih nalogov (čas od izdaje 

delovnega naloga v proizvodnjo do sprejema proizvodov v skladišče), ki so mu pripisali 

najnižjo skupno povprečno oceno. 

Tabela 3.15 Analizirane vrednosti trditev glede finančnih kazalcev uspešnosti 

poslovanja   podjetja 

Besedilo trditve Povp- 

rečje 

Stand. 

odklon 

likvidnost in optimalna plačilna sposobnost podjetja 

gospodarnost poslovanja 

dodana vrednost na zaposlenca 

koeficient obračanja zalog ter dnevi vezave zalog 

optimalna velikost posameznega naročila 

koeficient obračanja terjatev oziroma povprečna vezava terjatev 

EBITDA (izid pred davki, obrestmi, amortizacijo in odpisi) 

4,26 

4,04 

3,33 

3,38 

3,06 

3,64 

3,70 

0,85 

0,86 

1,06 

1,07 

0,82 

0,92 

0,98 

N=47 
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Finančni kazalci imajo še vedno praviloma večjo veljavo, bolj jim zaupamo, ker jih 

izračunamo iz verodostojnih podatkov. To potrjujejo tudi skupne povprečne ocene, ki so 

višje kot pri prejšnjih sklopih vprašanj. S skupno povprečno oceno 4,26 pripisujejo 

podjetja največji pomen spremljanju likvidnosti in optimalne plačilne sposobnosti 

podjetja. Sledi ji gospodarnost poslovanja s skupno povprečno oceno 4,04. Velik 

poudarek pripisujejo tudi EBITDA-ju oziroma poslovnemu izidu pred davki, obrestmi, 

amortizacijo in odpisi (skupna povprečna ocena 3,70), koeficientu obračanja terjatev 

oziroma povprečni vezavi terjatev (skupna povprečna ocena 3,64), koeficientu 

obračanja zalog ter dnevom vezave zalog (skupna povprečna ocena 3,38). Nekoliko 

nižjo povprečno oceno so pripisali spremljanju dodane vrednosti na zaposlenca. 

Podjetja pa še vedno ne pripisujejo velikega pomena optimalni velikosti posameznega 

naročila, saj so temu finančnemu kazalcu pripisali najnižjo skupno povprečno oceno 

3,06.  

Tabela 3.16 Analizirane vrednosti trditev glede »mehkih kazalcev« 

Besedilo trditve Povp- 

rečje 

Stand. 

odklon 

tržni delež na posameznih trgih 

ohranjanje strank – delež v strukturi virov glavnih kupcev 

pridobivanje novih strank – odstotek od prihodkov od prodaje novim strankam 

spremljanje zadovoljstva kupcev 

širjenje dejavnosti podjetja za izboljšanje poslovnih rezultatov – delež od prihodkov od novih 

storitev v vseh prihodkih podjetja 

stopnja rasti prodaje po posameznih trgih 

uspešno vodenje proizvodnje – stroški odstopanj 

avtomatizacija poslovanja 

skrb za varno proizvodnjo – število nesreč pri delu 

spremljanje zadovoljstva zaposlenih 

skrb za izobražene in kompetente zaposlene – število usposabljanj/zaposlenega 

ohranjanje ključnih zaposlenih – število zamenjav na ključnih delovnih mestih 

izboljšave in inovativnost zaposlenih – število pobud/koristnih izboljšav/zaposlenega 

3,34 

3,15 

2,74 

3,57 

2,87 

 

3,11 

2,91 

3,77 

3,51 

3,70 

3,49 

2,70 

2,55 

1,05 

0,93 

1,03 

0,80 

1,01 

 

0,91 

1,08 

0,81 

1,04 

0,75 

0,88 

1,14 

1,14 

N=47 

V Sloveniji so v zadnjem času vedno bolj v uporabi mehki kazalniki, katerih 

prednost  je v tem, ker finančne kazalnike kombinirajo z nefinančnimi in ugotavljajo 

njihovo medsebojno povezanost ali protislovnost. Med mehkimi kazalniki poslovne 

uspešnosti je trenutno pri nas najbolj znan in moderen ameriški BSC model (angl. 

Balanced Scorecard) model oziroma sistem uravnoteženih kazalnikov in evropski model 

intelektualnega kapitala.   

V tem sklopu vprašanj so anketirana podjetja najvišjo oceno (3,77) dodelila 

avtomatizaciji poslovanja, saj se zavedajo, da z vpeljavo novih proizvodnih procesov 

ohranjajo konkurenčno prednost na trgu. Raziskave dokazujejo, da v podjetjih lahko 

dosežejo visoko raven zadovoljstva strank, če za stranke skrbijo zadovoljni zaposleni. 
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Anketirana podjetja so spremljanju zadovoljstva zaposlenih dodelila skupno povprečno 

oceno 3,70. Finančne cilje lahko dosežemo le, kadar dosežemo visoko stopnjo 

zadovoljstva kupcev, kar pomeni, da so kupci izredno pomembni za uspešno poslovanje 

podjetja. Podjetje mora skozi različne dejavnike spremljati svoj odnos do strank. To se 

odraža tudi v anketiranih podjetjih, saj je skupna povprečna ocena na to trditev 3,57. 

Velik poudarek pripisujejo skrbi za varno proizvodnjo v težnji po zmanjševanju števila 

nesreč pri delu (skupna povprečna ocena 3,51). Vidik učenja in rasti je naložba v 

prihodnost, kar dokazujejo podjetja skozi skrb za izobražene in kompetentne zaposlene. 

Podjetja pripisujejo velik pomen tudi spremljanju tržnega deleža po posameznih trgih, 

ki odraža dolgoročni partnerski odnos poslovanja s strankami. Podjetja se zavedajo 

dejstva, da je ohranjanje strank cenejše kot pridobivanje novih strank; spremljanje 

deleža v strukturi virov glavnih kupcev so ocenili s skupno povprečno oceno 3,15; rast 

prodaje po posameznih trgih pa s skupno povprečno oceno 3,11. Kljub temu, da trendi v 

zadnjem času spodbujajo podjetja, da merijo uspešnost poslovnih procesov, so 

anketirana podjetja spremljanje stroškov odstopanj v proizvodnem procesu ocenila s 

skupno povprečno oceno 2,91. Podjetja ne posvečajo dovolj pozornosti širjenju 

dejavnosti za izboljšanje poslovnih rezultatov in spremljanju deleža od prihodkov novih 

storitev v vseh prihodkih podjetja. Še manjši poudarek pripisujejo spremljanju deleža 

prihodkov od prodaje novim strankam (skupna povprečna ocena 2,74). Izguba ključnih 

zaposlenih pomeni za podjetje izgubo intelektualnega kapitala, žal pa se tega zaveda le 

četrtina podjetij, ki spremlja ohranjanje ključnih zaposlenih in meri število zamenjav na 

ključnih delovnih mestih v podjetju. Podjetja črpajo svoje konkurenčne prednosti tudi iz 

nepretrganega toka inovativnih izdelkov in storitev. Anketirana podjetja so kazalnik 

glede izboljšav in inovativnosti zaposlenih ter spremljanju števila pobud oziroma 

koristnih izboljšav na zaposlenega pripisala najmanjši pomen ter to trditev ocenila s 

skupno povprečno oceno 2,55. 

Tabela 3.17 Analizirane vrednosti trditev glede dejavnikov kontrolinga 

Besedilo trditve Povp- 

rečje 

Stand. 

odklon 

Podjetje posluje na podlagi sprejetih letnih planov, strategij in ciljev. 

Podjetje sistematično spremlja doseganje zastavljenih ciljev in ugotavlja odmike. 

Podjetje sproti ugotavlja vzroke za dobro ali pa slabo poslovanje podjetja. 

Temeljni pogoj za učinkovito in uspešno odločanje so pravočasne in verodostojne 

 računovodske informacije. 

Podjetje nenehno spremlja dogajanje na trgu in se prilagaja spremembam v poslovnem okolju. 

V vseh poslovnih funkcijah podjetja poteka PDCA krog (načrtuj, izdelaj, ukrepaj, preveri). 

4,49 

3,83 

3,79 

4,32 

 

3,66 

3,32 

0,78 

0,79 

0,93 

0,70 

 

0,67 

0,91 

N=47 

V sklopu vprašanj o različnih dejavnikih kontrolinga so podjetja najvišjo skupno 

povprečno oceno (4,49) pripisala trditvi, da poslujejo na podlagi sprejetih letnih planov, 
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strategij in ciljev. Skoraj večina podjetij se strinja, da so pravočasne in verodostojne 

računovodske informacije temeljni pogoj za učinkovito in uspešno odločanje; ta trditev 

je bila ocenjena s skupno povprečno oceno 4,32. Velik pomen so podjetja pripisala 

sistematičnemu spremljanju doseganja zastavljenih ciljev in ugotavljanju odmikov 

(skupna povprečna ocena 3,83), sprotnemu ugotavljanju vzrokov za dobro ali slabo 

poslovanje podjetja (skupna povprečna ocena 3,79) ter nenehnemu spremljanju 

dogajanja na trgu in prilagajanju spremembam v poslovnem okolju (skupna povprečna 

ocena 3,66). Z najnižjo povprečno oceno (3,32) so podjetja ocenila trditev, da v vseh 

poslovnih funkcijah poteka PDCA krog (načrtuj, izdelaj, ukrepaj, preveri). 

Samo 19 % podjetij ima organizirano službo kontrolinga, od tega 3 velika podjetja, 

1 srednje veliko in 5 majhnih podjetij, kar potrjuje domnevo, da je kontroling v 

slovenskih podjetjih še slabo razvit. To nakazuje tudi podatek, da v 77,8 % podjetjih 

izvajajo kontroling od 1 do 5 let in samo 22,2 % podjetij izvaja službo kontrolinga več 

kot 5 let.  

Slika 3.10 Čas izvajanja kontrolinga                  Slika 3.11 Število zaposlenih v    
                                                                                              kontrolingu 

 

V Nemčiji je v povprečju en kontroler na 100 zaposlenih. V Nemčiji imajo podjetja 

z do 50 zaposlenimi kar 1,7 zaposlenih s kontrolingom. Z raziskavo smo prišli do 

podobnih ugotovitev. V 66,7 % podjetjih ima oddelek za kontroling po 1 zaposlenega. 

V 33,3 % podjetjih pa šteje oddelek za kontroling po 2 zaposlena. Podjetja se pri 

izvajanju službe kontrolinga poslužujejo še drugih orodij kot sta MS Excell in Ishikawa 

diagram. Po podatkih Horvatha ima 18 % podjetij decentralizirane kontrolinge 

(disciplinsko in strokovno), 29 % centralizirane kontrolinge (disciplinsko in strokovno) 

in 53 % mešano obliko, kar pomeni, da kontroling spada disciplinsko k vodji področja, 

strokovno pa pod vodjo centralnega kontrolinga. V Nemčiji narašča delež centralnega 

kontrolinga. V vseh anketiranih podjetjih izvajajo centralizirano organiziran kontroling.  



Kontroling v izbrani panogi 

 

65 

 

Kontroling je po raziskavah v Nemčiji v 72 % (Horvath) oziroma 58 % (Weber) 

primerov podrejen  direktorju oddelka financ in računovodstva. V 22 % (Horvath) 

oziroma 26 % (Weber) primerih je kontroling neposredno podrejen glavnemu direktorju 

oziroma predsedniku uprave. Z raziskavo smo prišli do podatka, da je v 44,4 % 

podjetjih vodja oddelka za kontroling neposredno podrejen glavnemu direktorju 

oziroma predsedniku uprave, v 22,2 % podjetjih je neposredno podrejen glavnemu 

direktorju ter finančnemu direktorju, v 11,1 % podjetjih pa finančnemu direktorju. 

