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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava pomen intelektualnega premoženja za podjetja, ki poslujejo v 

dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. Poleg teoretičnih spoznanj pojma 

intelektualnega premoženja, razvoja in njegovih sestavin zajema raziskava še empirični del, 

kjer smo podatke, zbrane iz računovodskih izkazov, analizirali s pomočjo statističnih metod 

opisne statistike, korelacijske in regresijske analize. Kvantitativna analiza, ki predstavlja jedro 

raziskave, potrjuje le eno od hipotez. Uspešnost poslovanja podjetja je pozitivno povezana z 

učinkovitostjo intelektualnega premoženja. Največji učinek na poslovno uspešnost ni mogoče 

pripisati njegovi sestavini premoženje v ljudeh.  

Ključne besede: intelektualno premoženje, metode merjenja intelektualnega premoženja, 

sestavine intelektualnega premoženja, metoda VAIC™, upravljanje, učinkovitost. 

SUMMARY 

The master's paper delves into importance of Intellectual Capital for companies operating in 

the section D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply. In addition to theoretical 

findings on the concept of Intellectual Capital, development and its components, the research 

also includes the empirical part, where data from financial statements are analysed using 

statistical methods of descriptive statistics, correlation and regression analysis. The 

quantitative analysis, which represents the core of the research, confirms only one of the 

given hypotheses. A company's performance is positively linked with the effectiveness of 

Intellectual Capital. The most effective influence on business performance cannot be 

attributed to the Human Capital.  

Keywords: Intellectual Capital, methods of measuring Intellectual Capital, components of 

Intellectual Capital, the VAIC™ method, management, effectiveness. 
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1 

1 UVOD 

V uvodu smo opredelili teoretična izhodišča in opisali problematiko, nato smo navedli namen 

in cilje raziskave. Predstavili smo temeljno hipotezo in metodologijo raziskovanja, na zadnje 

pa še predpostavke in omejitve.  

1.1 Teoretična izhodišča in opis problematike 

Živimo v globalnem okolju, za katerega so značilne hitre, nepredvidljive in spreminjajoče 

gospodarske, politične, družbene in predvsem tehnološke spremembe. Podjetja bijejo 

neizprosen boj za obstanek, preživetje in dolgoročno poslovno uspešnost. Za slednje je poleg 

dobro opredeljenih ciljev in strategij ključnega pomena, da se podjetja hitro in učinkovito 

prilagajajo priložnostim in nevarnostim v okolju. To dosegajo z upravljanjem informacij, ki 

so vse bolj nedenarno izražene. Računovodske informacije o poslovni uspešnosti podjetja 

dajejo sliko o preteklem poslovanju, kar pa v današnjem času ne zadostuje več. Nova 

spoznanja potrjujejo, da kot prvina poslovnega procesa pomembno vlogo pridobivajo 

zaposleni, dobiček kot glavni pokazatelj uspešnosti poslovanja podjetja pa zamenjuje dodana 

vrednost. Trg danes »vrednoti vrednost« drugače kot s knjigovodskim premoženjem, ki 

predstavlja le fizično in finančno vrednost podjetja (Gruban 2007). Številni strokovnjaki vse 

bolj opozarjajo na pomembne razlike med knjigovodsko in tržno vrednostjo nekaterih podjetij 

(Milost 2013, 823). Vrzel med tema vrednostma predstavlja v veliki meri intelektualno 

premoženje kot seštevek premoženja v ljudeh, povezavah podjetja in njegovi organiziranosti. 

Pomen in vloga intelektualnega premoženja se iz dneva v dan povečujeta. Intelektualno 

premoženje postaja najpomembnejši dejavnik konkurenčne prednosti današnjega časa in 

poslovne uspešnosti podjetja. 

Poznamo mnogo definicij intelektualnega premoženja in metod njegovega merjenja, vendar 

nobena ni splošno sprejeta. Iz vseh definicij sodobnejših avtorjev intelektualnega premoženja 

pa lahko izpostavimo le skupno sestavino intelektualnega premoženja, ki je premoženje v 

ljudeh. Zavedamo se, da je ključna naloga upravljanje z intelektualnim premoženjem z 

namenom ohranjati konkurenčno prednost in dolgoročno poslovno uspešnost podjetja. Izziv 

za vse nas je merjenje intelektualnega premoženja. 

Področje raziskovanja intelektualnega premoženja je zelo bogato in raznoliko, a tudi zelo 

zahtevno. O intelektualnem premoženju in metodah njegovega merjenja, je na voljo veliko 

strokovne literature in publikacij tako domačih kot tujih avtorjev. Za »očeta« intelektualnega 

premoženja velja Thomas A. Stewart (1997a), ki pravi, da intelektualno premoženje združuje 

vse, kar vsi v podjetju znajo in kar daje podjetju konkurenčno prednost na trgu. V začetku 

devetdesetih let so se številni raziskovalci ukvarjali z iskanjem metodologij in metod, s 

katerimi bi izboljšali upravljanje z intelektualnim premoženjem. Iz tega obdobja lahko 

izpostavimo tri avtorje. Sveiby (1997) je prvi izdelal metodo merjenja in spremljanja 
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intelektualnega premoženja – t. i. monitor neotipljivih sredstev. Je ustanovitelj švedske šole in 

prvi raziskovalec, ki je prepoznal potrebo po merjenju premoženja v ljudeh in tako napravil 

ključen korak k razvoju intelektualnega premoženja. Pred tem sta Kaplan in Norton (1996) 

izdelala metodologijo sistem uravnoteženih kazalnikov, ki je primernejša za učinkovito 

udejanjanje strategije intelektualnega premoženja, kot za njegovo merjenje in spremljanje. 

Edvinsson (1997) pa je avtor metode, imenovane Skandia Navigator. Neopredmeteno 

premoženje podjetij je označil kot intelektualno premoženje, ki je skupaj z znanjem 

intenzivnih sodobnih podjetij ključno za poslovno uspešnost. Navedene metode tvorijo t. i. 

standardno teorijo intelektualnega premoženja (Marti 2003), ki pa je z novimi metodami, s 

katerimi naj bi odpravili pomanjkljivosti in težave standardnih metod, doživela nadgradnjo. 

Akademski raziskovalci in gospodarstveniki so razvili nov pogled na poslovanje, ki poudarja 

učinkovitost prvin poslovnega procesa in nadomešča splošno sprejeto teorijo konkurenčnih 

sil. V današnjem času se koncept intelektualnega premoženja preusmerja iz metod v odnose. 

Dumay (2012) pravi, da k večji poslovni uspešnosti podjetja vodi boljše razumevanje ključnih 

odnosov med zaposlenimi, procesi in zainteresiranimi javnostmi. Goebel (2015) raziskuje, 

katera metoda merjenja intelektualnega premoženja ima največjo pojasnjevalno moč pri 

ugotavljanju vrednosti intelektualnega premoženja na področju združitev in prevzemov 

podjetij. Massingham in Tam (2015) proučujeta povezanost med premoženjem v ljudeh, 

ustvarjanjem vrednosti in nagradami zaposlenih. Pri tem delita premoženje v ljudeh na tri 

neodvisne spremenljivke, in sicer na sposobnost, zadovoljstvo in predanost zaposlenih. 

Cegarra-Navarro, Capeda Carrion in Wensley (2015) raziskujejo vpliv povečanja količin 

informacij iz okolja na učinkovitost upravljanja z znanjem in na generiranje inovacij v 

podjetju. Dumay (2016) je prilagodil Stewartovo (1997a) definicijo intelektualnega 

premoženja, tako da je besedo bogastvo zamenjal z besedo vrednost, saj je ugotovil, da 

sodobni raziskovalci intelektualnega premoženja govorijo o ustvarjanju vrednosti in ne o 

ustvarjanju bogastva.  

Tako kot intelektualno premoženje tudi njegove sestavine opredeljujejo avtorji na zelo 

različne načine. Ena najbolj poznanih in najpogostejših metod, uporabljena pri razlaganju in 

opredeljevanju intelektualnega premoženja, je Skandia Navigator (Kamnik Zebec, Žečević in 

Zelenika 2007, 87). Skyrme (2007) deli intelektualno premoženje na premoženje v ljudeh, 

premoženje v procesih in premoženje v odnosih do kupcev. Na področju ocenjevanja 

vrednosti intelektualnega premoženja so se kot odgovor na razhajanje med klasičnim 

računovodstvom in zahtevami sodobnega spremljanja poslovne uspešnosti podjetij razvile 

različne metode ocenjevanja. Danes jih poznamo že okoli 30 (Andriessen 2004, 204). Sveiby 

(2007) je za izhodišče uporabil Luthyjeve (1998) in Williamsove (2001) obstoječe metode 

merjenja intelektualnega premoženja, jih nadgradil in uvedel štiri nove pristope merjenja 

intelektualnega premoženja, in sicer: 

- direktne metode merjenja,   

- metode tržne kapitalizacije,  

- metode dobičkonosnosti sredstev, 
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- metode točkovanja.   

1.2 Namen in cilji raziskave in temeljna hipoteza   

Namen magistrske naloge je raziskati uporabnost metode intelektualnega koeficienta dodane 

vrednosti (VAIC
TM

) kot pokazatelja učinkovitosti upravljanja z intelektualnim premoženjem 

v podjetjih, pri čemer je pozornost posvečena predvsem dvema vidikoma uporabnosti 

obravnavanega koncepta. Prvi poudarek raziskave je v smeri preučevanja zmožnosti dejanske 

uporabe obravnavanega teoretičnega koncepta v vsakdanji poslovni praksi, upoštevaje 

razpoložljive vire računovodskih podatkov, ki so potrebni za oceno učinkovitosti 

intelektualnega premoženja po izbrani metodi intelektualnega koeficienta dodane vrednosti 

(VAIC™). Drugi poudarek raziskave pa je usmerjen v informacijsko vrednost koeficienta 

VAIC
TM

 kot pokazatelja poslovne uspešnosti poslovanja. 

Pri pripravi magistrske naloge smo zasledovali naslednje cilje: 

- pregledati literaturo s področja merjenja intelektualnega premoženja in oblikovati 

teoretična izhodišča za lastno empirično raziskavo, 

- opraviti primerjalno analizo posameznih pristopov merjenja (učinkovitosti) 

intelektualnega premoženja s poudarkom na obravnavi metode intelektualnega 

koeficienta dodane vrednosti (VAIC
TM

), 

- na osnovi konkretnega primera, in sicer vzorca podjetij s področja dejavnosti oskrba z 

električno energijo, plinom in paro v obdobju od 2008 do 2013, ponazoriti uporabnost 

metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC
TM

)
 

kot pokazatelja 

učinkovitosti izrabe intelektualnega premoženja, 

- na osnovi rezultatov, pridobljenih z metodo intelektualnega koeficienta dodane vrednosti 

(VAIC
TM

), podati oceno stanja o učinkovitosti intelektualnega premoženja v 

obravnavanih podjetjih v obravnavanem obdobju, 

- ugotoviti skupne značilnosti sestavin intelektualnega koeficienta dodane vrednosti za 

vzorčna podjetja, 

- dokazati povezanost med sestavinami intelektualnega koeficienta dodane vrednosti in 

poslovno uspešnostjo podjetij. 

Izhodiščna hipoteza magistrske naloge je, da je koncept metode intelektualnega koeficienta 

dodane vrednosti (VAIC
TM

), ki ga je mogoče relativno preprosto uporabiti zgolj na osnovi 

javno razpoložljivih računovodskih podatkov, dober pokazatelj učinkovitosti intelektualnega 

premoženja in obenem pokazatelj poslovne uspešnosti podjetja. 

Hipoteza 1 

Poslovna uspešnost podjetja je pozitivno povezana z učinkovitostjo intelektualnega 

premoženja,  izmerjeno po metodi intelektualnega koeficienta dodane vrednost (VAIC
TM

).  
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Za ustvarjanje vrednosti je bistven prenos individualnega znanja v znanje in postopke na 

raven podjetja. Le tako znanje se lahko v oblikah novih proizvodov in storitev prenese na 

odjemalce. Pretok intelektualnega premoženja posledično povečuje tržno vrednost podjetja in 

lojalnost obstoječih odjemalcev, kar pospešuje ustvarjanje vrednosti in povečuje 

dobičkonosnost investicij. Vrednost se tako ne ustvarja v posamezni sestavini intelektualnega 

premoženja, temveč v procesu medsebojne povezanosti, večjih in manjših medsebojnih 

vplivov med katerimi pride do sinergijskih učinkov, ki vplivajo na ustvarjanje vrednosti (Al-

Ali 2003, 34–35). Obravnava posameznih sestavin intelektualnega premoženja za 

ugotavljanje ustvarjene vrednosti ni zadostna. Sestavine intelektualnega premoženja moramo 

obravnavati kot celoto, le tako lahko ugotavljamo njihovo medsebojno povezovanje, 

dopolnjevanje in vplivanje ter njihov učinek na ustvarjanje vrednosti (Edvinsson in Malone 

1997, 45). 

Hipoteza 2 

Izmed preučevanih sestavin intelektualnega premoženja je mogoče največji učinek na 

poslovno uspešnost pripisati premoženju v ljudeh. 

Nova teorija rasti (Romer 1990) obravnava znanje kot ključno točko ustvarjanja in 

učinkovitosti intelektualnega premoženja. Izpostavlja dejstvo, da lahko isto idejo sočasno 

uporablja neomejeno število ljudi, in to ob skoraj ničelnih stroških, in da na področju 

intelektualnega premoženja velja zakon naraščajočih donosov in zanemarljivih mejnih 

stroškov. Skladno z navedenim pričakujemo, da ima izmed preučevanih sestavin 

intelektualnega premoženja, ki ga opredeljujemo kot premoženje v ljudeh, povezavah podjetja 

in njegovi organiziranosti, največji vpliv na poslovno uspešnost ravno sestavina premoženje v 

ljudeh. 

1.3 Metodologija raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V okviru teoretičnega 

dela smo s pomočjo metode deskripcije najprej predstavili različne opredelitve koncepta 

intelektualnega premoženja, njegovih sestavin in metod njihovega merjenja. Predstavljene 

opredelitve koncepta intelektualnega premoženja in metode njegovega merjenja smo 

primerjali s poudarkom na presoji uporabnosti in izrazne vrednosti posameznih konceptov v 

vsakdanji poslovodski praksi. Na osnovi sinteze ugotovitev in spoznanj, do katerih smo prišli 

ob pregledu literature, smo oblikovali izhodišča za izvedbo lastne raziskave. 

Osnova empiričnega dela magistrske naloge je kvantitativna analiza – raziskava, katere 

osrednji namen je analizirati uporabnost metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti 

(VAIC
TM

) kot pokazatelja učinkovitosti upravljanja z intelektualnim premoženjem v 

podjetjih. 
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V raziskavo smo vključili podjetja s področja dejavnosti oskrba z elektriko, plinom in paro (D 

35), ki predstavlja strateško dejavnost slovenskega gospodarstva. Obenem je za izbrano 

področje dejavnosti mogoče izpostaviti, da zasleduje cilj Evropske unije o vzpostavitvi 

notranjega konkurenčnega energijskega trga v EU, zmanjšanju stroškov proizvodnje 

električne energije in povečanju možnosti konkurenčnejšega nastopa podjetij na globalnem 

trgu (Voršič 2011). Dejavnost oskrba z elektriko, plinom in paro (D 35) je kapitalno 

intenzivna dejavnost, njena rast bruto dodane vrednosti pa je v primerjavi s celotnim 

gospodarstvom iz leta v leto višja. Dodana vrednost je v osnovi računovodski kazalnik 

poslovne uspešnosti, ki ga vsebinsko opredeljujemo kot novonastalo vrednost podjetja v enem 

poslovnem letu. Ključni dejavnik ustvarjanja vrednosti in dolgoročne poslovne uspešnosti 

podjetja je intelektualno premoženje. Z vlaganjem vanj podjetje dosega višjo stopnjo dodane 

vrednosti, večji ugled, konkurenčno prednost, hitrejšo gospodarsko rast in razvoj (Lazuka 

2012, 9–10). Dejavnost je izbrana za namene preverjanja teoretičnih izhodišč intelektualnega 

premoženja, prispevke novih spoznanj o intelektualnem premoženju v kapitalno intenzivni 

dejavnosti in njegovem razvoju in morebitnem vplivu na ustvarjanje konkurenčnejšega trga. 

V analizi smo se osredotočili na izbrane ekonomske kategorije, na osnovi katerih smo s 

pomočjo metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC
TM

) ocenili učinkovitost 

upravljanja z intelektualnim premoženjem. Posebno pozornost smo namenili naslednjim 

ekonomskim kategorijam oz. odnosom med njimi: 

- ekonomske kategorije: stroški, odhodki, prihodki, sredstva, poslovni izid, kapital, dodana 

vrednost, 

- kazalniki donosnosti in produktivnosti. 

Podatke, pridobljene iz podatkovnih baz AJPES in GVIN, smo analizirali s pomočjo 

naslednjih metod: 

- s pomočjo opisnih statistik smo predstavili osnovne značilnosti preučevanega vzorca 

podjetij in njihovo poslovanje v opazovanem obdobju. Prav tako smo s pomočjo izbranih 

opisnih statistik predstavili gibanje intelektualnega premoženja oz. njegovih sestavin v 

obravnavanem obdobju, 

- rezultati korelacijske in regresijske analize so nam služili kot osnova za preizkušanje 

veljavnosti zastavljenih hipotez.   

1.4 Predpostavke in omejitve  

V teoretičnem delu smo se omejili le na dostopno literaturo in strokovne članke. Omejitev 

kvantitativne raziskave je lahko povezana z načinom vzorčenja in zbiranja podatkov. 

Namenski vzorec podjetij in podatke smo pridobili iz javno dostopnih računovodskih 

podatkov. Omejitev je lahko tudi, da je v raziskavo vključeno le določeno število malih, 

srednjih in velikih podjetij. Raziskavo smo omejili na preučevanje intelektualnega 

premoženja na primeru enega samega področja dejavnosti, saj bi izvedba raziskave na vseh 
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področjih dejavnosti, upoštevaje vse posebnosti posameznih področij, presegala okvire 

magistrske naloge.  

Predpostavljamo, da v današnji informacijski dobi neposredna denarna vrednost nima več 

tolikšnega pomena, kot ga je imela nekoč, in da je za uspešnost podjetij pri ustvarjanju 

vrednosti ključna povezava med učinkovitostjo uporabe vseh prvin poslovnega procesa, ki jih 

podjetje vključuje v svoje procese ustvarjanja vrednosti. Prav tako menimo, da računovodski 

podatki odražajo resnično in pošteno stanje v preučevanih podjetjih in da se pogoji poslovanja 

na področju preučevanja od začetka raziskovanja niso spremenili na način, ki bi bistveno 

vplival na rezultate raziskave oz. jih naredil neustrezne. Predvidevamo tudi, da je bil vpliv 

zunanjih dejavnikov na poslovanje posameznega podjetja podoben med vsemi proučevanimi 

podjetji, zaradi česar jih nismo eksplicitno vključevali v analizo, prav tako pa, da uporaba 

metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) ponuja zadovoljive odgovore. 
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2 INTELEKTUALNO PREMOŽENJE 

Raziskovanje intelektualnega premoženja je zelo kompleksno področje s številnimi 

raziskovalnimi izzivi. Kljub večletnemu preučevanju je vedenje o intelektualnem premoženju 

še vedno v razvoju. Vse bolj ugotavljamo, da se v podjetjih skriva intelektualno premoženje 

kot vir nevidne in neotipljive konkurenčne prednosti. Nekatera podjetja ga ne opazijo, zato 

ker mu namenijo premalo pozornosti, druga ga prezrejo, ker se ne zavedajo njegovega 

pomena in tretja se ga preprosto bojijo, ker ga ne znajo upravljati. 

2.1 Pojem intelektualnega premoženja  

Številni strokovnjaki vse bolj opozarjajo na pomembne razlike med knjigovodsko vrednostjo 

nekaterih podjetij in njihovo tržno vrednostjo, ki naj bi v povprečju dosegale razmerje 1 : 2,5, 

v propulzivnih dejavnostih, kot so zavarovalništvo, računalništvo, farmacija, 

telekomunikacije, filmska industrija in svetovalne storitve, pa celo do 1 : 10 (Milost 2013, 

823). Podjetja ustvarjajo vrednost z upravljanjem svojega premoženja. Velik del nove 

vrednosti in neotipljivega dela premoženja podjetij predstavlja intelektualno premoženje, ki 

mu zato namenjamo vse več pozornosti (Možina 2006, 4). Intelektualno premoženje 

opredeljujemo kot seštevek premoženja v ljudeh, povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti. Vlaganje v ljudi, njihovo usposabljanje in njihovo pripravo za pridobivanje 

informacij in znanja je po mnenju številnih raziskovalcev najbolj donosna naložba za vsako 

podjetje (Koplyay idr. 2014, 8). V najširšem pomenu gre pri tem za premoženje v ljudeh, ki 

zajema strokovno usposobljenost, znanje, izkušnje in spretnosti ter sposobnost produkcije 

ekonomsko-socialnih dobrin, tako za obstoječe kot za prihodnje generacije. Vlaganje v 

intelektualno premoženje prispeva k visoki konkurenčni prednosti podjetja. Pri tem je glavno 

sredstvo ustvarjanja intelektualnega premoženja izobraževanje zaposlenih (Ș tefănescu-

Mihăilă 2015, 2961). Pri izobraževanju zaposlenih so pomembne zmožnosti zaposlenih, ki 

predstavljajo posameznikovo sposobnost pridobivanja znanja in so odvisne od različnih 

tehnologij njegovega posredovanja. Intelektualno premoženje je potencial, ki ni zajet v 

računovodskih izkazih in predstavlja najpomembnejši vir konkurenčne prednosti. Harrison in 

Sullivan (2000, 34) ga opredeljujeta kot znanje, ki se lahko preoblikuje v dobiček. Lev (2001, 

5) ga definira kot terjatve do prihodnjih koristi, ki niso fizične ali denarne narave. Rastogi 

(2003, 228) pa ga razume kot sposobnost ustvarjanja vrednosti s pomočjo znanja kot 

najpomembnejšega sredstva. Različne teoretične koncepte, kot so premoženje v ljudeh, 

upravljanje s človeškimi viri, strateški menedžment znanja in virov, menedžment kompetenc, 

poslovna uspešnost, temeljne zmožnosti in neopredmetena sredstva, povezujemo s pojmom 

intelektualno premoženje (Guthrie, Ricceri in Dumay 2012, 68). Intelektualno premoženje je 

veliko več kot le menedžment znanja, menedžment kompetenc ali poslovna odličnost, prav 

tako je več kot sistem uravnoteženih kazalnikov ali dobro ime podjetja in je več kot podobni 

sodobni koncepti skupaj, ki podpirajo paradigmo intelektualnega premoženja in s katerimi se 
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intelektualno premoženje sicer tudi odlično dopolnjuje, vendar pa jih presega (Edvisson 

2002). Obstaja toliko različnih definicij intelektualnega premoženja, kolikor je avtorjev, ki so 

to temo preučevali iz teoretičnega ali praktičnega vidika. Vsem pa je znano, da intelektualno 

premoženje vključuje veliko več kot katerikoli izraz, ki ga ponujata literatura in praksa s 

področja intelektualnega premoženja (Roos idr. 2000). 

O definiciji intelektualnega premoženja, tako v domači kot tuji literaturi, še vedno nismo 

dosegli soglasja. Pogosto se različni pojmi, ki označujejo intelektualno premoženje podjetja in 

njegove sestavine, uporabljajo sinonimno in se nanašajo na iste pojave, pomembne razlike pa 

se pojavljajo zlasti v različnih pristopih njegovega merjenja. V nekaterih primerih slovenski 

avtorji govorijo o sestavinah intelektualnega premoženja za katere uporabljajo skupen pojem 

intelektualni kapital (Mihalič 2009), ali o prepoznavanju sestavin intelektualnega premoženja, 

pri čemer uporabljajo pojem intelektualne zmožnosti (Korošec 2004). Slovenski Pojmovnik 

računovodstva, financ in revizije (Turk 2007) uporablja pojem intelektualno premoženje 

(angl. Intellectual Capital). Omenjeni pojem se v domači literaturi pogosto pojavlja pod 

imenom intelektualni kapital. Pri uporabi pojma moramo upoštevati dejstvo, da intelektualno 

premoženje opredeljuje nevidna sredstva podjetij, medtem ko pojem kapital opredeljujemo, 

kot vir financiranja in obveznost podjetja do lastnikov. Definicija intelektualnega premoženja, 

iz katere izhajamo v magistrski nalogi, opredeljuje intelektualno premoženje kot seštevek 

premoženja v ljudeh, povezavah podjetja in njegovi organiziranosti. Pri tem sestavina 

premoženje v ljudeh obsega znanje in izkušnje, sposobnosti, veščine in strokovno znanje ljudi 

v podjetju, premoženje v povezavah zajema povezave zunaj podjetij, premoženje v 

organiziranosti pa opredeljuje zmožnosti podjetja z nalogo zadovoljiti tržne zahteve in znanje, 

ki je v ustroju, procesih in kulturi podjetja. Na tej osnovi uporabljamo pojme, ki govorijo o 

intelektualnem premoženju in jih na osnovi izhodiščne definicije intelektualnega premoženja 

smiselno prevajamo in povzemamo iz različnih virov. 

Poznamo različne definicije intelektualnega premoženja. Martín de Castro idr. (2011, 694–

622) tako navajajo pojmovanja intelektualnega premoženja 19 avtorjev od leta 1969 do 2009.  

Intelektualno premoženje je: 

-  razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetja (Galbraith 1969, v Martín de         

Castro idr. 2011, 651), 

-  razlika med tržno vrednostjo podjetja in nadomestitveno vrednostjo sredstev (Bontis 

1996, v Martín de Castro idr. 2011, 650), 

-  kombinacija tržnih sredstev, kadrovskih sredstev, sredstev intelektualne lastnine in 

infrastrukturnih sredstev (Brooking 1996, v Martín de Castro idr. 2011, 650), 

-  razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetja (Sveiby 1997, Edvinsson in 

Malone 1997, v Martín de Castro idr. 2011, 651), 

-  vedenje, informacije, intelektualna lastnina in strokovno znanje, s katerimi lahko 

ustvarimo premoženje (Stewart 1997b, v Martín de Castro idr. 2011, 652), 
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-  znanje in sposobnost vedenja kolektiva (Nahapiet in Ghoshal 1998, v Martín de Castro 

idr. 2011, 651), 

-  vsi nematerialni viri, ki jih lahko štejemo kot sredstva in jih lahko pridobivamo, 

združujemo, preoblikujemo in izkoriščamo ter jim lahko definiramo vrednost (Granstrand 

1999, v Martín de Castro idr. 2011, 652), 

-  intelektualna sredstva, sredstva znanja, skupna zaloga na znanju temelječega premoženja 

v lasti podjetja (Dzinkowski 2000, v Martín de Castro idr. 2011, 653), 

-  znanje, kompetence in intelektualna lastnina, hkrati pa tudi druga neopredmetena 

sredstva, kot so znamke, ugled in odnosi s strankami (Teece 2000, v Martín de Castro idr. 

2011, 653), 

-  zaloga vedenja, ki obstaja v podjetju na določeni točki v času (Bontis, Crossan in Hulland 

2002, v Martín de Castro idr. 2011, 652), 

-  vsota vsega vedenja, ki ga podjetje uporablja za pridobivanje konkurenčne prednosti 

(Reed, Lubatkin in Srinivasan 2006, v Martín de Castro idr. 2011, 653), 

-  vsi nedenarni in nefizični viri, ki so v celoti ali deloma pod nadzorom podjetja in 

prispevajo k ustvarjanju njegove vrednosti (Roos idr. 2007, v Martín de Castro idr. 2011, 

653), 

-  skupek neotipljivih sredstev in zmožnosti, ki jih podjetje poseduje ali obvladuje (Alama 

2008, v Martín de Castro idr. 2011, 652), 

-  sredstva znanja, ki jih je mogoče pretvoriti v vrednost, pri čemer gre za ustvarjanje in 

podporo povezljivosti med sklopi strokovnega znanja, izkušenj in kompetenc znotraj in 

zunaj podjetja (Cabrita in Bontis 2008, v Martín de Castro idr. 2011, 653), 

-  z znanjem povezana neopredmetena sredstva, ki so vgrajena v podjetje (Chang, Chen in 

Ali 2008, v Martín de Castro idr. 2011, 654), 

-  vsota zmogljivosti, znanja, kulture, strategije, procesov, intelektualne lastnine in 

relacijskih mrež podjetja, ki ustvarjajo vrednost ali konkurenčno prednost in pomagajo 

podjetju dosegati cilje (Hsu in Fang 2009, v Martín de Castro idr. 2011, 653). 

Enotne definicije intelektualnega premoženja torej ni mogoče podati in ob tem je treba 

izpostaviti dejstvo, da je nemogoče govoriti o pravilnih in nepravilnih definicijah, saj je vsaka 

definicija lahko pravilna, če služi svojemu namenu. Potrebe podjetij so različne, zato je lahko 

ista definicija intelektualnega premoženja za določeno podjetje primerna, za drugo pa ne. 

Sitar in Aleksić (2014, 39) podajata široko definicijo intelektualnega premoženja, ki pravi, da 

je intelektualno premoženje znanje podjetja v vseh oblikah, ki ga podjetje uporablja pri 

svojem delovanju in ki skozi izdelke in storitve podjetju viša vrednost. Z dvigovanjem dodane 

vrednosti podjetja se viša tudi njegova tržna vrednost, ki mu zagotavlja donosnost tudi v 

prihodnosti. 

Po klasični teoriji ločimo pozitivno in negativno definicijo intelektualnega premoženja  (Roos 

idr. 2000, 19). Pozitivna definicija intelektualno premoženje podjetja opredeljuje kot vsoto 

znanj njenih članov in uporabe tega znanja, ki se kaže v materializirani obliki, kot so zaščitni 
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znaki, blagovne znamke in procesi podjetja. Po negativni definiciji pa je intelektualno 

premoženje vse, kar ustvarja vrednost in je neotipljivo. V tem primeru med intelektualno 

premoženje prištevamo neopredmetena sredstva podjetja, kot so ljudje s svojim znanjem in 

sposobnostmi, kultura podjetja, odnosi z uporabniki, novi načini pridobivanja znanja in na 

splošno vse, kar v podjetju povečuje intelektualno premoženje, da bi se to uporabilo za 

ustvarjanje dodane vrednosti. Torej, negativna definicija intelektualnega premoženja 

opredeljuje intelektualno premoženje kot karkoli, kar ustvarja vrednost in je neopredmetena – 

skrita vrednost podjetja. 

