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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava oblikovanje in zasnovo izvirnega modela informacijskega 

sistema računovodstva človeških zmožnosti. V teoretičnem delu je predstavljena ena od 

sodobnih računovodskih zamisli, to je pristop računovodstva človeških zmožnosti. 

Predstavljene so tudi strokovne rešitve vloge računovodstva pri poslovanju podjetij in 

oblikovanja računovodskih informacij kot podpori poslovodenju. V empiričnem delu so 

prikazana izhodišča vzpostavitve informacijskega sistema ter oblikovanje, zasnova in pilotski 

projekt implementacije izvirnega modela v izbrano podjetje. Rezultati raziskave kažejo na 

bistveno povečanje vrednosti neopredmetenih sredstev in kapitala podjetja v primeru vključitve 

vrednosti človeških zmožnosti v neopredmetena sredstva in posledično kapital podjetja. 

Ključne besede: računovodstvo človeških zmožnosti, računovodske informacije, naložbe v 

zaposlene, vrednotenje človeških zmožnosti, informacijski sistemi, neopredmetena sredstva, 

kapital podjetij. 

SUMMARY 

Master's thesis deals with the design and concept of the original model of human resource 

accounting information system. The theoretical part presents one of the modern accounting 

ideas, the approach of the human resource accounting. It also presents professional solutions in 

the role of accounting in business and the creation of accounting information as management 

support. In the empirical part there is baseline of how to  establish the information system and 

also the design, concept and pilot project of implementation original model in the selected 

company. The survey results shows a significant increase of the value of intangible assets and 

capital of the company in the case of inclusion the value of human resources in intangible assets 

and, consequently, the capital of the company. 

Keywords: human resource accounting, accounting information, investments in employees, 

human resource evaluation, information systems, intangible assets, capital of companies. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča  

V magistrski nalogi proučujemo eno od sodobnih računovodskih zamisli, to je pristop 

računovodstva človeških zmožnosti. Slednje si prizadeva za obravnavanje vrednosti zaposlenih 

in naložb vanje med sredstvi podjetja. Vedeti moramo, da so zaposleni (delo, človeške 

zmožnosti) edina prvina poslovnega procesa, ki dodaja vrednost; delovna sredstva, predmeti 

dela in storitve jo namreč le prenašajo na poslovne učinke. V raziskavi tako proučujemo razvoj 

teoretičnega, konceptualnega in pragmatičnega razumevanja ter upravljanja ekonomije znanja. 

Raziskava je povezana s področjem računovodstva, ožje pa v računovodstvo človeških 

zmožnosti. Računovodstvo sestavljajo knjigovodstvo, računovodsko predračunavanje, 

računovodsko nadziranje, računovodsko proučevaje in računovodsko informiranje (Turk 1993). 

Avtor hkrati ugotavlja, da računovodstvo ni samo sebi namen, temveč nudi pomembno podlago 

tako za upravljanje kot tudi za izvajanje v vsakem poslovnem subjektu. Vse sestavine 

računovodstva so hkrati tudi sestavine računovodstva človeških zmožnosti.  

O pomenu človeških zmožnosti razmišljajo številni avtorji, kot npr. Chadwick in Dabu 2009; 

Snell, Youndt in Wright 1996; Wright, Dunford in Snell 2001 in drugi. Gamerschlag (2013) 

tako meni, da so človeške zmožnosti najpomembnejši dejavnik konkurenčnosti podjetij. 

Človeške zmožnosti lahko pri tem opredeljuje kot splet posameznikove osebnosti, znanja, 

mišljenja in motivacije.  

Na vrednost zaposlenih vpliva več dejavnikov, kot na primer njihova izobrazba, starost in 

delovne izkušnje (Wyatt in Frick 2010). Ta vrednost je odvisna od sedanje vrednosti prihodnjih 

storitev, ki jo bodo zaposleni nudili podjetju v času svoje zaposlitve v njem. 

Poznavanje vrednosti zaposlenih je ključnega pomena za ravnanje z njimi in za presojanje 

učinkovitosti tega ravnanja. Vprašamo se namreč lahko, kako je mogoče razumno ravnati s 

katero koli prvino poslovnega procesa, če ne poznamo njene vrednosti.  

Sredstva podjetja so vidna in nevidna (Vidrascu 2015). Vidna sredstva so tista, ki so 

računovodsko izkazana. Mednje spadajo zlasti opredmetena osnovna sredstva, obratna sredstva 

in finančne naložbe. Nevidna sredstva pa v klasični bilanci stanja niso izkazana.  