Slika 3.12 Neposredna podrejenost vodje kontrolinga 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroling ima cel nabor metod in orodij, ki jih uporablja pri pridobivanju 

informacij za poslovodstvo. V analiziranih podjetjih uporabljajo več metod, in sicer 

najbolj so v uporabi predračun in obračun, kazalniki ter prispevek za kritje in točka 

preloma (v 23 % podjetjih). V 15 % podjetjih se poslužujejo ABC analize oziroma 

kalkulacije stroškov na podlagi sestavin dejavnosti. V 10 % podjetjih uporabljajo 

metodo ciljnih stroškov, v 5 % podjetjih pa vitki (angl. lean) management. Nobeno 

izmed podjetjih pa ne uporablja uravnoteženega sistema kazalnikov ter vrednostne 

analize nalog in opravil.  
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Tabela 3.18 Analizirane vrednosti trditev kako služba kontrolinga zagotavlja 

poslovodstvu podporo na področju načrtovanja, kontroliranja, 

analiziranja in informiranja pri uresničevanju ciljev podjetja 

 
Besedilo trditve Povp-

rečje 

Stand.  

odklon 

Naloge kontrolerja v procesu strateškega in letnega planiranja so informativne,  

analitične in svetovalne narave in ne odločevalne narave. 

Kontroler ni tisti, ki nadzoruje, temveč skrbi za vzpostavitev sistema kontroliranja poslovanja. 

Kontroling daje veliko pozornosti samokontroli ter vnaprejšnjemu preprečevanju pojavljanja  

napak. 

Dobre odločitve so posledica kakovostnih analiz, ki posredno vplivajo na uspešnost poslovanja 

podjetja. 

Učinkovito obvladovanje informacij je eden izmed ključnih virov konkurenčne prednosti podjetja. 

Poročanje poslovodstvu podjetja je sistematično vzpostavljeno in poteka v dogovorjenih časovnih 

intervalih. 

Za sprejemanje odločitev so pomembnejše pravočasne in verodostojne informacije, čeprav niso 

točne in popolne. 

4,11 

 

3,44 

4,00 

 

4,89 

 

4,78 

4,11 

 

3,56 

 

0,60 

 

0,53 

0,50 

 

0,33 

 

0,44 

0,33 

 

0,53 

N=9 

V sklopu vprašanj o zagotavljanju podpore na področju načrtovanja, kontroliranja, 

analiziranja in informiranja so anketirana podjetja največji pomen pripisala trditvi, da so 

dobre odločitve posledica kakovostnih analiz, ki posredno vplivajo na uspešnost 

poslovanja podjetja (skupna povprečna ocena 4,89). Ravno tako se v veliki meri 

strinjajo, da je učinkovito obvladovanje informacij eden izmed ključnih virov 

konkurenčne prednosti podjetja. Podjetja so enak pomen pripisala dejstvu, da je 

poročanje poslovodstvu podjetja sistematično vzpostavljeno in poteka v dogovorjenih 

časovnih intervalih ter dejstvu, da so naloge kontrolerja v procesu strateškega in letnega 

planiranja informativne, analitične in svetovalne narave in ne odločevalne narave 

(skupna povprečna ocena 4,11). S skupno povprečno oceno 4,00 so ocenila trditev, da 

daje kontroling veliko pozornosti samokontroli ter vnaprejšnjemu preprečevanju 

pojavljanja napak. Manj pomembni sta se anketiranim podjetjem zdeli trditvi, da so za 

sprejemanje odločitev pomembnejše pravočasne in verodostojne informacije, čeprav 

niso točne in popolne ter da kontroler ni tisti, ki nadzoruje, temveč skrbi za vzpostavitev 

sistema kontroliranja poslovanja. 

Udeleženci srečanja kontrolerjev 2007 v Portorožu so pripravili seznam nalog, pri 

katerih je sodelovanje kontrolinga najbolj koristno. Po njihovem mnenju je najbolj 

koristna pomoč kontrolinga pri seznanjanju s stanjem v podjetju na osnovi poročil, sledi 

ji pomoč kontrolinga pri določanju strategije, na tretje mesto pa so uvrstili pomoč pri 

načrtovanju ukrepov (za uresničitev ciljev in načrtov). Tudi anketirana podjetja so kot 

najbolj koristno nalogo ocenila pomoč kontrolinga pri seznanjanju s stanjem v podjetju 
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na osnovi poročil. Le-tej sledita pomoč pri pravočasnem spoznavanju nevarnosti in 

priložnosti ter pomoč kontrolinga pri iskanju možnosti za zniževanje stroškov. 

Weber in Horvath sta na osnovi raziskave (Esser in Mueller, 2007, 1)  ugotovila, da 

se v Nemčiji kontrolerji največ ukvarjajo z izdelavo poročil (17,8 % časa), nato z 

operativnim planiranjem (15,6 %) in analizami (14,2 %). Na četrtem mestu je prodajni 

kontroling s 13,7 % časa. Znotraj oddelka kontrolinga so naloge razdeljene v 43 % 

podjetij po vrsti nalog kot so planiranje, izdelava poročil in podobno. V 26 % podjetij so 

naloge razdeljene po poslovnih področjih kot je prodaja, proizvodnja ali po trgih 

Evropa, Azija in podobno. Skoraj tretjina (31 %) analiziranih podjetij (po Webru) je 

delo med kontrolerje razdelila po obeh kriterijih hkrati. To pomeni, da kontrolerji 

opravljajo naloge planiranja za vsa področja (planiranje mora potekati usklajeno), 

analize pa le za določena poslovna področja (analiziranje je usmerjeno na uporabnika). 

Naša raziskava je pokazala, da podjetja največ časa porabijo za izdelavo poročil in 

budgetiranje (37,2 %), sledijo ji analize in kalkulacije (23,9 %) ter strateško planiranje 

(17,2 %). 

Slika 3.13 Odstotek časa porabljen za        Slika 3.14 Odstotek časa porabljen  

                  določeno nalogo kontrolin-                               za določeno nalogo v na-              

                  ga v Nemčiji                                                      ši raziskavi                         

                                   

Vsa podjetja se strinjajo, da je kontroling v njihovem podjetju pripomogel k 

učinkovitosti poslovanja podjetja. Menijo, da ima vodstvo družbe ustrezne in 

pravočasne informacije za odločanje.  
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Tabela 3.19 Analizirane vrednosti trditev glede prispevka kontrolinga k uspešnosti    

poslovanja podjetja 

Besedilo trditve Povp- 

rečje 

Stand. 

odklon 

produktivnost dela 

dodana vrednost na zaposlenca 

gospodarnost poslovanja 

dobičkonosnost prihodkov 

dobičkonosnost sredstev 

zniževanje stroškov in odhodkov 

koeficient obračanja zalog materiala, polizdelkov in izdelkov 

koeficient obračanja terjatev 

4,00 

3,78 

4,22 

4,00 

4,00 

4,78 

3,78 

3,89 

1,23 

0,67 

0,83 

0,00 

0,00 

0,44 

0,44 

0,60 

N=9 

Po mnenju anketirancev naj bi kontroling največ prispeval k zniževanju stroškov in 

odhodkov (skupna povprečna ocena 4,78). Sledi prispevek k gospodarnosti poslovanja. 

Z enako oceno so ocenili prispevek kontrolinga k uspešnosti poslovanja, ki jo merimo s 

produktivnostjo dela, dobičkonosnosti prihodkov in dobičkonosnosti sredstev. Nekoliko 

manj poudarka so pripisali prispevku kontrolinga na koeficient obračanja terjatev. 

Najmanj pa naj bi kontroling vplival na koeficient obračanja zalog materiala, 

polizdelkov in izdelkov ter na dodano vrednost na zaposlenca. 

3.5.2 Korelacijska analiza   

Predstavitev korelacijske analize  

Korelacijska analiza, ki predstavlja izhodišče regresijske analize7, s korelacijskim 

koeficientom (tudi Pearsonov, produkt-moment ali enostavni korelacijski koeficient, ki 

ga v populaciji označujemo z ρ) meri stopnjo linearne povezanosti med odvisno in 

pojasnjevalno spremenljivko. Korelacijski koeficient lahko zavzame vrednosti od -1 do 1, 

negativen predznak kaže negativno linearno povezanost, pozitivni pa pozitivno linearno 

povezanost. Bližje kot je vrednost -1 oziroma 1, nižja/višja je stopnja linearne 

povezanosti med dvema spremenljivkama. Korelacijski koeficient 0 pa pomeni, da 

linearne povezanosti med spremenljivkama ni. 

Poznamo tri stopnje linearne povezanosti med spremenljivkama glede na vrednost 

korelacijskega koeficienta: 

− če je absolutna vrednost med 0,0 in 0,3 gre za nizko stopnjo linearne 

povezanosti, 

                                                 
7 Regresijska analiza je statistična metoda, ki nam pomaga analizirati odnos med odvisno 

spremenljivko in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. 
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− če je absolutna vrednost od 0,3 do 0,6 gre za srednjo stopnjo linearne 

povezanosti, 

− če je absolutna vrednost med 0,6 in 1,0 gre za visoko stopnjo linearne 

povezanosti. 

Linearno povezanost med dvema spremenljivkama merimo s kovarianco: 
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Brezdimenzijska mera linearne povezanosti med odvisno in neodvisno 

spremenljivko je korelacijski koeficient. Stopnjo in smer korelacijske povezanosti 

proučujemo s t. i. Pearsonovim korelacijskim koeficientom (σxy) (Biloslavo 1999, 90). 

YX

XY
XY

σσ

σ
σ =  

Iz vzročnih podatkov Xi, Yi, i=1,….,n lahko ocenimo kovarianco po naslednji 

enačbi: 

),)((
1

ˆ
1

YYXX
n

S i

n

i

iXYXY −−== ∑
=

σ  

kjer je n število opazovanj v vzorcu, X povprečje vzorca Xi in Y povprečje vzorca Yi. 
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V primerih, kjer je parameter R blizu nič, lahko govorimo o zelo slabi linearni 

povezanosti. Če se R približuje vrednosti ena, sta spremenljivki močno pozitivno 

linearno povezani, če se približuje vrednosti -1, sta spremenljivki močno negativno 

linearno povezani. 

Opis hipoteze 1 

Hipoteza 1 pravi, da služba kontrolinga pozitivno in statistično značilno vpliva na 

uspešnost poslovanja podjetja. Podjetja znotraj analizirane panoge imajo določene 

skupne dejavnike (eden izmed njih je služba kontrolinga), ki vplivajo na uspešnost 

poslovanja podjetja. Zato bomo s korelacijsko analizo, ki jo bomo izvedli na celotnem 

anketiranem vzorcu podjetij, ugotavljali, ali obstajajo skupni pokazatelji povezanosti ter 

kako močna je povezanost med podjetji glede na izbrane kriterije kot so pristop ciljnega 

vodenja podjetja, usmerjenost k ciljnim stroškom, zagotavljanje pravočasnih in 

verodostojnih informacij, sistematično spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in 

ugotavljanje odmikov, ugotavljanje vzrokov za dobro ali pa slabo poslovanje podjetja, 

fleksibilnost in prilagodljivost spremembam v poslovnem okolju, organiziranost 
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upravljanja podjetja (planiranje, kontroliranje, analiziranje in informiranje po 

posameznih funkcijah podjetja), izračunavanje prispevka za kritje splošnih stroškov in 

kritične točke gospodarnosti, usmerjenost k vitkemu (angl. lean) managementu in 

podobno. 

Ugotovitve za hipotezo 1 

Stopnjo povezanosti med spremenljivkami, ki so v našem primeru izbrani skupni 

dejavniki kontrolinga oziroma izbrani kriteriji, smo izmerili s pomočjo korelacijskega 

koeficienta. Na podlagi ocene korelacijskih koeficientov (korelacijska matrika se nahaja 

kot priloga 5) smo ugotovili, da obstaja med anketiranimi podjetji povezanost glede na 

določene pokazatelje.  

Močna pozitivna povezanost (absolutna vrednost korelacijskega koeficienta je med 

0,6 in 1,0) obstaja med sistematičnim spremljanjem doseganja zastavljenih ciljev ter 

ugotavljanjem odmikov in ugotavljanjem vzrokov za dobro ali pa slabo poslovanje 

podjetja (korelacijski koeficient znaša 0,660).  