Čeprav si sodobna literatura glede definicije intelektualnega premoženja ni enotna, je vsem 

skupno, da med sestavine intelektualnega premoženja prištevajo premoženje v ljudeh. 

Intelektualno premoženje podjetja je namreč glede na premoženje v ljudeh bistveno širši 

koncept, saj ne vključuje zgolj obstoječega potenciala premoženja v ljudeh, ampak upošteva 

tudi vse premoženje, ki je rezultat kreativnega dela premoženja v ljudeh v preteklosti. 

Razlikovanje je vsebinsko utemeljeno z dejstvom, da ekonomski dosežek določenega podjetja 

v danem trenutku ni odvisen le od aktualnega potenciala premoženja v ljudeh, ampak tudi od 

rezultatov iz preteklosti (Novak in Spaija 2008, 156–157). 

Stična točka večine definicij intelektualnega premoženja je tudi njegova neopredmetenost in 

neevidentiranost v računovodskih izkazih, čeprav gre za vire, ki bistveno vplivajo na 

ustvarjanje vrednosti podjetja (Mihalič 2009, 29). Tudi Johan in Göran Roos, Edvinsson Leif 

in Nicola Carlo Dragonetti (Ross idr. 2000, 16) izpostavljajo, da intelektualno premoženje ni 

izkazano v računovodskih izkazih podjetij in tako ostaja neotipljivo in nevidno. Intelektualno 

premoženje kot tako skriva vse nevidne in neotipljive dejavnike poslovanja podjetja, ki 

prispevajo k njegovi poslovni uspešnosti, vendar v računovodskih izkazih za zunanje 

poslovno poročanje niso zavedeni. Glavna težava je, da vodstvo podjetja intelektualno 

premoženje zapostavlja. Na problem prezrtih vrednosti in potencialov intelektualnega 

premoženja opozarja tudi Možina (2006, 129) in to prav tako pogojuje z izločanjem teh 

elementov iz računovodskih izkazov. 

2.2 Razvoj koncepta intelektualnega premoženja 

Kot je razvidno iz številnih definicij intelektualnega premoženja, je področje njegovega 

raziskovanja zelo bogato in raznoliko, zaradi prepletanja različnih pojmov in pojavov pa je 

tudi zelo zahtevno. Težko opredelimo tudi njegove začetke, čeprav nekateri avtorji navajajo 

različne mejnike, kot je prva uporaba izraza intelektualno premoženje (angl. Intellectual 

Capital) leta 1958, drugi pa opozarjajo, da je intelektualno premoženje bilo že od nekdaj 

prisotno v vsakem podjetju, le da smo ga imenovali drugače (Mihalič 2009, 20). Kot izjemno 

pomembni objavi večina raziskovalcev navaja članka Thomasa A. Stewarta z naslovom Brain 

power (Stewart 1991, 44–60 in Stewart 1997a, 64–69), ki naj bi bila ključna za razvoj 

upravljanja intelektualnega premoženja, njun avtor pa naj bi bil pionir in inovator na tem 
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področju, a začetke lahko iščemo veliko prej. Že ob koncu prve polovice 19. stoletja je 

denimo John Stuart Mill (1848) izpostavil pomembnost neotipljivih sredstev in njihov pomen 

za poslovanje podjetja, v drugi polovici 19. stoletja pa lahko omenimo še številne druge 

pomembne avtorje, kot so Hiroyuki Itami, David Teece, Brian Hall, Karl Erik Sveiby, Hubert 

St. Onge, Patrick Sullivan, Thomas Stewart, Gordon Petrash, Leif Edvinsson in Baruch Lev 

(Sullivan 2000, 238). 

Sullivan (2000) govori o treh bistveno različnih izvorih oz. šolah, ki so vsaka na svoj način 

prispevale k razvoju teorije intelektualnega premoženja, ki danes predstavlja široko področje 

upravljanja z intelektualnim premoženjem in njegovega raziskovanja. Prva šola se je 

oblikovala na Japonskem z Itamijevimi (1980) študijami učinkov nevidnih sredstev na 

upravljanje z japonskimi korporacijami. Glavni predstavniki japonske šole preučevanja 

upravljanja z znanjem so Hiroyuki Itami, Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi in Shigehisa 

Tsuchiya, ki so preučevali učinek skritega premoženja na primeru japonskih korporacij v 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja in opozorili na pomembnost nematerialnega premoženja 

za sodobna podjetja. Trdili so, da znanja ne more ustvariti podjetje, ampak samo posamezniki, 

ki v njem delajo (Peršak 2011a, 3). V drugo šolo, ki je pomembna za nastanek intelektualnega 

premoženja, spadajo dela ekonomskih teoretikov, kot so Penrose, Rumelt, Wemerfelt in drugi 

pod okriljem Teeca. V drugi šoli so ekonomisti razvijali nov pogled in teorijo, ki izpostavlja 

pomen učinkovitosti izrabe virov in izdali pomemben prispevek o tehnologiji komercializacije 

(Teece 1986, 285–305). Začetki tretje šole segajo v leto 1776 z znanim delom Adama Smitha. 

Ključni korak šole v novejšem času je razvoj koncepta intelektualnega premoženja s stališča 

premoženja v ljudeh. Govorimo o švedski šoli in njenemu ustanovitelju Karlu Eriku Sveibyju 

(1988), ki se je osredotočal na sestavino premoženja v ljudeh v intelektualnem premoženju in 

pri tem podal bogat in poglobljen vpogled v potencial za vrednotenje podjetij, ki temeljijo na 

pristojnostih in znanju zaposlenih. Premoženje v ljudeh je definiral kot sestavino 

intelektualnega premoženja in tako povezal dotedanja raziskovanja premoženja v ljudeh z 

novim konceptom intelektualnega premoženja. 

Sveiby je bil začetnik švedske šole in prvi, ki je prepoznal potrebo po merjenju premoženja v 

ljudeh, s čimer je pomembno vplival na razvoj koncepta intelektualnega premoženja. 

Zagovarjal je računovodsko spremljanje nematerialnega premoženja in predlagal merjenje 

premoženja v znanju, ki ga je delil na tri sestavine: individualno premoženje, premoženje v 

organiziranosti in potrošniško premoženje. Njegov koncept je sprejelo veliko švedskih 

podjetij, združenje storitvenih dejavnosti Swedish Council of Service Industries pa ga je leta 

1993 priporočilo kot standard za izdelavo letnih poročil. Sveibyjevo delo je k raziskovanju 

skritih vrednosti in neotipljivih sredstev spodbudilo številne druge ekonomiste, med katerimi 

je enega najpomembnejših korakov prispeval Leif Edvinsson. Nematerialno premoženje 

podjetij je poimenoval kot intelektualno premoženje in ga definiral kot ključni dejavnik 

poslovne uspešnosti podjetij, ki kot osnovno delovno sredstvo uporabljajo znanje. Leta 1991 

je postal prvi direktor za intelektualno premoženje na svetu v švedski zavarovalnici Skandia 
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AFS. Na osnovi Sveibyeve zasnove merjenja neotipljivega premoženja je leta 1995 razvil 

metodo upravljanja z individualnim premoženjem, od takrat pa podjetje Skandia in številna 

druga podjetja po svetu v svojih letnih poročilih objavljajo še poseben dodatek, ki opredeljuje 

stanje intelektualnega premoženja v podjetju in načine, na katere je ta skrita vrednost podjetja 

izkoriščena za ustvarjanje dodane vrednosti (Peršak 2011a, 9). 

Peršak (2011a, 3) v svojem delu Razvoj in spoznanja teorije človeškega kapitala ponovno 

izpostavlja oba izvora teorije intelektualnega premoženja, in sicer na eni strani dela 

ekonomskih teoretikov Penrose, Rubina, Rumelta, Wernerfelta, Treesa in drugih, ki so v 

petdesetih letih 20. stoletja razvijali nov pogled in teorijo, ki izpostavlja pomen teorije 

»učinkovitosti izrabe premoženja«, na drugi strani pa pomen teorije »premoženja v ljudeh« 

Scotta R. Sweetlanda. Prva od teh dveh teorij poudarja, da se podjetja razlikujejo po 

specifikah v premoženju, s katerimi razpolagajo. Ker je to premoženje vsaj na kratki rok 

fiksno, morajo podjetja poslovati s tistim premoženjem, katerega imajo na razpolago, zato se 

teorija ukvarja zlasti s strategijami za učinkovito izrabo obstoječega premoženja podjetij. Ker 

so nekatere sestavine premoženja nematerialne, torej intelektualne, postajajo veščine 

pridobivanja in upravljanja z znanjem in organizacijsko učenje glavne strateške naloge 

podjetij. Nova perspektiva se je tako osredotočala na strategije za izkoriščanje obstoječega 

premoženja podjetij, ki je specifično za vsako podjetje, Sweetland je svojo teorijo premoženja 

v ljudeh predstavil v članku Human Capital Theory: Foundations of a Field of Inquiry iz leta 

1996, v katerem trdi, da se je preučevanje premoženja v ljudeh začelo leta 1776 z znanim 

delom Adama Smitha in zaključilo v šestdesetih letih 20. stoletja, ko so se oblikovale 

teoretične in empirične podlage tega področja. Največje zasluge imata po njegovem mnenju 

Gary Becker in njegova monografija Human Capital, v kateri definira dejavnosti, ki 

povečujejo poslovne zmožnosti z razvijanjem najdragocenejšega vira podjetja – premoženje v 

ljudeh. Delo prvih avtorjev, ki so se ukvarjali z nevidnimi sredstvi in premoženjem v ljudeh, 

je tako prinašalo velik potencial za prispevek k poslovnim strategijam podjetja (Sullivan 

2000, 239–240). 

Odkar ugotavljamo, kako pomembna so neotipljiva sredstva v razmerju do prvin poslovnega 

procesa s poudarkom na opredmetenih sredstvih, skušamo odgovoriti tudi na vprašanje, kaj so 

vzroki za velike razlike med knjigovodsko in tržno vrednostjo podjetij. S tem v zvezi Mihalič 

(2009, 21) izpostavlja dve temeljni usmeritvi, od katerih je prva usmerjena k računovodskim 

izhodiščem in analizam, druga pa se osredotoča zlasti na večjo uspešnost upravljanja rasti in 

poslovnih procesov podjetij. Na osnovi obeh smeri sta se razvili tudi dve šoli intelektualnega 

premoženja, in sicer strateška šola in šola merjenja (Možina 2006, 129). Strateška šola 

obravnava ustvarjanje in uporabo znanja, ustvarjanje vrednosti in razmerje med znanjem in 

uspehom, medtem ko se šola merjenja posveča potrebi po razvijanju novih informacijskih 

sistemov, s katerimi si prizadeva poleg računovodskih kazalnikov meriti tudi druge kazalnike. 
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2.3 Sestavine intelektualnega premoženja 

Kot velja za intelektualno premoženje, tudi sestavine intelektualnega premoženja 

opredeljujejo avtorji različno. Z definicijo sestavin intelektualnega premoženja pridemo do 

jasnejše slike, kaj intelektualno premoženje je in kje ga najdemo v podjetju. 

Eno prvih analiz sestavin intelektualnega premoženja je opravil Sveiby (1989, v Peršak, 2011, 

5), ki je v računovodskih izkazih podjetja predvidel naslednje sestavine intelektualnega 

premoženja: 

- notranje premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti oz. organizacijo, 

baze podatkov, procese in rutino, ki podpirajo poslovne operacije in zaposlene,  

- zunanje premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti, ki vključuje vse 

zunanje odnose in mreže, ki podpirajo poslovne operacije,  

- premoženje v ljudeh, ki zajema individualne izkušnje, znanje, sposobnost, strokovnost in 

ideje.  

Luthy (1998, 1) govori o treh oblikah sestavin intelektualnega premoženja. To so: 

- premoženje v ljudeh (angl. Human Capital), ki ga predstavljajo zaposleni s svojimi 

zmožnostmi, vedenjem, znanjem, spretnostmi, veščinami, sposobnostmi, izkušnjami in 

čustvi,  

- premoženje v organiziranosti podjetja (angl. Structural Capital), ki je materializirano in 

predstavlja infrastrukturo premoženja v ljudeh, in  

- premoženje v povezavah podjetja (angl. Customer Capital, Relational Capital), ki ga 

sestavljajo odnosi s kupci, dobavitelji in partnerji.  
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Sestavine intelektualnega premoženja po Luthyju in Sveibyju prikazuje slika 1. 

 

Slika 1: Sestavine intelektualnega premoženja, Luthy in Sveiby 

Vir: Luthy 1998; Sveiby 1989. 

Roos idr. (2000, 21–37) kot sestavine intelektualnega premoženja navajajo premoženje v 

ljudeh in premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti, ki ga delijo na: 

- odnose,  

- organizacijo, 

- obnavljanje in razvoj.  

Kaplan in Norton (2008, 343) intelektualno premoženje delita na tri sestavine, in sicer: 

- premoženje v učenju in rasti,  

- premoženje v notranjih procesih, 

- premoženje v odnosih do kupcev. 

Sestavine intelektualnega premoženja po Kaplanu in Nortonu ter Rossu in sodelavcih 

predstavlja slika 2.  
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Slika 2: Sestavine intelektualnega premoženja, Kaplan in Norton ter Roos in sodelavci 

Vir: Kaplan in Norton 2008; Ross idr. 2000. 

Nerdurm in Erikson (2001, 127–135) intelektualno premoženje delita na dve sestavini, in 

sicer: 

- premoženja v ljudeh in  

- premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti. 

Mouritsen idr. (2001, 359–383, v Novak in Spaija 2008, 157) pa govorijo o tridelni sestavi 

intelektualnega premoženja podjetja, kjer je intelektualno premoženje sestavljeno iz   

premoženja v ljudeh, premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti in  

premoženjem z vzpostavljeno mrežo odjemalcev (angl. Costumer Capital). 

Sestavine intelektualnega premoženja po Nerdurmu in Eriksonu ter Mouritsenu idr. 

predstavlja slika 3.  

 



 

16 

 

Slika 3: Sestavine intelektualnega premoženja, Nerdum in Erikson ter Mouritsen idr. 

Vir: Nerdurm in Erikson 2001; Mouritsen idr. 2001. 

Iz različnih opredelitev organiziranosti in sestavin intelektualnega premoženja je razvidno, da 

je med avtorji najmanj razlik pri vključevanju sestavine premoženja v ljudeh in znanja, 

medtem ko se pojavljajo razlike pri obravnavi premoženja v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti in drugih izluščenih vsebinah, kot so premoženje v relacijah, premoženje v 

organiziranosti, premoženje v mreži odjemalcev, premoženje v obnavljanju in razvoju ipd. 

Najpogostejša delitev intelektualnega premoženja je po ugotovitvah Možine in Kovača (2006, 

16) na tri sestavine, in sicer na premoženje v ljudeh, premoženje v organiziranosti in 

premoženje v povezavah podjetja oz. premoženje v relacijah podjetja. Premoženje v ljudeh pri 

tem zajema osebno znanje, sposobnosti, spretnosti, inovacijske sposobnosti, iznajdljivost, 

vrednote, kulturo in filozofijo zaposlenih, njihovo motivacijo in zadovoljstvo. V skupino 

premoženja v organiziranosti podjetja spadajo podatki o organiziranosti procesov in 

prelivanje inovacij v zaščitene pravice in industrijsko lastnino. Premoženje v povezavah oz. 

premoženje v relacijah pa zajema odnose s kupci, dobavitelji, investitorji, potrošniki in 

strateškimi partnerji. Peršak (2011a, 8) kot najbolj znano delitev intelektualnega premoženja 

navaja Edvinssonovo, ki intelektualno premoženje obravnava kot skupek premoženja v 

ljudeh, organiziranosti podjetja in potrošniškega premoženja, interakcija katerih ustvarja novo 

vrednost za podjetje. Med najpogosteje uporabljenim pri razlaganju in opredeljevanju naj bi 

bila tudi metoda Skandia Navigator (Kamnik Zebec, Žečević in Zelenika 2007, 87), ki 

intelektualno premoženje opredeljuje kot produkt premoženja v ljudeh in premoženja v 

povezavah podjetja in njegovi organiziranosti.  

Kot je razvidno iz predstavljenih definicij sestavin intelektualnega premoženja, je vsem 

skupno premoženje v ljudeh. Razlog za takšno delitev najdemo v tem, da je s premoženjem v 
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ljudeh potrebno upravljati popolnoma drugače kot s premoženjem v povezavah podjetja in 

njegovi organiziranosti. Bistvena razlika med premoženjem v ljudeh in premoženjem v 

povezavah podjetja in njegovi organiziranosti je, da premoženje v ljudeh ne pripada podjetju, 

temveč je posledica posameznikovih izkušenj in znanj, medtem ko je premoženje v 

povezavah podjetja in njegovi organiziranosti tisto, kar je ustvarilo podjetje v toku svojega 

razvoja in nad čimer ima podjetje lastninsko pravico (Joia 2000, 70–71). Slika 4 prikazuje 

sestavine intelektualnega premoženja in njihovo medsebojno povezanost ter njihovo 

povezanost s tržno vrednostjo podjetja. 

 

Slika 4: Metoda tržne vrednosti podjetja, Skandia Navigator 

Vir: De Beer in Barners 2013. 
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Sestavine intelektualnega premoženja so za vsako podjetje specifične in je tako od vsakega 

podjetja posebej odvisno, katera sestava sestavin intelektualnega premoženja in katera 

definicija intelektualnega premoženja sta zanj najustreznejši (Bontis idr. 1999, 391). Kljub 

različnim opredelitvam intelektualnega premoženja se večina raziskovalcev strinja, da je 

intelektualno premoženje ključni vir primerjalnih prednosti podjetja in da so težave 

računovodstev v izkazih poslovanja evidentirati in izkazati intelektualno premoženje najbrž 

eden pomembnejših razlogov, da se tržne vrednosti podjetij pogosto močno razlikujejo od 

njihove knjigovodske vrednosti (Zerenler in Gozlu 2008). Razlika med tržno in knjigovodsko 

vrednostjo podjetij je tudi eden ključnih razlogov za pospešen razvoj različnih metod merjenja 

intelektualnega premoženja v zadnjih dveh desetletjih. 

2.4 Kritični pogled na intelektualno premoženje 

Kljub sprejetosti koncepta intelektualnega premoženja številni kritiki opozarjajo na 

pomanjkljivosti samega pojma, njegovega merjenja in vprašanje njegove nepristranskosti in  

verodostojnosti. Serenko in Bontis (2013, 476) v svojem prispevku raziskujeta samo stanje 

intelektualnega premoženja kot akademske discipline in njenega vpliva na uporabo koncepta 

intelektualnega premoženja v praksi, tako da analizirata najbolj vplivne članke, objavljene v 

reviji Journal of Intellectual Capital. Kot rezultat raziskave podajata šest glavnih kritik 

koncepta intelektualnega premoženja: 

-  intelektualno premoženja se uspešno širi zunaj angleško govorečega območja v druge 

jezike, vendar pri njegovem razvoju se ne vključuje in upošteva raziskovalnih dosežkov 

in ugotovitev, ki so objavljeni v drugih jezikih. S tem se ga pomembno omejuje, saj ima  

intelektualno premoženje v praksi različne manifestacije v različnih sistemih, ki se lahko 

bistveno razlikujejo od družbenih, ekonomskih in računovodskih sistemov angleško 

govorečega okolja. 

-  intelektualno premoženje ima visoko stopnjo samocitiranja in kaže na veliko mero 

samozadostnosti in manjšo vrednost na širšem ekonomskem področju. Raziskovalci, ki 

delujejo na področju intelektualnega premoženja, so ustvarili relativno zaprt krog, zaradi 

česar daje intelektualnemu premoženju videz, da je sam sebi namen. Raziskovalci redko 

posegajo po teoretičnih opredelitvah in ugotovitvah zunaj samega področja 

intelektualnega premoženja, prav tako pa se teorije in predpostavke intelektualnega 

premoženje le redko vključujejo v obravnavo na drugih področjih. Pregled citiranosti in 

referiranja kaže tudi na to, da se avtorji pogosto sklicujejo sami nase, kar postavlja pod 

vprašaj objektivnost in kredibilnost ugotovitev. 

-  Serenko in Bontis (2013, 482) ugotavljata tudi, da intelektualno premoženje za razvoj 

svojih teoretičnih temeljev v veliki meri uporablja monografske vire namesto preglednih 

in raziskovalnih znanstvenih člankov, objavljenih v recenziranih serijskih publikacijah. 

Takšna praksa seje dvom o strokovnosti in znanstvenosti takih objav, zlasti pa ugotovitev, 

dognanj in teorij, izpeljanih iz njih. 



 

19 

-  Pozitivna kritika tako intelektualnega premoženja kot tudi znanstvene in raziskovalne 

prakse se navezuje na uspešen prenos eksperimentalnega vedenja v akademsko sfero. 

Področje intelektualnega premoženja je tako eno redkih, ki pri svojem teoretičnem razvoju 

v veliki meri izhaja iz dogajanja v realnem okolju in praksi. 

-  Čeprav se intelektualno premoženje v veliki meri naslanja neposredno na realno okolje in 

prakso, ima na drugi strani intelektualno premoženje razmeroma majhen vpliv na 

delovanje v praksi. Smer pretočnosti med teorijo in prakso je torej do neke mere 

enosmerna, s čimer se zastavlja praktična vrednost teoretičnih spoznanj in teorij ter 

posledično discipline same. 

-  Serenko in Bontis (2013, 492) na osnovi ugotovitev zaključujeta, da je intelektualno 

premoženje na stopnji razvoja, a napreduje v smeri pomembnega področja raziskovanja. 

Kritični pregled raziskav na področju intelektualnega premoženja opravljata tudi Dumay in 

Garanina (2013, 10), pri čemer se avtorja osredotočata na raziskovalne metode in kritično 

analizo svoje aplikacije. Analizo opravljata na osnovi člankov, objavljenih v specialističnih 

serijskih publikacijah s področja intelektualnega premoženja, in pomembnih splošnih 

računovodskih publikacijah med 2000 in 2011. Dumay in Garanina (2013) ugotavljata, da na 

področju intelektualnega premoženja sicer obstaja pomemben porast raziskav intelektualnega 

premoženja, ki pa nimajo večje pojasnjevalne moči in da veliko avtorjev ostaja ujetih na 

stopnji njegovega ocenjevanja. Kritika je usmerjena tudi v premočno odvisnost raziskovalne 

prakse od računovodske, ki preprečuje razumevanje in uvid resničnega potenciala 

intelektualnega premoženja. Raziskovalno področje bi moralo tako ustvariti bolj intenzivne in 

konstantne pogoje za razvoj novih pristopov k intelektualnemu premoženju, ki bi omogočili 

razvoj teorije in prakse intelektualnega premoženja in upravljanje z njim v praksi. 

Dumay (2009, 190) intelektualno premoženje kritično presoja tudi v nekoliko starejšem 

prispevku, v katerem se prav tako osredotoča na merjenje intelektualnega premoženja z 

namenom bolje razumeti njegovo ustvarjanje in vpliv na ustvarjanje vrednosti podjetja. Avtor 

meni, da se na področju intelektualnega premoženja preveč ukvarjamo z vprašanji, kaj 

intelektualno premoženje je, in premalo z vprašanji, kako je sestavljeno in kako ga 

ustvarjamo. Študija temelji na primeru velike avstralske finančne institucije in na merjenju in 

raziskovanju intelektualnega premoženja v praksi, rezultati pa kažejo, da poskusi, kako 

obstoječe metode merjenja intelektualnega premoženja, pri razumevanju procesa nastajanja 

vrednosti ne dajejo zadovoljivih rezultatov. Po avtorjevem mnenju se preveč posvečamo tudi 

temu, kako intelektualno premoženje meriti, premalo pa temu, kako ga ustvariti. Obstoječe 

metode merjenja intelektualnega premoženja v veliki meri temeljijo na računovodskih 

teoretičnih izhodiščih in metodah, ki niso primerne za zajemanje tovrstnih podatkov, zaradi 

česar bi bilo nujno razviti nove in bolj primerne metode, ki so pogojene z bolj poglobljenim 

razumevanjem intelektualnega premoženja. Potreba je po razvijanju metod merjenja 

intelektualnega premoženja s katerimi bi lahko ugotovili pravo vrednost premoženja podjetij.  
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Tudi Chaharbaghi in Cripps (2006, 29) opozarjata na problematiko uporabe predpostavke, da 

lahko upravljamo le tisto, kar lahko merimo. Tako prepričanje intelektualnemu premoženju v 

veliki meri odvzema pomen in razvrednoti njegovo neopredmeteno naravo. Z merjenjem  

intelektualno premoženje reduciramo na izračunljivo število, ki nam sporoča, ali intelektualno 

premoženje podjetja raste ali pada. Pri tem je vprašljiva objektivnost njegovih meril in  

resnične vrednosti intelektualnega premoženja v podjetju. Avtorja kot vprašljivo ocenjujeta 

tudi besedno zvezo, ki združuje intelekt in premoženje, zaradi česar samodejno in mogoče 

neutemeljeno vodi v legitimacijo merjenja nemerljivega, torej intelekta. Smernice takšnega 

koncepta lahko namreč vodijo v napačno predstavo, da je mogoče z znanjem in sredstvi, ki 

ustvarjajo znanja, upravljati na enak način kot s fizičnimi sredstvi, pa vendar ni tako 

(Chaharbaghi in Cripps 2006, 31). 

Številni avtorji so v zvezi z intelektualnim premoženjem zaskrbljeni tudi zaradi pomanjkanja 

teorije, ki bi zajela intelektualno premoženje kot celoto in ga natančno opredelila. Na drugi 

strani pa denimo Mølbjerg Jørgensen (2006) meni, da ravno poskusi vzpostavljanja natančne 

in enotne definicije intelektualnega premoženja kažejo na nerazumevanje njegove 

kompleksnosti, saj gre za človeški konstrukt, ki ga ni mogoče razumeti, definirati in 

obravnavati neodvisno od njegove vsebine oz. se ne more razumeti neodvisno od ljudi, 

njihove kulture in preteklih izkušenj. V svoji kritiki vzpostavitve enotne definicije 

intelektualnega premoženja izpostavlja njegovo kompleksnost in njegovo moč. Pravi, da 

intelektualno premoženje ne črpa legitimnosti iz sposobnosti, da pojasnjuje realnost, ampak 

da jo spreminja. Pri tem se intelektualno premožene lahko uporablja kot sredstvo 

manipulacije, racionalizacije praks podjetij ali kot aktivni element v boju za moč. Tako avtor 

pod vprašaj postavlja tudi možnost, da z nadzorom, merjenjem in upravljanjem vplivamo na 

znanje in intelektualno premoženje podjetja. 

Da je v osnovi intelektualno premoženje precej subjektivno, ki ga zelo verjetno ne bo mogoče 

resnično objektivizirati, opozarja tudi Andriessen (2006, 93), ki z jezikovno analizo vodilnih 

monografij s področja upravljanja z znanjem ugotavlja, da 95 % vseh trditev o intelektualnem 

premoženju temelji na njegovih subjektivnih opredelitvah. Na temelju teh ugotovitev se 

moramo zavedati, da imajo subjektivne opredelitve intelektualnega premoženja svoje 

omejitve in da iz njih težko izpeljemo metode merjenja, morda kvečjemu metode ocenjevanja. 

Ravno zaradi njegove subjektivnosti in različnih načinov opredeljivosti ter njegove 

neotipljivosti lahko tudi sklepamo, da se že od samega začetka obravnave intelektualnega 

premoženja pojavljajo težave z enotnimi definicijami, ki predstavljajo temelj večine težav in 

kritik intelektualnega premoženja. 

O' Donnell, Henriksen in Voelpel (2006) menijo, da se moramo sprijazniti z dejstvom, da ne 

vemo in morda ne bomo nikoli v celoti razumeli, kaj se dogaja z intelektualnim premoženjem 

v podjetjih, v katerih je ključni dejavnik ustvarjanja vrednosti znanje. Morda pa bomo v 

prihodnosti spoznali, da se veliko stvari ne da pravilno izmeriti in z njimi natančno upravljati, 
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zato pustimo možnost, da je treba to, s čimer želimo upravljati, tudi meriti in pri tem ne 

dopustimo, da bi zaradi tega spremenili svoje mnenje o pomembnosti intelektualnega 

premoženja. 

Pomembno pri tem je zavedanje, da potrebe po merjenju in definiranju intelektualnega 

premoženja izhajajo iz potreb v praksi ter da se intelektualno premoženje še vedno razvija. 

Raziskovalci in akademiki so zato postavljeni pred velike izzive, saj na eni strani še nimajo 

jasnih teoretičnih izhodišč intelektualnega premoženja, na drugi strani pa se že pojavljajo 

velike težnje in potrebe po orodjih za njegovo upravljanje. Intelektualno premoženje razumejo 

in obravnavajo kot ključni element trajne konkurenčne prednosti podjetij, da bi upravljali z 

njim in primerjali njegove vrednosti, ga skušajo tudi poenotiti, tako da postaja področje 

močno razdrobljeno in še toliko bolj nedefinirano (Statsenko idr. 2013, 515). Veda, ki se 

ukvarja z razkrivanjem intelektualnega premoženja je računovodstvo, ki se pri vključevanju 

intelektualnega premoženja v računovodske izkaze zaveda tako njegovih prednosti kot 

slabosti. 
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3 METODE MERJENJA INTELEKTUALNEGA PREMOŽENJA 

Intelektualno premoženje je zaradi svoje neotipljivosti in vsestranskosti izjemno težko 

upravljati. Intelektualno premoženje je tudi težko izmerljivo, saj je sestavljeno iz neotipljive 

vrednosti podjetja. Na osnovi poskusov merjenja intelektualnega premoženja se oblikujejo 

teorije o njegovi sestavi in kazalniki njegovega merjenja. Tako poznamo delitev 

intelektualnega premoženja na dve, tri ali več sestavin in številne njegove kazalnike, kot je 

kazalnik premoženja v ljudeh ali kazalnik dodane vrednosti intelektualnega premoženja 

(Vuković 2002). 

Merjenje intelektualnega premoženja je zahtevno. Merimo lahko ustvarjeno vrednost podjetja, 

ki je posledica upravljanja z materialnimi in nematerialnimi viri podjetja, saj so neotipljive 

vrednosti, na primer zadovoljstvo kupcev in razvoj novih izdelkov, glavni vir za ustvarjanje 

vidnih vrednosti, kot so prihodki in dobiček. Ključna naloga upravljanja intelektualnega 

premoženja je višanje vrednosti podjetja (Vuković 2002). 