Nevidna sredstva podjetja lahko obravnavamo z uporabo treh pristopov. Prvi med njimi je 

pristop neopredmetenih sredstev. Njegova osnovna pomanjkljivost so stroge zahteve, ki morajo 

biti izpolnjene za priznavanje nekega neopredmetenega sredstva (Jerman, Kavčič in Kavčič 

2010). Posledica tega je, da je le manjši delež vrednosti neopredmetenih sredstev podjetja 

izkazan med sredstvi v njegovi bilanci stanja. 
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Drugi pristop je pristop intelektualnega premoženja. Njegove slabosti so podobne slabostim 

pristopa neopredmetenih sredstev. Pristop intelektualnega premoženja je namreč povezan s 

tremi odprtimi vprašanji. Tako ne vemo, katere so sestavine intelektualnega premoženja, ne 

znamo ovrednotiti nobene med njimi in ne poznamo njihove medsebojne povezanosti. 

Posledica tega je, da vrednost intelektualnega premoženja podjetja ni izkazana med njegovimi 

sredstvi.  

Tretji pristop pa je pristop računovodstva človeških zmožnosti. Njegova zamisel je (Milost 

2014a), da je pojma neopredmetenih sredstev in intelektualnega premoženja mogoče 

nadomestiti s pojmom zaposlenih. Nadomestitev pojma neopredmetenih sredstev s pojmom 

zaposlenih temelji na prepričanju, da so neopredmetena sredstva podjetja (patenti, licence, 

blagovne znamke, dobro ime in druga) ustvarili njegovi zaposleni. Z odhodom pomembnih 

zaposlenih iz podjetja se tako lahko zelo zmanjša kakovost ravnanja s temi sredstvi in tudi 

njihovo oblikovanje v prihodnosti. Podobno tudi nadomestitev pojma intelektualnega 

premoženja s pojmom zaposlenih predpostavlja, da je (poleg premoženja v ljudeh) tudi 

premoženje v povezavah podjetja in premoženje v njegovi organiziranosti rezultat dela 

zaposlenih v podjetju. Z odhodom zaposlenega iz podjetja se namreč ustrezno zmanjša tudi 

vrednost ostalih sestavin intelektualnega premoženja. Tako lahko na primer zaposleni, ki 

zapusti podjetje, temu podjetju »ukrade« tudi kupce, dobavitelje in druge poslovne skrivnosti. 

Nadalje je lahko z odhodom zaposlenega iz podjetja ogrožen organizacijski ustroj v podjetju 

(njegovo delovanje, nadaljnji razvoj) in podobno. Slabosti pristopov neopredmetenih sredstev 

in intelektualnega premoženja tako lahko odpravimo, če zaposlene ovrednotimo (Milost 

2007a). 

Vrednost nevidnih sredstev podjetja je v klasičnem računovodstvu le v manjši meri izkazana v 

klasični bilanci stanja. To pomeni, da klasično računovodstvo nerealno izkazuje podatke o 

premoženjskem in finančnem stanju podjetja ter o njegovi poslovni uspešnosti. Bilanca stanja 

namreč ne vsebuje nikakršnih podatkov o vrednosti zaposlenih. Obenem pa so tudi naložbe v 

zaposlene že ob svojem nastanku izražene med stroški. Najpomembnejši cilj zasnove izvirnega 

modela informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti je tako obravnavanje 

zaposlenih kot premoženje podjetja. To pomeni, da si prizadeva za izkazovanje vrednosti 

zaposlenih med sredstvi in za izkazovanje naložb v zaposlene kot povečanje njihove vrednosti. 

Na ta način izenačuje delo kot prvino poslovnega procesa z ostalimi tremi prvinami. Ugotoviti 

skuša stroške zaposlenih za podjetje in vrednost, ki jo ti prinašajo podjetju. Človeške zmožnosti 

so namreč pojav različnih interakcij, transformacij in dopolnjevanj, ki jih ni mogoče razumeti 

zgolj s poudarkom na virih, temveč tudi na postopkih, pravilih, dejavnostih in odnosih v 

podjetju. Odnose med sestavnimi deli človeških zmožnosti ter razmerja med človeškimi 

zmožnostmi in finančno uspešnostjo podjetja pri tem raziskuje t. i. dinamični pristop (Giuliani 

2013).  