Srednje močna pozitivna povezanost (absolutna vrednost korelacijskega koeficienta 

je od 0,3 do 0,6) obstaja med naslednjimi pokazatelji: 

− sistematičnim spremljanjem doseganja zastavljenih ciljev ter ugotavljanjem 

odmikov in organiziranostjo upravljanja podjetja (planiranje, kontroliranje, 

analiziranje in informiranje po posameznih funkcijah podjetja oziroma PDCA 

krog) (korelacijski koeficient znaša 0,531), 

− pristopom ciljnega vodenja podjetja in zagotavljanjem pravočasnih in 

verodostojnih informacij (korelacijski koeficient znaša 0,510), 

− organiziranostjo upravljanja podjetja (planiranje, kontroliranje, analiziranje in 

informiranje po posameznih funkcijah podjetja oziroma PDCA krog) in 

ugotavljanjem vzrokov za dobro ali pa slabo poslovanje podjetja (korelacijski 

koeficient znaša 0,466), 

− sistematičnim spremljanjem doseganja zastavljenih ciljev ter ugotavljanjem 

odmikov in izračunavanjem prispevka za kritje splošnih stroškov in kritične 

točke gospodarnosti (korelacijski koeficient znaša 0,372), 

− sistematičnim spremljanjem doseganja zastavljenih ciljev ter ugotavljanjem 

odmikov in zagotavljanjem pravočasnih in verodostojnih informacij 

(korelacijski koeficient znaša 0,339), 

− ugotavljanjem vzrokov za dobro ali pa slabo poslovanje podjetja in 

izračunavanjem prispevka za kritje splošnih stroškov in kritične točke 

gospodarnosti (korelacijski koeficient znaša 0,328), 
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− sistematičnim spremljanjem doseganja zastavljenih ciljev ter ugotavljanjem 

odmikov in pristopom ciljnega vodenja podjetja (korelacijski koeficient znaša 

0,316), 

− nenehnim spremljanjem dogajanja na trgu oziroma fleksibilnostjo in 

prilagodljivostjo spremembam v poslovnem okolju in sistematičnim 

spremljanjem doseganja zastavljenih ciljev ter ugotavljanjem odmikov 

(korelacijski koeficient znaša 0,300), 

− nenehnim spremljanjem dogajanja na trgu oziroma fleksibilnostjo in 

prilagodljivostjo spremembam v poslovnem okolju in ugotavljanjem vzrokov 

za dobro ali pa slabo poslovanje podjetja (korelacijski koeficient znaša 0,300). 

Šibka pozitivna povezanost (absolutna vrednost korelacijskega koeficienta je med 

0,0 in 0,3) obstaja med ugotavljanjem vzrokov za dobro ali pa slabo poslovanje podjetja 

in pristopom ciljnega vodenja podjetja (korelacijski koeficient znaša 0,297). 

Zelo šibka negativna povezanost (absolutna vrednost korelacijskega koeficienta je 

med 0,0 in -0,3)  pa se je pokazala med pristopom ciljnega vodenja podjetja in 

nenehnim spremljanjem dogajanja na trgu oziroma fleksibilnostjo in prilagodljivostjo 

spremembam v poslovnem okolju (korelacijski koeficient znaša -0,091). 

Skupni pokazatelji povezanosti analiziranih podjetij so poslovanje na podlagi 

sprejetih letnih planov, strategij in ciljev, spremljanje dogajanja na trgu ter hitro in 

učinkovito odzivanje na priložnosti in nevarnosti v okolju, zagotavljanje pravočasnih in 

verodostojnih informacij, sistematično spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in 

ugotavljanje odmikov in vzrokov za odstopanja ter predlaganje ukrepov za uresničitev 

plana, kar se udejanja z organiziranostjo upravljanja podjetja (planiranje, kontroliranje, 

analiziranje in informiranje po posameznih funkcijah podjetja oziroma skozi PDCA 

krog).  

3.5.3 Faktorska analiza 

Predstavitev faktorske analize 

Faktorska analiza je ena izmed metod za redukcijo podatkov. Pri faktorski analizi 

gre za študij povezav med spremenljivkami tako, da poizkušamo najti novo množico 

spremenljivk, ki predstavljajo to, kar je skupnega opazovanim spremenljivkam. 

Množica novih spremenljivk mora biti seveda manjša od množice merjenih 

spremenljivk. Metoda je uporabna v vseh tistih primerih, ko zaradi različnih vzrokov 

neposredno merjenje neke spremenljivke ni možno. V tem primeru merimo samo 

indikatorje pojma oziroma konstrukta, ki ga neposredno ne moremo meriti (Kovačič 

1998, 5). Na merjenje spremenljivk pa vplivajo poleg skupnih faktorjev še specifični 

dejavniki. Ključno vprašanje, ki nam ga da faktorska analiza je ali so zveze med 
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opazovanimi spremenljivkami (ali indikatorji) pojasnljive z manjšim številom posredno 

opazovanih spremenljivk ali faktorjev (latentne spremenljivke). 

Osnova faktorskega modela je domneva, da med spremenljivkami X
i
 (i = 1, ..., m), 

F
r
 (r = 1, ..., k) in E

i
 (i = 1, ..., m) velja zveza: X a F E

i ir r i
r

k

= +
=

∑
1

 ; i = 1, ..., m in k < m; 

pri čemer so X
i
 merjene spremenljivke, F

r
 skupni faktorji, E

i
 pa specifični faktor, ki 

vpliva samo na X
i
, a

ir
 pa je faktorska utež, ki kaže na vpliv faktorja F

r
 na X

i
. 

V matrični obliki splošni faktorski model zapišemo takole: 

X = F A’ + E 

Predpostavke splošnega faktorskega modela so naslednje: 

− specifični faktorji so pravokotni med seboj (cov ( E
i
, E

r
) = 0, če velja i ≠ j), 

− vsak specifični faktor E
i
 je pravokoten na vsak skupni faktor F

j
 (cov ( E

i
, F

j
) 

= 0, za vsak i in j), 

− skupni faktorji so pravokotni med seboj (cov ( F
i
, F

r
) = 0, če velja i ≠ j), 

− spremenljivke X
i
, F

r
 in E

i
 naj bodo centrirane (E( X

i
) = E( F

r
) = E( E

i
) = 0). 
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faktorjev, Ψ
ii
 pa varianca specifičnih faktorjev (slednja mora biti seveda čim manjša). S 

tem smo varianco merjene spremenljivke X
i
 razbili na del, ki je pojasnjen s skupnimi 

faktorji in na specifično varianco. Delež variance, ki je pojasnjena s skupnimi faktorji 

imenujemo tudi komunaliteta, označujemo pa jo z h
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Koraki faktorske analize 

V prvem delu faktorske analize moramo najprej izračunati neznane parametre 

faktorskega modela: faktorske uteži A in specifične variance ψ. Pred tem pa je potrebno 

preveriti: 

− Identifikabilnost faktorskega modela (ugotoviti moramo, ali faktorske uteži A 

in specifične faktorje ψ sploh lahko ocenimo). Potreben (ne pa tudi zadosten) 

pogoj za identifikacijo faktorskega modela je: k
m

<
−( )1

2
, pri čemer je m 

število spremenljivk vključenih v faktorski model, k pa število faktorjev. Če ta 

pogoj ni izpolnjen, je model prefaktoriziran, kar pomeni, da imamo faktorje, ki 

že opisujejo merske napake. Sum na prefaktorizacijo nastopi takrat, ko npr. 

korelacijski koeficienti padejo iz intervala [-1, 1] ali ko se pojavi negativna 

varianca. 



Kontroling v izbrani panogi 

 

73 

 

− Enoličnost ocen parametrov (ali lahko te parametre ocenimo enolično - z eno 

samo oceno). Pri enoličnosti pa nastopi problem da se parametra A sploh ne da 

enolično izračunati. Zato računamo v dveh korakih: najprej izračunamo ψ 

(zakoličimo skupni prostor - ocenimo komunalitete), nato pa na podlagi tega 

izračunamo A. Postopek ponovimo večkrat, dokler model ne skonvergira.  

Pri tem delu faktorske analize lahko uporabimo več različnih metod. Kratek opis 

dveh najbolj pogostih metod, ki smo jih uporabili v nalogi: 

− Metoda glavnih osi (angl. principal axis factoring): osnovni princip te metode 

je, da maksimizira varianco skupnih faktorjev, in sicer po iteracijskem  

postopku ocenjevanja skupnih faktorjev in komunalitet, vendar je slabost te 

metode, da postopek ne skonvergira vedno. 

− Metoda največjega verjetja (angl. maximum likelihood): deluje na principu, da 

poišče najboljšo oceno za reprodukcijo variančno kovariančne matrike. 

Predpostavlja, da so skupni in specifični faktorji normalno porazdeljeni (v tem 

primeru se normalno porazdeljujejo tudi vrednosti opazovanih spremenljivk). 

Ocena komunalitete je tudi pri tej metodi iterativno.  

Drugi korak faktorske analize je rotacija. S pomočjo rotacije prečistimo strukturo. 

Bistvo rotiranja namreč je, da dobimo teoretično pomembne faktorje in čim 

enostavnejšo faktorsko strukturo. Če namreč dobljene rešitve ne moremo dobro 

interpretirati, lahko dobljeno rešitev v skupnem prostoru, ki je določen s skupnimi 

faktorji transformiramo tako, da jo zarotiramo.  

Za rotacijo se odločamo predvsem takrat, ko skupnih faktorjev ne moremo smiselno 

interpretirati - če so npr. projekcije iste spremenljivke precejšnje na več faktorjih, ali pa 

če imamo splošen faktor (projekcije vseh spremenljivk na prvi faktor so precejšnje). 

Ločimo dve vrsti rotacij: 

− Pravokotne, kjer so rotirani faktorji neodvisni med seboj (znana metoda je npr. 

varimax, ki maksimizira varianco kvadratov uteži v vsakem faktorju in s tem 

poenostavlja strukturo po stolpcih). 

− Poševne, kjer so rotirani faktorji odvisni med seboj, med njimi ni pravega kota 

in faktorji med seboj korelirajo (pri tem smo uporabili metodo oblimin). V 

primeru poševnih rotacij lahko spremenljivke (točke v poševnem koordinatnem 

sistemu) projiciramo na poševne faktorje vzporedno, pri čemer dobimo pattern 

uteži, ki so parcialni koeficienti korelacije med spremenljivko in faktorjem in 

predstavljajo “suhi vpliv” spremenljivke na faktor ter pravokotno, s čemer 

dobimo strukturne uteži, ki so navadni koeficienti korelacije med 

spremenljivko in faktorjem. 
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V primeru pravokotnih faktorjev so pattern in strukturne uteži seveda enake. 

Vsebinsko so poševne rotacije boljše, v praksi pa nastopijo problemi s kriterijsko 

funkcijo. Zato običajno najprej naredimo poševno rotacijo, nato pa pogledamo kakšne 

so korelacije med faktorji. Če so korelacije med faktorji majhne (manj od 0,20), 

naredimo pravokotno rotacijo, sicer pa ne, saj bi bila v slednjem primeru struktura 

preveč vsiljena. 

V tretji, zadnji fazi faktorske analize določimo še faktorske uteži na posameznih 

enotah. Eden izmed načinov za določitev teh uteži je regresijska ocena faktorske 

vrednosti. Pri tem dobimo ocenjeno faktorsko vrednost $F  in ne prave faktorske 

vrednosti F. Korelacije med $F  zato ne bodo take kot med F, lahko pa se spremeni tudi 

smer faktorja $F . 

Opis hipoteze 2 

Hipoteza 2 predpostavlja, da je uspešnost poslovanja podjetja pozitivno povezana z 

dejavniki, ki sestavljajo aktivnosti službe kontrolinga. Zato bomo s pomočjo 

multivariatne faktorske analize skušali ugotoviti, ali obstajajo določeni skupni dejavniki 

kontrolinga pri vodenju in upravljanju podjetja (faktorji), s pomočjo katerih je mogoče 

pojasniti uspešnost poslovanja podjetij.  