Zahtevnost merjenja intelektualnega premoženja je predvsem zaradi njegove neotipljivosti in 

drugih specifičnih lastnosti, ki označujejo posamezne sestavine intelektualnega premoženja. 

Prva lastnost sestavin intelektualnega premoženja je ta, da imajo posamezne sestavine 

različno stopnjo neotipljivosti (Roslander in Fincham 2001, 38, v Korošec 2004, 92). Če 

primerjamo blagovne znamke s premoženjem v povezanosti podjetja, so blagovne znamke 

bolj oprijemljive kot podatki o kupcih, distribucijskih kanalih in dobaviteljih. Pri tem se 

pojavi težava, da se z višjo stopnjo neotipljivosti sestavinam intelektualnega premoženja 

povečuje subjektivnost njihovega merjenja in merjenja intelektualnega premoženja. Ostale 

tipične značilnosti posameznih sestavin intelektualnega premoženja, ki otežujejo merjenje, so 

naslednje: 

- v lasti podjetja ni veliko sestavin intelektualnega premoženja, posebno kadar gre za 

sestavine premoženja v ljudeh; podjetje z zmanjšanjem premoženja v ljudeh izgubi 

vrednost, zato je negotovost pričakovanih gospodarskih koristi pri teh sestavinah večja 

kot pri drugih (Korošec 2004, 92–93),  

- nekatere sestavine intelektualnega premoženja so v svojem delovanju tako soodvisne, da 

jih pri merjenju ni mogoče ločiti (Korošec 2004, 92–93), 

- možnosti uporabe sestavin intelektualnega premoženja niso izključujoče kot pri drugih 

prvinah (Andriessen 2001, 2012), 

- izkoriščenje sestavin intelektualnega premoženja je načeloma mogoče kadarkoli, saj ni 

niti časovno niti številčno omejeno (Korošec 2004, 92–93), 

- pri nastajanju in delovanju sestavin intelektualnega premoženja nimamo povezave s 

transakcijami, ki so temelj računovodskega spremljanja gospodarskih kategorij (Chatzkel 

2003, 138), saj se njihova vrednost lahko spreminja tudi brez transakcij (Andriesen 2001, 

2012),  
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- merjenje sestavin intelektualnega premoženja je težavno tudi zaradi časovne vrzeli, ki 

nastane med investicijo v intelektualno premoženje in njegovim pričakovanimi donosom, 

saj pri večini sestavin intelektualnega premoženja ne moremo definirati višine njihovih 

investicij in zato je njihova morebitna tržna cena, izračunana na osnovi njihovih investicij 

vprašljiva (Korošec 2004, 92–93), 

- tržišča sestavin intelektualnega premoženja ne obstajajo oz. so slabo razvita, tržna 

vrednost sestavin intelektualnega premoženja pa ni nujno najprimernejša za njihovo 

vrednotenje, saj je njihova vrednost odvisna od konkretnega načina njihove uporabe in 

delovanja (Chatzkel 2003, 138). 

V današnji novi ekonomiji ni več pomembno zgolj obvladovanje stroškov, temveč zlasti 

ustvarjanje vrednosti podjetja, o čemer pa veljavni računovodski standardi ne govorijo 

(Maček 2002, 19). Računovodske usmeritve, ki temeljijo na transakcijskem načelu, so 

zadovoljevale potrebe podjetij v 18. in 19. stoletju, ko je v gospodarstvu prevladoval model 

obrtniškega in industrijskega tipa podjetij, danes pa te računovodske usmeritve ne zadostujejo 

več, saj se pojavljajo potrebe po njihovi nadgradnji. Razvoj spoznanj o vrednosti neotipljivih 

in nevidnih sestavin podjetij je tako v osemdesetih letih 20. stoletja pripeljal do prizadevanja 

računovodske vede, da bi lahko tudi te vrednosti merili in jih vključili v računovodske izkaze. 

Podjetja, ki so merjenje teh sredstev začela prakticirati, so ugotovila, da lahko na ta način 

natančneje odražajo pravo vrednost podjetja (Kamnik Zebec, Žečević in Zelenika 2007, 88). 

Ključna razhajanja, ki se pojavljajo pri vključevanju intelektualnega premoženja in 

neotipljivih sredstev v računovodstvo, so (Webber 2000, 216): 

-  neomejenost uporabe intelektualnega premoženja in neotipljivih sredstev, saj jih je 

mogoče uporabljati v neomejenem obsegu ponovitev (na primer blagovne znamke), 

-  spreminjanje vrednosti intelektualnega premoženja in neotipljivih sredstev brez 

prisotnosti transakcije, 

-  nadpovprečna tveganja učinkov intelektualnega premoženja in neotipljivih sredstev, 

-  pogojenost prevrednotenja intelektualnega premoženja in neotipljivih sredstev s 

spremembami ključne konkurenčne prednosti organizacije,  

-  težave pri računovodski identifikaciji neotipljivih sredstev in intelektualnega premoženja 

in njihovem spremljanju. 

Milost (2011, 1170) opozarja, da lahko neotipljivo sredstvo med sredstvi izkažemo le, če je 

ločljivo in ga torej lahko ločimo od podjetja, prodamo, prenesemo, damo v najem, zamenjamo 

in podobno in če izhaja iz pogodbenih in drugih pravic. Obenem mora obstajati tudi 

verjetnost, da so z njim povezane prihodnje gospodarske koristi in je mogoče njegovo 

nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. Za pridobitev neotipljivega sredstva ima podjetje dve 

možnosti: lahko ga kupi ali oblikuje. Če znanje kupi, lahko tako neotipljivo sredstvo izkaže 

med sredstvi po nabavni vrednosti, če ga oblikuje samo, pa je njegovo izkazovanje povezano 

s številnimi omejitvami. Vsi nastali stroški ob oblikovanju znanja namreč nimajo značaja 
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neotipljivih sredstev in nastale stroške lahko tako obravnavamo le, če so ob tem kumulativno 

izpolnjeni točno določeni pogoji.  

Na področju merjenja vrednosti intelektualnega premoženja so se kot odgovor na razhajanje 

med klasičnim računovodstvom in zahtevami sodobnega spremljanja poslovanja podjetij 

razvile številne metode ocenjevanja. Danes jih poznamo že okrog 30 (Andriessen 2004, 204). 

Sveiby (2007) je za izhodišče uporabil Luthyjeve (1998) in Williamsove (2001) obstoječe 

metode merjenja intelektualnega premoženja, ki se delijo na: 

- metode, katerih končni rezultat je ocena intelektualnega premoženja organizacije kot 

celote, in metode, katerih rezultat je ocena intelektualnega premoženja na ravni 

posameznih elementov intelektualnega premoženja, 

- metode, katerih končni rezultat je izražen vrednostno, to so denarne metode, in metode, 

katerih končni rezultat ni izražen vrednostno, to so nedenarne metode. 

Osnova za delitev metod merjenja intelektualnega premoženja v dve skupni sta dve dimenziji, 

in sicer:  

- dimenzija na ravni organizacije ali po posameznih kategorijah in 

- dimenzija nedenarnega ali denarnega vrednotenja. 

Na tej osnovi je Sveiby (2002, 3) uvedel štiri nove pristope merjenja intelektualnega 

premoženja, in sicer: 

- direktne metode merjenja, 

- metode tržne kapitalizacije, 

- metode dobičkonosnosti sredstev in 

- metode točkovanja. 
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Slika 5: Metode merjenja intelektualnega premoženja 

Vir: Sveiby 2002, 3. 

3.1 Direktne metode merjenja  

Pri direktnih metodah merjenja (angl. Direct Intellectual methods – DIC) denarno vrednost 

neotipljivih sredstev ocenjujemo tako, da ugotovimo njihove sestavine in jih na temelju teh 

neposredno ovrednotimo individualno ali kot skupni koeficient (Zebec, Zelenika in Zečević 

2012, 106). Za razliko od ostalih skupin metod je skupina direktnih metod merjenja DIC bolj 

heterogena, skupne značilnosti metod merjenja v tej skupini pa so naslednje (Sveiby 2007): 

- rezultat ocene vrednosti intelektualnega premoženja je izražen v denarnih enotah, 

-  intelektualno premoženje je obravnavano pretežno po sestavinah, 

-  skupne značilnosti metod merjenja temeljijo na kazalnikih, katerih izračun je pogojen z 

dostopanjem do internih podatkov organizacij, 

-  rezultati ne omogočajo preproste primerjalne analize. 

Direktne metode se uporabljajo za ocenjevanje dodane vrednosti in vrednotenje 

intelektualnega premoženja in prikazujejo denarno izraženo vrednost neotipljivih sredstev z 

določitvijo njihovih posamičnih elementov. V skupino direktnih metod merjenja uvrščamo 

(Sveiby 2007): 

- metodo tehnološkega posrednika, 

- metodo ocenjevanja dodane vrednosti IVM™, 

- metodo vrednotenja patentov, 

- metodo raziskovalec vrednosti, 
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- metodo računovodstvo človeških zmožnosti (angl. Human Resource Costing & 

Accounting – HRCA).  

3.2 Metode tržne kapitalizacije  

Metode tržne kapitalizacije (angl. Market Capitalization Methods – MCM) temeljijo na tržni 

vrednosti delnic, tako da vrednost neotipljivih sredstev podjetja računamo kot razliko med 

tržno vrednostjo podjetja in knjigovodsko vrednostjo podjetja (Zebec, Zelenika in Zečević 

2012, 106). Prikazujejo denarno izraženo vrednost neotipljivih sredstev na ravni podjetja in 

temeljijo na dodani vrednosti premoženja na trgu. Najbolj poznane metode ocenjevanja 

vrednosti intelektualnega premoženja s pomočjo tržne kapitalizacije so (Sveiby 2007): 

- metoda tržne in knjigovodske vrednosti (Marcket-to-Book Value),  

- metoda Tobinov Q, 

- metoda nevidne bilance stanja (The invisibe balance-sheet-IBS), 

- metoda IAM™ (angl. Investor Assigned Market Value). 

Skupna značilnost metod je, da se vrednost intelektualnega premoženja izračuna kot razlika 

med tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetja. Metode merijo intelektualno premoženje kot 

celoto in so natančnejše, če v računovodske podatke upoštevamo inflacijo ali nadomestitvene 

stroške. 

Med metode tržne kapitalizacije spada metoda tržne in knjigovodske vrednosti, ki vrednost 

intelektualnega premoženja računa kot razliko med tržno vrednostjo podjetja in njegovo 

knjigovodsko vrednostjo, pri čemer je tržna vrednost podjetja zmnožek tečaja delnice 

izbranega podjetja in števila izdanih delnic. 

Vrednost intelektualnega premoženja = (tečaj delnice x število izdanih delnic) – knjigovodska 

vrednost podjetja 

Metoda tržne in knjigovodske vrednosti predpostavlja, da celotna vrednost tržne vrednosti 

podjetja v bilanci stanja predstavlja neotipljivo premoženje, in ga primerja z materialnim. 

Velike prednosti metode so hitrost, preprostost in logičnost. Metoda tržne in knjigovodske 

vrednosti pa ima tudi tri pomembne pomanjkljivosti (Zebec, Zelenika in Zečević 2012, 108): 

- Prva pomanjkljivost se kaže pri določanju tržne vrednosti podjetja, saj nihanje tečajev na 

borzi ni neposredno odvisno od upravljanja podjetja, in to je v času prevzemov, krajših 

gospodarskih ciklov in drugih nepredvidljivih dejavnikov pogosto zelo dinamično. 

Dinamika tržne vrednosti podjetja tako v izračunu prinaša nihanje baze intelektualnega 

premoženja podjetja. Če se podjetje trži pod knjigovodsko vrednostjo, izračun tudi kaže, 

da podjetje nima neotipljivih sredstev, kar ni realni rezultat.  

- Druga pomanjkljivost je vezana na določitev knjigovodske vrednosti, saj se uporaba 

različnih računovodskih metod, postopkov in standardov odraža v različnem 
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prikazovanju računovodskih kategorij, kar zmanjša verodostojnost dobljenih vrednosti in 

možnost primerjav.  

- Tretja pomanjkljivost pa je nezmožnost, da se na podlagi izračunov podajajo smernice za 

optimizacijo. 

Zaradi zgoraj navedenih pomanjkljivosti metode tržne in knjigovodske vrednosti se kot njeno 

korekcijo uporablja metoda Tobinov Q, ki sicer ni bila razvita za merjenje intelektualnega 

premoženja.  Pri tej metodi med seboj primerjamo tržno vrednost podjetja in nadomestitveno 

vrednost njenih sredstev oz. knjigovodsko vrednost premoženja. 

Vrednost intelektualnega premoženja = tržna vrednost podjetja / nadomestitvena vrednost 

sredstev 

Tržno vrednost podjetja pri metodi Tobinov Q računamo kot vrednost, pri kateri se uresniči 

odločitev prodaje oz. nakupa podjetja. Pri tem morata biti kupec in prodajalec seznanjena z 

vsemi pomembnimi dejstvi, od katerih je odvisna vrednost podjetja, in v transakcijo ne smeta 

biti vključena prisilno. Nadomestitvena vrednost sredstev zajema knjigovodsko vrednost 

premoženja podjetja, izraženo v denarju, in predstavlja vrednost čiste substance oz. tistega 

dela vrednosti sredstev, ki ni obremenjen z dolgovi oz. obveznostmi podjetja. Ker pa se 

nadomestitvena vrednost sredstev zelo težko ugotavlja, nekatere prakse uporabljajo kar 

njihovo knjigovodsko vrednost. Vrednost koeficienta Q, ki je manjša od 1, kaže, da je tržna 

vrednost nižja od stroškov nadomestitve in da takšna investicija za podjetje ni donosna 

(Zebec, Zelenika in Zečević 2012, 107). 

Metoda Tobinov Q ima v primerjavi z metodo tržne in knjigovodske vrednosti to prednost, da 

nevtralizira učinke t. i. kreativnega računovodstva, kot slabost pa se še vedno pojavlja težava 

določitve stroškov nadomestitve in tržne vrednosti, ki v času pomembno niha (Zebec, 

Zelenika in Zečević 2012, 107). Metoda Tobinov Q je v primerjavi z metodo tržne in 

knjigovodske vrednosti primernejša tudi za primerjavo vrednosti neotipljivih sredstev podjetja 

znotraj iste dejavnosti in lahko služi tudi za primerjavo gibanja intelektualnega premoženja po 

letih (Zebec, Zelenika in Zečević 2012, 108). 

3.3 Metode točkovanja  

Skupina metod točkovanja (angl. Scorecard methods – SC) je najbolj heterogena in 

najredkeje uporabljena skupina metod za ocenjevanje intelektualnega premoženja podjetja. 

Metode točkovanja običajno zajemajo dva koraka. Pri uporabi metode točkovanja, v prvi fazi 

najprej ugotavljamo različne sestavine neotipljivih sredstev ali intelektualnega premoženja, 

nato opredelimo množico indikatorjev, kazalce in indekse pa združujemo in predstavljamo v 

točkovnikih in s pomočjo grafov. Metode točkovanja ne zajemajo enotnih definicij sestavin 

elementov intelektualnega premoženja in njegovih indikatorjev, zato je ocenjevanje v veliki 
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meri podvrženo subjektivnosti, rezultati pa ne omogočajo primerjalnih analiz (Sveiby 2007). 

Metode točkovanja so podobne direktnim metodam intelektualnega premoženja, vendar se od 

njih razlikujejo po oceni, ki ni narejena na osnovi denarne vrednosti neotipljivih sredstev, 

temveč posamezne sestavine intelektualnega premoženja opredelimo z nedenarnimi 

parametri. Ponazoritev lahko na koncu sestavimo in prikažemo kot skupni indeks 

ugotovljenih sestavin (Zebec, Zelenika in Zečević 2012, 106). Med najbolj znanimi metodami 

skupine so: BSC-metoda (sistem uravnoteženih kazalnikov), Scandia Navigator in Intangible 

Asset Monitor, bistvena razlika med metodami točkovanja in metodami direktnega 

ocenjevanja pa je ocenjevanje v obliki sestavljenih indeksov namesto v denarnih enotah. 

Metodo BSC ali sistem uravnoteženih kazalnikov sta razvila Robert S. Kaplan in David P. 

Norton (1995). Predpostavila sta, da mora podjetje za uspešno poslovanje in njegovo rast  

skrbeti z uravnoteževanjem računovodskih in neračunovodskih kazalnikov. Poleg otipljivega 

dela premoženja mora podjetje pri ovrednotenju in načrtovanju poslovanja upoštevati tudi 

svoje neotipljivo premoženje. Kaplan in Norton (2001, 87) predlagata štiri med seboj 

prepletene in soodvisne vidike kazalnikov uspešnosti poslovanja, in sicer: 

-  finančni vidik: kako oblikovati čim višjo vrednost za delničarje podjetja, 

-  vidik poslovanja s strankami: kako podjetje vrednotijo njegove stranke, 

-  vidik notranjih poslovnih procesov: v katerih procesih se mora podjetje čim bolj izkazati, 

da bo zadovoljilo lastnike in stranke, 

-  vidik rasti in učenja: kako krepiti sposobnost za spremembe in izboljšave, da bo podjetje 

uresničilo svojo vizijo. 

Zamisel pristopa uravnoteženih kazalnikov poslovanja prikazuje slika 6. 
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Slika 6: BSC-metoda ali sistem uravnoteženih kazalnikov poslovanja 

Vir: Kaplan in Norton 2000, 24. 

Metodo Skandia Navigator so razvili v švedskem podjetju Skandia in vanj vključili 

knjigovodski in intelektualni del vrednosti podjetja, ob tem pa upoštevali časovno dimenzijo 

poslovanja, tj. preteklost, sedanjost in prihodnost. Metoda tako zajema pet ključnih področij z 

različnimi kazalniki, in sicer finančni vidik, vidik kupcev, vidik procesov, vidik obnove in 

razvoja in človeški vidik (Možina in Kovač 2006, 143): 

-  finančni vidik zajema kazalnike, kot sta dohodek in tržna vrednost na zaposlenega, 

-  vidik kupcev obsega kazalnike, kot sta indeks zadovoljstva strank in izgubljene stranke, 

-  vidik procesov vključuje kazalnike, kot sta mera administrativnih napak in strošek 

informacijske tehnologije na zaposlenega, 

-  vidik obnove in razvoja upošteva kazalnike, kot sta izobraževanje na zaposlenega in 

strošek raziskav in razvoja, 

-  v človeški vidik pa spadajo kazalniki, kot so indeks odnosov, izmenjava zaposlenih in 

informacijsko-tehnološka pismenost. 

Zamisel pristopa Navigator  prikazuje slika 7. 
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Slika 7: Orodje za merjenje intelektualnega premoženja, Skandia Navigator 

Vir: Edvinsson 1997, 371. 

Metodo Intangible Assets Monitor ali metodo IAM je razvil Karel Erik Sveiby (1998) in 

kazalnike razvrstil v tri skupine, in sicer: 

- kazalnike rasti in obnove,  

- kazalnike učinkovitosti, 

- kazalnike stabilnosti.  

Te je še nadalje opredelil glede na zunanjo in notranjo strukturo in zmožnosti. Skupine 

kazalnikov so medsebojno povezani krogi, med katerimi tečejo tokovi znanja, njihova izbira 

pa je seveda odvisna od strategije podjetja.  

3.4 Metode dobičkonosnosti sredstev  

Metode dobičkonosnosti sredstev oz. metode (angl. Return on Assets methods – ROA), ki 

temeljijo na načelu presežnega donosa (ROA-metode ali rezidualne metode), so računovodske 

metode računanja vrednosti intelektualnega premoženja, pri kateri povprečni dobiček podjetja 

pred davki v nekem obdobju delimo s povprečno vrednostjo opredmetenih sredstev podjetja v 

istem obdobju. Osnovni princip metod je torej, da za določeno časovno obdobje izračunamo 

donosnost opredmetenih sredstev, nato pa dobljeno vrednost primerjamo s povprečjem ROA 

v dejavnosti, v kateri podjetje deluje. Če je donosnost višja od povprečja, razliko oz. presežno 

Intelektualno 

premoženje 



 

31 

donosnost množimo s povprečnimi opredmetenimi sredstvi podjetja, tako da dobimo 

povprečni letni dobiček iz neotipljivih sredstev oz. donos, ki ga ustvarijo neotipljiva sredstva. 

Če ta dobiček delimo s povprečno obrestno mero podjetja, lahko izpeljemo ocenjeno vrednost 

neotipljivih sredstev ali intelektualnega premoženja podjetja (Zebec, Zelenika in Zečević 

2012, 106). 

Med najbolj znane rezidualne metode spadajo: metoda EVA, metoda VIC in metoda 

Knowledge Capital Earnings. Pogojno v to skupino uvrščamo tudi metodo VAIC (angl. Value 

Added Intellectual Capital), ki se sicer po osnovnih značilnosti precej razlikuje od ostalih 

ROA-metod (Sveiby 2007). 

 

Slika 8: Metoda EVA, ekonomska dodana vrednost 

Vir: ManagementMania 2015. 

Edino orodje za ugotavljanje učinkovitosti intelektualnega premoženja, ki uporablja 

računovodske podatke in spada pogojno k metodam dobičkonosnosti sredstev ROA, je 

metoda intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (angl. Value Added Intellectual Capital 

– VAIC). Vrednost koeficienta VAIC lahko primerjamo med različnimi podjetji iste 

dejavnosti, pri enem podjetju več let ali znotraj podjetja na ravni poslovnih enot (Horvat 

2002, 26). 
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3.5 Metoda VAIC™  

Izhodišče metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) (angl. Value Added 

Intellectual Capital) je zasnoval profesor zagrebške pravne fakultete Ante Pulić. Prepričan je 

bil, da podjetja svoje poslovanje večinoma spremljajo le z vidika poslovnega izida in se pri 

tem preveč osredotočajo na stroške (Pulić in Sundać 2001, 77). Pulić (1998) je sprva razvil 

osnovno različico metode, kasneje pa jo razširil in dopolnil (2004). Glavno vprašanje metode 

intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC
TM

) je način, kako s podatki 

računovodskih izkazov izračunati dodano vrednost intelektualnega premoženja, pri čemer za 

razliko od ekonomske teorije in prakse zaposlene ne obravnavamo kot strošek, ampak kot 

naložbo v premoženje v ljudeh, s čimer podjetje dosega učinkovitost. Bistvena razlika v 

obravnavanju je torej, da moramo stroške nadzorovati in zmanjševati, z naložbami pa moramo 

ravnati tako, da se bodo čim bolj obrestovale. Nobenega zaposlenega pa pri tem ne 

obravnavamo kot premoženje v ljudeh, dokler s svojim prispevkom k ustvarjanju vrednosti 

podjetja ne uspe upravičiti naložbe vase v obliki plače, prispevkov in usposabljanj (Zebec, 

Zelenika in Zečević 2012, 109).  

Metoda intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) je zgrajena na osnovni 

premisi, da zaposlenega ni primerno obravnavati kot strošek, če ta v podjetje vlaga svoje 

znanje in sposobnosti. Osebne dohodke, treninge in razne ugodnosti, ki jih podjetje nudi 

zaposlenim, moramo nasprotno obravnavati kot naložbe (Ståhle, Ståhle in Aho 2011, 531), saj 

intelektualno premoženje ne more delovati brez podpore drugih neotipljivih in opredmetenih 

sredstev podjetja. Zaposleni in njihovo intelektualno premoženje morajo tako po Pulićevem 

(2004, 62) prepričanju dobiti uradni status najpomembnejše prvine poslovnega procesa, saj 

lahko podjetja, ki imajo na razpolago enake vire in kapacitete, ustvarijo različno vrednost. 

Premoženje v zaposlene je po njegovem mnenju najpomembnejše sredstvo, s katerim podjetja 

razpolagajo, in najpomembnejši dejavnik uspešnosti poslovanja. Da bi bilo mogoče razumeti 

proces ustvarjanja vrednosti v podjetjih, pa je treba produktivnost premoženja v ljudeh meriti. 

Koeficient VAIC
TM

 pri tem računamo kot vsoto treh učinkovitosti, in sicer (Vuković in Pulić 

2002): 

- učinkovitosti premoženja v ljudeh,  

- učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti, 

- učinkovitosti knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja.  

Teoretično izhodišče izpeljave metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti 

(VAIC
TM

) predstavlja definicija, ki intelektualno premoženje deli na dve sestavini, in sicer 

premoženje v ljudeh (HC) in premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti 

(SCE) (Pulić 1998). 

Da lahko izračunamo skupno učinkovitost vseh treh učinkovitosti, moramo najprej izračunati 

dodano vrednost, in sicer tako, da od prihodkov podjetja od poslovanja odštejemo odhodke 
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poslovanja, v izračun pa ne vključujemo stroškov dela, saj te obravnavamo kot naložbo. 

Stroški dela tako predstavljajo premoženje v ljudeh (HC), premoženje v povezavah podjetja 

in njegovi organiziranosti (SCE) pa računamo kot razliko med dodano vrednostjo in 

premoženjem v ljudeh. Učinkovitost vseh treh učinkovitosti izračunamo tako, da dodano 

vrednost delimo s premoženjem v ljudeh (HC) in vrednostjo knjigovodsko izkazanega 

premoženja podjetja (CE), medtem ko premoženje v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti (SC) delimo z dodano vrednostjo (VA). Vsota vseh treh učinkovitosti je enaka 

koeficientu VAIC
TM

, ki izraža intelektualno sposobnost podjetja (Ståhle, Ståhle in Aho 2011, 

532). 

Koeficient VAIC™ (intelektualni koeficient dodane vrednosti) = HCE + SCE + CEE 

Učinkovitost knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja (CEE) = dodana vrednost / 

vrednost knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja 

Učinkovitost premoženja v ljudeh (HCE) = dodana vrednost / vrednost premoženja v ljudeh  

Učinkovitost premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SCE) =  vrednost 

premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti / dodana vrednost 

Premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SC) = dodana vrednost – 

vrednost premoženja v ljudeh 

Dodana vrednost = prihodki iz poslovanja – odhodki iz poslovanja + stroški dela 

3.5.1 Izračun po metodi VAIC
TM

 

Pulić (2004, 64) v izhodišče izračuna kot osnovno kategorijo uspešnosti poslovanja postavlja 

dodano vrednost (VA), ki predstavlja razliko med prihodki od prodaje in stroški materiala 

skupaj s stroški storitev. 

VA = OUT – IN, 

pri čemer je: 

VA – dodana vrednost, 

OUT – prihodki od prodaje, 

IN – stroški materiala in storitev. 

Dodano vrednost (VA) lahko iz izkaza poslovnega izida podjetja izračunamo na način:  

VA = OP + EC + Am, 



 

34 

pri čemer je: 

OP – dobiček iz poslovanja, 

EC – stroški zaposlenih, 

Am – amortizacija.  

Dodano vrednost podjetja Pulić (2004, 64) obravnava kot objektivni indikator uspešnosti 

poslovanja podjetja, ker izraža vrednost, ki jo je podjetje sposobno ustvariti, da z njo pokrije 

investicije v zaposlene, obresti, dividende in davke. Pulić kot ključni sestavini ustvarjanja 

dodane vrednosti pri tem opredeljuje intelektualno premoženje in knjigovodsko izkazano 

premoženje podjetja. Intelektualno premoženje pri tem obravnava kot vsoto dveh sestavin, in 

sicer premoženja v ljudeh (HC) in premoženja v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti (SC), premoženje v ljudeh pa naprej kot vsoto vseh stroškov zaposlenih v 

preučevanem obdobju. Slednje je ključna vsebinska posebnost metode intelektualnega 

koeficienta dodane vrednosti (VAIC
TM

) v primerjavi z drugimi metodami, saj Pulić (2004, 64) 

stroške dela ne obravnava kot stroške proizvodnega procesa, temveč kot investicijo v 

premoženje v ljudeh. Koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh (HCE) se računa kot 

razmerje med dodano vrednostjo (VA) in premoženjem v ljudeh (HC), premoženje v 

povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SC) pa kot razliko med dodano vrednostjo 

(VA) in premoženjem v ljudeh (HC). 

HCE = VA / HC, 

pri čemer je: 

HCE – koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh, 

VA – dodana vrednost, 

HC – premoženje v ljudeh.  

SC = VA – HC, 

pri čemer je: 

SC – premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti, 

VA – dodana vrednost, 

HC – premoženje v ljudeh. 

Iz formule vidimo, da je premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SC) 

odvisno od dodane vrednosti (VA) in obratno sorazmerno s premoženjem v ljudeh (HC). 
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Premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SC) torej ob naraščanju deleža 

premoženja v ljudeh (HC) v okviru dodane vrednosti (VA) pada in če je premoženje v ljudeh 

(HC) enako ali večje od dodane vrednosti (VA), premoženje v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti (SC) v podjetju ne obstaja. Učinkovitost premoženja v ljudeh (HC) in 

premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SC) pa narašča, kadar narašča 

učinkovitost premoženja v ljudeh (HCE). 

Računamo tudi učinkovitost premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti  

(SCE), in sicer kot razmerje med premoženjem v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti  (SC) in dodano vrednostjo (VA). 

SCE = SC / VA, 

pri čemer je: 

SCE – koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti,  

SC – premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti,  

VA – dodana vrednost. 

Koeficient učinkovitosti intelektualnega premoženja (ICE) računamo kot seštevek koeficienta 

učinkovitosti premoženja v ljudeh (HCE) in koeficienta učinkovitosti premoženja v 

povezavah podjetja in njegovi organiziranosti  (SCE). 

ICE = HCE + SCE, 

pri čemer je: 

ICE – koeficient učinkovitosti intelektualnega premoženja, 

HCE – koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh, 

SCE – koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti.  

Ker intelektualnega premoženja podjetje ne more ustvarjati brez knjigovodsko izkazanega 

premoženja podjetja, pri raziskovanju procesov ustvarjanja vrednosti Pulić (2004, 65) v 

metodi poleg intelektualnega premoženja vključuje ostale prvine poslovnega procesa. Za 

celovito informacijo o procesu ustvarjanja vrednosti podjetja v izračun dodamo še koeficient 

učinkovitosti knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja (CEE), ki ga računamo kot 

razmerje med dodano vrednostjo (VA) in  vrednostjo knjigovodsko izkazanega premoženja 

podjetja (CE). 