Ključni problem, ki je predmet raziskave, je, kako oblikovati model informacijskega sistema 
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računovodstva človeških zmožnosti za vrednotenje znanja, ki bo prilagojen slovenskim 

računovodskim standardom (SRS) in kontnemu okvirju za gospodarske družbe in zadruge. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge  

Namen magistrske naloge je oblikovanje izvirnega modela informacijskega sistema 

računovodstva človeških zmožnosti. Pri tem bomo izhajali iz že poznanih modelov vrednotenja 

človeških zmožnosti, v okviru katerih bomo s pomočjo primerjalne analize identificirali take 

rešitve, ki so se v praksi izkazale kot dobre, kakor tudi pomanjkljivosti. Rezultati primerjalne 

analize nam bodo služili kot izhodišče oblikovanja lastnega modela informacijskega sistema 

računovodstva človeških zmožnosti. Pridobljene izkušnje ob njegovi pilotski implementaciji v 

izbrani organizaciji pa nam bodo predstavljale osnovo za oblikovanje priporočil za širšo 

uporabo oblikovanega modela. 

Cilj raziskave je: 

 podati pregled sodobne literature in raziskav s področja računovodstva človeških 

zmožnosti in oblikovanja informacijskih sistemov; 

 ugotoviti trenutno stanje zajemanja podatkov o naložbah v zaposlene in izkazovanja 

njihove vrednosti; 

 sistematično povezati področja klasičnega računovodstva, informacijskega sistema in 

vrednotenja človeških virov; 

 ugotoviti, katere so naloge računovodij in katere informacije računovodstva človeških 

zmožnosti potrebuje poslovodstvo za pravilno usmerjeno poslovno odločanje ter za 

doseganje postavljenih ciljev; 

 ugotoviti, katere so faze uvedbe modela informacijskega sistema računovodstva človeških 

zmožnosti v podjetje;  

 ugotoviti, katere so merljive vrednostno izražene veličine računovodstva človeških 

zmožnosti; 

 ugotoviti, kateri so dejavniki, ki povzročajo odmike merljivih veličin računovodstva 

človeških zmožnosti; 

 podati predloge ukrepov za računovodje in poslovodstva podjetij; 

 zasnovati izviren model informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti; 

 izpeljati pilotsko implementacijo modela informacijskega sistema računovodstva človeških 

zmožnosti v izbrani organizaciji; 

 na podlagi ugotovitev ob pilotski implementaciji modela po potrebi revidirati izvirno 

oblikovani model vrednotenja človeških zmožnosti; 

 oblikovati priporočila za širšo uporabo razvitega modela.   
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1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

Uvodni del magistrske naloge bo vseboval poglobljen vpogled v izhodišča klasičnega 

računovodstva, računovodskih informacij ter računovodstva človeških zmožnosti. Proučevanje 

bo temeljilo na metodah zbiranja in analize vsebin različnih gradiv ter na metodi kompilacije 

spoznanj različnih avtorjev. Osrednji del magistrske naloge bo osnovan na komparativni analizi 

izbranih modelov računovodstva človeških zmožnosti, pri čemer bomo rezultate lastne analize 

osvetlili tudi z izsledki raziskav obstoječih modelov računovodstva človeških zmožnosti. Na 

osnovi sinteze ugotovitev raziskav obstoječih modelov in lastne raziskave bomo zasnovali 

izviren model informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti. Zasnovani model 

bomo v pilotskem projektu implementirali v izbrano organizacijo in na osnovi ugotovitev 

oblikovali priporočila za prakso. 

Za potrebe izdelave magistrske naloga bomo podatke zbrali z metodo analize dokumentov, 

metoda obdelave podatkov pa bo induktivna. Sledile bodo ugotovitve in sklepi iz 

obravnavanega primera ter priporočila za prakso. 