Ugotovitve za hipotezo 2 

Glede na dejstvo, da uspešnosti ne moremo neposredno meriti, smo za indikatorje 

uspešnosti izbrali naslednje dejavnike oziroma faktorje: podjetje posluje na podlagi 

sprejetih letnih planov, strategij in ciljev (letni plani, cilji); v vseh poslovnih funkcijah 

poteka PDCA krog (PDCA); temeljni pogoj za učinkovito in uspešno odločanje so 

pravočasne in verodostojne računovodske informacije (pravočasne informacije); dobre 

odločitve so posledica kakovostnih analiz (dobre odločitve); poročanje poslovodstvu 

podjetja je sistematično vzpostavljeno (izdelava poročil).    

Prikaz porazdelitev podjetij glede na izbrane dejavnike kontrolinga 

Najprej prikažemo porazdelitve podjetij glede na izbrane dejavnike kontrolinga, da 

se seznanimo z značilnostmi vzorca podjetij. Hkrati, ob tem preverimo ali so 

porazdelitve podjetij, glede na dejavnike kontrolinga, podobne normalni porazdelitvi, ki 

jo predpostavlja metoda največjega verjetja. Na podlagi prikaza porazdelitve podjetij v 

obliki histograma je razvidno, da gre v večini primerov za precej asimetrične 

porazdelitve. Nekoliko izstopajo le letni plani in cilji, katere porazdelitev se še najbolj 

približa normalni porazdelitvi. 
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Oblikovanje korelacijske matrike 

S pomočjo korelacijske matrike (priloga 6) ocenjujemo, da je povezanost med 

dejavniki kontrolinga srednje močna. Očitno je, da v veliki meri vplivajo skupni 

dejavniki, oziroma lahko pričakujemo relativno nizek vpliv specifičnih dejavnikov. 

V nadaljevanju bomo ocenili faktorski model v dveh korakih: 

− ocena deleža variance proučevanih spremenljivk pojasnjenega s skupnimi 

faktorji (komunalitete) z metodo glavnih osi ter metodo največjega verjetja in 

− ocena faktorskih uteži s poševno in pravokotno rotacijo. 

Ocena faktorskega modela s pomočjo metode glavnih osi (angl. principal axis 

factoring) 

Glede na vrednosti v korelacijski matriki oziroma glede na majhno število 

spremenljivk predpostavljamo, da je linearno povezanost med dejavniki kontrolinga 

mogoče pojasniti z dvema ali kvečjemu tremi skupnimi faktorji. 

S pomočjo metode glavnih osi ne pridemo do ocen faktorskih uteži, niti do ocen 

komunalitet, saj nam postopek ne skonvergira. Na podlagi diagrama lastnih vrednosti 

(angl. Scree Plot) lahko ugotovimo, da je bolj smiselno oceniti model z dvema 

faktorjema (krivulja se močneje prelomi). 

Slika 3.15 Diagram lastnih vrednosti 

 

 

 

 

 

 

Ocena faktorskega modela s pomočjo metode največjega verjetja (angl. maximum 

likelihood) – brez rotacije faktorjev 

Najvišje deleže pojasnjene variance s skupnimi faktorji lahko opazimo pri  PDCA 

(99,9 % variabilnosti lahko pojasnimo s predpostavljenima skupnima faktorjema 

kontrolinga), dobre odločitve (99,9 % variabilnosti pojasnjene s skupnima faktorjema), 

letni plani cilji (82,7 % variabilnosti pojasnjene s skupnima faktorjema), izdelava  

poročil (55,6 % variabilnosti pojasnjene s skupnima faktorjema) ter pravočasne 

informacije (30,3 % variabilnosti pojasnjene s skupnima faktorjema). S prvim faktorjem 
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1
2
3
4
5

Skupaj % % kumulativa Skupaj % % kumulativa

Začetne lastne vrednosti
Delež pojasnjene variance po

ekstrakciji

pojasnimo 51,6 % variance spremenljivk, z drugim faktorjem pa 22,1 %. Skupaj 

pojasnimo torej približno 73,7 % celotne variabilnosti dejavnikov kontrolinga.  

Tabela 3.20 Lastne vrednosti in delež pojasnjene variance 

 

Iz matrike faktorskih uteži so za prvi faktor razvidne visoke uteži pri dobre 

odločitve, izdelava poročil in pravočasne informacije, medtem, ko kaže drugi faktor 

močan vpliv na PDCA in letni plani cilji. Povezanost med tema dvema skupinama 

dejavnikov je bila razvidna tudi že iz korelacijske matrike. Pri obeh faktorjih je 

najšibkejši dejavnik pravočasne informacije. 

Tabela 3.21 Matrika faktorskih uteži 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Glede na sorodnost med omenjenima dvojicama dejavnikov kontrolinga bi lahko 

rekli, da prvi faktor predstavlja proces odločanja, ki temelji na poročilih, za pripravo le-

teh pa potrebujemo pravočasne informacije. Drugi faktor pa predstavlja proces 

poslovanja podjetja na podlagi sprejetih planov, strategij in ciljev ter PDCA kroga 

načrtovanja, izdelave, ukrepanja in preverjanja. 

Ocena faktorskega modela s pomočjo metode največjega verjetja (angl. maximum 

likelihood) – poševna rotacija faktorjev 

Tabela matrika patern uteži predstavlja regresijske koeficiente, tabela matrika 

strukturnih uteži pa prikazuje strukturne uteži, ki predstavljajo korelacijske koeficiente 

med posamezno spremenljivko in faktorjem. V obeh primerih je razvidno, da so na 

       Faktor 

1 

 

2 

Letni plani cilji 

PDCA 

Dobre odločitve 

Izdelava poročil 

Pravočasne info. 

-0,792 

-0,770 

0,764 

0,690 

0,549 

0,447 

0,638 

0,645 

0,282 

-0,038 
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prvem faktorju najbolj izrazite uteži pri dejavnikih kontrolinga PDCA in letni plani cilji, 

na drugem faktorju pa pri  dobre odločitve, izdelava poročil in pravočasne informacije.  

Tabela 3.22 Matrika patern uteži                  Tabela 3.23 Matrika strukturnih uteži                                                                                                

 

 

 

                                                                                               

              

 

Ob primerjavi ocen faktorskih uteži brez rotacije oziroma z rotacijo faktorjev je 

mogoče zaznati majhne razlike pri ocenah uteži na obeh faktorjih. Z rotacijo se nekoliko 

poveča utež pri letni plani cilji in PDCA na prvem faktorju. Na prvem faktorju se 

zmanjša utež pri dobre odločitve, pravočasne informacije in izdelava poročil. Na 

drugem faktorju pa se nekoliko povečata uteži pri dobre odločitve, pravočasne 

informacije in izdelava poročil. Na podlagi nerotirane in rotirane rešitve se kaže, da prvi 

dejavnik najverjetneje predstavlja proces odločanja, ki temelji na poročilih, za katerega 

potrebujemo pravočasne informacije. Drugi faktor pa predstavlja proces poslovanja 

podjetja na podlagi sprejetih planov, strategij in ciljev ter PDCA krog načrtovanja, 

izdelave, ukrepanja in preverjanja. Glede na šibko korelacijo med faktorjema bi bilo 

smiselno namesto poševnokotne rotacije opraviti pravokotno rotacijo faktorjev.  

Ocena faktorskega modela s pomočjo metode največjega verjetja (angl. maximum 

likelihood) – pravokotna rotacija faktorjev 

Rotirane faktorske uteži po pravokotni rotaciji so prikazane v tabeli matrika 

rotiranih faktorskih uteži. Ponovno lahko razberemo, da so na prvem faktorju izrazite 

uteži pri PDCA in letni plani cilji, na drugem faktorju pa pri dobre odločitve, izdelava 

poročil in pravočasne informacije. 

Tabela 3.24 Matrika rotiranih faktorskih uteži         

       Faktor 

1 2 

Letni plani cilji 

PDCA 

Dobre odločitve 

Izdelava poročil 

Pravočasne info. 

0,873 

0,994 

-0,074 

-0,282 

-0,411 

-0,252 

-0,103 

0,997 

0,690 

0,365 

         Faktor 

1 2 

Letni plani cilji 

PDCA 

Dobre odločitve 

Izdelava poročil 

Pravočasne info. 

-0,881 

-1,043 

-0,142 

0,149 

0,360 

-0,065 

0,122 

1,049 

0,672 

0,295 

      Faktor 

1 2 

Letni plani cilji 

PDCA 

Dobre odločitve 

Izdelava poročil 

Pravočasne info. 

-0,907 

-0,993 

0,286 

0,423 

0,480 

-0,424 

-0,303 

0,991 

0,733 

0,441 
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Ocene faktorskih uteži so ne glede na uporabljeno rotacijo bolj ali manj enake, na 

podlagi česar lahko sklepamo na stabilnost dejavnikov kontrolinga. Pri primerjavi ocen 

uteži ob uporabljeni rotaciji oziroma brez nje je prišlo do manjših sprememb na obeh 

faktorjih, na obeh faktorjih so se uteži nekoliko povečale. 

Zaključimo lahko naslednje: 

− pri PDCA in letni plani cilji so izrazite uteži na prvem faktorju in manjše uteži 

na drugem faktorju in  

− pri dobre odločitve, izdelava poročil in pravočasne informacije so relativno 

visoke uteži na drugem faktorju (>0,36). 

Ocena faktorskega modela s pomočjo metode največjega verjetja (angl. maximum 

likelihood) – poševna rotacija faktorjev 

Še vedno lahko vidimo največje deleže pojasnjene variance s skupnima 

dejavnikoma pri PDCA, dobre odločitve in letni plani cilji. Z dvema skupnima 

dejavnikoma smo sedaj sposobni pojasniti približno 78,02 % celotne variabilnosti v 

vzorcu. Odločitev za dva skupna dejavnika je smiselna (sicer sedaj ob manjšem številu 

spremenljivk večjega števila skupnih faktorjev ne moremo pričakovati). 

V matriki faktorskih uteži lahko vidimo naslednje: 

− Prvi faktor ima močne uteži pri pravočasne informacije, izdelava poročil, dobre 

odločitve ter šibke uteži pri PDCA in letni plani cilji. 

− Drugi faktor ima močne uteži na PDCA in letni plani cilji ter šibke uteži na 

pravočasne informacije, izdelava poročil, dobre odločitve. 

Po uporabljeni poševni rotaciji lahko vidimo, da se struktura faktorskih uteži 

približa že ocenjeni strukturi v modelu z vključenimi vsemi dejavniki kontrolinga.  

Faktorja sta dokaj neodvisna, korelacijski koeficient znaša 0,408. 

Sklepne ugotovitve 

S pomočjo faktorske analize smo skušali opredeliti morebitne skupne dejavnike 

(faktorje) kontrolinga pri vodenju in upravljanju podjetja, s katerimi je mogoče pojasniti 

uspešnost proučevanih podjetij. Na podlagi korelacijske matrike smo ugotovili, da je 

povezanost med spremenljivkami srednje močna kar pomeni, da na kontroling podjetja 

vplivajo tako splošni kot specifični dejavniki. Največja je sicer odvisnost med letni 

plani in cilji ter PDCA krogom. Glede na vrednosti v korelacijskih matriki oziroma 

glede na število spremenljivk, smo predpostavili faktorski model z dvema skupnima 

faktorjema, s katerima lahko pojasnimo približno 73,7 % variabilnosti uspešnosti 

proučevanih podjetij. Za oceno komunalitet smo uporabili metodo glavnih osi ter  

metodo največjega verjetja. Metoda glavnih osi ni dala ustrezne rešitve (se ni 
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skonvergirala). Na podlagi ocen komunalitet je bilo mogoče ugotoviti najvišje deleže 

pojasnjene variance s skupnima faktorjema, pri PDCA (99,9 % variabilnosti pojasnjene 

s predpostavljenima skupnima faktorjema kontrolinga), dobre odločitve (99,9 % 

variabilnosti pojasnjene s skupnima faktorjema), letni plani cilji (82,7 % variabilnosti 

pojasnjene s skupnima faktorjema), izdelava poročil (55,6 % variabilnosti pojasnjene s 

skupnima faktorjema) ter pravočasne informacije (30,3 % variabilnosti pojasnjene s 

skupnima faktorjema). Faktorske uteži smo skušali oceniti s poševnokotno in 

pravokotno rotacijo faktorjev. Ocene uteži ob uporabljeni rotaciji faktorjev so se na 

prvem  razlikovale od ocen uteži brez uporabljene rotacije. Ob primerjavi ocen 

faktorskih uteži brez rotacije oziroma z rotacijo faktorjev je mogoče zaznati majhne 

razlike pri ocenah uteži na obeh faktorjih. Z rotacijo se nekoliko poveča utež pri letni 

plani cilji in PDCA na prvem faktorju. Na prvem faktorju se zmanjša utež pri dobre 

odločitve, pravočasne informacije in izdelava poročil. Na drugem faktorju pa se 

nekoliko povečata uteži pri dobre odločitve, pravočasne informacije in izdelava poročil. 