CEE = VA / CE, 



 

36 

pri čemer je: 

CEE – koeficient učinkovitosti knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja, 

VA – dodana vrednost, 

CE – vrednost knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja. 

Za informacijo o učinkovitosti procesa ustvarjanja vrednosti organizacije v celoti parcialne 

koeficiente vseh treh učinkovitosti seštejemo v končni intelektualni koeficient VAIC™, ki ga 

računamo: 

- kot vsoto koeficienta učinkovitosti intelektualnega premoženja (ICE) in koeficienta 

učinkovitosti knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja (CEE) ali 

- kot vsoto koeficienta učinkovitosti premoženja v ljudeh (HCE), koeficienta učinkovitosti 

premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SCE) in koeficienta 

učinkovitosti knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja (CEE). 

VAIC = ICE + CEE = HCE + SCE + CEE, 

pri čemer je: 

VAIC – intelektualni koeficient dodane vrednosti, 

ICE – koeficient učinkovitosti intelektualnega premoženja, 

CEE – koeficient učinkovitosti knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja, 

HCE – koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh, 

SCE – koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti. 

Z intelektualnim koeficientom dodane vrednosti (VAIC) tako pridobimo vpogled v celovito 

učinkovitost in intelektualno sposobnost podjetja. Rezultat kaže, koliko nove vrednosti je 

podjetje ustvarilo na vrednost denarne enote, ki jo je investiralo v prvine poslovnega procesa, 

med drugim tudi v intelektualno premoženje. Intelektualni koeficient dodane vrednosti  

(VAIC) in parcialni koeficient učinkovitosti intelektualnega premoženja (ICE) s primerjavo po 

obdobjih povesta, ali podjetje pridobiva vrednost ali jo izgublja. Do padca vrednosti pride, če 

pade učinkovitost ustvarjanja vrednosti ali je učinkovitost pod povprečjem primerljivih 

podjetij. Treba pa je vedeti, da vsak padec učinkovitosti še ne pomeni tudi zmanjševanja 

vrednosti, prav tako je treba ločiti kratkoročna nihanja učinkovitosti in dolgoročno padanje 

koeficientov, ki kaže na trend zniževanja vrednosti. Kratkoročna nihanja učinkovitosti 

moramo razumeti kot normalni sestavni del poslovnega in investicijskega cikla podjetja, zato 

moramo analize opravljati za daljša časovna obdobja. Intelektualni koeficient dodane 

vrednosti (VAIC) in parcialni koeficient učinkovitosti intelektualnega premoženja (ICE) pa 
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opozarjata tudi na podpovprečno učinkovitost podjetja. Če sta namreč koeficienta manjša od 

povprečja v dejavnosti, podjetje za ustvarjanje ene posamezne denarne enote uporabi več 

prvin poslovnega procesa kot ostala podjetja v isti dejavnosti. 

3.5.2 Kritično vrednotenje metode VAIC™   

Pulić (2004, 66) pri utemeljevanju velikega pomena metode izpostavlja dejstvo, da v izračunu 

uporablja enake postavke iz računovodskih izkazov podjetij kot ostale metode, vendar jih 

drugače povezuje in na ta način ustvarja popolnoma drugačno raziskovalno orodje. Pri 

interpretaciji metode tako ni nujno, da podjetje, ki povečuje prihodke in izkazuje dobiček, tudi 

ustvarja vrednost. Temeljno vsebinsko izhodišče metode namreč predstavlja predpostavka, da 

v današnji ekonomiji znanja neposredna denarna vrednost nima več tako pomembnega mesta 

kot nekoč. Za uspešnost podjetja pri ustvarjanju vrednosti je danes ključnega pomena 

povezava med rezultatom njegovega poslovanja in učinkovitostjo uporabe vseh prvin 

poslovnega procesa, ki jih podjetje vključuje v procese ustvarjanja vrednosti. 

Pulić (2004, 67) izpostavlja tudi sociološko sestavino metode intelektualnega koeficienta 

dodane vrednosti (VAIC
TM

), saj tovrstno razkrivanje učinkovitosti procesa ustvarjanja 

vrednosti v podjetju, v katerega je vključeno intelektualno premoženje in premoženje v 

ljudeh, po njegovem mnenju pozitivno vpliva na odnose v podjetju. Z obravnavo stroškov 

zaposlenih kot investicije v premoženje v ljudeh se lahko povečajo skupni cilji in zmanjša 

možnost za konflikte interesov med posameznimi interesnimi skupinami v podjetju in zunaj 

njega, kot so zaposleni, poslovodstvo in vlagatelji kapitala. Pri tem gre za vpliv zavedanja 

intelektualnega premoženja in premoženja v ljudeh na ravnanje z zaposlenimi na splošno in 

ne samo za specifiko metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC
TM

). 

Obravnava premoženja v ljudeh v računovodstvu vpliva na pomen ravnanja z zaposlenimi v 

podjetju, ne glede na izbrano metodo ocenjevanja in računanja, saj v vsakem primeru ocenjuje 

vpliv kadrovske funkcije in zmožnosti zaposlenih na poslovno uspešnost organizacije (Milost 

2001, 168). 

Pulić je tudi prvi, ki je metodo intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC
TM

) 

uporabil za raziskovanje intelektualnega premoženja in potrdil visoko stopnjo povezave med 

koeficienti učinkovitosti sestavin intelektualnega premoženja in tržno vrednostjo podjetij. 

Študija je bila izvedena na populacijah podjetij, katerih delnice kotirajo na borzah na Dunaju 

in v Londonu, in sprožila aktivno raziskovanje na področju merjenja intelektualnega 

premoženja na mednarodni ravni. Poleg avtorja je tako metodo od njenih začetkov do danes 

preizkušalo in v raziskovalne namene uporabilo veliko drugih strokovnjakov, ki preverjajo 

predpostavke in uporabnost metode in ugotavljajo njegove prednosti in slabosti. Najpogosteje 

je povod za aplikacijo metode sicer raziskovanje razlike med tržno in knjigovodsko 

vrednostjo podjetij, vendar se študije pogosto ukvarjajo tudi z odkrivanjem povezav med 

pojasnjevalnimi spremenljivkami iz metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti 
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(VAIC
TM

) in tržno vrednostjo podjetij (Appuhami 2007; Chen Goh 2005; Kujansivu in 

Lönnqvist 2007; Tzeng in Goo 2005) ter med spremenljivkami metode intelektualnega 

koeficienta dodane vrednosti (VAIC
TM

)
 
 in uspešnostjo poslovanja podjetij (Deol 2009; 

Mavridis in Kyrmizoglou 2005; Mohiuddin in Shahid 2006;  Williams 2004). Rezultati študij 

prinašajo oboje, tako jasno potrditev uporabnosti in predpostavk metode kot tudi jasno 

zavrnitev predpostavk in uporabnosti metode. Iz rezultatov opravljenih študij pa je mogoče 

izpeljati tudi pomembne prednosti in slabosti te metode. 

Ena prvih prednosti metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) je njena 

preprostost, saj prikazuje vrednost, ki jo ustvari določena denarna enota, vložena v posamezni 

vir. Vse podatke, potrebne za izračun koeficienta, pa pridobimo iz računovodskih izkazov in 

poročila o poslovanju, zato sta dodatno raziskovanje in zbiranje podatkov nepotrebni. Zaradi 

preprostosti uporabljenih parametrov je metoda tudi zlahka razumljiva poslovodstvu podjetja, 

ki običajno ne razpolaga s poglobljenim in kompleksnejšim računovodskim znanjem. Ker gre 

za standardni pristop, ki temelji na objektivnih postavkah, lahko vrednost koeficienta VAIC™ 

v danem podjetju brez težav primerjamo s konkurenčnimi podjetji (angl. benchmarking) 

(Zebec, Zelenika in Zečević 2012, 201). Druga pomembna prednost metode intelektualnega 

koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) je možnost uporabe na različnih ravneh, in sicer jo je 

mogoče aplicirati tako na posamezne oddelke ali celo delovne procese v podjetju kot tudi na 

podjetja, dejavnosti in države (Iazzolino in Domenico Laise 2013, 559). V primerjavi z 

drugimi metodami merjenja intelektualnega premoženja je prednost metode intelektualnega 

koeficienta dodane vrednosti (VAIC
TM

), da ne zahteva subjektivnega ocenjevanja, podatki za 

izračune pa so na voljo v javno dostopnih bazah podatkov, tako da omogoča raziskovanje 

povezav med gonili vrednosti in uspešnostjo poslovanja različnih podjetij in primerjalno 

analizo med podjetji v isti dejavnosti, četudi nimamo dostopa do internih podatkov. Vsi 

podatki za uporabo metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) so namreč  

na razpolago v računovodskih izkazih podjetij in so po letni objavi vedno na voljo širši 

strokovni javnosti. Metoda tako z dveh vidikov omogoča objektiven pristop z uporabo 

kvantitativnih metod raziskovanja na velikih vzorcih podatkov (Hang Chan 2009). Na drugi 

strani prinaša metoda intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) tudi določene 

pomanjkljivost, denimo, da kljub ugotovitvi kritičnih točk pri ustvarjanju vrednosti ne podaja 

natančne predstave o tem, kaj lahko podjetje stori za izboljšanje poslovanja. V glavnem gre za 

orodje, s katerim ugotavljamo ustvarjanje vrednosti, vodstvo organizacije pa mora ugotovitve 

po lastni presoji prenesti v prakso in sprejeti odločitve o spremembah (Zebec, Zelenika in 

Zečević 2012, 201). Pirjo in Sten Ståhle ter Samuli Aho (2011, 531) poleg tega navajajo, da 

koeficient VAIC™ sicer kaže učinkovitost dela in naložb, vendar nima nobene zveze z 

intelektualnim premoženjem. Ker metoda uporablja prekrivajoče se spremenljivke, avtorji 

pod vprašaj postavljajo tudi njeno veljavnost na splošno in opozarjajo na nejasnost kalkulacij 

premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti in koncepta intelektualnega 

premoženja v metodi. 
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Prednosti in slabosti metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) v svoji 

študiji preverjata tudi Iazzolino in Laise (2013). Ugotavljata, da metoda ni v nasprotju z 

nobenim od računovodskih načel in teh v namen uporabe tudi kakorkoli ne prilagaja, vendar 

pa metode ne potrjujeta kot ustrezne alternative kateri od metod, kot je denimo metoda 

ekonomske dodane vrednosti (angl. Economic Value Added – EVA). Koeficienta VAIC™ in 

EVA merita različne vidike uspešnosti, zato ju lahko uporabljamo hkrati v istem kontekstu, v 

katerem učinkovitost merimo z različnimi kriteriji in različnimi metodami. Na splošno veliko 

raziskovalcev meni, da ima metoda intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC
TM

) 

določene pomanjkljivosti in bi jo bilo treba v prihodnje še razširiti in nadgrajevati (Nazari in 

Herremans 2007, 601). Hang Chan (2009, 19) in Maditinos s sodelavci (2011, 132) menita, da 

bi bile tudi za dokončno potrditev ustreznosti metode potrebne nadaljnje študije, v katere bi 

morali vključiti širše vzorce z več enotami in predvsem zajeti daljša časovna obdobja.  

Kritike metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) v veliki meri izhajajo 

tudi iz različnih opredelitev premoženja v ljudeh in v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti v primerjavi z metodo Skandia (Iazzolino in Laise 2013, 547), vendar se 

večina predlogov o razširjanju in nadgradnji metode osredotoča zlasti na dodajanje novih 

sestavin intelektualnega premoženja, malo pa je konkretnih predlogov za bolj teoretično in 

vsebinsko redefinicijo metode (Aitouche idr. 2015, 122). Williams (2001) na primer uvaja 

dve novi sestavini, in sicer velikost in zadolženost podjetja, Kujansivu in Lönnqvist (2007) pa 

segmentacijo vzorca po dejavnostih. Tudi Nazari in Herremans (2007, 595) metodo 

dopolnjujeta z uvedbo dodatnih sestavin, in sicer premoženje v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti (SC) razdelita na premoženje v odnosih (CC) in premoženje v organiziranosti 

(OC), premoženje v organiziranosti (OC) pa v nadaljevanju razčlenjujeta na premoženje v 

inovacijah (Ink) in premoženje v procesih (PC). 

SC = CC + OC, 

pri čemer je: 

SC – premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti,  

CC – premoženje v povezavah podjetja, 

OC – premoženje v organiziranosti podjetja. 

OC = Ink + PC, 

pri čemer je: 

OC – premoženje v organiziranosti podjetja, 

Ink – premoženje v inovacijah, 
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PC – premoženje v procesih.  

Chen, Cheng in Hwang (2005, 159) dodani vrednosti (VA) v metodi intelektualnega 

koeficienta dodane vrednosti (VAIC
TM

) dodajajo še dve sestavini, in sicer izdatke za 

raziskave in razvoj (R&D) in stroške oglaševanja (AD). 

VA = OP + EC + Am + R&D + AD, 

pri čemer je: 

OP – dobiček iz poslovanja, 

EC – stroški zaposlenih, 

Am – amortizacija,  

R&D – izdatki za raziskave in razvoj, 

AD – stroški oglaševanja. 

Pri pregledu poskusov optimizacije metode z razširjanjem in dopolnjevanjem pa je treba 

opozoriti, da se vsi poskusi omejujejo na isto teoretično izhodišče delitve intelektualnega 

premoženja, in sicer na premoženje v ljudeh in premoženje v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti, in da se avtorji večinoma ukvarjajo le z dodajanjem novih sestavin, pri tem pa 

sledijo preprostemu seštevanju posameznih elementov. Z vpeljevanjem novih sestavin tako 

pravzaprav bistveno ne pripomoremo k potrjevanju osnovnih predpostavk metode, ki jih 

nekateri avtorji postavljajo pod vprašaj (Puntillo 2009, 96), hkrati pa na ta način izgubljamo 

eno od ključnih prednosti metode, da lahko namreč izračune izvajamo izključno s pomočjo 

javno objavljenih podatkov (Hang Chan 2009, 16). Pri pregledu študij, ki preverjajo metodo 

intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC
TM

), je pomembno opozoriti tudi, da 

pravzaprav vsi avtorji razen Hang Chana (2009) v izračune zajemajo obdobja, krajša od treh 

let, kar je v nasprotju s priporočili Anteja Pulića (2004, 68), ki opozarja, da je treba analize 

opravljati za daljša časovna obdobja, saj je ne nazadnje tudi koncept intelektualnega 

premoženja kot tak dolgoročen in dinamičen.  

Metoda intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) je osrednji predmet naše 

empirične raziskave, zato  v zadnjem delu izpostavljamo pomembnejše ugotovitve, ki se nam 

iz našega zornega kota zdijo za metodo posebne in hkrati vprašljive. 

Enačenje stroškov dela s premoženjem v ljudeh 

Metoda intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) enači stroške dela, kot 

dinamično ekonomsko kategorijo, ki jo dojamemo v določenem razdobju s premoženjem v 

ljudeh, kot statično kategorijo, ki jo dojamemo v določenem trenutku ali v razdobju z njihovo 



 

41 

povprečno vrednostjo. Pri premoženju v ljudeh lahko govorimo o investicijah in ob tem 

pričakujemo njegove bodoče donose v določenem obdobju, medtem ko pri stroških dela ne 

moremo razmišljati o investicijah, saj pri njih ne pričakujemo nikakršnih bodočih donosov po 

njihovem nastanku. Premoženje v ljudeh lahko sestavlja del premoženja, v katerega lahko 

investiramo, ker so zagotovljeni bodoči donosi, kot so na primer  investicije v premoženje v 

ljudeh na področju raziskovanja in razvoja ter dela premoženja od katerega ne moremo 

pričakovati nobenih bodočih donosov, saj dajejo trenutne, kratkotrajne koristi, ki iz tega 

stališča niso upravičene do obravnave kot dela premoženja v ljudeh. Obravnavanje 

premoženja v ljudeh odpira tudi vprašanje njegovega amortiziranja in pri tem definiranja 

amortizacijske stopnje in amortizacijske dobe, ki ga metoda intelektualnega koeficienta 

dodane vrednosti (VAIC™) ne omenja in ne vključuje.  

Merjenje učinkovitosti intelektualnega premoženja 

Metoda intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) dodano vrednost opredeljuje 

kot objektiven indikator poslovne uspešnosti podjetja z izhodiščem v koeficientu VAIC™ 

oziroma v vsoti njegovih treh učinkovitosti. Z izračunom koeficienta VAIC™ dobimo 

informacijo o celoviti učinkovitosti intelektualnega premoženja ter o intelektualni sposobnosti 

podjetja, medtem ko vrednosti intelektualnega premoženja na osnovi vrednosti koeficienta 

VAIC™ ne moremo definirati. Pri tem pa moramo upoštevati, da investicije v posamezno 

sestavino intelektualnega premoženja nam povečujejo vrednost posamezne sestavine šele, ko 

se realizirajo donosi že investiranih sredstev, tako da realnih informacij o učinkovitosti in o 

vrednosti težko definiramo. Tako nam izračun koeficienta VAIC™ in njegovih parcialnih 

koeficientov dajejo določene informacije o njihovi učinkovitosti pri ustvarjanju dodane 

vrednosti ne pa o njihovi vrednosti.  

Problematika parcialnih koeficientov metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti 

(VAIC™) 

Na osnovi izračuna koeficienta učinkovitosti premoženja v povezavah in njegovi 

organiziranosti (SCE), ki ga izračunamo kot razmerje med premoženjem v povezavah 

podjetja in njegovi organiziranosti (SC) ter dodano vrednostjo (VA) ugotavljamo, da je 

definicija njegove učinkovitosti neskladna z definicijo ostalih dveh učinkovitosti, in sicer 

učinkovitosti premoženja v ljudeh (HCE) in učinkovitost knjigovodsko izkazanega 

premoženja podjetja (CEE). Neskladnost definicij med učinkovitostmi intelektualnega 

koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) ima lahko za posledico nelogične ugotovitve, kot v 

primeru, ko podjetje ne ustvarja poslovnega rezultata ali ustvarja negativen poslovni rezultat, 

takrat koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah in njegovi organiziranosti (SCE) dobi 

negativen predznak. Negativna učinkovitost premoženja v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti (SCE) pa je po teoriji intelektualnega premoženja nemogoča. Metoda 

intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) predpostavlja tudi, da je premoženje v 
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ljudeh (HC) obratno sorazmerno z premoženjem v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti (SCE). Prav ta predpostavka lahko v primeru izenačitve premoženja v ljudeh 

(HC) z premoženjem v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SCE) privede do 

neuporabnih informacij dobljenih izračunov. Na osnovi logičnih sklepanj o ustvarjanju 

intelektualnega premoženja, v primeru izenačitve vrednosti premoženja v ljudeh (HC) in 

premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SCE) bi morale biti njuni 

učinkovitosti enaki, vendar njihove definicije  tega ne potrjujejo. Učinkovitost premoženja v 

ljudeh (HCE) izračunamo kot razmerje med dodano vrednostjo (DV) in premoženjem v 

ljudeh, medtem ko učinkovitost premoženja v povezavah in njegovi organiziranosti (SCE) 

izračunamo kot razmerje med premoženjem v povezavah in njegovi organiziranosti (SC) in 

dodano vrednostjo (DV). 

Pojasnjevalna moč metode VAIC
TM 

Metoda intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) po našem mnenju zanemarja 

dejstvo, da dodana vrednost ni samo rezultat zaposlenih v podjetju, ampak da gre pri tem tudi 

za povezanosti vseh prvin poslovnega procesa. Pri tem pa je potrebna dodatna analiza vpliva 

ene prvine poslovnega procesa na drugo. Za razlago vrednosti, ki je razlika med tržno in 

knjigovodsko vrednostjo podjetja, je težko pridobiti ključne rezultate z metodo, ki ima enaka 

izhodišča kot večina računovodskih metod, ki so neuspešne pri razlagi razlik med tržno in 

knjigovodsko vrednostjo podjetja.   

3.6 Izbira ustrezne metode 

Pregled različnih metod merjenja intelektualnega premoženja kaže, da poznamo veliko 

načinov merjenja vrednosti intelektualnega premoženja podjetja, kar implicira vprašanje 

najboljše in najbolj ustrezne metode. Odgovor na to vprašanje mora biti vedno neposredno in 

konkretno vezan na namen merjenja vrednosti intelektualnega premoženja ali na posamezno 

podjetje, saj vsaka metoda prinaša tako določene prednosti kot tudi določene slabosti in 

nobena ni splošno sprejeta. Vsako podjetje se mora zato na osnovi specifik lastnega 

poslovanja odločiti, katero metodo uporabljati. Zebec, Zelenika in Zečević (2012, 106) 

predstavljajo postopek izbire najbolj ustrezne metode, ki poteka v šestih korakih, in sicer: 

- razvoj zavedanja in razumevanja vloge znanja in narave intelektualnega premoženja, 

- generiranje konsenza o tem, kaj prinaša podjetju uspeh, 

- izbira ustreznih kazalcev na osnovi konsenza, 

- razvoj metode merjenja, ki vključuje izbrane kazalce, 

- predstavitev sistema merjenja in celotnega poslovnega procesa, ki vodi in nadgrajuje 

zaslužne menedžerje, 

- uporaba objektivnih svetovalcev za izpeljavo ključnih vidikov meritvenega procesa. 
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4 INTELEKTUALNO PREMOŽENJE V SLOVENIJI 

Intelektualno premoženje v slovenskem prostoru in strokovni javnosti ni deležno veliko 

pozornosti. Iskanje s ključno besedo »intelektualno premoženje« po osrednji bibliografsko-

kataložni bazi podatkov vrne zgolj 27 zadetkov. Med viri, ki obravnavajo intelektualno 

premoženje, je 15 diplomskih del, 2 magistrski deli in 10 prispevkov. Iskanje s ključno 

besedo »intelektualni kapital« ponudi večji nabor gradiv, in sicer 259 zadetkov. Od tega je 89 

člankov, 21 diplomskih del, 22 magistrskih del, 48 prispevkov na konferencah, 4 znanstvene 

monografije in 5 drugih virov. Slovenski računovodski standardi, tako kot tudi računovodski 

standardi v večini drugih držav, ne priznavajo upoštevanja sredstev, če njihove vrednosti ni 

mogoče zanesljivo določiti in tako v sistemskem merilu intelektualno premoženje ni del 

uradnih računovodskih izkazov (Peršak 2011a). 

V Sloveniji intelektualnega premoženja podjetij ne spremljamo, Zakon o državni statistiki 

(Uradni list RS št. 45/95 in št. 9/01) pa v Letnem programu statističnih raziskovanj 

predvideva statistično raziskovanje in zbiranje ključnih informacij o nadaljevalnem 

poklicnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v podjetjih na temelju usklajenih 

metodoloških osnov v EU in vprašalnika Continuing vocational training survey (CVTS). 

Ciljna populacija raziskovanja so podjetja z 10 ali več zaposlenimi, interval objave rezultatov 

pa je 5 let (Jablanović 2014, 2). Prvi sklop podatkov smo tako pridobili leta 2005, drugega 

2010, tretjega pa še pričakujemo. Rezultati kažejo, da so slovenska podjetja leta 2005 

nadaljevalnemu poklicnemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih namenila 133,9 

milijona evrov oz. 0,49 % BDP. 66,7 % podjetij je skrbelo, da so se njihovi zaposleni dodatno 

izobraževali, povprečni izdatek za izobraževanje in usposabljanje pa je znašal nekaj več kot 

417,29 evra na udeleženca izobraževanja. Zaposleni so se v povprečju izobraževali od 27,5 do 

27,9 ure. V letu 2010 so podjetja namenila 36,5 % manj sredstev za nadaljevalno poklicno 

izobraževanje in usposabljanje zaposlenih kot v letu 2005, in sicer je bilo za poklicno 

izobraževanje zaposlenih namenjenih 84.945 milijonov evrov ali 0,23 % BDP, kar predstavlja 

0,66 % celotnih stroškov dela. Znesek na udeleženca izobraževanja je znašal dobrih 400 

evrov. Med 7.626 podjetij je 40,8 % takih, ki so omogočila zaposlenim dodatna poklicna 

izobraževanja in usposabljanja, medtem ko je bilo leta 2005 takih 66,7 % (SURS 2012). 

V Sloveniji je začel leta 2000 v okviru agencije Imelda delovati Inštitut za intelektualni 

kapital, ki je takrat veljal za prvi inštitut za intelektualno premoženje v srednji in vzhodni 

Evropi. Namen inštituta je bil med storitvami podjetjem nuditi izdelavo in analize bilanc 

intelektualnega premoženja in evalvacijo dobljenih rezultatov, prav tako pa povezovati 

intelektualno premoženje s poslovno strategijo podjetja. Med ponudbo storitev je bila tudi 

izdelava točkovnika Saratoga Europe, s katerim je mogoče meriti učinkovitost premoženja v 

ljudeh v podjetju. V slovenska podjetja naj bi tako dolgoročno uvedli postopke za vrednotenje 

znanja, uporaba Saratoginih primerjalnih tabel o učinkovitosti premoženja v ljudeh pa naj bi 

slovenskim podjetjem olajšala prehod na evropski trg. Saratoga je imela takrat največjo bazo 
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podatkov o učinkovitosti premoženja v zaposlenih po svetu in je letno prejemala podatke za 

primerjalno analizo iz več kot 2500 podjetij. V okviru inštituta je bila leta 2002 izvedena tudi 

prva slovenska konferenca o intelektualnem premoženju, nato pa je inštitut prenehal delovati 

(Horvat 2002). 

V Sloveniji prav tako še nimamo raziskav o vključevanju vrednosti intelektualnega 

premoženja v poslovna poročila, Peršak (2011b, 6) pa navaja, da so začela številna podjetja 

tudi pri nas meriti intelektualno premoženje in ga vnašati v svoja poslovna poročila. Spoznala 

so, da se na tak način njihova vrednost povečuje, so zato zanje bolj zainteresirani investitorji, 

dobri kadri, dobavitelji in kupci, prav tako pa si s tem ustvarjajo konkurenčne prednosti. 

Gruban (2002) je medtem pred desetletjem še navajal, da slovenska podjetja pri izkazovanju 

poslovne uspešnosti ne napredujejo v opredeljevanju vrednosti intelektualnega premoženja. 

Časnik Finance namreč vsako leto podeljuje nagrado za najboljša letna poročila med velikimi 

podjetji, finančnimi ustanovami, srednjimi in malimi podjetji in drugimi organizacijami, 

vendar pri podeljevanju nagrad v zadnjih letih ni posebej izpostavljeno stanje poročanja o 

intelektualnem premoženju. 

Na splošno so vključevanju človeških zmožnosti v računovodske izkaze bolj naklonjena 

poslovodstva kot računovodstva. Med poslovodstvi tako več kot polovica meni, da bi bilo 

poleg klasičnih smiselno oblikovati tudi vzporedne računovodske izkaze, ki bi vključevali  

ocene vrednosti zaposlenih (Milost 2007, 186).      
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5 MERJENJE UČINKOVITOSTI INTELEKTUALNEGA PREMOŽENJA PO 

METODI VAIC™ V IZBRANIH SLOVENSKIH PODJETJIH 

V nadaljevanju smo predstavili stanje v slovenskem gospodarstvu med letoma 2008 in 2013. 

Posebej smo se osredotočili na predstavitev področja oskrbe z elektriko, plinom in paro. 

Opisali smo opazovani vzorec podjetij, njegove značilnosti, analizirali poslovanje 

obravnavanih podjetij z izbranimi računovodskimi kazalniki, preučevali intelektualno 

premoženje podjetij in njegove sestavine, na zadnje pa še analizirali učinkovitost upravljanja 

z intelektualnim premoženjem s pomočjo metode VAIC
TM

 in povezanost med upravljanjem z 

intelektualnim premoženjem in uspešnostjo podjetij. 

5.1 Slovensko gospodarstvo v obdobju 2008–2013 

Na osnovi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije ugotavljamo, da so se poslovni 

rezultati slovenskega gospodarstva v obravnavanem obdobju zaradi vpliva svetovne 

gospodarske in finančne krize poslabšali. Nižanje BDP-ja na prebivalca in čistega dobička 

podjetij je posledica predvsem močno povečane finančne izgube in vpliva finančne krize. 

Gibanje čistega dobička v slovenskem gospodarstvu je prikazano na sliki 9. Potem ko je bil 

leta 2008 glavni razlog upada čistega dobička izguba iz financiranja, je prišlo v letu 2009, ko 

se je kriza postopno prenesla na celotno gospodarstvo, do precejšnjega znižanja čistega 

dobička iz poslovanja. Slabšanje poslovnih rezultatov podjetij se je nadaljevalo tudi v letu 

2010, ki je bilo v glavnem posledica poglobitve finančne izgube, čisti dobiček iz poslovanja 

pa se je približno ohranil na ravni predhodnega leta, v katerem se je zaradi gospodarske krize 

precej znižal. Podjetja so v povprečju poslovala z finančno izgubo že vse od leta 2008. Leta 

2011 so se poslovni rezultati podjetij prvič od začetka gospodarske krize nekoliko izboljšali. 

Ustvarjen čisti dobiček je bil razmeroma majhen, približno enak kot leta 2009, ko se je močno 

znižal. Izboljšanje v letu 2011 je bilo v glavnem posledica povečanja dobička iz poslovanja in 

znižanje finančne izgube. Gospodarnost poslovanja se je leta 2011 izboljšala v večini podjetij 

v gospodarstvu. Te so v zadnjih dveh letih pozitivno zaznamovali rastoči izvozni prihodki, 

negativno pa precejšnja rast stroškov, ki so izhajali predvsem iz poslabšanih pogojev nabave 

in prodaje. Poslovni rezultati podjetij so se v letu 2012 in 2013 spet poslabšali, a so ostali 

pozitivni. Poslabšanje izvira iz poglobitve izgube iz financiranja in ne iz čistega dobička iz 

poslovanja, ki pa se je celo nekoliko povečal (SURS 2015). 
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Slika 9: Čisti dobiček podjetij po sektorjih, Slovenija, 2008–2013 

  Vir: Kmet Zupančič idr. 2014. 