V raziskavi bodo uporabljeni naslednji pristopi: 

 proučevanje širšega področja problema in opredelitev osnovnih pojmov s pomočjo 

strokovne literature s področja klasičnega računovodstva, računovodstva človeških 

zmožnosti in informacijskih sistemov – metoda kompilacije;  

 analiza zajemanja podatkov z obstoječim informacijskim sistemom, in sicer sedanjega 

stanja, procesov in ljudi v opazovanem podjetju v procesu uvajanja modela 

informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti – metoda analize in 

opazovanja; 

 opredeljevanje merljivih vrednostno izraženih veličin računovodstva človeških zmožnosti  

– metoda deskripcije in razčlenjevanja; 

 snovanje modela informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti – zasnova; 

 pilotski projekt modela informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti na 

izbranem podjetju – implementacija; 

 analiziranje in interpretiranje ključnih ugotovitev – metode analize, interpretacije in 

sinteze; 

 podajanje priporočil in možnosti za nadaljevanje raziskave – predlogi; 

 uporaba lastnega znanja in izkušenj pri delu z informacijskimi sistemi. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri raziskavi 

Predpostavljamo, da uporabljeni računovodski podatki kažejo pravo sliko o preteklem 

poslovanju proučevanega podjetja in da torej ne vsebujejo napačnih predstavitev ali 

pomembnih napak. Predpostavljamo tudi, da so ti računovodski podatki primerna osnova za 

ugotovitev vrednosti zaposlenih v podjetju in vrednosti naložb vanje. 
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Raziskava je omejena na eno samo pilotsko implementacijo modela v enem samem podjetju, 

zaradi česar so možnosti posploševanja ugotovitev omejene. Podjetja namreč delujejo v 

različnih gospodarskih dejavnostih, so različno velika in se razlikujejo tudi po drugih 

kategorijah, ki jih je treba ob uvedbi modela, kot ga v dani raziskavi razvijemo, vsekakor 

upoštevati. 

Pomembna omejitev raziskave je, da v danem trenutku ni znanih delujočih pristopov k 

računovodstvu človeških zmožnosti. To dejstvo nam onemogoča kakršno koli primerjavo z 

referenčnim primerom dobre prakse. 
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2 VLOGA RAČUNOVODSTVA PRI SPREMLJANJU POSLOVNIH DOGODKOV 

V PODJETJU 

2.1 Pojem računovodstva in njegova vloga v podjetju 

Računovodstvo ni samo sebi namen, saj je poleg opravljanja različnih nalog v podjetju nujno 

tudi zaradi zakonskih obveznosti poročanja o poslovanju podjetja ustreznim institucijam, poleg 

tega pa omogoča pomembno podlago tako za upravljanje kot tudi za izvajanje aktivnosti v 

vsakem poslovnem subjektu (Turk, 1993). Zagotovo nudi najbolj ekspliciten prikaz 

gospodarjenja nekega podjetja, njegova najpomembnejša sestavina pa je seveda finančno 

računovodstvo, se pravi zbiranje, klasificiranje, knjiženje, analiziranje in interpretiranje 

podatkov iz poslovnih dogodkov (Nickels, McHugh in McHugh 1996, 550), ter priprava 

predvsem rednih, včasih pa tudi posebnih računovodskih izkazov. Poleg tega opravlja tudi 

druge naloge, kot je npr. mesečni obračun davka na dodano vrednost, obračun plač zaposlenih, 

priprava raznih kalkulacij, poročil, obračun stroškov, pomoč managerjem ob uporabi 

računovodskih informacij pri poslovodnih odločitvah in podobno.  

V računovodstvu spremljamo in proučujemo vrednostno izražene pojave, ki nastajajo v 

poslovanju podjetja, njegova cilja oz. nalogi pa sta zlasti: 

a) uporabnikom računovodskih informacij v dogovorjenem času in razumljivem jeziku nuditi 

informacije o poslovnih dogodkih, ki so se zgodili v preteklem poslovanju podjetja, 

b) uporabnikom računovodskih informacij v dogovorjenem času in razumljivem jeziku  nuditi 

informacije, ki so pomembne za poslovno odločanje. 

Računovodstvo je temeljna informacijska dejavnost v podjetju, ki je razčlenjena na štiri 

različne, a med seboj povezane sestavine oz. dejavnosti (Turk in Melavc 1998, 17), in sicer: 

 knjigovodstvo, 

 računovodsko predračunavanje, 

 računovodsko nadziranje, 

 računovodsko analiziranje. 