Na podlagi rotirane rešitve se kaže, da prvi dejavnik najverjetneje predstavlja proces 

odločanja, ki temelji na poročilih, za katere potrebujemo pravočasne informacije. Drugi 

faktor pa predstavlja proces poslovanja podjetja na podlagi sprejetih planov, strategij in 

ciljev ter PDCA krog načrtovanja, izdelave, ukrepanja in preverjanja. 

Rezultati faktorske analize potrjujejo dejstvo, da je uspešnost poslovanja podjetja 

odvisna od procesa odločanja, ki temelji na poročilih ter pravočasnih informacijah in od 

procesa poslovanja podjetja na podlagi sprejetih planov, strategij in ciljev ter PDCA 

kroga načrtovanja, izdelave, ukrepanja in preverjanja. 
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4 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN POTRDITEV HIPOTEZ 

Na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika, analiziranih s pomočjo korelacijske 

analize, sklepamo, da podjetja znotraj panoge poslujejo na podlagi sprejetih letnih 

planov, strategij in ciljev. Vendar pa je ključnega pomena za uspešno in učinkovito 

poslovanje sposobnost, da nenehno spremljajo dogajanje na trgu ter se hitro in 

učinkovito odzivajo na priložnosti in nevarnosti v okolju. Sposobnost uspešnega in 

učinkovitega odzivanja pa je povezana s sistematičnim spremljanjem doseganja 

zastavljenih ciljev ter ugotavljanjem odmikov in vzrokov za odstopanja in predlaganje 

ukrepov za uresničitev plana, kar se udejanja z organiziranostjo upravljanja podjetja 

(planiranje, kontroliranje, analiziranje in informiranje po posameznih funkcijah podjetja 

oziroma skozi PDCA krog). Kakovosten sistem kontrolinga zagotavlja verodostojne in 

pravočasne informacije, s katerimi se vpliva na povečanje učinkovitosti poslovanja 

podjetja in tako predstavlja njegovo konkurenčno prednost.  

Gospodarski zorni kot uspešnosti podjetij se odraža skozi kazalnike 

dobičkonosnosti, in sicer dobičkonosnost kapitala, dobičkonosnost sredstev in 

dobičkonosnost prihodkov. Pri dolgoročni politiki financiranja poslovanja podjetja pa 

so pomembni še kazalniki financiranja, ki jih merimo s kazalnikom finančna moč. Skozi 

gospodarski zorni kot so bolj uspešna podjetja, ki imajo organizirano službo 

kontrolinga. Finančni zorni kot uspešnosti poslovanja oziroma tekoča likvidnost podjetij 

se odraža skozi koeficient zadolženosti, pospešeni koeficient likvidnosti in kratkoročni 

koeficient likvidnosti. Skozi finančni zorni kot pa so bolj uspešna tista podjetja, ki 

službe kontrolinga nimajo organizirane. Opozoriti moramo, da je večina podjetij, ki 

nima kontrolinga, glede na velikost, uvrščena med majhna podjetja. Zato bi za boljšo 

sliko morali poleg kazalnikov plačilne sposobnosti upoštevati tudi absolutne vrednosti 

bilančnih spremenljivk ter celotno boniteto takih podjetij. 

Najbolj sintetičen kazalnik uspešnosti delovanja podjetja je vsekakor 

dobičkonosnost kapitala, ki ga kot cilj managementu postavijo lastniki podjetja. Na 

osnovi tega lahko trdimo, da so podjetja, ki imajo organizirano službo kontrolinga, bolj 

uspešna od tistih, ki tega nimajo. 

Z zgoraj navedenim potrjujemo hipotezo 1, ki se glasi: Podjetja znotraj panoge 

proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent imajo 

določene skupne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja. Eden od njih 

je služba kontrolinga, ki vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. Zato empirično 

ugotavljamo povezanost med uspešnostjo poslovanja podjetja in službo kontrolinga v 

podjetju. Pričakujemo, da služba kontrolinga pozitivno in statistično značilno vpliva na 

uspešnost poslovanja podjetja. 

Rezultati faktorske analize potrjujejo predpostavko, da obstajajo morebitni skupni 

dejavniki (faktorji) kontrolinga pri vodenju in upravljanju podjetja, s katerimi je mogoče 
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pojasniti uspešnost proučevanih podjetij. Uspešnost poslovanja podjetja je odvisna od 

procesa odločanja, ki temelji na poročilih, za kar potrebujemo pravočasne informacije in 

od procesa poslovanja podjetja na podlagi sprejetih planov, strategij in ciljev ter PDCA 

kroga načrtovanja, izdelave, ukrepanja in preverjanja. S tem potrjujemo hipotezo 2, ki 

pravi: Uspešnost poslovanja podjetja je pozitivno povezana z dejavniki, ki sestavljajo 

aktivnosti službe ali storitve kontrolinga.  
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5 PREDLOGI IN PRIPOROČILA PODJETJEM V IZBRANI PANOGI 

Kontroling je v slovenskih podjetjih še slabo razvit, kar potrjujemo s podatkom, da 

v 91 % analiziranih podjetjih nimajo organizirane službe za kontroling. To lahko 

pojasnimo tudi z dejstvom, da je 87,4 % anketiranih podjetij majhnih podjetij, ki se še 

ne zavedajo pomembnosti kontrolinga v procesu poslovanja podjetja.  

Temeljna naloga kontrolinga je zagotoviti poslovodstvu podporo na področju 

planiranja, kontroliranja, analiziranja in informiranja pri uresničevanju ciljev 

poslovnega sistema. Kontroling je ena od organizacijskih funkcij podjetja, ki naj bi po 

svoji funkcijski vsebini zagotavljala sistematičen nadzor nad delovanjem vseh funkcij 

podjetja ter usmerjala management podjetja k sodobnemu pristopu ciljnega vodenja. 

Manjši poudarek pripisujejo podjetja procesu analiziranja uspešnosti poslovanja; 

ugotavljanju odmikov in vzrokov zanje pri predkalkulaciji in pokalkulaciji delovnih 

nalogov za posamezne proizvode (10,7 % podjetij), sistematičnemu spremljanju 

doseganja predvidenih časovnih normativov (12,8 % podjetij) in pretočnosti delovnih 

nalogov (21,3 % podjetij). Analiziranim podjetjem predlagamo, da pravočasno in 

sistematično spremljajo odmike med dejanskim stanjem in planom ter iščejo vzroke za 

odstopanja, kar je pogoj za pravočasno predlaganje ukrepov za uresničitev plana. Samo 

izboljšanje notranje učinkovitosti poslovanja ima neposreden in takojšen vpliv na 

uspešnost poslovanja in povečanje konkurenčne prednosti. 

Kontroliranje oziroma preverjanje je del PDCA kroga, ki mora biti vzpostavljen v 

vseh poslovnih funkcijah podjetja, čeprav se samo 36,2 % podjetij strinja z navedenim. 

PDCA krog nenehnega izboljševanja obsega planiranje postopkov in izboljšanje le-teh, 

izvedbo planiranega, preverjanje in ukrepanje. Podjetja se morajo zavedati, da je lahko 

samo ciljno naravnano podjetje uspešno, saj brez ciljev ne moremo določiti, ali smo bili 

uspešni, kajti nimamo ustreznih meril. Da bi cilje dosegli, pa moramo nenehno 

preverjati in v primeru odstopanj od načrtovanega ukrepati. 

Podjetja se premalo zavedajo dejstva, da je ohranjanje strank cenejše kot 

pridobivanje novih strank (31,9 % podjetij spremlja delež v strukturi virov glavnih 

kupcev). Menimo, da analizirana podjetja ne posvečajo dovolj pozornosti širjenju 

dejavnosti za izboljšanje poslovnih rezultatov; samo 21,2 % podjetij spremlja delež od 

prihodkov od novih storitev v vseh prihodkih podjetja.  

Kljub temu, da trendi v zadnjem času spodbujajo podjetja, da merijo uspešnost 

poslovnih procesov, samo 27,7 % podjetij spremlja stroške odstopanj v proizvodnem 

procesu. Notranja uspešnost ni odvisna od dobaviteljev ali kupcev, niti od države, pač 

pa izključno od podjetja samega. Podjetje lahko vpliva na notranjo uspešnost poslovnih 

procesov in jo izboljšuje, saj ima na to neposredni vpliv. Posebej v času recesije je 

priložnost, da podjetja preverijo, kje imajo še »skrite notranje rezerve« in te zagotovo 

lahko najdejo v izboljšanju notranjih procesov. 
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Vidik učenja in rasti je naložba v prihodnost. Izguba ključnih zaposlenih pomeni za 

podjetje izgubo intelektualnega kapitala, žal pa se tega zaveda le četrtina podjetij, ki 

spremlja ohranjanje ključnih zaposlenih in meri število zamenjav na ključnih delovnih 

mestih v podjetju. Podjetja črpajo svoje konkurenčne prednosti tudi iz nepretrganega 

toka inovativnih izdelkov in storitev. Raziskava je pokazala, da samo 12,8 % podjetij 

spremlja kazalnike glede izboljšav in inovativnosti zaposlenih. Podjetja se morajo 

zavedati dejstva, da so zaposleni njihova vrednota in ključna konkurenčna prednost. 

Zato predlagamo, da vzpostavijo motivacijsko klimo v podjetju; oblikujejo sistem 

nagrajevanja in napredovanja ter sistem spodbujanja inovativnosti zaposlenih. 

V analiziranih podjetjih pridobivajo informacije za poslovodstvo s pomočjo 

različnih metod in orodij; in sicer metode ciljnih stroškov, vitkega (angl. lean) 

managementa, predračuna in obračuna, kazalnikov, prispevka za kritje in točke preloma 

ter ABC analize. Nobeno izmed podjetjih pa ne uporablja uravnoteženega sistema 

kazalnikov ter vrednostne analize nalog in opravil, kar je pomembno za odločanje. 

V današnjem času negotovosti je odločanje zgolj na osnovi finančnih kazalcev 

lahko zavajajoče. Neprimerno je razmišljati, ali bodo odločitve, ki jih je podjetje 

sprejelo na podlagi preteklih rezultatov, pravilne in ali se bo ta pravilnost pokazala v 

načrtovanih poslovnih rezultatih. Zato je smotrneje, da podjetja uporabijo uravnotežen 

sistem kazalnikov, ki kot managersko orodje zajema spremljanje poslovanja na več 

področjih. Sistem spremlja poslovanje s štirih vidikov; vidika kupcev, vidika notranjih 

procesov, vidika učenja in rasti ter finančnega vidika. Razlog, da priporočamo 

podjetjem spremljanje poslovanja skozi uravnotežen sistem kazalnikov, je v tem, da 

bodo imele tako pridobljene informacije večjo težo. 