Močno upočasnjena rast poslovnih prihodkov v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 in s tem 

tudi dodane vrednosti je vplivala na zmanjšanje povpraševanja v tujini, pa tudi na umiritev 

obdobja velikega gospodarskega razcveta v gradbeni dejavnosti proti koncu leta, ki je v 

predhodnih letih dodatno spodbujala domače povpraševanje. Kot kaže slika 10, so zaradi 

vpliva mednarodne krize leta 2009 podjetjem najmočneje upadli prihodki od izvoza, s 

postopnim prenosom krize v Slovenijo pa se je precej znižala tudi prodaja doma. Hkrati je 

prišlo tudi do precejšnjega znižanja poslovnih odhodkov. Prihodki iz domačega trga po padcu 

leta 2009 praktično niso okrevali. Poleg slabšega poslovanja je podjetja še naprej 

obremenjevala precejšnja finančna izguba, povezana z visokimi finančnimi odhodki zaradi 

odplačevanja posojil, oslabitev in odpisov na eni strani in precejšnjih upadov finančnih 

prihodkov na drugi. V podjetjih so se leta 2011 ponovno okrepili samo prihodki od prodaje na 

tujem trgu, medtem ko so prihodki od prodaje na domačem trgu beležili izjemno šibko rast. 

Rast izvoznih prihodkov se je v letu 2012 zaradi šibkega tujega povpraševanja zmanjšala. 

Leta 2013 so poslovanje podjetij ponovno pozitivno zaznamovali rastoči izvozni prihodki, a 

se je njihova rast upočasnila, prihodki na domačem trgu pa so se še zmanjšali. Med 

dejavnostmi, ki so od leta 2010 ustvarjale čisti dobiček obračunskega obdobja in visoko 

dodano vrednost spada dejavnost oskrba z elektriko, plinom in paro (D 35) ter  predelovalne 

dejavnosti, informacijsko-komunikacijske dejavnosti, strokovno-tehniške dejavnosti in 

trgovina. (SURS 2015).  
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Slika 10: Prihodki od prodaje na domačem in tujem trgu, Slovenija, 2008–2013 

Vir: Kmet Zupančič idr. 2014. 

V tem obdobju smo na eni strani zabeležili 17 % porast števila gospodarskih družb, na drugi 

pa zmanjšanje števila zaposlenih za 16 %. Slika 11 kaže na to, da so bila gibanja na trgu dela 

leta 2008 pod vplivom preteklih dobrih poslovnih izidov še večino leta relativno ugodna, tako 

da je rast stroškov dela, ki jih v magistrski nalogi opredeljujemo kot premoženje v ljudeh 

precej presegla rast dodane vrednosti. Ker pa se trg dela počasneje in v manjšem obsegu 

prilagaja izjemnemu znižanju gospodarske dejavnosti, je prišlo do precejšnjega znižanja 

produktivnosti in povečanja premoženja v ljudeh na enoto ustvarjene dodane vrednosti, s 

čimer so se povečali pritiski na stroškovno konkurenčnost podjetij. Leta 2009 se je prvič po 

daljšem času obremenjenost poslovnih prihodkov s stroški blaga, materiala in storitev znižala. 

Na to je deloma vplivalo znižanje cen surovin na svetovnem trgu, racionalizacije podjetij v 

precej poslabšanih razmerah poslovanja, a tudi vidno zmanjšanje zalog v letu 2009. Po 

velikem padcu v letu 2009 se je v letu 2010 dodana vrednost nekoliko povečala, odpuščanje 

zaposlenih pa se je nadaljevalo, kar je po dveh letih naraščanja premoženja v ljudeh na enoto 

dodane vrednosti privedlo do njegovega rahlega znižanja na enoto dodane vrednosti podjetij. 

Razmerji med premoženjem v ljudeh in dodano vrednostjo ter poslovnimi prihodki in dodano 

vrednostjo sta se v letu 2011 nekoliko izboljšali. Hitrejše prilagajanje premoženja v ljudeh 

nižji gospodarski aktivnosti je zlasti v dejavnostih z večjim deležem slabše plačanih delovnih 

mest upočasnilo predvsem zakonsko uvedeno povečanje minimalne plače. Premoženje v 

ljudeh na enoto dodane vrednosti je leta 2013 upadlo tretje leto zapored. V zadnjem obdobju 

so se zmanjšali tudi stroškovni pritiski (SURS 2015). 
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Slika 11: Premoženje v ljudeh na enoto dodane vrednosti in stroški blaga, materiala in 

storitev  na enoto poslovnih prihodkov, Slovenija, 2008–2013 

Vir: Kmet Zupančič idr. 2014. 

5.2 Predstavitev področja dejavnosti D 35 (oskrba z elektriko, plinom in paro) v 

obdobju 2008–2013 

Gre za strateško kapitalno intenzivna dejavnost slovenskega gospodarstva z majhnim številom 

podjetij, ki pa so bila v letu 2008 nadpovprečno velika, in s precej višjo rastjo dodane 

vrednost kot v celotnem slovenskem gospodarstvu. Povprečno podjetje v tej dejavnosti je 

imelo 12-krat več sredstev in skoraj 4-krat več zaposlenih od povprečnega podjetja v 

gospodarstvu. Čisti dobiček dejavnosti v letu 2008 se je malenkostno zmanjšal, dobiček iz 

poslovanja pa je bil precej višji kot v predhodnem letu. Gospodarnost poslovanja je bila leta 

2008 že višja od povprečja v gospodarstvu. Čisti dobiček dejavnosti se je leta 2009 znižal za 

skoraj 30 %. Čisti dobiček iz poslovanja se je v letu 2010 okrepil skoraj za tretjino, kar to 

dejavnost uvršča med najuspešnejše v gospodarstvu. Več kot polovico dobička dejavnosti so 

v letu 2010 ustvarila podjetja, ki trgujejo z električno energijo. Leta 2011 je bila dejavnost še 

vedno ena najuspešnejših dejavnosti v slovenskem gospodarstvu, čeprav se je dobiček v letu 

2011 zmanjšal za desetino. Čisti dobiček dejavnosti se je v letu 2012 spet povečal in 

predstavljal kar polovico dobička vseh družb. Glede na to da se poraba elektrike v Sloveniji ni 

povečala in je bilo tudi na evropskem trgu dovolj poceni elektrike, se je ob domačih presežkih 

hidroenergije proizvodnja termoelektrarn znižala, hkrati pa se je zmanjšalo tudi mednarodno 

trgovanje z električno energijo. Kljub spremembam na trgu  je čisti dobiček tudi v letu 2013 

ostal visok. Produktivnost dela, merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega, je bila v letu 

2008 po zaslugi kapitalne intenzivnosti in donosnosti na sredstva in prihodke precej višja od 

povprečja vseh podjetij skupaj. To je tudi dejavnost, ki je ustvarila največ dodane vrednosti. 
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Na sliki 12 so z vidika dejavnosti prikazane povprečne vrednosti BDV na zaposlenega v 

Sloveniji v primerjavi s povprečnimi vrednostmi BDV na zaposlenega v dejavnosti D 35.  

 

Slika 12: BDV na zaposlenega, Slovenija, D 35, 2008–2013 

Vir: SURS 2015. 

Dodana vrednost je eno ključnih meril poslovne uspešnosti, intelektualno premoženje pa 

ključni dejavnik njenega ustvarjanja. K višji dodani vrednosti v tej dejavnosti je veliko 

prispevala ob ugodnih hidroloških razmerah močno povečana proizvodnja hidroelektrarn. Od 

leta 2008 do leta 2013 se je dodana vrednost v dejavnosti oskrba z elektriko, plinom in paro 

(D 35) povečala za 24 %, k tej rasti pa je največ (61 %) prispevala dejavnost trgovanja z 

električno energijo. Po podatkih podjetja ELES se je namreč mednarodna menjava elektrike v 

obdobju 2008–2013 zelo okrepila (izvoz za 78,1 %, uvoz za 60,3 %). Kljub hitri rasti v 

trgovalni dejavnosti z elektriko največ dodane vrednosti sta še vedno ustvarili dejavnosti 

distribucije električne energije in proizvodnje termoelektrarn (SURS 2015).  

V preglednici 1 je prikazano nihanje čistih prihodkov od prodaje v celotni dejavnosti oskrba z 

električno energijo, plinom in paro med letoma 2008 in 2013. 
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Preglednica 1: Čisti prihodki od prodaje po dejavnosti (SKD 2008) in letih opazovanega 

obdobja 2008–2013, Slovenija, v 1.000 EUR 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno 

energijo 

3.232.227 3.313.866 3.704.698 4.907.109 6.192.177 5.587.947 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
125.815 109.506 92.348 106.268 107.009 93.346 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo 

vodo 

222.002 203.981 237.249 280.012 292.675 268.631 

Skupaj 3.580.044 3.627.353 4.034.295 5.293.389 6.591.860 5.949.925 

Vir: SURS 2015. 

5.3 Predstavitev opazovanega vzorca podjetij 

V raziskavo so vključena podjetja iz dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, 

ki jo po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) definiramo s kategorijo D 35.  

5.3.1 Značilnosti vzorca 

Osnovne značilnosti vzorca prikazuje preglednica 2. 

Preglednica 2: Število podjetij, zajetih v vzorcu, po velikosti in dejavnosti 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Velikost podjetja 

Skupaj Mikro in mala 

podjetja 

Srednje velika 

podjetja 
Velika podjetja 

D 35.1 Oskrba z 

električno 

energijo 

7 3 16 26 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
0 1 2 3 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo 

vodo 

1 2 3 6 

Skupaj 8 6 21 35 

Iz preglednice 2 lahko razberemo, da je bilo v vzorec vključenih 35 podjetij iz dejavnosti 

oskrba z električno energijo, plinom in paro (D 35). Vzorec zajema vsa podjetja s tega 

področja, za katere smo imeli na voljo javno dostopne podatke. Izločili smo samostojne 

podjetnike in podjetja, katerih prisotnost v vzorcu je bila krajša od šestih let. Raziskovalno 

obdobje je določeno na osnovi teoretičnih priporočil uporabe metode VAIC™. Vzorec 

sestavlja 74,3 % podjetji iz dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1), 17,1 % podjetij 
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iz dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D35.3) in 8,6 % podjetij iz dejavnosti oskrba s 

plinastimi gorivi (D 35.2). Glede na velikost podjetji je v vzorcu 60 % velikih, 23 % malih in 

17 % srednjih podjetji. Preučevana podjetja so glede na število podjetij v letu 2008 na 

obravnavanem področju predstavljala 8,4 % vseh podjetij. V naslednjih letih se je ta odstotek 

zmanjševal in leta 2013 dosegel vrednost 2,29 %, ker se je število podjetij v tej dejavnosti v 

letih 2010–2013 močno povečalo. Nastanek velikega števila novih podjetij povezujemo s 

postopno liberalizacijo trga električne energije in z razvojem energetskih trgov. Evropska 

unija je na temelju direktiv, kot so Direktiva 2004/8/ES, Direktiva 2009/72/ES, Direktiva 

2010/31/ES in druge, skušala s popolno liberalizacijo trga električne energije vzpostaviti 

ponovno enoten konkurenčen evropski trg v svetovnem merilu. Trg električne energije je 

postal zelo konkurenčen in mamljiv trg, odprt za nove izzive in poslovne priložnosti. Za 

dosego konkurenčnosti evropskega trga so se po evropskih direktivah na področju energetike 

že dolgo subvencionirale investicije v obnovljive vire energije in investicije v soproizvodnjo 

toplote in električne energije. Te subvencije so od samega začetka spodbujale porast 

dejavnosti proizvodnje električne energije v malih sončnih elektrarnah, ki so v dejavnosti 

oskrba z električno energijo (D 35.1) v obravnavanem obdobju dosegle ogromen porast. Gre 

za male ponudnike (posameznike) električne energije, v večini z registrirano dopolnilno 

dejavnostjo, ki so povezani neposredno na omrežje in velikih ekonomskih vplivov na 

dejavnost oskrba z elektriko, plinom in paro (D 35) in gospodarstvo nimajo (Agencija za 

energijo 2014). 

Podjetja, zajeta v vzorec, po številu sicer predstavljajo manj kot 10 % vseh podjetij v 

obravnavani dejavnosti. Kljub temu je njihov pomen in vpliv na celotno dejavnost oskrbe z 

elektriko, plinom in paro (D 35) pri ustvarjanju čistih prihodkov od prodaje bistveno 

pomembnejši. Kot je razvidno iz preglednic 1 in 3, so podjetja, vključena v vzorec, v 

obravnavanem obdobju ustvarila vsako leto več kot 80 % vseh ustvarjenih prihodkov od 

prodaje na celotnem področju dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (D 35). 

Iz tega lahko trdimo, da imajo podjetja v vzorcu ključno vlogo v obravnavani dejavnosti in da 

raziskujemo reprezentativni vzorec. Podatki kažejo, da so preučevana podjetja v vsako leto 

ustvarila več kot 72 % vseh prihodkov od prodaje v dejavnosti oskrba z električno energijo (D 

35.1), v dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) približno 2 % in v dejavnosti oskrba s 

paro in vročo vodo (D 35.3) okrog 4 %.  
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Preglednica 3: Čisti prihodki od prodaje v izbranih podjetij po dejavnosti (SKD 2008) in 

letih opazovanega obdobja 2008–2013, v 1.000 EUR 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno 

energijo 

2.564.349 2.669.472 2.940.715 4.081.131 5.325.546 4.707.340 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
86.525 76.373 82.833 95.549 98.531 85.974 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo 

vodo 

207.623 191.882 222.997 268.514 278.935 256.576 

Skupaj 2.858.497 2.937.727 3.246.545 4.445.194 5.703.012 5.049.890 

Vir: SURS 2015. 

Edina dejavnost, ki je v preučevanem vzorcu zabeležila v povprečju negativno letno rast čistih 

prihodkov od prodaje je dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.3), ostali dve preučevani 

dejavnosti pa sta obe zabeležili v povprečju pozitivno letno rast čistih prihodkov od prodaje. 

Ugotavljamo tudi, da so podjetja v vzorcu v obravnavanem obdobju povečala čiste prihodke 

od prodaje za 77 %, podjetja v celotni dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro 

(D 35) pa za 66 odstotkov. Povprečna letna rast prihodkov od prodaje v celotni dejavnosti 

oskrba z električno energijo, plinom in paro (D 35) je bila 10,69-odstotna, v vzorcu pa za 1,36 

odstotne točke višja. Na osnovi čistih prihodkov od prodaje je najboljše leto za vzorčna 

podjetja leto 2011, kjer so vsa podjetja v vzorcu dosegla največjo rast čistih prihodkov od 

prodaje in sicer: 

- oskrba z električno energijo (D 35.1) povečanje za 39 %, povprečna letna rast prihodkov 

v tej dejavnosti med 2008-2013 je  12,91 %, 

- oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) povečanje za 15 %, povprečna letna rast prihodkov v 

tej dejavnosti med 2008-2013 je  0,12 %, 

- oskrba s paro in vročo vodo (D35.3) povečanje za 20 %, povprečna letna rast prihodkov v 

tej dejavnosti med 2008-2013 je 4,32 %. 

Največji padec so vzorčna podjetja v dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1) 

zabeležila v letu 2013 za 12 %, v dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) v letu 2010 za 

13% in v dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3) leta 2009 in 2013  za 8 %.  

Slika 13 kaže nihanja čistih prihodkov od prodaje v dejavnosti D 35 v preučevanih podjetjih. 
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Slika 13: Čisti prihodki od prodaje, D 35, 2008–2013 

Preglednica 4 kaže, da je 35 preučevanih podjetij iz dejavnosti oskrba z električno energijo, 

plinom in paro (D 35) v obravnavanem obdobju v povprečju letno zaposlovalo približno 80 % 

vseh zaposlenih iz te dejavnosti. Z deležem zaposlenih v preučevanih podjetij lahko 

podkrepimo reprezentativnost vzorca. Deleži zaposlenih v dejavnostih oskrba z električno 

energijo (D 35.1), oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) in oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3) 

so enaki deležem v preučevanih podjetjih, in sicer: 

- oskrba z električno energijo: približno 87 %, 

- oskrba s plinastimi gorivi: približno 2 %, 

- oskrba z vročo vodo in paro: med 10 % in 11 %. 

Število zaposlenih v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (D 35) se je v 

povprečju letno povečalo za 0,54 %, v preučevanih podjetjih pa v povprečju zmanjšalo za 

0,64 %.  

Politika zaposlovanja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (D 35) 

definitivno v celoti ni sledila trendu na področju zaposlovanja v Sloveniji, saj se je število 

zaposlenih v tej dejavnosti med letom 2008 in 2013 zmanjšalo le za 1 %.  
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Preglednica 4: Število zaposlenih v izbranih podjetij po dejavnosti (SKD 2008) in letih 

opazovanega obdobja 2008–2013 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
5.432 5.484 5.272 5.259 5.251 5.256 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
127 125 122 123 125 120 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
708 713 689 677 690 694 

Skupaj 6.267 6.322 6.083 6.059 6.066 6.070 

Vir: SURS 2015. 

5.3.2 Analiza poslovanja obravnavanih podjetij z izbranimi računovodskimi kazalniki 

Kazalniki so izredno zgoščena merila v obliki relativnih števil, ki prikazujejo kompleksne 

procese, razmerja in sestave na razmeroma enostaven način. Tako omogočajo hiter in obsežen 

pregled nad opazovanimi dejavnosti. V praksi še vedno predstavljajo prevladujoč instrument 

presoje, njihovo snovanje pa je odvisno od vsakokratnih informacijskih potreb analitika in 

uporabnika poročil (Koletnik 1997, 45). SRS 29.25 opredeljuje računovodske kazalnike kot 

relativna števila, ki se nanašajo na gospodarske kategorije in o katerih obstajajo računovodski 

podatki. Glede na naravo primerjanih velikosti so lahko opredeljeni kot: 

- stopnje udeležbe: so relativna števila, ki izražajo razmerje med dvema istovrstnima 

vrednostma, od katerih se prva nanaša na del in druga na celotno istega pojava, 

- indeksi: so relativna števila, ki izražajo razmerje med dvema istovrstnima vrednostma, 

lahko se delijo na časovne in stvarne indekse, 

- koeficienti: so relativna števila, ki izražajo razmerje med dvema istovrstnima vrednostma, 

ki sta med seboj primerljivi. 

Računovodski kazalniki najbolje služijo kot pokazatelj sprememb v pogojih financiranja ali 

gospodarnosti poslovanja. Računovodski kazalniki se skupinijo kot kazalniki stanja 

financiranja, kazalniki stanja investiranja, kazalniki vodoravnega finančnega ustroja, kazalniki 

obračanja, kazalniki gospodarnosti, kazalniki dobičkonosnosti, kazalniki dohodkovnosti in 

kazalniki denarne tokovnosti. 

Kazalniki pomagajo tudi ilustrirati vzorec takih sprememb, ki lahko prikažejo analitiku 

tveganje in priložnosti za poslovanje podjetja (Helfert 2000, 82). Predvsem pa dajejo 

informacije o poslovni uspešnosti podjetja le z enega zornega kota in le skupaj z drugimi 

informacijami podajalo celotno sliko o poslovni uspešnosti podjetja. Sam izbor ustreznih  

kazalnikov za oceno poslovne uspešnosti podjetij je zelo kompleksen. 
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V nadaljevanju smo pri analiziranju poslovanja podjetij uporabili naslednje kazalnike kot so 

kazalnik stopnje čiste dobičkonosnosti prihodkov od prodaje (ROS), kazalnik čiste 

dobičkonosnosti sredstev (ROA) in kazalnik čiste dobičkonosnost kapitala (ROE). 

Kazalnik stopnje čiste dobičkonosnosti prihodkov od prodaje (ROS) uvrščamo med temeljne 

kazalnike gospodarnosti. Prikazuje gospodarnost ravnanja v določenem obdobju oz. 

učinkovitost uporabe sredstev, s širšega gospodarnega vidika pa njihovo poslovno uspešnost 

uporabe. Izračunamo ga na temelju izkaza poslovnega izida (Mayr 2003, 117). Pomemben je 

tudi pri presoji kakovosti poslovanja (Benedik 2003, 35). Kazalnik čiste dobičkonosnosti 

prihodkov od prodaje (ROS) je razmerje med čistim dobičkom in prihodki. Kazalnik kaže, 

koliko čistega dobička ali čiste izgube je bilo dosežene v prihodkih od prodaje. Pri poslovno 

uspešnem podjetju, ki izkazuje čisti dobiček, je kazalnik pozitiven. Pri poslovanju z izgubo je 

vrednost kazalnika negativna. 

Izračun kazalnika: 

čisti dobiček 

prihodki od prodaje 

Visoka vrednost tega kazalnika omogoča rast kapitala, medtem ko nizka stopnja predstavlja 

izguba kapitala. Visoko vrednost kazalnika lahko pridobimo na več načinov (Gates 1993, 35): 

- z izdelavo visokokakovostnih proizvodov ali storitev, 

- z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega, 

- z zmanjšanjem potrebe po večjem obsegu kapitala, 

- s povečanjem tržnega deleža. 

 

Eden od vzrokov nizke vrednosti kazalnika čiste dobičkonosnosti prihodkov od prodaje 

(ROS) je nizka vrednost kosmate dobičkonosnosti kot posledica prenizkih tržnih cen. Druga 

možnost je razmerje med stroški in prihodki. Pri visokih stroških in nizkih prihodkih je 

vrednost kazalnika nizka. 

Kot je razvidno iz preglednice 5, je kazalnik čiste dobičkonosnosti prihodkov od prodaje 

(ROS) leta 2009 v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (D 35) dosegel 

najvišjo povprečno vrednost. Njegova vrednost se je skozi opazovano obdobje v glavnem 

nižala. V povprečju najnižjo vrednost je kazalnik dosegel leta 2012. Absolutni zmagovalec 

med preučevanimi dejavnostmi je bila dejavnost oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3), v 

kateri je kazalnik dosegel najvišjo vrednost leta 2011. Prav v tej dejavnosti pa je kazalnik leta 

2012 dosegel tudi najnižjo vrednost. V primerjavi z gospodarstvom v Sloveniji je kazalnik 

ROS v preučevanih podjetjih in obdobju dosegel bistveno višje vrednosti. Po podatkih 

Statističnega urada Republike Slovenije je kazalnik ROS v celotnem slovenskem 

gospodarstvu v obdobju 2008–2013 dosegel najvišjo vrednost leta 2008 in sicer 1,9 ter 

najnižjo leta 2010, ko je zabeležil negativno vrednost in sicer 0,3 (SURS 2015). 
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Preglednica 5: Čista dobičkonosnost prihodkov (ROS) od prodaje v izbranih podjetjih 

po dejavnosti (SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
4,72 4,92 4,70 2,53 2,64 3,14 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
4,77 6,01 6,31 4,51 4,07 4,40 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
5,50 3,10 3,97 8,43 1,98 3,94 

Skupaj 4,78 4,82 4,69 2,93 2,63 3,20 

Slika 14 prikazuje nihanje čiste dobičkonosnosti prihodkov od prodaje v preučevanih 

podjetjih. Kazalnik čiste dobičkonosnosti prihodkov od prodaje izkazuje ogromne razlike v 

letnem povprečju v obdobju 2009–2012 glede na dejavnosti v vzorcu. Največja nihanja je 

kazalnik čiste dobičkonosnosti prihodkov od prodaje doživel v dejavnosti oskrba s paro in 

vročo vodo (D 35.3), saj je leta 2011 dosegel 112-odstotno rast in takoj v naslednjem letu 

utrpel največji padec: za 77 % . V dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1) je kazalnik 

čiste dobičkonosnosti prihodkov v preučevanih podjetjih dosegel najvišjo rast leta 2013 (19-

odstotno), leta 2011 pa najvišji padec (za 46 %). Leta 2009 je kazalnik čiste dobičkonosnosti 

prihodkov od prodaje v dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) dosegel najvišjo, 26-

odstotno rast in leta 2011 najvišji padec v višini 29 %.   

 

Slika 14: Čista dobičkonosnosti prihodkov od prodaje (ROS) v izbranih podjetij po 

dejavnostih, 2008–2013 

Iz preglednice 6 lahko razberemo, da srednja podjetja, zajeta v vzorcu, v povprečju beležijo 

12,92-odstotno letno negativno rast kazalnika čiste dobičkonosnosti prihodkov od prodaje. 
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Najmanjši povprečni letni padec pa je kazalnik dosegel v skupini velikih podjetij, in sicer 

približno za 7,36 %.  

Preglednica 6: Čista dobičkonosnost prihodkov (ROS) od prodaje v izbranih podjetjih 

po velikosti podjetij in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Velikost podjetij 
Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mala podjetja 3,15 1,55 1,67 1,35 0,79 1,89 

Srednja podjetja 8,93 9,16 5,51 3,91 3,75 4,47 

Velika podjetja 4,69 4,83 4,78 2,94 2,65 3,20 

Skupaj 4,78 4,82 4,69 2,93 2,63 3,20 

Največji, približno 50-odstotni, padec kazalnika je bil v skupini malih podjetij leta 2009. Na 

drugi strani pa je leta 2013 kazalnik čiste dobičkonosnosti prihodkov od prodaje doživel 

najvišjo rast ravno v skupini malih podjetij, in sicer za 139 %. V letih 2011 in 2012 so vsa 

preučevana podjetja ne glede na velikost beležila padec kazalnika čiste dobičkonosnosti 

prihodkov od prodaje. Čisto dobičkonosnosti prihodkov od prodaje v izbranih podjetjih po 

velikosti podjetij prikazuje slika 15. 

 

Slika 15: Čista dobičkonosnost prihodkov od prodaje (ROS) v izbranih podjetjih, po 

velikosti podjetij, 2008–2013 

Za kazalnik čiste dobičkonosnosti sredstev (Return on Assets – ROA) enotne opredelitve v 

literaturi ni, obstajajo pa različne opredelitve kazalnika v števcu in imenovalcu. Pove nam, 

kako uspešno je bilo poslovodstvo pri upravljanju s sredstvi podjetja. Slovenski računovodski 
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standard 29.34 opredeljuje kazalnik dobičkonosnosti sredstev kot kazalnik razširjene 

dobičkonosnosti sredstev. 

Izračun kazalnika: 

čisti dobiček ali čista izguba in dane obresti obračunskega obdobja 

povprečna sredstva 

Kazalnik čiste dobičkonosnosti sredstev lahko razčlenimo na več kazalnikov. To so (Pučko 

1996, 98): 

- ekonomičnost, 

- produktivnost dela, 

- obračanje sredstev,  

- stroški na zaposlenega. 

 

Čista dobičkonosnost sredstev je odvisna od dobičkonosnosti prihodkov in hitrosti obračanja 

sredstev (Tekavčič in Megušar 2002, 25). V povezavi z uspešnostjo poslovanja po slovenski 

tradiciji lahko kazalnik dobičkonosnosti sredstev naprej razčlenimo tako, da vanj zajamemo 

produktivnost dela in ekonomičnost poslovanja (Tekavčič in Megušar 2002, 25). Čista 

dobičkonosnost sredstev je odvisna od hitrosti obračanja sredstev in ekonomičnosti. 

Ekonomičnost lahko z nadaljnjim razčlenjevanjem prikažemo v odvisnosti od produktivnosti 

dela (kjer je produktivnost izražena na zaposlenega) in stroškov na zaposlenega. Na podlagi 

tega lahko sklepamo, da se ekonomičnost poveča, če se pri dani produktivnosti dela 

zmanjšajo stroški zaposlenega ali se pri danih stroških na zaposlenega poveča produktivnost 

dela. 

Ekonomičnost = (prihodki / število zaposlenih) x (število zaposlenih / odhodki) = (prihodki / 

število zaposlenih) / (odhodki / število zaposlenih) 

Čisto dobičkonosnost sredstev v izbranih podjetjih prikazuje preglednica 7. 

Preglednica 7: Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) v izbranih podjetjih po dejavnosti 

(SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
2,74 2,88 2,91 1,96 2,40 2,37 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
3,38 3,71 4,51 3,76 3,28 3,00 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
4,50 2,32 3,45 8,21 1,88 3,30 

Skupaj 2,85 2,87 2,97 2,30 2,40 2,42 
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Na osnovi podatkov iz preglednice 7 ugotavljamo, da je kazalnik čiste dobičkonosnosti 

sredstev preučevanih podjetij v dejavnosti (D 35) dosegel v povprečju letno negativno rast v 

višini 3,21 %. Dejavnost D 35 je leta 2011 zabeležila približno 23-odstotni padec. Zaradi 

vpliva negativne rasti čiste dobičkonosnosti sredstev v letih 2009 in 2012 je dejavnost oskrba 

s paro in vročo vodo (D 35.3) v obravnavanem obdobju v povprečju zabeležila 6,01-odstotni  

padec kazalnika. Dejavnost oskrba z električno energijo (D 35.1) in dejavnost oskrba s 

plinastimi gorivi (D 35.2) sta v obravnavanem obdobju zabeležili v povprečju negativno letno 

rast kazalnika čiste dobičkonosni sredstev, in sicer prva v višini 2,85 % in druga v višini 2,35 

%. Povprečna letna vrednost kazalnika v preučevanih podjetjih je 2,63. Najvišjo in najnižjo 

vrednost kazalnika beležimo v dejavnosti oskrba z vročo vodo (D 35.3)  leta 2011 in leta 

2012. Kazalnik je na ravni gospodarstva celotne Slovenije dosegel v povprečju letno vrednost 

0,49.  

Čisto dobičkonosnost sredstev v izbranih podjetjih prikazuje preglednica 8. 

Preglednica 8: Čista dobičkonosnost sredstev (ROA) v izbranih podjetjih po velikosti 

podjetij in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Velikost podjetja 
Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mala podjetja 4,09 5,42 5,46 3,05 2,17 3,34 

Srednja podjetja 2,21 2,21 1,33 1,04 1,04 1,21 

Velika podjetja 2,89 2,90 3,05 2,37 2,46 2,47 

Skupaj 2,85 2,87 2,97 2,30 2,40 2,42 

Iz preglednice 8, ki kaže čisto dobičkonosnost sredstev v preučevanih podjetjih po velikosti, 

ugotavljamo, da so srednja podjetja v obravnavanem obdobju v povprečju zabeležila največji 

11,35-odstotni padec kazalnika. Mala podjetja so v obravnavnem obdobju zabeležila v 

povprečju 3,97-odstotni padec, medtem ko velika podjetja v povprečju le 3,09-odstotni padec. 

V letu 2011 so vsa podjetja ne glede na velikost beležila padec kazalnika. Najnižjo vrednost 

kazalnika beležimo v letih 2010 in 2011 v srednjih podjetjih, najvišjo pa v malih podjetij leta 

2010. 

Kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala (Return on Equity-ROE) je za lastnike še vedno 

najpomembnejši in najpogosteje uporabljen kazalnik, saj z njim ugotavljamo, kako uprava 

podjetja upravlja s premoženjem. Kazalnik spada po SRS med obvezne kazalnike in podjetja 

so ga dolžna prikazati med svojimi razkritji. Z vidika lastnikov je zahteva za čim višjo 

dobičkonosnost, ki prinaša visoke donose na vložena sredstva lastnikov. Dobičkonosnost 

lastniškega kapitala lahko opredelimo kot razmerje med dobičkom in lastniškim kapitalom. 

Pri ugotavljanju povezanosti dobičkonosnosti sredstev in strukturi financiranja moramo biti 

pazljivi. Upoštevati moramo, da način izkoriščanja finančnega vzvoda podjetja pomembno 
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vpliva na dobičkonosnost lastniškega kapitala. Ko podjetje vsa sredstva financira z lastniškim 

kapitalom, sta dobičkonosnosti sredstev in lastniškega kapitala enaki. Ko imamo v strukturi 

sredstev še dolžniški kapital, se dobičkonosnost lastniškega kapitala v primerjavi z 

dobičkonosnostjo sredstev povečuje (Tekavčič in Megušar 2002, 21–39).  

Pomanjkljivosti kazalnika čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) so naslednje (Čarman 

Poberaj 2002, 65): 

- Kazalnik prikazuje stanje za predhodno leto, kar pomeni, da zanemarja poslovno 

uspešnost dolgoročnih odločitev, saj nekatere odločitve dajejo pozitivne ali negativne 

učinke šele čez določeno obdobje. 

- Kazalnik ne kaže poslovnega in finančnega tveganja z doseganjem izraženega dobička. Z 

visokim zadolževanjem lahko dosežemo visoko vrednost kazalnika, pri tem pa je 

poslovanje zaradi visoke vrednosti dolga zelo tvegano. Višje tveganje je povezano z 

ustreznim nagrajevanem lastnikov, kar se odraža v višjih pričakovanih kapitalskih 

dobičkih. 

- Pri izračunu kazalnika se upošteva knjigovodska vrednost kapitala, ki pa je lahko 

drugačna od tržne vrednosti podjetja. 

Izračun kazalnika: 

čisti dobiček poslovnega leta 

kapital 

 ali  

čisti dobiček 
x 

prihodki 
x 

povprečna sredstva 

prihodki povprečna sredstva povprečni kapital 

Na osnovi ekonomskih kategorij v kazalniku čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) 

ugotavljamo, da lahko kazalnik povečamo z vplivom na: 

- dobičkonosnost prihodkov, 

- obračanje sredstev, 

- finančni vzvod. 

Višina kazalnika dobičkonosnosti kapitala je odvisna od podjetja do podjetja in od dejavnosti 

do dejavnosti. Višina kazalnika je navadno odvisna od konkurence in od dejavnosti, v kateri 

podjetje posluje. Lahko se zgodi, da imajo podjetja zaradi močne konkurence približno enake 

kazalnike. Dejavnost z visoko vrednostjo kazalnika privlači nova podjetja, kjer zaradi 

povečanje konkurence in števila podjetij dobički začnejo padati skupaj z dobičkonosnostjo 

prihodkov kapitala. Dejavnosti z nizko vrednostjo kazalnika so tiste, ki imajo nizke ovire za 

vstop v dejavnost in nizko tveganje in obratno. 

Čisto dobičkonosnost kapitala v izbranih podjetjih po dejavnosti prikazuje preglednica 9. 
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Preglednica 9: Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) v izbranih podjetjih po dejavnosti 

(SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
3,81 4,01 3,99 2,86 3,80 3,83 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
8,13 8,62 9,61 7,64 6,75 6,04 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
6,54 3,37 4,88 11,41 2,62 4,65 

Skupaj 4,02 4,05 4,12 3,37 3,78 3,91 

Iz preglednice 9 lahko razberemo, da je v vzorcu dejavnost oskrba s paro in vročo vodo (D 

35.3) v obravnavanem obdobju zabeležila povprečni letni padec kazalnika čiste 

dobičkonosnosti kapitala za 6,59 %, v dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) pa za 

5,76 %. Le dejavnost oskrba z električno energijo (D 35.1) je zabeležila v povprečju letno  

0,10-odstotno rast. V vzorčnih podjetjih dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in 

paro (D 35) smo zabeležili v povprečju letno negativno rast kazalnika čiste dobičkonosnosti 

kapitala v višini 0,55 %. Višina kazalnika čiste dobičkonosnosti kapitala v preučevanih 

podjetjih je bila v povprečju najvišja v dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2), in sicer 

7,8, nato v dejavnosti z vročo vodo in paro (D 35.3), ki je v povprečju znašala 5,58, medtem 

ko je v dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1) dosegla le 3,72. 

Čisto dobičkonosnost kapitala v izbranih podjetjih po velikosti podjetij prikazuje preglednica 

10. 

Preglednica 10: Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) v izbranih podjetjih po velikosti 

podjetij in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Velikost podjetja 
Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mala podjetja 13,98 20,06 22,82 11,45 7,52 10,70 

Srednja podjetja 2,77 2,73 1,58 1,18 1,18 1,37 

Velika podjetja 4,09 4,11 4,25 3,51 3,95 4,06 

Skupaj 4,02 4,05 4,12 3,37 3,78 3,91 

Glede na velikost podjetij v vzorcu lahko s pomočjo preglednice 10 ugotovimo, da so vsa 

preučevana podjetja ne glede na velikost zabeležila negativno povprečno rast kazalnika. 

Največji povprečni letni  padec v višini 13,13 % so zabeležila srednja podjetja, sledila so mala 

podjetja s 5,20 % ter velika z letnim povprečnim padcem v višini 0,14 %. Največji padec je 

kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala dosegel v malih podjetjih, in sicer leta 2011 v višini 

50 %. V isti skupini je dosegel tudi najvišjo (42-odstotno) rast, in sicer leta 2013.   
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5.3.3 Analiza učinkovitosti podjetij in njihovih sestavin 

V nadaljevanju navajamo izračune metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti 

VAIC™, ki smo jo podrobneje obravnavali v poglavju 3.5, ter vrednosti in deleže dodane 

vrednosti, premoženja v ljudeh, premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti 

ter opredmetenih sredstev izbranih podjetij.  

Izračun koeficienta VAIC™: 

VAIC™ = HCE + SCE + CEE = ICE +CEE, 

pri čemer je: 

VAIC – intelektualni koeficient dodane vrednosti, 

HCE – koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh, 

SCE – koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti, 

ICE – koeficient učinkovitosti intelektualnega premoženja, 

CEE – koeficient učinkovitosti knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja. 

Izračun koeficienta učinkovitosti premoženja v ljudeh (HCE): 

HCE = VA / HC, 

pri čemer je: 

HCE – koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh, 

VA – dodana vrednost, 

HC – premoženje v ljudeh. 

Izračun koeficienta učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti  

(SCE): 

SCE = SC / VA,  

SC = VA – HC, 

pri čemer je: 

SCE – koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti, 

SC – premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti, 
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VA – dodana vrednost, 

HC – premoženje v ljudeh. 

Izračun koeficienta učinkovitost knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja (CEE): 

CEE = VA / CE, 

pri čemer je: 

CEE – koeficient učinkovitosti knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja, 

VA – dodana vrednost, 

CE – vrednost knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja. 

Izračun koeficienta intelektualnega premoženja ICE: 

ICE = HCE + SCE, 

pri čemer je: 

ICE – koeficient učinkovitosti intelektualnega premoženja, 

HCE – koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh, 

SCE – koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti. 

Na osnovi teoretičnih izhodišč kazalnik dodana vrednost (Value Added – VA) opredeljujemo 

kot osnovni ekonomski pokazatelj in temeljno merilo gospodarske aktivnosti in uspeha. 

Vsebinsko pomeni novo ustvarjeno vrednost, ki so jo podjetja proizvedle v enem letu in kaže, 

koliko nove vrednosti je podjetje sposobno ustvariti, da z njo pokrije stroške zaposlenih, 

obresti, dividende in davke. Negativno dodano vrednost imenujemo izguba na substanci 

(AJPES 2016). Dodana vrednost je pomembno sredstvo za merjenje rezultatov. Opredelimo 

jo lahko kot povečanje tržne vrednosti, ki je posledica povečanja kakovosti poslovnih 

učinkov. Izračunamo jo, tako da prodajno vrednost poslovnih učinkov zmanjšamo za nabavno 

vrednost potrebnih prvin poslovnega procesa (Buležan 2008, 379–380). Odbor za 

računovodske standarde (Accounting Standards Steering Committee) pravi, da je dodana 

vrednost najpreprostejše sredstvo za razumevanje dobička podjetja. V tem primeru razumemo 

dobiček kot dosežek skupnih prizadevanj vlagateljev kapitala, poslovodstva in zaposlenih. 

Dodana vrednost je obravnavana kot bogastvo in kot merska enota za prikaz dosežkov  

prizadevanj teh treh skupin (Accounitng Standards Steering Commitee 1975, 4). 

Ko poslovodstvo pozna dodano vrednost, ima pomembno osnovo za izdelovaje predračunov 

poslovanja, poslovno odločanje in nadziranje. Slabost dodane vrednosti pa je, da se pogosto 
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pozabi, kateri je najpomembnejši cilj gospodarskega subjekta. To je namreč največje mogoče 

povečanje dolgoročne donosnosti poslovanja podjetja in ne ustvarjanje čim večje dodane 

vrednosti. Dodana vrednost pa je pomembna za merjenje rezultatov podjetja, zato so 

informacije o njej za poslovodno računovodstvo vsekakor dobrodošle. Pri njihovem 

razumevanju je potrebna precejšnja pozornost (Buležan 2008, 379–380). Pomembno je 

poznati koncept dodane vrednosti in koncept dobička. Med konceptoma obstaja določeno 

razmerje, ki ga opredeljuje več dejavnikov. To so: 

- gospodarske kategorije, na katerih temelji posamezen koncept, 

- način ustvarjanja dodane vrednosti in dobička. 

 

Koncept dodane vrednosti temelji na dodani vrednosti, koncept dobička pa na dobičku. 

Dodana vrednost je povečanje kakovosti poslovnih učinkov podjetja v obračunskem obdobju, 

dobiček pa je razlika med vsemi prihodki in odhodki v obračunskem obdobju. Dodano 

vrednost izračunamo tako, da prodajno vrednost poslovnih učinkov zmanjšamo za nabavno 

vrednost porabljenih prvin. Koncept dobička je ožji od koncepta dodane vrednosti, saj je 

dobiček večinoma le manjši del dodane vrednosti podjetja v obračunskem obdobju. Dobiček 

poudarja vidik lastnikov podjetja in njihovo skrb za ustrezno oplajanje vloženega kapitala. 

Koncept dobička obravnava zaposlene kot najeto delovno silo, vloga katere je maksimirati 

dobiček delodajalca, dodana vrednost pa kaže na skrb podjetja za blaginjo družbe in na 

koristnost njegovega obstoja. S tem se prebivalstvu zagotavljajo delovna mesta, državi 

dajatve, vlagatelji kapitala in posojilodajalci pa so nagrajeni za tveganje, ki je posledica 

njihovih naložb v podjetje (Buležan 2008, 381–382). 

Dodana vrednost je dosežek ekipe, to je zaposlenih, poslovodstva, lastnikov in drugih 

financerjev podjetja in države, zato njeni člani sodelujejo pri njeni razdelitvi. V nasprotnem 

primeru je dobiček dosežek lastnikov, ki jim tudi dobiček pripada. V očeh zaposlenih je 

dobiček nekaj sebičnega, zato se ti ne navdušujejo nad njegovim maksimiranjem. Med 

ustvarjanjem dodane vrednosti in dobičkom obstaja pomembna razlika. Dobiček podjetja je 

posledica njegovega uspešnega poslovanja, pri čemer so koristi odvisne tudi od zaslužka od 

kapitala, na primer od povečanja vrednosti delnic podjetja. Dodana vrednosti pa v nasprotju z 

dobičkom ni odvisna od zaslužkov od kapitala. Zaradi povečanja vrednosti delnic podjetja se 

njegova dodana vrednost ne poveča (Buležan 2008, 383–384). 

Slovenski računovodski standard 19.8 sicer govori o dodani vrednosti, ki jo poimenuje 

dohodek in definira kot novo ustvarjeno vrednost (SRS 2006, 148). Izračunamo jo kot razliko 

med vsemi prihodki in odhodki, razen plač in povračil, ki pripadajo zaposlenim v okviru 

poslovnih odhodkov, obresti in drugih nadomestil, ki ostajajo posojilodajalcem v okviru 

odhodkov, in davkov, ki so last države. Govorimo o poslovnem izidu, ki se deli: 

- zaposlenim s plačami in povračili, 

- posojilodajalcem in kreditorjem z obrestmi in drugimi nadomestili, 

- lastnikom z dividendami in drugimi vrstami nadomestil, 

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/3_381-382.pdf
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- podjetju z oblikovanje rezerv in z zadržanim čistim dobičkom, 

- državi z davki. 

Slovenski računovodski standardi predvidevajo bruto dodano vrednost, pri njenem izračunu 

pa upoštevajo vse prihodke in odhodke, tudi iz financiranja in izrednih dohodkov, medtem ko 

v drugih državah upoštevajo samo prihodke in odhodke iz poslovanja (Kavčič in Slapničar 

2003, 27). 

V raziskavi smo uporabili naslednji izračun kazalnika: 

dodana vrednost = kosmati donos iz poslovanja – sprememba vrednosti zalog in nedokončane 

proizvodnje – stroški blaga, material in storitev – drugi poslovni odhodki 

Na osnovi podatkov iz preglednic 11 in 12 ugotavljamo, da so preučevana podjetja med 2008 

in 2013 letno ustvarila več kot 80 % celotne dodane vrednosti v dejavnosti oskrbe z električno 

energijo, plinom in paro (D 35). 

Kot je razvidno iz preglednice 11, je dodana vrednost v dejavnosti oskrba z električno 

energijo, plinom in paro (D 35)  leta 2009 zabeležila edini padec obravnavanega obdobja v 

višini 2,45 %. Med letoma 2008 in 2013 se je dodana vrednost v tej dejavnosti v povprečju 

letno povečala za 3,21 %. Najvišjo rast dodane vrednosti je dejavnost zabeležila leta 2010 in 

2011, in sicer v letu 2010 za 6,14 % in leta 2011 za 6,81 %. 

Preglednica 11: Dodana vrednost po dejavnosti (SKD 2008) in letih opazovanega 

obdobja 2008–2013, Slovenija, v 1.000 EUR 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
619.113 606.495 644.625 693.569 706.108 739.723 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
20.408 20.620 17.267 17.155 15.505 14.908 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
46.949 42.549 48.917 48.500 43.012 49.337 

Skupaj 686.471 669.664 710.809 759.224 764.626 803.968 

Vir: SURS 2015. 

V opazovanem obdobju v dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1) se je v povprečju 

dodana vrednost letno povišala za 3,62 %. Delež dodane vrednosti te dejavnosti pa predstavlja 

v povprečju letno približno 91 % ustvarjene dodane vrednosti v dejavnosti oskrbe z električno 

energijo, plinom in paro (D 35). Dejavnost oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) je v 

obravnavanem obdobju dosegla v povprečju letno negativno rast v višini 6,08 % in ustvarila 

približno 2,97 % dodane vrednosti v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro 

(D 35). 6,37 % dodane vrednosti v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (D 
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35) je ustvarila dejavnost oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3). Ta dejavnost beleži letno 

povprečno rast v višini 0,99 %. 

Dodana vrednost v izbranih podjetjih po dejavnosti prikazuje preglednica 12. 

Preglednica 12: Dodana vrednost izbranih podjetij po dejavnosti (SKD 2008) in letih 

opazovanega obdobja 2008–2013, v 1.000 EUR 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
487.834 548.794 525.200 501.210 542.319 572.032 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
15.572 15.742 15.949 15.392 13.650 14.501 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
44.117 39.996 46.175 45.951 39.778 46.452 

Skupaj 547.552 604.531 587.326 562.552 595.747 632.984 

Vir: SURS 2015. 

Kot lahko razberemo iz preglednice 12, je letna rast dodane vrednosti preučevanih podjetij v 

dejavnostih oskrba z elektriko, plinom in paro (D 35) v povprečju 2,94-odstotna. V dejavnosti 

oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) je dodana vrednost zabeležila v povprečju 1,41-odstotni 

letni padec, v dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3) pa v povprečju 1,03-odstotno 

letno rast. Najvišjo letno rast dodane vrednosti je imela dejavnost oskrba z električno energijo 

(D 35.1), in sicer 3,23-odstotno. V preučevanih podjetij so podjetja iz dejavnosti oskrba z 

električno energijo (D 35.1) ustvarila 89,96 % celotne dodane vrednost v vzorcu, medtem ko 

je dejavnost oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3) ustvarila 7,45 % dodane vrednosti, 

dejavnost oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) pa zgolj 2,59 %. Preučevana podjetja so v 

obravnavanem obdobju v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (D 35) v 

povprečju ustvarila 80 % celotne dodane vrednosti. 

Slika 16 prikazuje nihanje dodane vrednosti preučevanih podjetij in kaže, da je dodana 

vrednost v dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1) dosegla največjo rast leta 2009, in 

sicer 12,5-odstotno. Prvi padec je dosegla leta 2010 v višini 4 %, drugi pa leta 2011 (5 % ). 

Dodana vrednost v dejavnosti D 35.2 je dosegla najnižji padec leta 2012, in sicer za 11 %, 

najvišjo rast, 6,2-odstotno, pa leta 2013. Dejavnost D 35.3, ki je leta 2012 dosegla najvišji 

padec dodane vrednosti za 13 %, je takoj v naslednjem letu zabeležila najvišjo rast, in sicer 

17-odstotno.  
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Slika 16: Dodana vrednost preučevanih podjetij, 2008–2013 

Kazalnik dodane vrednosti na zaposlenega je kot relativni kazalnik primernejši kazalnik 

poslovne uspešnosti podjetja, zato na osnovi preglednice 13 ugotavljamo, da je dodana 

vrednost na zaposlenega v izbranih podjetjih po dejavnosti in preučevanem obdobju znašala 

letno v povprečju 95.833 evrov. Povprečna rast dodane vrednosti na zaposlenega v 

preučevanih podjetjih  je bila 3,59-odstotna. Najvišjo rast je dosegla leta 2009, in sicer za 9,38 

%, najnižjo pa v letu 2011 s 3,83-odstotnim padcem. V dejavnosti oskrba z električno 

energijo (D 35.1) je dodana vrednost na zaposlenega imela povprečno letno rast v višini 3,91 

%. Najvišjo rast kazalnika dodane vrednosti na zaposlenega v tej dejavnosti so zabeležili leta 

2009, in sicer za 11,47 %, najnižjo pa leta 2011, ko je bil padec 4-odstoten. Dejavnost oskrba 

s plinastimi gorivi (D 35.2) je imela v povprečju negativno letno rast dodane vrednosti na 

zaposlenega v višini 0,34 %. Najvišjo, 10-odstotno, rast je dosegla leta 2013, najvišji padec v 

višini 13 % pa v letu 2012. Dejavnost oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3) je v 

obravnavanem obdobju v povprečju dosegala 1,4-odstotno rast dodane vrednosti na 

zaposlenega. Njena najvišja rast dodane vrednosti na zaposlenega je bila leta 2010, in sicer 

19-odstotna, največji padec pa so zabeležili leta 2012, in sicer za 15 %. V slovenskem 

gospodarstvu smo zabeležil naslednje vrednosti dodane vednost na zaposlenega 

- leta 2008 35.279 eur 

- leta 2009 34.168 eur 

- leta 2010 36.044 eur 

- leta 2011 37.512 eur 

- leta 2012 38.006 eur 

- leta 2013 39.011 eur  
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Preglednica 13: Dodana vrednost na zaposlenega v izbranih podjetjih po dejavnosti 

(SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013, v 1.000 EUR 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
89,8 100,1 99,6 95,3 103,3 108,8 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
122,5 125,5 131,2 125,1 109,6 120,4 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
62,3 56,1 67,0 67,9 57,6 67,0 

Skupaj 87,4 95,6 96,6 92,9 98,2 104,3 

S pomočjo preglednice 14 ugotavljamo, da so v vzorcu mala podjetja letno ustvarila v 

povprečju 92.120 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, srednja podjetja 74.420 evrov in 

velika podjetja 97.530 evrov. Mala in srednja podjetja imajo v obravnavanem obdobju 

povprečno negativno rast dodane vrednosti na zaposlenega okrog 1,29 %. Velika pa v 

povprečju 3,98-odstotno rast dodane vrednosti na zaposlenega. Najvišjo letno rast dodane 

vrednosti na zaposlenega v obravnavanem obdobju so dosegla mala podjetja in sicer 18% ter 

prav tako najnižjo s padcem za 27%.  

Preglednica 14: Dodana vrednost na zaposlenega v izbranih podjetjih po velikosti 

podjetij in letih opazovanega obdobja 2008–2013, v 1.000 EUR 

Velikost podjetja 
Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mala podjetja 94,6 106,9 107,8 79,2 75,2 89,0 

Srednja podjetja 81,9 80,9 71,6 68,1 67,6 76,4 

Velika podjetja 87,7 96,7 98,4 94,9 100,9 106,6 

Skupaj 87,4 95,6 96,6 92,9 98,2 104,3 

Na osnovi metode VAIC™ obravnavamo zaposlene kot premoženje v ljudeh, ki postaja pri 

sodobnih ekonomskih analizah iz dneva v dan pomembnejša. V javno dostopnih 

računovodskih izkazih je premoženje v ljudeh kot sestavina intelektualnega premoženja 

sestavljena iz treh delov in sicer: 

- investicij v plače, 

- investicij v socialna zavarovanja, 

- drugih investicij v premoženje v ljudeh. 

Za potrebe našega raziskovanja premoženja v ljudeh kot sestavine intelektualnega premoženja 

predpostavljamo, da sta ves potencial in sposobnost zaposlenih zajeta v vrednosti premoženja 
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v ljudeh in da vsi zaposleni enako prispevajo k ustvarjanju intelektualnega premoženja in vsi 

so odgovorni za poslovno uspešnost podjetja. 

Premoženje v ljudeh se lahko zadržuje v vrednosti nedokončane proizvodnje in zalog 

proizvodov, preden se pojavi med poslovnimi odhodki in vpliva na poslovni izid 

obračunskega obdobja. Deleži v razširjenem dobičku skupaj z ustreznimi dajatvami 

povečujejo poslovne odhodke, tako da je dokončni dobiček že zmanjšan za njihovo velikost. 

Podjetje razčleni stroške dela le v skladu s svojimi potrebami.  

V preglednici 15 so navedene vrednosti premoženja v ljudeh po dejavnostih in v 

obravnavanem obdobju v preučevanih podjetjih, potrebne pri nadaljnjem izračunu kazalnika 

učinkovitosti premoženja v ljudeh. 

Preglednica 15: Premoženje v ljudeh v izbranih podjetjih po dejavnosti (SKD 2008) in 

letih opazovanega obdobja 2008–2013, v 1.000 EUR 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
169.157 177.718 182.662 185.637 185.171 200.468 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
4.156 4.248 4.265 4.459 4.254 4.674 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
20.098 21.380 20.419 20.048 20.188 20.470 

Skupaj 193.411 203.346 207.346 210.143 209.614 225.612 

Vir: SURS 2015. 

V preglednici 16 vidimo, da je delež premoženja v ljudeh v dodani vrednosti v preučevanem 

vzorcu in obdobju v povprečju zrastel za 0,16 %. Dejavnost oskrba z električno energijo (D 

35.1) je zabeležila v povprečju 0,17-odstotno rast, medtem ko je dejavnost oskrba s paro in 

vročo vodo (D 35.3) zabeležila v povprečju letno 0,66-odstotni padec deleža premoženja v 

ljudeh v dodani vrednosti. Največjo povprečno rast deleža premoženja v ljudeh v dodani 

vrednosti je zabeležila dejavnost oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2), in sicer v povprečju 3,81 

%. Največje nihanje v rasti deleža premoženja v ljudeh v dodani vrednosti je bilo v dejavnosti 

oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3), in sicer v letu 2010, ko se je delež zmanjšal za 17 % in 

s tem dosegel najnižjo vrednost. Leta 2012 je v isti dejavnosti delež premoženja v ljudeh v 

dodani vrednosti dosegel najvišjo, 17-odstotno, rast. Delež premoženja v ljudeh v vzorcu se 

giblje okrog 35 %. Na osnovi višine deleža premoženja v ljudeh v izbranih podjetjih in 

predhodne potrditve reprezentativnosti vzorca lahko trdimo, da je dejavnost oskrba z 

električno energijo, plinom in paro (D 35) kapitalno intenzivna dejavnost. 
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Preglednica 16: Delež premoženja v ljudeh v dodani vrednosti v izbranih podjetjih po 

dejavnosti (SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013, v % 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
34,7 32,4 34,8 37,0 34,1 35,0 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
26,7 27,0 26,7 29,0 31,2 32,2 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
45,6 53,5 44,2 43,6 50,8 44,1 

Skupaj 35,3 33,6 35,3 37,4 35,2 35,6 

Na osnovi preglednice 17 je razvidno, da so se gibanja deleža v posameznem letu zelo 

spreminjala glede na velikost podjetja. Največje nihanje deleža premoženja v ljudeh v dodani 

vrednost je bilo v malih podjetjih, kjer je delež leta 2011 dosegel najvišjo rast, in sicer za 25 

% ter leta 2013 najvišji padec (za 32 %). Gibanje pri srednjih podjetjih je vrhunec doseglo 

leta 2010 s 17-odstotno rastjo, leta 2013 pa smo v skupini srednjih podjetij zabeležili najvišji 

padec (za 5 %). Velika podjetja so v povprečju letno zabeležila padec deleža premoženja v 

ljudeh v dodani vrednosti za 0,17 %, srednja pa 5,8-odstotno letno rast. Na osnovi podatkov 

Statističnega urad Republike Slovenije se je delež premoženja v ljudeh v dodani vrednosti v 

gospodarstvu v proučevanem obdobju gibal med 60,6 % in 63,4 % (SURS 2015). 

Preglednica 17: Delež premoženja v ljudeh v dodani vrednosti v izbranih podjetjih po 

velikosti podjetij in letih opazovanega obdobja 2008–2013, v % 

Velikost podjetja 
Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mala podjetja 30,2 29,2 31,3 39,1 41,1 28,0 

Srednja podjetja 36,0 39,0 45,8 48,9 50,5 47,8 

Velika podjetja 35,3 33,3 34,7 36,7 34,3 35,0 

Skupaj 35,3 33,6 35,3 37,4 35,2 35,6 

Kot smo že v teoretičnih izhodiščih navajali je premoženje v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti odvisno od dodane vrednosti in obratno sorazmerno s premoženjem v ljudeh. 

Izračun vrednosti: 

SC = VA – HC, 

pri čemer je: 

SC – premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti, 
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VA – dodana vrednost, 

HC – premoženje v ljudeh. 

V preglednici 18 so prikazane vrednosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti v izbranem vzorcu po obravnavanih obdobjih, na temelju katerih se izračuna 

koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti. 

Povprečna rast premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti v izbranih 

podjetjih je 2,84-odstotna. Dejavnost oskrba z električno energijo (D 35.1) je zabeležila v 

povprečju 3,11-odstotno letno rast. Dejavnost oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3) pa je v 

povprečju zabeležila porast za 1,58 %. Le dejavnost oskrba s plinastimi gorivi je v povprečju  

zabeležila padec za 2,95 %. 

Preglednica 18: Premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti v izbranih 

podjetjih po dejavnosti (SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013, v 1.000 

EUR 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
318.677 371.076 342.540 315.573 357.148 371.564 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
11.416 11.494 11.684 10.933 9.396 9.827 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
24.019 18.616 25.756 25.903 19.590 25.982 

Skupaj 354.111 401.185 379.980 352.409 386.133 407.372 

Vir: SURS 2015. 

Na osnovi preglednice 19 ugotavljamo, da je delež premoženja v povezavah podjetja in 

njegovi organiziranosti v dodani vrednosti  v preučevanih podjetjih padel v povprečju letno za 

0,09 %, v dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) je padel za 1,54 %, v dejavnosti 

oskrba z električno energijo (D 35.1) pa za 0,09 %. Rast smo zabeležili le v dejavnosti oskrba 

s paro in vročo vodo (D 35.3), kjer je v letnem povprečju dosegla vrednost 0,54 %. Višina 

deleža premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti je v povprečju dosegla 

letno vrednost 64,6 %. V dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1) dosega delež 

premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti v povprečju letno vrednost 65,33 

%, v dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) 71,20 % in v dejavnosti oskrba s paro in 

vročo vodo (D 35.3) 53,30 %. 
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Preglednica 19: Delež premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti v 

dodani vrednosti v izbranih podjetjih po dejavnosti (SKD 2008) in letih opazovanega 

obdobja 2008–2013, v % 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
65,3 67,6 65,2 63,0 65,9 65,0 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
73,3 73,0 73,3 71,0 68,8 67,8 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
54,4 46,5 55,8 56,4 49,2 55,9 

Skupaj 64,7 66,4 64,7 62,6 64,8 64,4 

Preglednica 20 prikazuje, da je delež premoženja v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti v dodani vrednosti padel v povprečju za 3,99 % v srednjih podjetjih, v velikih 

podjetjih dosegel rast v povprečju za 0,09 % in v malih podjetjih zabeležil rast v povprečju za 

0,62 %. Višina deleža premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti v dodani 

vrednosti v malih podjetjih dosega v povprečju letno 66,85 %, v srednjih 55,33 % in velikih 

65,11 %.  

Preglednica 20: Delež premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti v 

dodani vrednosti v izbranih podjetjih po velikosti podjetij in letih opazovanega obdobja 

2008–2013, v % 

Velikost podjetja 
Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mala podjetja 69,8 70,8 68,7 60,9 58,9 72,0 

Srednja podjetja 64,0 61,0 54,2 51,1 49,5 52,2 

Velika podjetja 64,7 66,7 65,3 63,3 65,7 65,0 

Skupaj 64,7 66,4 64,7 62,6 64,8 64,4 

Sredstva so tiste prvine poslovnega procesa v podjetju, brez katerih poslovanja si praktično 

sploh ne moremo  organizirati. Delimo jih na dolgoročna in kratkoročna. Dolgoročna sredstva 

so tista, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, ki je daljše od enega leta. Sestavljajo jih: 

- neopredmetena sredstva (patenti, licence, računalniški programi), 

- opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, oprema), 

- naložbene nepremičnine (to so nepremičnine, ki so že od začetka pridobitve namenjene 

dajanju v najem), 

- dolgoročne finančne naložbe (dana posojila, naložbe v vrednostne papirje), 

- dolgoročne poslovne terjatve, 
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- dolgoročne aktivne časovne razmejitve (stroški razvijanja, naložbe v tuja opredmetena 

osnovna sredstva vlaganja v nepremičnino, ki jo imamo v najemu). 