Knjigovodstvo je zgodovinsko najstarejša sestavina, ki obravnava podatke o preteklem 

poslovanju, medtem ko računovodsko predračunavanje obravnava podatke o prihodnosti, obe 

dejavnosti pa sta povezani z računovodskim spremljanjem poslovanja. Računovodsko 

nadziranje vrši funkcijo nadzora nad obravnavanjem podatkov, računovodsko analiziranje pa 

analizira poslovanje. Vse te dejavnosti računovodstva uporabljamo pri doseganju prvega cilja 

računovodstva, to je usmerjenosti k računovodskemu informiranju, ki skrbi za posredovanje 

računovodskih podatkov in informacij njihovim uporabnikom. Doseganje tega cilja je tako 

najprej pogojeno z zahtevo po knjigovodskem spremljanju vrednostno izraženih pojavov o vseh 

poslovnih dogodkih, ki so se zgodili. Mislimo na spremljanje podatkov o vseh sredstvih, 

obveznostih do virov sredstev, stroških, odhodkih, prihodkih in poslovnem izidu. 
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Nekonsistentnost, nenatančnost ali kakršnokoli neizpolnjevanje te zahteve razumljivo postavlja 

pod vprašaj kakovost podajanja vseh računovodskih podatkov o preteklih poslovnih dogodkih. 

Vse naštete sestavine računovodstva uporabljamo tudi pri doseganju drugega cilja 

računovodstva, to je oblikovanju informacij, ki so pomembne za poslovno odločanje; pri tem 

je najpomembnejša dejavnost računovodskega predračunavanja. Slovenski računovodski 

standard 20 (SRS 20.1, 2006) je računovodsko predračunavanje opredelil kot obdelovanje v 

denarni merski enoti izraženih podatkov o načrtovanih gospodarskih kategorijah poslovnih 

procesov in stanj. Usmerjeno je torej k sestavljanju računovodskih predračunov, ki zajemajo 

podatke o načrtovanih prometih in stanjih gospodarskih kategorij, po potrebi dopolnjenih s 

podatki, izraženimi v naravnih merskih enotah. Računovodstvo s tem postaja zelo pomemben 

informacijski servis managementa (Milost 2007b), tako za pregled poslovnih dogodkov, ki so 

se zgodili v preteklem poslovanju podjetja, še bolj pomembno pa je za podajanje pravočasnih 

in ustreznih informacij o načrtovanih poslovnih dejavnostih.   

Računovodstvo lahko delimo tudi po področjih spremljanja poslovanja, in sicer na: 

 stroškovno računovodstvo, 

 finančno računovodstvo in 

 poslovodno računovodstvo. 

V stroškovnem računovodstvu spremljamo in proučujemo prvine poslovnega procesa od 

njihovega vstopa v podjetje (z nakupom, donacijami) ter stroške pri nastajanju poslovnih 

učinkov. Avtorji (Turk in Melavc 1994, 75) ga imenujejo tudi analitično računovodstvo 

notranjega poslovanja. V finančnem računovodstvu pa spremljamo sredstva zunanjega 

področja poslovanja podjetja (s kupci, dobavitelji, finančnimi ustanovami, državo) ter 

uspešnost poslovanja na ravni celotnega podjetja. Sestavni del finančnega računovodstva je tudi 

davčno računovodstvo, ki se ukvarja s pripravo in oddajo računovodskih izkazov za davčne 

potrebe. Iz stroškovnega in finančnega računovodstva, še posebej v sodobnejšem času, izhaja 

poslovodno računovodstvo, poznano tudi kot računovodstvo za poslovno odločanje. Usmerjeno 

je zlasti k oblikovanju informacij, potrebnih pri poslovnem odločanju, kar pomeni, da je 

namenjeno poslovodstvu (notranjim uporabnikom).  

Računovodstvo lahko delimo tudi po zgoščenosti podanih informacij, in sicer na:  

 zbirno računovodstvo, 

 razčlenjevalno računovodstvo. 

Zbirno ali sintetično računovodstvo spremlja zgoščene podatke o vseh gospodarskih 

kategorijah. Spremlja tudi podatke o odtokih in pritokih z namenom ugotavljanja stanja 

denarnih sredstev ter denarnih tokov, ki se pojavljajo v  poslovanja podjetja. Osnovni namen 

zbirnega računovodstva je zgoščeno spremljanje in sporočanje podatkov o nastalih 

spremembah in stanjih posameznih gospodarskih kategorij, kar uporabnikom računovodskih 

informacij omogoča hiter in pregleden vpogled v poslovanje podjetja.   
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Razčlenjevalno ali analitično računovodstvo spremlja posamezne pomožne poslovne knjige in 

poslovanje na analitičnih kontih ter nudi te informacije predvsem notranjim uporabnikom na 

različnih ravneh odločanja. Osnovni namen razčlenjevalnega računovodstva je analitično 

spremljanje poslovanja in sporočanje podatkov o spremembah in stanjih posameznih 

gospodarskih kategorij. Njegov namen je tako zlasti zagotavljanje analitičnih računovodskih 

informacij srednjim in nižjim ravnem odločanja v podjetju.  