Temeljni namen vrednostne analize nalog in opravil je z analizo nalog, opravil in 

procesov znižati vse večji pritisk na zvišanje deleža režijskih stroškov v celotnih 

stroških podjetja. Metoda sledi cilju zmanjševanja stroškov in omogoča uvedbo 

procesnega obračuna stroškov. Tudi s to predlagano metodo lahko podjetja izboljšajo 

svojo notranjo učinkovitost in povečajo konkurenčno prednost.  

Filozofija kontrolinga naj preveva celotno podjetje, celotna dejavnost in vsi 

zaposleni so usmerjeni k zagotavljanju relevantnih informacij za učinkovito in 

pravočasno sprejemanje odločitev poslovodstva. Kontroling in njegovo filozofijo 

morajo sprejeti, predvsem pa razumeti, vsi zaposleni v podjetju; vse funkcije v podjetju 

morajo delovati v podporo ravnem odločanja.  

Pri tem pa nikakor ne gre iskati splošne rešitve, torej recepta, kako zasnovati in 

organizirati delovanje službe za kontroling. Praksa vedno znova opozarja, da enovita 

rešitev ne obstaja. Na zasnovanost kontrolinga vpliva cela vrsta dejavnikov, kot so 

okolje, velikost in cilji podjetja, raven kompetenc zaposlenih, pa tudi interes in potreba 

managementa po vzpostavitvi službe za kontroling, jasna opredelitev odgovornosti, 

organizacijska kultura in seveda ne nazadnje tudi kontroler. Pogoj za uspešno 
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vzpostavitev in kasneje delovanje ter razvoj kontrolinga je ureditev poslovnih procesov 

in na tej osnovi izgradnja ustreznega integriranega računalniškega informacijskega 

sistema. Podjetje mora imeti jasno oblikovane strateške in operativne cilje ter definirane 

strategije za doseganje teh ciljev. Šele ko so izpolnjeni navedeni pogoji, lahko kontroler 

uspešno opravlja svoje delo; spremlja doseganje zastavljenih ciljev in opozarja na 

odmike, poroča poslovodstvu, da lahko pravočasno sprejema poslovne odločitve. 

Cilji kontrolinga morajo nuditi podporo doseganju ciljev podjetja; kvalitetno 

opravljanje te dejavnosti pa lahko pomeni določeno konkurenčno prednost podjetja, ki 

se kaže v primernem ter pravočasnem odzivanju na spreminjajoče se pogoje poslovanja 

v kompleksnem in zelo konkurenčnem okolju. 
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6 POMEN RAZISKAVE ZA ZNANOST IN STROKO TER MOŽNOSTI 

ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE  

Razvoj in vpeljevanje kontrolinga v slovenska podjetja je v začetni fazi, zato je tudi 

proučevanje kontrolinga in vpliva kontrolinga na uspešnost poslovanja podjetij šele v 

fazi razvoja. Magistrska naloga je znanstveno-raziskovalnega značaja, saj temelji tako 

na lastno zbranih podatkih iz obstoječih registrov podjetij in predvsem na lastno 

izvedeni raziskavi. Raziskavo smo izvedli med 79 podjetji, ki so uvrščena v standardno 

klasifikacijo dejavnosti 32.100 proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih 

elektronskih komponent. Glede na dejstvo, da je 53 % analiziranih podjetij glede na 

velikost majhno podjetje z največ do dvema zaposlenima, bi bilo smiselno raziskavo 

razširiti izven omenjene panoge in jo izvesti na večjem vzorcu podjetij, rezultate 

raziskave pa analizirati posebej za  majhna, srednje velika in velika podjetja. 

Vsekakor pa lahko trdimo, da nam je izvedena raziskava podala splošno stanje, 

kako v analiziranih podjetjih služba kontrolinga zagotavlja poslovodstvu podporo na 

področju načrtovanja, kontroliranja, analiziranja in informiranja pri uresničevanju ciljev 

poslovnega sistema ter kakšen je vpliv le-tega na uspešnost poslovanja, ki jo merimo s 

finančnimi kazalniki. Zato lahko ugotovitve raziskave analiziranih podjetij posplošimo 

na vsa podjetja znotraj dejavnosti proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih 

elektronskih komponent. Rezultati raziskave se sicer nanašajo na analizirano panogo, 

vendar pa se lahko konceptualni okvir in analizo uporabi tudi za ostala podjetja oziroma 

za ostale panoge. 

Korelacijska in faktorska analiza, s katerima smo testirali hipotezi, je izvirna 

raziskava, zlasti v panogi proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih 

elektronskih komponent. Pri izvedbi sklepov in implikacij smo upoštevali rezultate 

lastno izvedene raziskave in tudi spoznanja iz izkušenj v znanosti in stroki pri uvedbi 

sistema kontrolinga v poslovni proces. Prispevek k znanosti in stroki je na področju 

kontrolinga, upravljanja in poslovodskih informacij ter posredovanja informacij 

notranjim uporabnikom v podjetju.      
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7 SKLEP 

Magistrska naloga obravnava vpliv kontrolinga na uspešnost poslovanja podjetja na 

vzorcu podjetij, ki so uvrščena v standardno klasifikacijo dejavnosti proizvodnja 

elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent. Z raziskavo smo 

ugotavljali, kako v analiziranih podjetjih služba kontrolinga zagotavlja podporo 

poslovodstvu na področju načrtovanja, kontroliranja, analiziranja in informiranja pri 

uresničevanju ciljev podjetja. 

Empirična raziskava je bila narejena na osnovi strukturiranega anketnega 

vprašalnika, ki smo ga poslali po pošti  ter podprli s telefonskimi klici, da bi dosegli 

večjo odzivnost. Rezultati predstavljene raziskave potrjujejo zastavljeno hipotezo, da 

obstajajo določeni skupni dejavniki, ki vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja. Za 

analizirana podjetja je značilno ciljno vodenje na osnovi zastavljenih planov in strategij. 

Podjetje mora učinkovito spremljati in meriti dogajanja v podjetju samem in na trgu, 

sistematično spremljati odmike od zastavljenih ciljev in ugotavljati vzroke za odmike 

ter predlagati ukrepe za uresničitev planov. Predpogoj za uspešno odločanje so 

pravočasne in verodostojne informacije, ki jih zagotavlja služba kontrolinga.  

S faktorsko analizo je bilo ugotovljeno, da za podjetja, ki imajo organizirano službo 

kontrolinga, obstajajo skupni dejavniki kontrolinga, s katerimi lahko pojasnimo 

uspešnost poslovanja. Prvi dejavnik kontrolinga predstavlja proces odločanja, ki temelji 

na poročilih, za katere potrebujemo pravočasne informacije. Drugi dejavnik pa 

predstavlja proces poslovanja podjetja na podlagi sprejetih planov, strategij in ciljev ter 

organiziranost upravljanja oziroma proces načrtovanja, izdelave, ukrepanja in 

preverjanja. 

Uspešnost poslovanja podjetij smo analizirali s pomočjo finančnih kazalnikov. Ob 

predpostavki, da je dobičkonosnost kapitala najbolj sintetični kazalnik uspešnosti 

podjetja, lahko trdimo, da so podjetja, ki imajo organizirano službo kontrolinga, bolj 

uspešna od tistih, ki tega nimajo. 

Pri interpretaciji rezultatov raziskave je potrebno upoštevati velikost vzorca. Toda 

kljub temu, da je vzorec relativno majhen, je reprezentativen, kar kažejo primerjave 

med celotno populacijo podjetij in anketiranimi podjetji. Zato menimo, da lahko 

ugotovitve raziskave posplošimo na celotno panogo.  

Pri vzpostavljanju službe kontrolinga ne gre iskati enotne rešitve, pač pa je 

potrebno upoštevati značilnosti posameznega podjetja in kontroling prilagoditi 

potrebam in zahtevam poslovodstva, saj kontroling vse bolj prevzema vlogo notranjega 

svetovalca vodstvu podjetja. Filozofija kontrolinga naj preveva celotno podjetje, vsi 

zaposleni jo morajo sprejeti, predvsem pa razumeti. Ne nazadnje morajo vse funkcije v 

podjetju delovati v podporo ravnem odločanja.  
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Pregled proizvodnih programov in proizvodov slovenske elektroindustrije 

Proizvodni programi Proizvodi 

električni stroji in naprave - kolektorski in asinhroni motorji, 
- elektromotorji s permanentnimi magneti,  
- elektronsko komutirani motorji,  
- mali univerzalni motorji, 
- enosmerni motorji,  
- specialni elektromotorji za industrijske naprave, 
- transformatorji,  
- statični pretvorniki,  
- napajalni sistemi, 

telekomunikacijska in 

računalniška oprema 

- digitalni komutacijski sistemi za javna in zasebna omrežja 
(ISDN   in IP omrežja), 

- brezžična in mobilna omrežja,  
- širokopasovna dostopovna omrežja, 
- integracija telekomunikacijskih in računalniških omrežij,  
- radijski in optični SDH/PDH prenosni sistemi, 

sistemi za avtomatizacijo 

procesov 

- zaščita in vodenje elektroenergetskih sistemov, 
- avtomatizacija cestnega in železniškega prometa,  
- tehnično varovanje in video nadzor,  
- komponente in merilni sistemi za avtomatizacijo, 

merilna tehnika - elektronski in elektromehanski števci za industrijo in 
gospodinjstva, 

- naprave za merjenje energije,  
- elektronske tehtnice,  
- elektronski in kazalčni merilni instrumenti,  
- prenosni merilniki za energetiko, 

elektrooptične naprave in 

sistemi 

- industrijski in medicinski laserji,  
- laserske merilne naprave in senzorji,  
- naprave za nočno gledanje,  
- drugi optični in medicinski aparati,  

gospodinjski aparati - pralni in sušilni stroji,  
- štedilniki in termični aparati,  
- hladilno-zamrzovalni aparati,  
- sesalniki in mali gospodinjski aparati, 

avtoelektrična oprema - alternatorji,  
- zaganjalniki,  
- pogonski sistemi,  
- elektronski krmilniki,  
- stikala,  
- svetlobna oprema,  
- električni motorji, 
- mobilna hidravlika,  
- vžigalne tuljave,  
- svetlobne letve,  
- regulatorji ravni žarometa,  
- avtomobilski žarometi,  
- mehatronski sklopi za vozila, 

električne in elektronske 

komponente 

- kondenzatorji, 
- varovalke in avtomatski odklopniki,  
- zaščitna stikala,  
- kontaktorji, 
- releji,  
- varistorji,  
- senzorji,  
- feritna jedra,  
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- termostati,  
- elektronski podsestavi, 

satelitska oprema in 

digitalni (TV, radijski) 

prenosni sistemi 

- oprema za satelitski sprejem,  
- translatorji in transmiterji za TV in FM,  
- antene za TV in FM ter satelitske antene, 
- filtri, 

svetila in instalacijski 

material 

- svetilke,  
- instalacijski material za razsvetljavo,  
- industrijska razsvetljava,  
- razsvetljava poslovnih objektov, 

električna ročna orodja - profesionalna orodja,  
- ročna orodja za domačo uporabo, 

optična oprema - projektorji,  
- grafoskopi,  
- optična korekcijska tehnika, 

svinčevi akumulatorji, 

baterije 

- starter svinčevi akumulatorji,  
- baterije za industrijsko uporabo. 

Vir: GZS, 2009. 
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Anketni vprašalnik 

 
 

Naziv podjetja:                                                                            .     

 

1. Leto ustanovitve podjetja: ___________________________. 

 

2. Število zaposlenih: _________________________________. 

 

3. Lastništvo podjetja? ________________________________. 

 

4. Struktura prodaje na domačem in tujem trgu: _____% domači +_____% tuji trg 

 

5. Kateri informacijski sistem uporabljate v vašem podjetju? (obkrožite) 

a)   SAP 

b)   NAVISION 

c)   PANTHEON 

d)   Lastni informacijski sistem____________________.   

e)   drugo:_____________________________________.   