Kratkoročna sredstva so tista, ki se praviloma preoblikujejo v časovnem obdobju, ki je krajše 

od enega leta. Sestavljajo jih (Turk in Melavc 1997, 87–99): 

- sredstva za prodajo, 

- zaloge (material, embalaža, trgovsko blago, končani izdelki), 

- kratkoročne poslovne terjatve (do kupcev, terjatve za vstopni DDV), 

- kratkoročne finančne naložbe (dana posojila), 

- denarna sredstva (denar na transakcijskem računu, v blagajni), 

- kratkoročne aktivne razmejitve (kratkoročno odloženi stroški – primer: zavarovanje, ki ga  

plačamo enkrat na leto, v stroške pa dajemo znesek mesečne premije, saj celotno premijo  

plačamo vnaprej, zato ta ne predstavlja stroška tistega meseca, v katerem smo jo plačali), 

- kategorije stroškov: neposredni stroški materiala, dela, storitev in amortizacije in 

spremenljiv del splošnih proizvajalnih stroškov. 

V preglednici 21 so prikazane vrednosti opredmetenih sredstev v izbranem vzorcu po 

obravnavanih obdobjih, s pomočjo katerih smo izračunali koeficient učinkovitosti 

opredmetenih sredstev. V povprečju je največji delež opredmetenih sredstev v posameznem 

preučevanem letu v skupni vrednosti opredmetenih sredstev dosegala dejavnost proizvodnja 

električne energijo (D 35.1) s 93-odstotnim deležem.  

Preglednica 21: Opredmetena sredstva v izbranih podjetjih po dejavnosti (SKD 2008) in 

letih opazovanega obdobja 2008–2013, v 1.000 EUR 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno 

energijo 

4.360.713 4.497.897 4.708.124 5.211.662 5.798.642 6.167.531 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
119.532 121.505 114.672 92.763 78.821 79.550 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo 

vodo 

250.025 252.176 251.756 266.254 280.846 293.033 

Skupaj 4.730.270 4.871.578 5.074.552 5.570.679 6.158.309 6.540.114 

Vir: SURS 2015. 

S pomočjo preglednice 22 ugotavljamo, da je delež opredmetenih sredstev v celotnih 

sredstvih vzorčnih podjetij v preučevanem obdobju ohranjal zelo visoke vrednosti, skoraj brez 

nihanj v opazovanem obdobju. V povprečju dosega delež letno vrednost 98,57 %. Dejavnost 

oskrba z električno energijo (D 35.1) in dejavnost oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3) 

ohranjata delež opredmetenih sredstev v celotnih sredstvih skozi vsa leta na približno enaki 

višini brez velikih nihanj med leti, in sicer je delež prve dejavnosti na letni ravni v povprečju 

98,95-odstoten, delež druge pa 97,12-odstoten. Dejavnost oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) 
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je imela 98-odstotni delež opredmetenih sredstev v letu 2008 in 2009, najvišjo vrednost pa so 

v tem segmentu dosegli leta 2010, in sicer 99 %. V naslednjih letih se je v tej dejavnosti delež 

opredmetenih sredstev v celotnih sredstvih močno zniževal in leta 2013 dosegel vrednost 

63,10 %, kar je najnižja vrednost glede na preučevana podjetja v izbranem obdobju. 

Preglednica 22: Delež opredmetenih sredstev v celotnih sredstvih v izbranih podjetjih po 

dejavnosti (SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013, v % 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
98,8 98,9 99,1 99,0 99,1 98,8 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
98,1 98,1 99,0 80,9 64,5 63,1 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
98,6 98,4 98,1 96,6 95,4 95,6 

Skupaj 98,7 98,8 99,0 98,6 98,3 98,0 

Glede na velikost podjetij lahko s pomočjo preglednice 23 sklenemo, da se je delež 

opredmetenih sredstev v celotnih sredstvih v povprečju letno povišal samo v skupini srednjih 

podjetij, in sicer za 0,06 %. Mala podjetja so beležila padec letno v povprečju za 0,06 %, 

velika pa za 0,16 %. Višina deleža opredmetenih sredstev v celotnih sredstvih se glede na 

velikost podjetij skorajda ne razlikuje. Vse tri skupine podjetij imajo delež opredmetenih 

sredstev v celotnih sredstvih med 98,51 % in 99,61 %. 

Preglednica 23: Delež opredmetenih sredstev v celotnih sredstvih v izbranih podjetjih po 

velikosti podjetij in letih opazovanega obdobja 2008–2013, v % 

Velikost podjetja 
Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mala podjetja 99,5 99,6 99,4 99,3 99,5 99,2 

Srednja podjetja 99,4 99,5 99,7 99,7 99,7 99,7 

Velika podjetja 98,7 98,8 99,0 98,5 98,2 97,9 

Skupaj 98,7 98,8 99,0 98,6 98,3 98,0 

5.3.4 Analiza učinkovitosti upravljanja z intelektualnim premoženjem s pomočjo metode 

VAIC™  

V nadaljevanju navajamo izračun koeficienta učinkovitosti premoženja v ljudeh (HCE), ki 

smo ga podrobneje obravnavali v poglavju 3.5 

HCE = VA / HC, 
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pri čemer je: 

HCE – koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh, 

VA – dodana vrednost, 

HC – premoženje v ljudeh. 

Učinkovitost premoženja v ljudeh (HCE) je razmerje med dodano vrednostjo (VA) in 

vrednostjo premoženja v ljudeh (HC). Pri tem moramo predpostavljati, da vrednost 

premoženja v ljudeh vsebuje ves potencial zaposlenih. 

Iz preglednice 24 lahko razberemo vrednost koeficienta učinkovitosti premoženja v ljudeh 

(HCE) po dejavnosti, ki je skupaj v preučevanih podjetjih dosegla v povprečju vrednost 2,83. 

Največjo rast je koeficient dosegel leta 2012, in sicer 5,97-odstotno, kar je za 1,02 odstotne 

točke več od leta 2009. Največji, 5,3-odstotni, padec koeficienta je zabeležen leta 2011. 

Nihanje koeficienta lahko povežemo z nihanjem dodane vrednosti v dejavnosti in prihodkov 

od prodaje. Povprečna letna vrednost koeficienta je v dejavnosti oskrba z električno energijo 

(D 35.1) dosegla 2,89. Najvišjo vrednost, in sicer 3,75, so zabeležili v dejavnosti oskrba s 

plinastimi gorivi (D 35.2) leta 2008, najnižjo pa v dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 

35.3) leta 2009, le 1,87. Največje nihanje je koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh 

dosegel v dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3), in sicer leta 2010 z 20,85-odstotno 

rastjo, in leta 2009 s 15-odstotnim padcem. V dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) se 

je vrednost koeficienta v glavnem manjšala. Največje zmanjšanje (za 7,75 %) je bilo leta 

2011, medtem ko je leta 2010 koeficient dosegel 0,81-odstotno rast. V dejavnosti oskrba z 

električno energijo (D 35.1) je rast koeficienta dosegla svoj višek leta 2012 (8,52 %), največji 

padec (za 6,80 %) pa v letu 2010. Na nihanje koeficienta v dejavnosti D 35.2 in D 35.3 je po 

naši oceni vplivalo dogajanje v slovenskem gospodarstvu, in sicer nihanje čistega dobička iz 

poslovanja in prihodkov od prodaje ter vpliv gospodarske in finančne krize. Na stanje v 

dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1) pa sta vplivala predvsem poslovanje z 

električno energijo na tujih trgih in konkurenčnost trga z električno energijo.  

Preglednica 24: Učinkovitost premoženja v ljudeh v izbranih podjetjih po dejavnosti 

(SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
2,88 3,09 2,88 2,70 2,93 2,85 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
3,75 3,71 3,74 3,45 3,21 3,10 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
2,20 1,87 2,26 2,29 1,97 2,27 

Skupaj 2,83 2,97 2,83 2,68 2,84 2,81 
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S pomočjo preglednice 25 smo ugotovili, da so glede na velikost podjetja imela najvišji 

povprečen letni koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh mala podjetja, in sicer 3,08, 

sledila so jim velika podjetja z 2,86 in na zadnje srednja podjetja s koeficientom učinkovitosti 

premoženja v ljudeh v višini 2,27. Prav tako so imela najvišjo in pozitivno letno rast 

koeficienta učinkovitosti premoženja v ljudeh mala podjetja, in sicer za 1,58 %, srednja 

podjetja so v obravnavanem obdobju zabeležila negativno rast koeficienta, in sicer v 

povprečju za 5,4 % letno, velika podjetja pa povprečno 0,14-odstotno rast. Večja nihanja 

koeficienta so bila v skupini malih podjetij, in sicer leta 2011, ko je koeficient dosegel 

najvišji, 19,75-odstotni, padec in leta 2013, ko je dosegel najvišjo, 47,32-odstotno, rast. V 

srednjih podjetjih je koeficient dosegel najvišji padec (za 15,17 %) leta 2010 in najvišjo rast 

(za 5,55 %) leta 2013. Najmanjša gibanja koeficienta med preučevanimi leti so bila v skupini 

velikih podjetij, in sicer v letih 2011 in 2012, ko je koeficient v letu 2011 dosegel največji, 

5,21-odstotni, padec in takoj v naslednjem letu dosegel najvišjo, 6,59-odstotno, rast.  

Preglednica 25: Učinkovitost premoženja v ljudeh v izbranih podjetjih po velikosti 

podjetij in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Velikost podjetja 
Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mala podjetja 3,31 3,42 3,19 2,56 2,43 3,58 

Srednja podjetja 2,77 2,57 2,18 2,05 1,98 2,09 

Velika podjetja 2,83 3,00 2,88 2,73 2,91 2,85 

Skupaj 2,83 2,97 2,83 2,68 2,84 2,81 

Teoretična izhodišča navajajo spodnji izračun koeficienta učinkovitosti premoženja v 

povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SCE): 

SCE = SC / VA, 

SC = VA – HC, 

pri čemer je: 

SCE – koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti, 

SC – premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti, 

VA – dodana vrednost, 

HC – premoženje v ljudeh. 



 

77 

Premoženje v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SC) je odvisno od dodane 

vrednosti (VA) in je sorazmerno s premoženjem v ljudeh (HC). 

Kot je razvidno iz preglednice 26, je koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah 

podjetja in njegovi organiziranosti (SCE) v preučevanih podjetjih dosegel v povprečju letno 

vrednost 0,65. Najvišjo rast je koeficient dosegel leta 2012, in sicer 3,17-odstotno, kar je za 

1,63 odstotne točke več od leta 2009 glede na predhodna leta. Največji 3,08-odstotni padec 

koeficienta je bil zabeležen leta 2011. Nihanje koeficienta lahko povežemo z nihanjem 

dodane vrednosti v dejavnosti in nihanjem vrednosti premoženja v povezavah podjetja in 

njegovi organiziranosti. Koeficient je v povprečju dosegel najvišjo, 0,73-odstotno, rast v 

dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3), v dejavnosti oskrba z električno energijo (D 

35.1) v povprečju ni bilo rasti, v dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) pa so zabeležili 

v povprečju letno 1,40-odstotni padec. V preučevanih podjetjih je koeficient v povprečju letno 

dosegel 0,30-odstotni padec. Povprečna letna vrednost koeficienta v dejavnosti oskrba z 

električno energijo (D 35.1) je enaka povprečni letni vrednosti v vzorčnih podjetjih in znaša 

0,65, v dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) je vrednost koeficienta najvišja, in sicer 

0,71, v dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3) pa dosega le 0,53. Največje nihanje je 

koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SCE) 

dosegel v dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3), in sicer leta 2010 z 19,14-odstotno 

rastjo in leta 2012 z 12,50-odstotnim padcem glede na predhodna leta. V dejavnosti oskrba s 

plinastimi gorivi (D 35.2) sprememb gibanj v letih 2009 in 2010 ni bilo, nato pa je prišlo do 

2,74-odstotnega padca koeficienta v letu 2011, 2,81-odstotnega padca v letu 2012 in 1,44-

odstotnega padca v letu 2013. V dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1) je bila 4,76-

odstotna rast dosežena leta 2012, največji padec (za 4,41 %) pa je dosegla v letu 2010.  

Preglednica 26: Učinkovitost premoženja v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti po dejavnosti (SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
0,65 0,68 0,65 0,63 0,66 0,65 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
0,73 0,73 0,73 0,71 0,69 0,68 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
0,54 0,47 0,56 0,56 0,49 0,56 

Skupaj 0,65 0,66 0,65 0,63 0,65 0,64 

Iz preglednice 27 je razvidno, da so največji povprečni letni koeficient učinkovitosti 

premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti imela mala podjetja (0,67), 

sledila so jim velika podjetja z 0,65, na zadnje pa še srednja podjetja s koeficientom v višini 

0,55. Najvišjo in pozitivno rast koeficienta učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in 

njegovi organiziranosti so v povprečju imela mala podjetja, in sicer za 0,56 %. Srednja  
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podjetja so v obravnavanem obdobju zabeležila padec koeficienta, in sicer v povprečju za 

4,06 % letno. Večja nihanja koeficienta so bila v skupini malih podjetij, in sicer leta 2011, ko 

je koeficient dosegel najvišji, 11,59-odstotni, padec in leta 2013, ko je dosegel najvišjo 22,03-

odstotno rast. V srednjih podjetjih je koeficient dosegel najvišji padec (za 11,47 %) leta 2010 

in najvišjo rast (4-odstotno) leta 2013. Najmanjša gibanja koeficienta med preučevanimi leti 

so bila v skupini velikih podjetij, in sicer leta 2010, ko je bil zabeležen padec v višini 2,98 %. 

Tudi v letu 2011 je koeficient padel, in sicer za 3,07 % v primerjavi z letom 2010, že v 

naslednjem letu pa je koeficient dosegel najvišjo, 4,76-odstotno, letno rast.  

Preglednica 27: Učinkovitost premoženja v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti v izbranih podjetjih po velikosti podjetij in letih opazovanega obdobja 

2008–2013 

Velikost podjetja 
Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mala podjetja 0,70 0,71 0,69 0,61 0,59 0,72 

Srednja podjetja 0,64 0,61 0,54 0,51 0,50 0,52 

Velika podjetja 0,65 0,67 0,65 0,63 0,66 0,65 

Skupaj 0,65 0,66 0,65 0,63 0,65 0,64 

Izračun koeficienta intelektualnega premoženja (ICE) na osnovi teoretičnih izhodišč metode 

VAIC™. 

ICE = HCE + SCE, 

pri čemer je: 

ICE – koeficient učinkovitosti intelektualnega premoženja, 

HCE – koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh, 

SCE – koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti. 

Iz preglednice 28 lahko izračunamo, da je koeficient intelektualnega premoženja (ICE) skupaj 

v preučevanih podjetjih dosegel v povprečju letno vrednost 3,47. Največjo rast je koeficient 

dosegel leta 2012, in sicer 5,76 %. Največji, 5,17-odstotni, padec koeficienta je bil zabeležen 

leta 2011. Rast koeficienta je v povprečju letno dosegla najvišjo rast (za 0,64 %) v dejavnosti 

oskrba s paro in vročo vodo, v dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1) je zabeležila v 

povprečju 0,22-odstotni letni padec, 3,34-odstotni letni padec pa je bil v dejavnosti oskrba s 

plinastimi gorivi (D 35.2). V povprečju je v preučevanih podjetjih koeficient zabeležil 0,17-

odstotni letni padec. Povprečna letna vrednost koeficienta v dejavnosti oskrba z električno 

energijo (D 35.1) znaša 3,54, v dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) 4,21 in v 

dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3) le 2,67. Najvišjo vrednost koeficienta smo 
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zabeležili leta 2010 v dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2), najnižjo pa leta 2009 v 

dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3). Največje nihanje je koeficient učinkovitosti 

premoženja v ljudeh dosegel v dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3), in sicer leta 

2010 z 20,50-odstotno rastjo in leta 2012 s 13,98-odstotnim padcem glede na predhodna leta. 

V dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) je prišlo leta 2010 do 0,67-odstotne rasti 

koeficienta in do 6,93-odstotnega padca koeficienta v letu 2011. V dejavnosti oskrba z 

električno energijo (D 35.1) je rast koeficienta dosegla višek (7,80 %) leta 2012, največji 

padec (za 5,66 %) pa leto prej.  

Preglednica 28: Učinkovitost intelektualnega premoženja v izbranih podjetjih po 

dejavnosti (SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
3,54 3,76 3,53 3,33 3,59 3,50 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
4,48 4,44 4,47 4,16 3,90 3,78 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
2,74 2,34 2,82 2,86 2,46 2,83 

Skupaj 3,48 3,64 3,48 3,30 3,49 3,45 

Največji povprečni letni koeficient učinkovitosti intelektualnega premoženja, kot nam 

nakazuje preglednica 29, so imela mala podjetja, in sicer 3,75, sledila so jim velika podjetja s 

3,52 in na zadnje še srednja podjetja z 2,83. Najvišjo vrednost je koeficient intelektualnega 

premoženja dosegel leta 2009 v malih podjetjih ter najnižjo vrednost leta 2012 v srednjih 

podjetjih. Najvišjo in pozitivno rast koeficienta učinkovitosti intelektualnega premoženja so v 

povprečju  imela mala podjetja, in sicer 1,4-odstotno, velika podjetja so zabeležila v 

povprečju 0,11-odstotno rast, medtem ko so srednja v obravnavanem obdobju edina 

zabeležila padec koeficienta, in sicer v povprečju za 5,2 %. Največja nihanja so bila v skupini 

malih podjetij, in sicer največji padec je bil leta 2011 (za 18,3 %), najvišja rast pa leta 2013 

(za 42,38 %). V skupini srednjih podjetjih je koeficient dosegel najvišji, 14,46-odstotni, padec 

leta 2010 in najvišjo, 5,24-odstotno, rast leta 2013. Najmanjša gibanja koeficienta med 

preučevanimi leti so bila v skupini velikih podjetij, in sicer v letih 2011 in 2012, ko je 

koeficient v letu 2011 dosegel največji, 4,80-odstotni, padec v primerjavi s predhodnim letom 

in takoj v naslednjem letu dosegel najvišjo, 6,25-odstotno, rast. 

 

 

 



 

80 

Preglednica 29: Učinkovitost intelektualnega premoženja v izbranih podjetjih po 

velikosti podjetij in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Velikost podjetja 
Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mala podjetja 4,01 4,13 3,88 3,17 3,02 4,30 

Srednja podjetja 3,41 3,18 2,72 2,56 2,48 2,61 

Velika podjetja 3,48 3,67 3,53 3,36 3,57 3,50 

Skupaj 3,48 3,64 3,48 3,30 3,49 3,45 

Na osnovi teoretičnih izhodišč spodaj navajamo izračun koeficienta učinkovitost 

knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja (CEE): 

CEE = VA / CE, 

pri čemer je: 

CEE – koeficient učinkovitosti knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja, 

VA – dodana vrednost, 

CE – vrednost knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja. 

Učinkovitost knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja je razmerje med dodano 

vrednostjo (VA) in vrednostjo knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja (CE). 

Na podlagi preglednice 30 smo izračunali, da je koeficient učinkovitosti knjigovodsko 

izkazanega premoženja podjetja (CEE) po dejavnosti v preučevanih podjetjih dosegel v 

povprečju letno vrednost 0,11. Razen 16,67-odstotnega padca rasti leta 2011 je koeficient 

ohranjal vsa leta enako vrednost. Koeficient je v povprečju dosegel najvišjo rast (6,72-

odstotno) v dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2), dejavnost oskrba z električno 

energijo (D 35.1) je zabeležila v povprečju 3,93-odstotni letni padec, v dejavnosti oskrba s 

paro in vročo vodo (D 35.3) pa je bil padec v povprečju 2,32-odstoten. V povprečju je 

koeficient v preučevanih podjetjih zabeležil 3,58-odstotni padec. Povprečna letna vrednost 

koeficienta v dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1) znaša 0,10, v dejavnosti oskrba 

s plinastimi gorivi (D 35.2) 0,15 in v dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo 0,17. V 

dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3) in oskrba s plinastimi gorivi je bila dosežena 

enaka največja vrednost koeficienta, v dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1) pa 

najnižja v vrednosti. Večja nihanja je koeficient učinkovitosti knjigovodsko izkazanega 

premoženja podjetja zabeležil v vseh dejavnostih. V dejavnosti oskrba z električno energijo 

(D 35.1) je koeficient leta 2009 dosegel najvišjo, 9,09-odstotno, rast in leta 2012 največji, 10-

odstotni, padec. V dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi je koeficient učinkovitosti 
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knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja dosegel leta 2011 največjo rast (za 21,42 %), 

medtem ko leta 2009 in 2012 gibanja koeficienta na letni ravni ni bilo. Največja nihanja so 

bila ustvarjena v dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3), in sicer leta 2012 s 17,64-

odstotnim padcem koeficienta glede na preteklo leto, medtem ko je v naslednjem letu 

koeficient v tej skupini podjetij dosegel najvišjo, 14,28-odstotno, rast. 

Preglednica 30: Učinkovitost knjigovodsko izkazanega premoženja podjetij v izbranih 

podjetjih po dejavnosti (SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
0,11 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
0,13 0,13 0,14 0,17 0,17 0,18 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
0,18 0,16 0,18 0,17 0,14 0,16 

Skupaj 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 

Največji povprečen letni koeficient učinkovitosti knjigovodsko izkazanega premoženja 

podjetja, kot nam nakazuje preglednica 31, so imela mala podjetja, sledila so jim velika in 

srednja podjetja. Najvišjo vrednost je koeficient učinkovitosti knjigovodsko izkazanega 

premoženja podjetja dosegel leta 2013 v malih podjetjih, najnižjo vrednost pa je leta 2011, 

2012 in 2013 v skupini velikih podjetjih in leta 2012 v skupini srednjih podjetij. Najvišjo in 

pozitivno rast koeficienta učinkovitosti knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja so v 

povprečju imela mala podjetja, in sicer 3,13, srednja  podjetja niso zabeležila rasti, medtem ko 

so velika podjetja v obravnavanem obdobju zabeležila padec koeficienta, in sicer v povprečju 

za 1,88 %. Večja nihanja koeficienta so bila v skupini malih podjetij, in sicer leta 2011, ko je 

koeficient dosegel najvišji, 12,50-odstotni, padec in leta 2013, ko je zabeležil najvišjo 40-

odstotno rast. V srednjih podjetjih je koeficient dosegel najvišji padec (za 9,09 %) leta 2012 

in najvišjo rast (za 20 %) leta 2013 glede na preteklo leto. Najmanjša gibanja koeficienta med 

preučevanimi leti so bila v skupini velikih podjetij.  
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Preglednica 31: Učinkovitost knjigovodsko izkazanega premoženja podjetij v izbranih 

podjetjih po velikosti podjetij in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Velikost podjetja 
Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mala podjetja 0,18 0,18 0,16 0,14 0,15 0,21 

Srednja podjetja 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,12 

Velika podjetja 0,11 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 

Skupaj 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 

Teoretična izhodišča predpostavljajo, da koeficient VAIC™ izraža intelektualno sposobnost 

podjetja oz. z njegovo pomočjo izračunamo vrednost koeficienta dodane vrednosti 

intelektualnega premoženja v podjetju. 

Izračun koeficienta VAIC™: 

VAIC™ = HCE + SCE + CEE = ICE + CEE, 

pri čemer je: 

VAIC – intelektualni koeficient dodane vrednosti, 

HCE – koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh, 

SCE – koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti, 

ICE – koeficient učinkovitosti intelektualnega premoženja, 

CEE – koeficient učinkovitosti knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja. 

Izračuni na osnovi preglednice 32 kažejo, da je intelektualni koeficient dodane vrednosti  

(VAIC™) skupaj v preučevanih podjetij dosegel v povprečju letno vrednost 3,58. Najvišjo 

vrednost je koeficient v preučevanih podjetjih dosegel leta 2009, s 5,65-odstotnim padcem pa 

v letu 2011 pristal na najnižji vrednosti. 

Rast koeficienta VAIC™ je bila zabeležena le v dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 

35.3) v povprečju letno za 0,47 %, v ostalih dveh dejavnostih pa padec koeficienta, in sicer v 

dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1) v povprečju na letni ravni za 0,27 %, v 

dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) pa za 2,99 %. V povprečju je v preučevanih 

podjetjih koeficient zabeležil 0,22-odstotni padec. Najnižja vrednost koeficienta je bila 

zabeležena v dejavnosti oskrba s paro in vročo vodo (D 35.3) leta 2009, najvišja vrednost pa v 

dejavnosti oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) v letih 2008 in 2010. Večja nihanja  

intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) so zabeležile vse dejavnosti. V 
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dejavnosti oskrba z električno energijo (D 35.1) je koeficient leta 2010 dosegel največji, 6,42-

odstotni padec in v letu 2012 je dejavnost zabeležila največjo, 7,28-odstotno, rast koeficienta. 

V dejavnostih oskrba s plinastimi gorivi (D 35.2) je intelektualni koeficient dodane vrednosti 

(VAIC™) ustvaril leta 2010 največjo, 0,88-odstotno, rast koeficienta, medtem ko leta 2011 in 

2012 največji padec, in sicer okrog 6,00 %.  Največja nihanja so bila v dejavnosti oskrba s 

paro in vročo vodo (D 35.3), in sicer leta 2009 s 14,72-odstotnim padcem koeficienta, takoj v 

naslednjem letu pa je koeficient v isti dejavnosti dosegel najvišjo rast (za 20,48 %). 

Preglednica 32: Intelektualni koeficient dodane vrednosti (VAIC™) v izbranih podjetjih 

po dejavnosti (SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
3,65 3,89 3,64 3,43 3,68 3,60 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
4,61 4,57 4,61 4,33 4,07 3,96 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
2,92 2,49 3,00 3,03 2,60 2,99 

Skupaj 3,59 3,76 3,60 3,40 3,59 3,55 

Največji povprečen letni intelektualni koeficient dodane vrednosti (VAIC™), kot smo 

izračunali s pomočjo preglednice 33, so imela mala podjetja, sledila so jim velika podjetja in 

nato še srednja podjetja. Najvišjo vrednost je intelektualni koeficient dodane vrednosti 

(VAIC™) dosegel v malih podjetjih leta 2013, najnižjo vrednost leta 2012 v skupini srednjih 

podjetjih. Najvišjo in pozitivno rast intelektualnega koeficienta dodane vrednosti so v 

povprečju letno imela mala podjetja, in sicer 1,43 %, srednja podjetja so zabeležila negativno 

rast za 5,00 %, velika podjetja pa so v obravnavanem obdobju zabeležila 0,05-odstotno rast. 

Večja nihanja koeficienta so bila v skupini malih podjetij, in sicer leta 2011, ko je koeficient 

dosegel najvišji, 18,31-odstotni, padec in leta 2013, ko je dosegel najvišjo, 41,51-odstotno, 

rast v primerjavi s preteklim letom. V srednjih podjetjih je koeficient dosegel najvišji, 14,24-

odstotni, padec leta 2010 in najvišjo, 5,81-odstotno, rast leta 2013 glede na preteklo leto. 

Najmanjša gibanja koeficienta med preučevanimi leti so bila v skupini velikih podjetij, in 

sicer v letu 2009 ko se je koeficient prvič povečal za 5,57 %. Drugič se je povečal leta 2012 

(za 6,06 %) in v letu 2011 dosegel največji, 5,56-odstotni, padec.  
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Preglednica 33: Intelektualni koeficient dodane vrednosti (VAIC™) v izbranih podjetjih 

po velikosti podjetij in letih opazovanega obdobja 2008–2013 

Velikost podjetja 
Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mala podjetja 4,19 4,31 4,04 3,30 3,18 4,50 

Srednja podjetja 3,54 3,30 2,83 2,66 2,58 2,73 

Velika podjetja 3,59 3,79 3,65 3,46 3,67 3,60 

Skupaj 3,59 3,76 3,60 3,40 3,59 3,55 

5.3.5 Analiza povezanosti učinkovitosti upravljanja z intelektualnim premoženjem in 

uspešnosti poslovanja podjetij 

Korelacijska analiza ali analiza kovariance preučuje soodvisnost (povezanost, usklajenost) 

dveh  ali več statističnih spremenljivk X in Y na populaciji. Nobene od njiju nimamo za 

odvisno ali neodvisno spremenljivko. 

Mero medsebojne povezanosti oziroma koreliranosti dveh naključnih spremenljivk X in Y 

imenujemo kovarianca in je definirana kot: 

K (X, Y) = E (X,Y) – E (X) E (Y). 

Lastnosti kovariance so naslednje: 

- če je K (X, Y) > 0, sta spremenljivki X in Y pozitivno povezani, 

- če je K (X, Y) = 0, sta spremenljivki X in Y nekorelirani oziroma nepovezani, 

- če je K (X, Y) < 0, sta spremenljivki X in Y negativno povezani. 

Poznamo več koeficientov korelacije. Najpogosteje uporabljen koeficient korelacije je 

Pearsonov koeficient korelacije. 

Pearsonov koeficient korelacije (r) (angl. Pearson correlation) je najpogosteje uporabljena 

mera linearne povezanosti (angl. linear correlation) dveh številskih spremenljivk. 

Predpostavlja uporabo vsaj intervalnega tipa obeh analiziranih spremenljivk in linearno 

povezanost spremenljivk. Koeficient lahko zavzame vrednosti med –1 in 1. Izračunamo ga s 

kovarianco K (X, Y) in standardnimi odkloni obeh spremenljivk po spodnji formuli: 

r (X, Y) = K (X, Y) / ó (X) ó (Y). 

Predznak Pearsonovega korelacijskega koeficienta nam pove smer linearne povezanosti med 

spremenljivkama. Absolutna vrednost korelacijskega koeficienta izraža stopnjo linearne 

http://www.benstat.si/blog/varianca-standardni-odklon/
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odvisnosti med spremenljivkama. Pri ocenjevanju stopnje linearne odvisnosti uporabimo kot 

izhodišče naslednja merila: 

- Absolutna vrednost korelacijskega koeficienta, ki je manjša do 0,6, kaže na šibko stopnjo 

linearne odvisnosti med spremenljivkama. 

