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O avtorju
Dr. Zivko Bergant je predvsem lovek

z izkuanjami. V svoji bogati

karieri je preesal atevilna podjetja in svetoval direktorjem,
poslovodjem, vodjem in raunovodjem. Spoznalje preproste ljudi z
znanjem in oaabne strokovnjake z diplomami, 3tevilnimi nazivi in

ne-znanjem. Spoznal je sr~ podjetniatva in podjetniakega razmialjanja.
Njegovo poslanstvo je podjetju pomagati, oistiti,

karje trhlega in

neuporabnega, da se ustvari prostor za novo; nove projekte, nov zagon

in novo upanje. Na svoj neposredni in izvirni nain je zapisal zgodbe, ki
mu

jih je prineslo ~ivljenje in jih strnil v tej knji~ici.

Mnenje recenzorja

Veliki slovar tujk (Cankarjeva zalo~ba, 2006) opredeljuje besedo
»kaos« kot v graki mitologiji brezmejno praznino, ki je bila pred nastankom vsega oziroma kot veliko, popolno zmedo, zmeanjavo in nered. Kaotinost (zmedenost, zmeaanost, neurejenost, nenartnost in
neorganiziranost) najdemo tako v naravi in dru~bi. Prav gotovo lahko
pritrdimo misli, da v svetur vlada spopad urejenosti in kaosa.
Zivko Bergant nam v»Pismih« na enostaven in oseben nain
nih prika~e kaos v podjetju, ki je nastal in se poveuje

zaposle-

zaradi nerazu-

mevanja nalog posameznih poslovodnih in informacijskih funkcij v
podjetju. Predstavljajmo si igro nogometnega kluba, kjer trener pravi
nogometaaem le to, da naj igrajo kakor hoejo, obrambni igralci bi
stali le pred nasprotnikovim golom, napadalci pa bi u~aljeno akali
~ogo pred svojim golom. Seveda manj karikirane situacije prepogosto
najdemo v podjetjih.

Opa~am, da so mnogi slovenski mened~erji opustili funkcijo vodenja,
to je motiviranja in komuniciranja. To funkcijo namesto njih opravljajo posebne slu~be tako imenovani »oddelki za odnose z javnostmi«.

redkeje pa svoje zaneposlene pohvalijo oziroma jih nagovorijo. Zaposleni pa so vse bolj
zadovoljni s plao, ki jim ostaja edini motiv dela v podjetju. Nadzorni

Mened~erji

le ae redko

pristopijo

k

ljudem,

ae

sveti in mened~erji premalo skrbijo za strateaki razvoj podjetja in se
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osredotoajo

na im veji dobiek,

ki je kratkorono

merilo uspeanos-

ti. Zmanjaujejo se stroaki raziskav in razvoja, tr~enja, izobra~evanja in
vlaganja v boljae delovne razmere in sodobnejao opremo.
Zivko Bergant pravilno opozarja tudi na nerazumevanja funkcij raunovodstvo in knjigovodstvo. Prvo je airae in skrbi tudi za narte

anali

zo

in nadzor nad oblikovanjem informacij. V

podjetjih so oblikovanje

informacij prepogosto prepustili informatikom, ki imajo praviloma
druga znanja in naloge. Raunovodje se premalo zavedajo svojega
poslanstva, ki je, da so »navigator« v podjetju in pomo mened~erjem

pri sprejemanju poslovnih odloitev.

Samo poznavanje raunovod

skih

pravil in predpisov ni dovolj za pripravo kakovostnih informacij
za
odloanje. Dobro poznavanje zunanjega in notranjega okolja pod-

jetja je prvi pogoj za oblikovanje ustreznih informacij.
Pogosto v podjetjih prihaja tudi do zamenjave ra unovodske

in finan-

ne funkcije. Kot smo pojasnili, prva skrbi za oblikovanje informacij za

zunanje (banke, dobavitelji, kupci ...) in notranje uporabnike. Druga
pa

mora

skrbeti

za

likvidnost

podjetja,

ustrezno

financiranje podje-

tja, nalaganje prese~kov sredstev (investiranje) in im

hitrejai obrat

sredstev. Raunovodja

torej ne more imeti dostopa do denarnih

sredstev

tudi

podjetja

in

jih

ne more

vzeti. Tam,

obstaja prevelik kaos. Prav tako se od raunovodje
denarna sredstva

kjer je

to

mogoe,

ne priakuje,

da bo

podjetju priskrbel.

Preprian sem, da boste ob branju Bergantovih pisem u~ivali in se
zamislili nad situacijo (kaosom?) v vaaem podjetju. Pot k
urejenemu

poslovanju je prav gotovo ta, da se v podjetju zanejo nosilci posameznih funkcij obnaaati v skladu s
pristojnostmi in nalogami posameznih funkcij.

Ljubljana, september, 2014
Prof. dr. Marko Hoevar
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Predgovor

Knjizica je zbirka pisem, ki so nastala v ~elji po poenostavljenem

oziroma poljudnem prikazu vsebine dela in nalog posameznih lanov poslovodstva v podjetju. S takim nainom prikazovanja pomanjkljivosti in napak posameznega lana

se je bilo mogoe

izogniti

neprivlanemu ubeniakemu stilu, obenem pa je vsebina zadol~itev
poslovodstva kljub temu obravnavana. Na ta nain lahko opiaemo
poslovodenje podjetja iz druganega zornega kota.
Rdea

nit vseh pisem je pomanjkljivo poznavanje temeljnih rauno-

vodskih in finannih pojmov, ki so nujni sestavni del poslovnega jezika. Vsebinsko je knji~ica razdeljena na tri dele. Prvi del obsega osem

pisem direktorja svojim najo~jim sodelavcem vpodjetju. Drugi del sta
pismi dveh lanov poslovodstva (raunovodje

in finannega

direktor

ja), naslovljeni direktorju. Tretji del sta pismi zunanjega svetovalca in
nadzornega sveta direktorju.
Pisma seveda ne opisujejo stanjav istem podjetju, saj gre za abstrak
tne opise mo~nih stanj. Vsaka podobnost z razmerami in zgodbamiv
katerem koli podjetju pa je isto namerna.

1Obravnavani so lani poslovodstva, seveda pa enako velja za lanice.
besedila so vsi pisci pisem in njihovi naslovniki moakega spola.
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Zaradi poenostavitve

Ce bo vsebina kakega pisma pritegnila grenak nasmeh bralca, bo namen knji~ice dose~en. Odgovor na vpraaanje, ali smemo upati na kaj

ve, prepuaam

bralcu samemu.

Ljubljana, 2014

}ivko Bergant
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