  

**************************************************************************** 

 

1. Ali imate v vašem podjetju organizirano službo kontrolinga? (obkrožite) 

a)       ne 
b)       da 

 

2. Ali imate v podjetju organizirano plansko-analitsko službo? (obkrožite) 

a)  ne 

b)  da 

 

3. Ali imate integriran informacijski sistem (vse izvajate v okviru istega informacijskega sistema)? 

(obkrožite) 

a)  ne 

b)  da 

 

4. Ali imate v okviru informacijskega sistema t.i. DIS – direktorski informacijski sistem, kjer se zbirajo in 

oblikujejo informacije za določene uporabnike? (obkrožite) 

a)  ne 

b)   da 

 

5. Ali je poročanje za notranje uporabnike informacij (poslovodstvo, uprava...) v pristojnosti iste osebe 

kot poročanje za zunanje uporabnike informacij (DURS, Ajpes, Banka Slovenije)? (obkrožite) 

a)  ne 

b)   da 

 

6. Kako pogosto pripravljate poročila za poslovodstvo podjetja? (obkrožite) 
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a)           tedensko  

b) mesečno 

c) kvartalno 

d) polletno 

e) letno 

f) _____________________. 

 

7. V tabeli so navedene trditve glede stroškovnega sistema podjetja. Vsako posebej ocenite z oceno od 1 

do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da vi osebno NE upoštevate navedene trditve, ocena 5 pa pomeni, da se s 

trditvijo strinjate in jo pri izvajanju storitev kontrolinga upoštevate. Vmesne ocene so za stopnjevanje 

odgovorov.  

 
Stroške spremljamo po stroškovnih mestih 1 2 3 4 5 

Stroške spremljamo po stroškovnih nosilcih 1 2 3 4 5 

V podjetju imamo vzpostavljena stroškovna mesta 

odgovornosti 

1 2 3 4 5 

V podjetju imamo vzpostavljena dobičkovna mesta 

odgovornosti 

1 2 3 4 5 

V podjetju uporabljamo kalkulacijo stroškov na podlagi 

sestavin dejavnosti (ABC metoda - Activity Based Costing).  

1 2 3 4 5 

V podjetju uporabljamo sistem ciljnih stroškov (na osnovi 

prodajne cene in željenega dobička določimo ciljno višino 

stroškov). 

1 2 3 4 5 

 

8. Kako vrednotite zaloge poslovnih učinkov? (obkrožite) 

a) po metodi proizvajalnih stroškov 

b) po metodi zožene lastne cene 

c) po metodi spremenljivih stroškov 

d) drugače? _________________________. 

 
9. V tabeli so navedene trditve glede analiziranja uspešnosti poslovanja. Vsako posebej ocenite z oceno 

od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da vi osebno NE upoštevate navedene trditve, ocena 5 pa pomeni, 

da se s trditvijo strinjate in jo pri izvajanju storitev kontrolinga upoštevate. Vmesne ocene so za 

stopnjevanje odgovorov. 

 
V podjetju računamo prispevek za kritje splošnih stroškov po 

posameznih proizvodih, prodajnih programih, kupcih... 

1 2 3 4 5 

V podjetju analiziramo donosnost proizvodov, prodajnih 

programov, kupcev...  

1 2 3 4 5 

V podjetju računamo stroškovno ceno posameznih 

proizvodov. 

1 2 3 4 5 

V podjetju spremljamo predkalulacijo in pokalkulacijo 

delovnih nalogov za posamezne proizvode ter ugotavljamo 

odmike in vzroke zanje. 

1 2 3 4 5 

V podjetju spremljamo pretočnost delovnih nalogov (čas od 

lansiranja DN v proizvodnjo do sprejema proizvodov na 

skladišče). 

1 2 3 4 5 

V podjetju sistematično spremljamo doseganje predvidenih 

časovnih normativov in ugotavljamo odmike ter vzroke zanje. 

1 2 3 4 5 
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10. V tabeli so navedeni finančni kazalci uspešnosti poslovanja podjetja. Vsakega posebej ocenite z 

oceno od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da vi osebno NE spremljate navedenega kazalca, ocena 5 pa 

pomeni, da navedeni kazalec uspešnosti stalno spremljate  in ga pri izvajanju storitev kontrolinga 

upoštevate. Vmesne ocene so za stopnjevanje odgovorov. 

 
likvidnost in optimalna plačilna sposobnost podjetja 1 2 3 4 5 

gospodarnost poslovanja 1 2 3 4 5 

dodana vrednost na zaposlenca 1 2 3 4 5 

koeficient obračanja zalog ter dnevi vezave zalog 1 2 3 4 5 

optimalna velikost posameznega naročila 1 2 3 4 5 

koeficient obračanja terjatev oziroma povprečna vezava 

terjatev 

1 2 3 4 5 

EBITDA (izid pred davki, obrestmi, amortizacijo in odpisi) 1 2 3 4 5 

 
11. Ali poleg finančnih kazalcev spremljate in ugotavljate poslovno uspešnost tudi z »mehkimi kazalci« 

in katerimi? Vsakega posebej ocenite z oceno od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da vi osebno NE 

spremljate navedenega kazalca, ocena 5 pa pomeni, da navedeni kazalec uspešnosti stalno spremljate  in 

ga pri izvajanju storitev kontrolinga upoštevate. Vmesne ocene so za stopnjevanje odgovorov. 

  
tržni delež na posameznih trgih 1 2 3 4 5 

ohranjanje strank – delež v strukturi virov glavnih kupcev 1 2 3 4 5 

pridobivanje novih strank – odstotek od prihodkov od prodaje 

novim strankam 

1 2 3 4 5 

spremljanje zadovoljstva kupcev 1 2 3 4 5 

širjenje dejavnosti podjetja za izboljšanje poslovnih rezultatov 

– delež od prihodkov od novih storitev v vseh prihodkih 

podjetja 

1 2 3 4 5 

stopnja rast prodaje po posameznih trgih 1 2 3 4 5 

uspešno vodenje proizvodnje – stroški odstopanj 1 2 3 4 5 

avtomatizacija poslovanja  1 2 3 4 5 

skrb za varno proizvodnjo – število nesreč pri delu 1 2 3 4 5 

spremljanje zadovoljstva zaposlenih 1 2 3 4 5 

skrb za izobražene in kompetente zaposlene – število 

usposabljanj/zaposlenega 

1 2 3 4 5 

ohranjanje ključnih zaposlenih – število zamenjav na ključnih 

delovnih mestih 

1 2 3 4 5 

izboljšave in inovativnost zaposlenih – število pobud/koristnih 

izboljšav/zaposlenega 

1 2 3 4 5 

 
12. V tabeli so navedeni različni dejavniki kontrolinga. Vsakega posebej ocenite z oceno od 1 do 5, pri 

čemer ocena 1 pomeni, da vi osebno NE upoštevate navedene trditve, ocena 5 pa pomeni, da se s trditvijo 

strinjate in jo pri izvajanju storitev kontrolinga upoštevate. Vmesne ocene so za stopnjevanje odgovorov.  

 
Podjetje posluje na podlagi sprejetih letnih planov, strategij in 

ciljev. 

1 2 3 4 5 

Podjetje sistematično spremlja doseganje zastavljenih ciljev in 

ugotavlja odmike. 

1 2 3 4 5 

Podjetje sproti ugotavlja vzroke za dobro ali pa slabo 

poslovanje podjetja. 

1 2 3 4 5 

Temeljni pogoj za učinkovito in uspešno odločanje so 

pravočasne in verodostojne računovodske informacije. 

1 2 3 4 5 

Podjetje nenehno spremlja dogajanje na trgu in se prilagaja 1 2 3 4 5 
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spremembam v poslovnem okolju. 

V vseh poslovnih funkcijah podjetja poteka PDCA krog 

(načrtuj, izdelaj, ukrepaj, preveri). 

1 2 3 4 5 

 
Podjetja, ki imate organizirano službo kontrolinga, nadaljujte z drugim sklopom vprašanj!  

 

**************************************************************************** 

 
1. Koliko časa že izvajate kontroling? _____________________ (leta/mesec). 

 

2. Koliko zaposlenih šteje oddelek oziroma služba za kontroling? ____________. 

 

3. Ali za službo kontrolinga uporabljate posebna informacijska orodja (excell, SPSS...)? (obkrožite) 

a) ne 

b) da; katera: ______________________________________________________ 

 

4. Ali imate centralizirano organiziran kontroling? (obkrožite) 

a) ne 

b) da 

 

5. V primeru, da ste na zgornje vprašanje odgovorili z ne, obkrožite katere vrste kontrolinga imate 

organizirane v vašem podjetju? (obkrožite) 

a) kontroling stroškov in poslovnega izida 

b) kontroling financ 

c) kontroling prodaje 

d) kontroling nabave 

e) kontroling proizvodnje  

f) kontroling naložb 

 

6. Komu je vodja oddelka oziroma službe za kontroling neposredno podrejen? (obkrožite) 

a) glavnemu direktorju oziroma predsedniku uprave 

b) direktorju oddelka financ in računovodstva 

c) vodji plansko-analitske službe  

d) vodjem drugih oddelkov 

e) ostalo: _____________________________. 

 

7. Obkrožite metode in orodja kontrolinga, ki jih izvajate v vašem podjetju? (obkrožite) 

a)  Uravnotežen sistem kazalnikov (Balanced scorecard) 

b)  Vitki (lean) management 

c)  Metoda ciljnih stroškov 

d)  Predračun in obračun 

 e) Kazalniki 

 f)  Prispevek za kritje in točka preloma 

 g)  Vrednostna analiza nalog in opravil 

 h)  Kalkuliranje stroškov na podlagi sestavin dejavnosti (ABC analiza) 

 i)  drugo: _____________________________________ 
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8. V tabeli je navedeno, kako služba kontrolinga zagotavlja poslovodstvu podporo na področju 

načrtovanja, kontroliranja, analiziranja in informiranja pri uresničevanju ciljev podjetja. Vsako 

nalogo posebej ocenite z oceno od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da vi osebno NE upoštevate 

navedene trditve, ocena 5 pa pomeni, da se s trditvijo strinjate in jo pri izvajanju storitev kontrolinga 

upoštevate. Vmesne ocene so za stopnjevanje odgovorov. 

 
Naloge kontrolerja v procesu strateškega in letnega 

planiranja so informativne, analitične in svetovalne narave 

in ne odločevalne narave. 

1 2 3 4 5 

Kontroler ni tisti, ki nadzoruje, temveč skrbi za 

vzpostavitev sistema kontroliranja poslovanja. 

1 2 3 4 5 

Kontroling daje veliko pozornosti samokontroli ter 

vnaprejšnjemu preprečevanju pojavljanja napak. 

1 2 3 4 5 

Dobre odločitve so posledica kakovostnih analiz, ki 

posredno vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja. 

1 2 3 4 5 

Učinkovito obvladovanje informacij je eden izmed 

ključnih virov konkurenčne prednosti podjetja. 

1 2 3 4 5 

Poročanje poslovodstvu podjetja je sistematično 

vzpostavljeno in poteka v dogovorjenih časovnih 

intervalih.  

1 2 3 4 5 

Za sprejemanje odločitev so pomembnejše pravočasne in 

verodostojne informacije, čeprav niso točne in popolne. 

1 2 3 4 5 

 

9. V tabeli so prikazane naloge vodenja, pri katerih je pomoč kontrolinga v vašem podjetju 

koristna. Z oceno od 1 do 5 (vsako oceno uporabite le enkrat) ocenite 5 nalog, pri katerih je pomoč 

kontrolinga v vašem podjetju najbolj koristna, pri čemer ocena 1 pomeni, da je pomoč kontrolinga pri tej 

nalogi najmanj koristna v vašem podjetju, ocena 5 pa pomeni, da je pomoč kontrolinga pri tej nalogi 

najbolj koristna v vašem podjetju. Vmesne ocene so za stopnjevanje odgovorov.  