- Absolutna vrednost korelacijskega koeficienta, ki je od 0,6 do 0,7, kaže na srednje visoko 

stopnjo linearne odvisnosti med spremenljivkama. 

- Absolutna vrednost korelacijskega koeficienta, ki je večja od 0,7, kaže na visoko stopnjo 

linearne odvisnosti med spremenljivkama. 

Opis hipoteze 1 

Poslovna uspešnost podjetja je pozitivno povezana z učinkovitostjo intelektualnega 

premoženja,  izmerjeno po metodi intelektualnega koeficienta dodane vrednost (VAIC
TM

).  

Na osnovi teoretičnih izhodišč ugotavljamo, da je intelektualno premoženje ključni dejavnik 

konkurenčne prednosti in poslovne uspešnosti podjetja. Raziskovalci intelektualnega 

premoženja mu pripisujejo vse večjo vlogo pri ustvarjanju vrednosti, dobičkonosnosti 

investicij, poslovni uspešnosti in tržni vrednosti podjetja. Podjetja, ki dosegajo večjo 

uspešnost spoznavajo pomen intelektualnega premoženje.  

S korelacijsko analizo, izvedeno na vzorčnih podjetjih smo ugotavljali, ali obstaja pozitivna 

povezanost med poslovno uspešnostjo podjetja, merjeno z izbranimi kazalniki poslovanja in 

učinkovitostjo intelektualnega premoženja, izmerjeno po metodi intelektualnega koeficienta 

dodane vrednosti (VAIC
TM

).      

Ugotovitve glede hipoteze 1 

Stopnjo povezanosti med spremenljivkami, ki so v našem primeru izbrani kazalniki in 

koeficient VAIC™, smo izračunali na osnovi bivariatne korelacijske analize. S pomočjo 

Pearsonovega bivariatnega koeficienta smo ugotavljali korelacijo med izbranimi kazalniki 

čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA), čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) in 

dobičkonosnost prihodkov od prodaje (ROS) ter koeficientom VAIC™ ter dodano vrednostjo 

na zaposlenega. Na osnovi vrednosti smo ugotavljali, ali obstaja med izbranimi kazalniki in 

koeficientom VAIC™ pozitivna statistična povezanost. Pozitivna statistično značilna in šibka 

povezanost obstaja med spremenljivkama dodana vrednost na zaposlenega in koeficientom 

VAIC™. Pearsonov koeficient znaša 0,492. Pozitivna statistično značilna, a zelo šibka 

povezanost obstaja med spremenljivkama čiste dobičkonosnosti prihodkov od prodaje (ROS) 

in koeficientom VAIC™, ker znaša Pearsonov koeficient 0,164. Prav tako pozitivna 

statistično značilna in zelo šibka povezanost obstaja med spremenljivkama čiste 

dobičkonosnosti sredstev (ROA) in koeficientom VAIC™, ker Pearsonov koeficienta znaša le 

0,142. Med spremenljivkama čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) in koeficientom VAIC™ 

pa povezava ni statistično značilna.  
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Na temelju rezultatov bivariatne korelacijske analize potrjujemo hipotezo 1 s trditvijo, da je 

poslovna uspešnost podjetja pozitivno povezana z učinkovitostjo intelektualnega premoženja,  

izmerjeno po metodi intelektualnega koeficienta dodane vrednost (VAIC
TM

). Pri tem pa 

moramo upoštevati, da Pearsonov koeficient kaže šibko stopnjo linearne odvisnosti. 

Regresijska analiza je statistični proces, ki raziskuje vpliv ene ali več neodvisnih 

spremenljivk na odvisno spremenljivko. Regresijska analiza je nadgradnja korelacijske 

analize. Njeno izhodišče je korelacijska analiza, s katero proučujemo (pojasnjujemo) stopnjo 

parcialne linearne povezanosti med odvisno spremenljivko in posameznimi pojasnjevalnimi 

spremenljivkami.  

Opis hipoteze 2 

Izmed preučevanih sestavin intelektualnega premoženja je mogoče največji učinek na 

poslovno uspešnost pripisati premoženju v ljudeh. 

Na osnovi izvedene korelacijske analize smo ugotovili, da med nekaterimi izbranimi kazalniki 

poslovne uspešnosti podjetja in koeficientom (VAIC™), ki smo jih opredelili kot 

spremenljivke korelacijske analize, obstaja pozitivna in značilna povezanost. Korelacijsko 

analizo smo nadgradili z regresijsko analizo, da bi dokazali, da ima premoženje v ljudeh kot 

sestavina intelektualnega premoženja največji vpliv na poslovno uspešnost podjetja. Pri tem 

smo sestavine intelektualnega premoženja definirali kot neodvisne spremenljivke in odvisne 

spremenljivke izbrane računovodske kazalnike poslovne uspešnosti podjetja.   

Ugotovitve glede hipoteze 2 

Za ugotavljanje vpliva intelektualnega premoženja, merjenega s sestavino premoženja v 

ljudeh (HC) in premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SC), na poslovno 

uspešnost podjetij, merjeno z izbranimi finančnimi kazalniki, smo kot neodvisne 

spremenljivke definirali premoženje v ljudeh (HC) in premoženje v procesih podjetja in 

njegovi organiziranosti (SC), kot odvisne spremenljivke pa smo opredelili čisto 

dobičkonosnost prihodkov od prodaje (ROS), čisto dobičkonosnost sredstev (ROA), čisto 

dobičkonosnost kapitala (ROE) in dodano vrednost na zaposlenega. Izvedli smo štiri 

regresijske analize, pri čemer je vsakič vlogo odvisne spremenljivke igral eden izmed izbranih 

poslovnih kazalnikov. Tako smo dobili štiri regresijske modele, a za namene našega 

raziskovanja smo izbrali le model s katerim lahko izkazujemo statistično pomembno 

povezanost med spremenljivkami in s tem ugotavljamo vpliv neodvisnih spremenljivk na 

odvisno. Na osnovi analize dobljenih regresijskih modelov smo izbrali model regresijske 

analize z odvisno spremenljivko dodana vrednost na zaposlenega in neodvisnima 

spremenljivkama premoženje v ljudeh (HC) in premoženje v povezavah podjetja in njegovi 

organiziranosti (SCE), ki je bil za naše raziskovanje najbolj sprejemljiv. Dobili smo naslednji 

model regresijske analize: 
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DV ZAP  =  - 12.582,81 + 12.887,16  x  HCE + 161.212,58  x  SCE 

.
pri čemer je: 

DV ZAP – dodana vrednost na zaposlenega, 

HCE – koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh, 

SCE – koeficient učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti. 

Po statistični definiciji se interpretacija regresijske funkcije glasi: ko se premoženje v ljudeh 

(HCE) poveča za eno enoto, se dodana vrednost na zaposlenega v povprečju poveča za slabih 

13.000 evrov.  

Pri regresijski analizi smo analizirali še dva ključna parametra, in sicer popravljeno oceno 

determinacijskega koeficienta, ki znaša 0,355, kar pomeni, da lahko 35,5 % variabilnosti 

dodane vrednosti na zaposlenega med podjetji pojasnimo z dvema proučevanima sestavinama 

intelektualnega premoženja. Pri tem predpostavljamo, da so v analizo vključena samo 

podjetja iz enake dejavnosti, ki so soočena z enakimi razmerami na trgu in zato dodatnih 

kontrolnih spremenljivk nismo vključili. Ocena koeficienta multiple korelacije, ki znaša 

0,601, pa kaže, da je povezanost med intelektualnim premoženjem, merjenim s premoženjem 

v ljudeh (HC) in premoženjem v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (CSE), na eni 

strani in dodano vrednostjo na zaposlenega na drugi strani šibka.  

Na podlagi rezultatov hipoteze 2, ki pravi, da je med preučevanimi sestavinami 

intelektualnega premoženja mogoče največji učinek na poslovno uspešnost pripisati 

premoženju v ljudeh, ne moremo potrditi. Pri tem pa koeficient multiple korelacije kaže šibek 

vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno.  
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6 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN POTRDITEV HIPOTEZ 

Na osnovi poglobljenega preučevanja literature ugotavljamo, da se kljub številnim 

teoretičnim opredelitvam koncepta intelektualnega premoženja še vedno ukvarjamo s 

problematiko njegove enotne definicije. Zato je vsaka definicija intelektualnega premoženja 

ustrezna, če služi svojemu namenu, in teorij o pravilnih ali nepravilnih definicij ni. Čeprav si 

literatura glede njegove definicije ni enotna, je večini definicijam skupno, da med sestavine 

intelektualnega premoženja prištevajo premoženje v ljudeh. Stično točko najdemo tudi v 

večini definicij intelektualnega premoženja, ki mu pripisujejo lastnost neotipljivosti in 

posledično njegove neevidentiranosti v računovodskih izkazih. Koncept intelektualnega 

premoženja se je postopoma razvijal tudi na podlagi treh šol, ki so vsaka na svoj način 

prispevale k razvoju teorije intelektualnega premoženja. Pri tem izpostavljamo tretjo 

(švedsko) šolo, ki se je osredotočila na premoženje v ljudeh in ga je definirala kot sestavino 

intelektualnega premoženja. Ljudi opredeljuje kot najdragocenejši vir podjetja. Tudi sestavine 

intelektualnega premoženja so različno opredeljene, saj so za vsako podjetje specifične. Na 

osnovi različnih opredelitev organiziranosti in sestavin intelektualnega premoženja 

ugotavljamo, da je med avtorji najmanj razlik pri definiranju sestavine premoženje v ljudeh in 

znanja, medtem ko se pojavljajo razlike pri definiciji ostalih sestavin intelektualnega 

premoženja. Kljub različnim definicijam pojma intelektualnega premoženja in njegovih 

sestavin se večina raziskovalcev strinja, da je intelektualno premoženje ključni vir 

primerljivih prednosti podjetja. Merjenje intelektualnega premoženja in njegovih sestavin je 

zelo zahtevno, predvsem zaradi njegove različne stopnje neotipljivosti, saj se z večanjem 

neotipljivosti povečuje tudi subjektivnost njegovega merjenja.  

V magistrski nalogi smo učinkovitost intelektualnega premoženja merili s pomočjo metode 

VAIC™, ki jo lahko uvrščamo v metode dobičkonosnosti sredstev. Te metode temeljijo na 

načelu preseženega donosa. Metoda merjenja intelektualnega koeficienta dodane vrednosti 

VAIC™ je seštevek treh učinkovitosti, in sicer: učinkovitosti premoženja v ljudeh (HCE), 

učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti (SCE) in 

učinkovitosti knjigovodsko izkazanega premoženja podjetja (CEE). Koeficient VAIC™ nam 

pomaga razumeti celotno učinkovitost podjetja in izraziti njegovo intelektualno sposobnost. 

Pove nam, koliko nove vrednosti je bilo ustvarjene z eno enoto, investirano v resurse. Izvedba 

metode je preprosta, saj vse potrebne računovodske podatke za izračun najdemo v 

računovodskih izkazih. Spremljanje intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™) 

nam omogoča vpogled v učinkovitost posameznih sestavin intelektualnega premoženja na 

ustvarjanje dodane vrednosti, ne more pa nam dati prepotrebne in natančne informacije o tem, 

kaj in na kakšen način je treba izboljšati poslovanje ali organiziranost podjetja. Vsekakor pa 

je uporaba metode dober začetek merjenja intelektualnega premoženja, saj lahko na podlagi 

rezultatov metode sprejmemo odločitev o načinu in metodi za nadaljnje raziskovanje 

intelektualnega premoženja.  
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Empirični del obsega analizo izbranih računovodskih kazalnikov ter korelacijsko in 

regresijsko analizo, na osnovi katerih smo ugotovili, da so se poslovni rezultati podjetij v 

vzorcu poslabšali. V povprečju največjo letno negativno rast je zabeležil računovodski 

kazalnik dobičkonosnost prihodkov (ROS) in sicer v višini 7,71 %, računovodski kazalnik 

čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) se je v povprečju letno zmanjšal za 3,21 % in 0,55 % 

povprečni letni padec je utrpel računovodski kazalnik čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE). 

Nihanje števila zaposlenih in višina opredmetenih sredstev v celotnih sredstvih v izbranem 

obdobju je bilo zanemarljivo. Dodana vrednost je v povprečju letno dosegala rast za 2,94 %, 

dodana vrednost na zaposlenega pa za 3,59 %. Delež premoženja v ljudeh v dodani vrednosti 

se je v povprečju letno povečal za 0,16 % in v povprečju dosegal višino 35,40 % deleža v 

dodani vrednosti. V povprečju se je delež premoženja v procesih podjetja in njegovi 

organiziranosti v dodani vrednosti povečal za 2,84 % na leto in dosegal povprečno 64,60 % 

deleža v dodani vrednosti. Koeficient učinkovitosti premoženja v ljudeh je v povprečju 

dosegel vrednost 2,82 in beležil povprečno letno negativno rast v višini 0,11 %. Koeficient 

učinkovitosti premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti se je letno v 

povprečju zmanjšal za 0,65 % in dosegel povprečno vrednost 0,64. Tudi koeficient 

učinkovitosti intelektualnega premoženja se je v povprečju letno zmanjšal za 0,17 %, njegova 

povprečna vrednost se je gibala okrog 3,47. Koeficient učinkovitosti knjigovodsko izkazanega 

premoženja podjetij je dosegal v povprečju višino 0,11 ter dosegal 3,58-odstotni letni padec. 

Koeficient dodane vrednosti intelektualnega premoženja (VAIC™) je v povprečju dosegal 

vrednost 3,58 ter letno negativno rast v višini 0,22 %. 

Na osnovi analize izbranih računovodskih kazalnikov poslovanja, koeficientov učinkovitosti 

intelektualnega premoženja, koeficienta VAIC™ in drugih pokazateljev smo ugotovili, da je 

najuspešnejša med opazovanimi dejavnostmi v preučevanem obdobju dejavnost oskrba s 

plinastimi gorivi (D 35.2). Navedena dejavnost je dosegla v povprečju letno najvišjo vrednost 

koeficienta VAIC™ in vseh njegovih sestavin. V tej dejavnosti smo v povprečju na leto 

zabeležili tudi najnižji delež premoženja v ljudeh v dodani vrednosti in najvišji delež 

premoženja v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti v dodani vrednosti ter najnižji 

delež opredmetenih sredstev v celotnih sredstvih. Tudi najvišja povprečna letna dodana 

vrednost na zaposlenega je bila zabeležena v tej dejavnosti, poleg najvišjih povprečnih 

vrednosti računovodskih kazalnikov čiste dobičkonosnosti prihodkov od prodaje (ROS) in 

čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE). Zmagovalna skupina po velikosti je skupina malih 

podjetij. V preučevanem obdobju so mala podjetja v povprečju letno zabeležila najvišjo 

vrednost koeficienta VAIC™ in koeficienta učinkovitosti intelektualnega premoženja. Prav 

tako so mala podjetja imela v povprečju letno najnižji delež premoženja v ljudeh v dodani 

vrednosti in najvišji delež v premoženju v povezavah podjetja in njegovi organiziranosti v 

dodani vrednosti. Mala podjetja so v povprečju letno imela 92.120 evrov dodane vrednosti, 

kar pa je le 5.410 evrov manj od najvišje vrednosti, ki pripada skupini velikih podjetij. 

Kazalnika čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA) in čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) sta 

dosegla najvišjo letno povprečno vrednost prav tako v skupini malih podjetij. 
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Izhodišče magistrske naloge je bilo opredeljeno na predpostavki, da je premoženje v ljudeh 

ključni dejavnik intelektualnega premoženja, opredeljenega kot premoženje v ljudeh, 

premoženje v procesih podjetja in njegovi organiziranosti in da se nova vrednost ustvarja na 

osnovi intelektualnega premoženja. V tem kontekstu sta bili zastavljeni tudi hipotezi. Za 

namene potrjevanja zastavljenih hipotez smo uporabili metode statističnega raziskovanja. Na 

podlagi dobljenih rezultatov bivariatne korelacijske analize in regresijske analize se nam 

postavlja vprašanje konsistentnosti in uporabnosti metode intelektualnega koeficienta dodane 

vrednosti (VAIC™). Dobljeni rezultati analiz, izračunani na osnovi statističnih metod, so nam 

še dopuščali potrditev hipoteze 1, ki pravi, da je poslovna uspešnost podjetja pozitivno 

povezana z učinkovitostjo intelektualnega premoženja, izmerjeno po metodi intelektualnega 

koeficienta dodane vrednost (VAIC
TM

). Hipotezo 2, ki pravi, da je med preučevanimi 

sestavinami intelektualnega premoženja mogoče največji učinek na poslovno uspešnost 

pripisati premoženju v ljudeh, pa na osnovi dobljenih rezultatov regresijske analize nismo 

mogli potrditi. Dejstvo je, da so sicer ugotovljene povezanosti med spremenljivkami, ki so 

bile osnova za potrditev hipotez, statistično pomembne, ampak kažejo nizko pozitivno 

povezanost in imajo šibko izrazno moč. Ker pa vemo, da je intelektualno premoženje ključni 

dejavnik ustvarjanja vrednosti, moramo poiskati možne vzroke dobljenih rezultatov. 

Preučevali smo kapitalno intenzivna podjetja v specifični dejavnosti in z drugačnim načinom 

poslovanja, kar bi lahko imelo za posledico drugačne, nam še neznane načine ustvarjanja 

intelektualnega premoženja in morebitne druge načine njegovega prehajanja v dodano 

vrednost. Ne smemo pozabiti, da smo raziskovali reprezentativni vzorec podjetij v dejavnosti 

z nadpovprečno in najvišjo dodano vrednostjo na zaposlenega v slovenskem gospodarstvu. 

Možen vpliv bi lahko imeli zunanji dejavniki, kot so zakonodaja, finančna in gospodarska 

kriza in druga dogajanja v dejavnosti. Morda pa so uporabljeni koeficienti v metodi VAIC™ 

in odvisne in neodvisne spremenljivke korelacijske in regresijske analize brez velike izrazne 

moči. V našem primeru metoda VAIC™ ni dober pokazatelj intelektualnega premoženja in 

nima velike informacijske vrednosti. Ponovno izpostavljamo problematiko metode VAIC™ 

glede definicije sestavine premoženja v ljudeh v intelektualnem premoženju, njene izpeljave 

in uporabnosti. Vsekakor pa metoda narekuje potrebo po nadaljnji uporabi dodatne metode 

raziskovanja.   



 

91 

7 SKLEPNE UGOTOVITVE IN POMEN RAZISKAVE TER MOŽNOSTI ZA 

NADALJNJE RAZISKOVANJE 

V slovenskem prostoru raziskovanje intelektualnega premoženja ni bilo deležno veliko 

pozornosti. Pričujoča raziskava je namreč prva raziskava intelektualnega premoženja, 

umeščena v slovenski gospodarski prostor, ki preučuje njegov vpliv in vpliv njegovih sestavin 

na poslovno uspešnost podjetij v kapitalno intenzivni dejavnosti oziroma učinkovitost 

upravljanja z intelektualnim premoženjem izbranih podjetij pri ustvarjanju nove vrednosti.  

V teoretičnem delu raziskave smo intelektualno premožene definirali kot seštevek premoženja 

v ljudeh, povezavah podjetja in njegovi organiziranosti. V empiričnem delu smo analizirali 

poslovno uspešnost izbranih podjetij v izbranem obdobju z izbranimi računovodskimi 

kazalniki in metodo intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC
TM

), ugotavljali 

povezanost računovodskih kazalnikov z učinkovitostjo intelektualnega premoženja, prav tako 

merjeno z metodo intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™), in poskušali 

potrditi predpostavko, da ima izmed preučevanih sestavin intelektualnega premoženja največji 

učinek na poslovno uspešnost izbranih podjetij sestavina premoženje v ljudeh. Raziskavo smo 

izvedli v strateški kapitalno intenzivni dejavnosti na reprezentativnem vzorcu podjetij. Na 

osnovi rezultatov raziskave ugotavljamo, da so se poslovni rezultati v preučevanih podjetjih v 

obravnavanem obdobju, merjeni z izbranimi računovodskimi kazalniki, poslabšali, medtem 

ko se je dodana vrednost izbranih podjetij v istem obdobju povečala. Najuspešnejša dejavnost 

med preučevanimi dejavnostmi je oskrba s plinasti gorivi (D 35.2) in najuspešnejša skupina 

preučevanih podjetij po velikosti je skupina malih podjetij. Obe kategoriji sta zabeležili v 

povprečju najvišjo letno vrednost koeficienta VAIC™ in v povprečju letno najnižji delež 

premoženja v ljudeh v dodani vrednosti.  

Z raziskavo smo dokazali pozitivno povezanost med učinkovitostjo intelektualnega 

premoženja, izmerjeno po metodi intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™), in 

poslovno uspešnostjo podjetij, merjeno z izbranimi računovodskimi kazalniki. Nismo pa 

dokazali, da ima največji učinek na poslovno uspešnost premoženje v ljudeh kot sestavina 

intelektualnega premoženja. Ker smo preučevali reprezentativni vzorec podjetij, lahko 

ugotovitve raziskave posplošimo na vsa podjetja znotraj preučevane dejavnosti oskrba z 

električno energijo, plinom in paro (D 35). Glede na to da dobljeni rezultati regresijske 

analize niso zadovoljili naših pričakovanj in da smo raziskavo izvedli v strateški kapitalno 

intenzivni dejavnosti, bi bilo smiselno raziskavo razširiti na drugo strateško kapitalno 

dejavnost in tam ponovno analizirati reprezentativni vzorec podjetij, dobljene rezultate pa 

primerjati z rezultati prvotne raziskave s poudarkom na premoženju v ljudeh, ker se mu 

pripisuje vlogo ključnega dejavnika ustvarjanja intelektualnega premoženja in ker z raziskavo 

nismo mogli dokazati njegovega največjega učinka na poslovno uspešnost podjetij. Na 

podlagi dobljenih rezultatov bi bilo smiselno preučiti potrebo po teoretični in vsebinski 

redefiniciji metode intelektualnega koeficienta dodane vrednosti (VAIC™).  
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Magistrska naloga s svojimi ugotovitvami prispeva k razvoju koncepta intelektualnega 

premoženja in je izziv ter izhodišče za številne raziskovalce.  
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Priloga 1 

  

Izbrani kazalniki poslovanja gospodarskih družb v obdobju 2008–2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Število gospodarskih 

družb 
51.997 53.897 55734 57.798 59.726 61.312 

Število zaposlenih
1
 510.754 479.894 462.643 449.235 435.059 425.833 

Neto čisti dobiček/ 

izguba (v milijon EUR) 
1.657 549,0 –256,5 457,2 332,4 169,2 

Velikost 

Sredstva podjetja  

(v 1000 EUR) 
2.006 1.935 1.800 1.720 1.621 1.517 

Povprečno število 

zaposlenih v podjetju 
9,8 8,9 8,3 7,8 7,3 6,9 

Gospodarnost 

Gospodarnost 

poslovanja  
1,043 1,030 1,030 1,031 1,028 1,029 

Donosnost 

Donosnost sredstev  

(v %) 
1,7 0,5 –0,3 0,5 0,3 0,2 

Donosnost prihodkov 

(v %) 
1,9 0,8 –0,3 0,6 0,4 0,2 

Produktivnost 

Dodana vrednost 

zaposlenega (v EUR) 
35.279 34.168 36.044 37.512 38.006 39.011 

Premoženje v ljudeh 

Premoženje v ljudeh (v 

EUR) 
21.376 21.674 22.719 23.253 23.630 23.988 

Delež premoženja v 

ljudeh v dodani 

vrednosti (v %) 

60,6 63,4 63,0 62,0 62,2 61,5 

Vir: SURS 2015. 

                                                 
1
 Podatek o številu zaposlenih pomeni povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju. Izračunan je kot število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za 

katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače, deljeno z možnimi delovnimi urami za 

koledarsko (poslovno) leto. 



  

 

 



Priloga 2 

  

Pomembnejše postavke poslovnega izida družb 2008–2009 

Postavke 

poslovnega 

izida 

Znesek v tisoč EUR Indeks Delež v prihodkih (v %) 

2008 2009 2009/2008 2008 2009 

Prihodki 84.061.052 71.842.228 85 100 100 

Odhodki 81.691.646 70.844.281 87 97,2 98,6 

Neto celotni 

dobiček/izguba 
2.363.406 997.946 42 2,8 1,4 

Čisti dobiček 3.260.742 2.665.413 82 3,9 3,7 

Čista izguba 1.544.859 2.115.987 137 1,8 2,9 

Neto čisti 

dobiček/izguba 
1.715.883 549.426 32 2 0,8 

Vir: SURS 2015. 

 



  

 

 

 

 

 

 



Priloga 3 

  

Pomembnejše postavke poslovnega izida družb 2010–2011 

Postavke 

poslovnega 

izida 

Znesek v tisoč EUR Indeks Delež v prihodkih (v %) 

2010 2011 2011/2010 2010 2011 

Prihodki 72.763.247 78.630.659 108 100 100 

Odhodki 71.990.078 77.716.606 108 98,9 98,8 

Neto celotni 

dobiček/izguba 
773.169 914.053 118 1,1 1,2 

Čisti dobiček 2.484.800 2.621.744 106 3,4 3,3 

Čista izguba 2.140.925 2.164.576 101 2,9 2,8 

Neto čisti 

dobiček/izguba 
343.874 457.168 133 0,5 0,6 

Vir: SURS 2015. 

 



  

 

 



Priloga 4 

  

Pomembnejše postavke poslovnega izida družb 2012–2013 

Postavke 

poslovnega 

izida 

Znesek v tisoč EUR Indeks Delež v prihodkih (v %) 

2012 2013 2013/2012 2012 2013 

Prihodki 77.320.429 77.181.800 100 100 100 

Odhodki 76.419.069 76.643.428 100 98,8 99,3 

Neto celotni 

dobiček/izguba 
901.360 538.372 60 1,2 0,7 

Čisti dobiček 2.584.157 2.831.496 110 3,3 3,7 

Čista izguba 2.116.049 2.662.283 126 2,7 3,4 

Neto čisti 

dobiček/izguba 
468.108 169.212 36 0,6 0,2 

Vir: SURS 2015. 

 

 

 

 



  



Priloga 5 

  

Število podjetij po dejavnosti (SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013, Slovenija 

Dejavnost (SKD 2008) 
Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
367 431 596 826 1.248 1.464 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
10 10 10 10 10 9 

D 35.3 Oskrba s paro in 

vročo vodo 
40 40 42 46 47 53 

Skupaj 417 481 648 882 1.305 1.526 

Vir: SURS 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Priloga 6 

  

Število zaposlenih po dejavnosti (SKD 2008) in letih opazovanega obdobja 2008–2013, 

Slovenija 

Dejavnost (SKD 

2008) 

Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

D 35.1 Oskrba z 

električno energijo 
6.566 6.714 6.847 6.935 6.870 6.848 

D 35.2 Oskrba s 

plinastimi gorivi 
169 169 136 141 138 137 

D 35.3 Oskrba s 

paro in vročo vodo 
819 821 787 755 772 774 

Skupaj 7.554 7.704 7.770 7.831 7.781 7.759 

Vir: SURS 2015. 

 



  

 



Priloga 7 

  

Korelacijska matrika izbranih finančnih kazalnikov (ROS, ROA, ROE), sestavin 

intelektualnega premoženja (HCE, SCE, CEE) in koeficienta VAIC ter drugih kazalnikov 

(DV/zaposlenega) 

Correlations 

 ROS ROA ROE DV_ZA

P 

HCE SCE CEE VAIC 

ROS 

Pearson 

Correlation 
1 ,323

**
 ,238

**
 ,156

*
 ,150

*
 ,150

*
 ,134 ,164

*
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,027 ,033 ,033 ,058 ,020 

N 201 201 201 201 201 201 201 201 

ROA 

Pearson 

Correlation 
,323

**
 1 ,587

**
 ,214

**
 ,104 ,202

**
 ,565

**
 ,142

*
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,002 ,141 ,004 ,000 ,045 

N 201 201 201 201 201 201 201 201 

ROE 

Pearson 

Correlation 
,238

**
 ,587

**
 1 ,088 ,058 ,097 ,444

**
 ,082 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000  ,212 ,417 ,172 ,000 ,244 

N 201 201 201 201 201 201 201 201 

DV_Z

AP 

Pearson 

Correlation 
,156

*
 ,214

**
 ,088 1 ,471

**
 ,496

**
 -,148

*
 ,492

**
 

Sig. (2-tailed) ,027 ,002 ,212  ,000 ,000 ,036 ,000 

N 201 201 201 201 201 201 201 201 

HCE 

Pearson 

Correlation 
,150

*
 ,104 ,058 ,471

**
 1 ,296

**
 ,081 ,996

**
 

Sig. (2-tailed) ,033 ,141 ,417 ,000  ,000 ,251 ,000 

N 201 201 201 201 201 201 201 201 

SCE 

Pearson 

Correlation 
,150

*
 ,202

**
 ,097 ,496

**
 ,296

**
 1 -,056 ,369

**
 

Sig. (2-tailed) ,033 ,004 ,172 ,000 ,000  ,432 ,000 

N 201 201 201 201 201 201 201 201 

CEE 

Pearson 

Correlation 
,134 ,565

**
 ,444

**
 -,148

*
 ,081 -,056 1 ,116 

Sig. (2-tailed) ,058 ,000 ,000 ,036 ,251 ,432  ,102 

N 201 201 201 201 201 201 201 201 

VAIC 

Pearson 

Correlation 
,164

*
 ,142

*
 ,082 ,492

**
 ,996

**
 ,369

**
 ,116 1 

Sig. (2-tailed) ,020 ,045 ,244 ,000 ,000 ,000 ,102  

N 201 201 201 201 201 201 201 201 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



  

 



Priloga 8 

  

 

Regresijska analiza 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 
Variables 

Entered 

Variables 

Removed 
Method 

1 SCE, HCE
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: DV_ZAP 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 ,601
a
 ,361 ,355 116242,9898333610900 

a. Predictors: (Constant), SCE, HCE 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1514712530640,415 2 757356265320,207 56,049 ,000
b
 

Residual 2675461671708,981 198 13512432685,399   

Total 4190174202349,395 200    

a. Dependent Variable: DV_ZAP 

b. Predictors: (Constant), SCE, HCE 
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 Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -12582,810 16058,869  -,784 ,434 

HCE 12887,159 2156,959 ,355 5,975 ,000 

SCE 161212,581 24507,604 ,391 6,578 ,000 

a. Dependent Variable: DV_ZAP 