 

Naloga vodenja Ocena 
pri seznanjanju s stanjem v podjetju na osnovi poročil  

pri določanju strategije (strateških ciljev, vizije...)  

pri načrtovanju ukrepov (za uresničitev ciljev in načrtov)  

pri presojanju ekonomske upravičenosti odločitev  

pri pravočasnem spoznavanju nevarnosti in priložnosti  

pri določanju ciljev in planov  

pri uresničevanju strategije  

pri iskanju možnosti za znižavanje stroškov  

pri iskanju možnosti za večanje produktivnosti  

pri koordinaciji delnih planov v celoto  

pri zmanjševanju rizikov  

pri vodenju ali nadzoru investicijskih in drugih projektov  

pri primerjavah s konkurenti  

pri ukinjanju programov in izdelkov  

pri odločanju za uvajanje novih programov  

pri določanju prodajnih cen  

pri vprašanju »delati ali kupiti« (Make or Buy)  

pri spodbujanju inovativnosti  

pri izgradnji sistemov vodenja področij in procesov  

pri presoji investicijskih odločitev  

pri presoji upravičenosti vlaganj v druga podjetja  

pri iskanju cenejših virov financiranja  
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10. Koliko časa namenite posamezni nalogi (ocenite v %): 

 

Naloga  Ocena  % 
strateško planiranje  

operativno planiranje, budgetiranje  

izdelava poročil  

analize stroškov, kalkulacije  

projektni in investicijski kontroling  

kontroling razvoja in raziskav  

proizvodni kontroling  

prodajni kontroling  

Skupaj 100 % 

 
11. Ali menite, da je kontroling v  vašem podjetju veliko prispeval k učinkovitosti poslovanja podjetja? 

(obkrožite) 

a) ne, zakaj? _______________________________________________________ 

b) da, zakaj? _______________________________________________________ 

c) ne vem 

 

12. Kako bi ocenili prispevek kontrolinga k uspešnosti poslovanja podjetja, ki jo merimo z 

navedenimi kazalniki? Vsakega posebej ocenite z oceno od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da storitev 

kontrolinga ni vplivala na navedeni kazalnik, ocena 5 pa pomeni, da je storitev kontrolinga vplivala na 

navedeni kazalec uspešnosti. Vmesne ocene so za stopnjevanje odgovorov. 

 
produktivnost dela 1 2 3 4 5 

dodana vrednost na zaposlenca 1 2 3 4 5 

gospodarnost poslovanja 1 2 3 4 5 

dobičkonosnost prihodkov 1 2 3 4 5 

dobičkonosnost sredstev 1 2 3 4 5 

zniževanje stroškov in odhodkov 1 2 3 4 5 

koeficient obračanja zalog materiala, polizdelkov in 

izdelkov 

1 2 3 4 5 

koeficient obračanja terjatev 1 2 3 4 5 

 

13. Morebitni komentarji, nasveti, sporočila: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

************************************************************************ 

 

 

1. Naziv vašega delovnega mesta: _______________________________________________. 

 

2. Koliko časa ste zaposleni v podjetju (na zgoraj navedenem delovnem mestu): ________ let 

 

3. Spol:        moški  ženski 
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4. Starost: ____________________ let 

 

5. Izobrazba: (obkrožite) 

a) osnovna šola ali manj 

 b) poklicna šola 

 c) srednja šola 

 d) višja ali visoka šola, univerzitetna 

 e) magisterij 

f) doktorat 

 

**************************************************************************** 

 

Najlepša hvala za sodelovanje. 
 

Zavezujem se, da bom z vašimi podatki skrbno ravnala in jih ne bom posredovala nobeni tretji osebi. Vsi odgovori 

na vprašanja in ostali podatki iz anketnega vprašalnika bodo v skladu z namenom raziskave obravnavani zaupno in 

prikazani le v agregatni obliki.  
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Korelacijska matrika med finančnimi kazalniki  

 

1 ,785 ,375 -,312 ,035 -,044 -,057 ,422 ,331

. ,000 ,001 ,005 ,765 ,702 ,620 ,000 ,009

,785 1 ,547 -,036 ,063 ,022 -,001 ,613 ,462

,000 . ,000 ,753 ,589 ,848 ,991 ,000 ,000

,375 ,547 1 -,005 ,085 ,073 ,055 ,692 ,288

,001 ,000 . ,968 ,461 ,526 ,634 ,000 ,024

-,312 -,036 -,005 1 -,102 -,109 -,110 -,070 -,034

,005 ,753 ,968 . ,376 ,344 ,338 ,540 ,793

,035 ,063 ,085 -,102 1 ,789 ,823 ,051 -,110

,765 ,589 ,461 ,376 . ,000 ,000 ,660 ,400

-,044 ,022 ,073 -,109 ,789 1 ,965 ,134 -,017

,702 ,848 ,526 ,344 ,000 . ,000 ,243 ,898

-,057 -,001 ,055 -,110 ,823 ,965 1 ,097 -,057

,620 ,991 ,634 ,338 ,000 ,000 . ,396 ,660

,422 ,613 ,692 -,070 ,051 ,134 ,097 1 ,484

,000 ,000 ,000 ,540 ,660 ,243 ,396 . ,000

,331 ,462 ,288 -,034 -,110 -,017 -,057 ,484 1

,009 ,000 ,024 ,793 ,400 ,898 ,660 ,000 .

Pearsonov
koeficient korelacije
Stopnja značilnosti
(dvostranska)
Pearsonov
koeficient korelacije
Stopnja značilnosti
(dvostranska)
Pearsonov
koeficient korelacije
Stopnja značilnosti
(dvostranska)
Pearsonov
koeficient korelacije
Stopnja značilnosti
(dvostranska)
Pearsonov
koeficient korelacije
Stopnja značilnosti
(dvostranska)
Pearsonov
koeficient korelacije
Stopnja značilnosti
(dvostranska)
Pearsonov
koeficient korelacije
Stopnja značilnosti
(dvostranska)
Pearsonov
koeficient korelacije
Stopnja značilnosti
(dvostranska)
Pearsonov
koeficient korelacije
Stopnja značilnosti
(dvostranska)

ROE

ROA

ROS

Finančna moč

ZADOLŽEN

likvidnost PK

Likvidnost KK

Gospodarnost
poslovanja

Dodana
vrednost/zaposlenca

ROE ROA ROS
Finančna

moč ZADOLŽEN likvidnost PK Likvidnost KK
Gospodarnost

poslovanja

Dodana
vrednost/

zaposlenca

 

Vir: SPSS 

*  Podatki statistično značilni pri α=0,05  (dvostranska). 

**  Podatki statistično značilni pri α=0,01 (dvostranska). 
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Primerjava med celotno populacijo in vzorcem 
  

Celotna 

populacija 

 

     Vzorec 

 

Delež 
 

Velikost podjetja                                                                       N                                N                                   %  

Majhna podjetja 68 36  52,94 

Srednja podjetja            

Velika podjetja                                          

7 
4 

7  
4 

100,00 
100,00 

Skupaj 79 47  59,49 

Organiziranost podjetja                                                            

Družba z omejeno odgovornostjo 74 44 59,46 

Komanditna družba 

Delniška družba                                          

3 
1 

2  
1 

66,67 
100,00 

Družba za zaposlovanje invalidov 1 0 0,00 

Skupaj 79 47  59,49 

Število zaposlenih                                                            

0 13 2 15,38 

1 

2                                          

15 
8 

0 
5 

0,00 
62,50 

3 

5 

6 

8 

11-50 

51-100 

151-200 

201-250 

251-300 

351-400 

801-850 

3 
1 
5 
1 

18 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
4 
1 

17 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

66,67 
100,00 
80,00 

100,00 
94,44 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

Skupaj 79 47  59,49 

Vir: ibon 
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Korelacijska matrika med dejavniki kontrolinga – potrditev hipoteze   

 

   

Ciljni 

stroški 

PP 

splošnih 

stroškov 

Letni 

plani 

Sistemat. 

Spr.ciljev 

Ugotavlj

.vzrokov 

Pravočas. 

Info. 

Dogaj. na 

trgu PDCA 

Ciljni stroški 

  

Pearsonov 

koeficient korelacije 

Stopnja značilnosti 

(dvostranska) 

1 

 

. 

,171 

 

,251 

-,058 

 

,696 

,161 

 

,279 

,222 

 

,134 

,049 

 

,742 

,097 

 

,518 

,012 

 

,938 

PP splošnih 

stroškov 
  

Pearsonov 

koeficient korelacije 
Stopnja značilnosti 

(dvostranska) 

,171 
 

,251 

1 
 

. 

,178 
 

,233 

,372(*) 
 

,010 

,328(*) 
 

,025 

,167 
 

,261 

-,031 
 

,837 

,251 
 

,089 

Letni plani 

  

Pearsonov 

koeficient korelacije 

Stopnja značilnosti 

(dvostranska) 

-,058 

 

,696 

,178 

 

,233 

1 

 

. 

,316(*) 

 

,030 

,297(*) 

 

,042 

,510(**) 

 

,000 

-,091 

 

,543 

,266 

 

,071 

Sistemat. 

Spr. ciljev 
  

Pearsonov 

koeficient korelacije 
Stopnja značilnosti 

(dvostranska) 

,161 

 
,279 

,372(*) 

 
,010 

,316(*) 

 
,030 

1 

 
. 

,660(**) 

 
,000 

,339(*) 

 
,020 

,300(*) 

 
,041 

,531(**) 

 
,000 

Ugotavlj. 

vzrokov 

  

Pearsonov 

koeficient korelacije 

Stopnja značilnosti 

(dvostranska) 

,222 

 

,134 

,328(*) 

 

,025 

,297(*) 

 

,042 

,660(**) 

 

,000 

1 

 

. 

,275 

 

,061 

,300(*) 

 

,040 

,466(**) 

 

,001 

Pravočas. 

Info. 

  

Pearsonov 

koeficient korelacije 

Stopnja značilnosti 
(dvostranska) 

,049 

 

,742 

,167 

 

,261 

,510(**) 

 

,000 

,339(*) 

 

,020 

,275 

 

,061 

1 

 

. 

,192 

 

,196 

,213 

 

,150 

Dogaj. na 

trgu 

  

Pearsonov 

koeficient korelacije 

Stopnja značilnosti 

(dvostranska) 

,097 

 

,518 

-,031 

 

,837 

-,091 

 

,543 

,300(*) 

 

,041 

,300(*) 

 

,040 

,192 

 

,196 

1 

 

. 

,254 

 

,085 

PDCA 

  

Pearsonov 

koeficient korelacije 

Stopnja značilnosti 

(dvostranska) 

,012 

 

,938 

,251 

 

,089 

,266 

 

,071 

,531(**) 

 

,000 

,466(**) 

 

,001 

,213 

 

,150 

,254 

 

,085 

1 

 

. 

Vir: SPSS 

*  Podatki statistično značilni pri α=0,05  (dvostranska). 

**  Podatki statistično značilni pri α=0,01 (dvostranska). 
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Korelacijska matrika med dejavniki kontrolinga – potrditev hipoteze 2  

 

1 ,125 -,316 ,500 -,177

. ,749 ,407 ,170 ,649

,125 1 ,316 ,250 ,177

,749 . ,407 ,516 ,649

-,316 ,316 1 -,632 ,894

,407 ,407 . ,068 ,001

,500 ,250 -,632 1 -,707

,170 ,516 ,068 . ,033

-,177 ,177 ,894 -,707 1

,649 ,649 ,001 ,033 .

Pearsonov
korelacijski
koeficient
Stopnja značilnosti
(dvostranska)
Pearsonov
korelacijski
koeficient
Stopnja značilnosti
(dvostranska)
Pearsonov
korelacijski
koeficient
Stopnja značilnosti
(dvostranska)
Pearsonov
korelacijski
koeficient
Stopnja značilnosti
(dvostranska)
Pearsonov
korelacijski
koeficient
Stopnja značilnosti
(dvostranska)

dobre
odločitve

poročanje

letni plani,
cilji

pravočasne
informacije

PDCA

dobre
odločitve poročanje

letni plani,
cilji

pravočasne
informacije PDCA

 

Vir: SPSS 

*  Podatki statistično značilni pri α=0,05  (dvostranska). 

**  Podatki statistično značilni pri α=0,01 (dvostranska). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