Računovodstvo nam torej lahko poda pravo, to je realno in objektivno sliko o preteklem 

poslovanju podjetja le ob sledečih pogojih: 

 bilanca stanja mora vsebovati podatke o vseh sredstvih, s katerimi podjetje razpolaga, in 

vseh njegovih obveznostih do virov sredstev na bilančni datum,  

 bilanca poslovnega izida mora vsebovati podatke o vseh odhodkih in prihodkih in s tem 

tudi o celotnem poslovnem izidu podjetja za proučevano časovno obdobje.  

Osnovna naloga računovodstva je torej natančno prikazati podatke o preteklih poslovnih 

dogodkih v podjetju in uporabnikom računovodskih informacij prikazati pravo sliko o 

računovodskem in finančnem stanju podjetja ter o njegovi poslovni uspešnosti. Računovodske 

informacije, ki jih računovodstvo sporoča zainteresiranim uporabnikom, morajo torej 

odgovoriti na tri temeljna vprašanja z vidika poslovanja, in sicer (Pearson Education 2016, 3):  

 Kako poslujemo, pozitivno ali negativno? 

 Na katere probleme se moramo osredotočiti? 

 Katera je najboljša alternativa (oportunitetna možnost) pri poslovanju?  

Vloga računovodskih informacij je še posebej pomembna pri upravljanju majhnih podjetij 

(Boundless 2015). V takšnih podjetjih je lahko izpostavljenost posameznim poslovnim 

dogodkom še večja kot v večjih podjetjih, zato lahko na osnovi pravočasnih računovodskih 

informacij oblikujejo tržne strategije, planirajo proizvodnjo ali izvajanje storitev. 

Računovodske informacije, ki jih omogoča uporabnikom, so temeljna in zelo pomembna 

osnova za sprejemanje pravilnih in predvsem racionalnih poslovnih odločitev. 

AllBusiness.com, a Dun &amp, Bradstreet company poročajo, da so glavni razlogi za propad 

majhnih podjetij, poleg neustrezne kapitalske strukture, predvsem prevelika zadolžitev ob 

njihovem zagonu in pomanjkanje denarnih rezerv ter slaba računovodska kontrola (Vitez 

2016b).  

2.2 Računovodstvo kot del podjetniškega informacijskega sistema 

Računovodstvo je torej podjetniški informacijski sistem, ki zagotavlja potrebna poročila 

zainteresiranim uporabnikom. Lahko ga imenujemo tudi »jezik poslovanja«, saj je 

računovodstvo s podajanjem informacij tudi »orodje«, s pomočjo katerega se poslovne 

informacije sporočijo zainteresiranim stranem. Tako se na primer dobavitelji na podlagi 

računovodskih poročil odločajo o tem, ali bodo odobrili dobavo blaga na odloženo plačilo, 
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davčni upravi je to podlaga za določitev davkov, kupci se odločajo za nakupe pri nekem 

podjetju in podobno (Warren b. l., 13). 

Slovenski računovodski standard 30 (SRS 30, 2006) navaja, da je računovodsko informiranje 

predstavljanje računovodskih podatkov in računovodskih informacij uporabnikom. S tem se 

izkazuje kot končna stopnja dejavnosti knjigovodstva, predračunavanja, nadziranja in 

analiziranja oziroma proučevanja. Je le del celotnega informiranja, potrebnega pri poslovanju 

podjetja, in se razlikuje od finančnega informiranja, ki je zgolj informiranje o procesih in stanjih 

v zvezi s finančnim področjem nalog v podjetju. Kot del podjetniškega informacijskega sistema 

je pomembno za podajanje računovodskih podatkov oziroma informacij tako za notranje kot 

tudi za zunanje potrebe. Na podlagi prejetih podatkov njihovi uporabniki oblikujejo 

računovodske informacije, bodisi za svoje potrebe ali pa za potrebe drugih uporabnikov. V 

podjetniškem informacijskem sistemu se računovodsko informiranje izvaja z računovodskimi 

poročili, ki vsebujejo računovodske podatke in/ali računovodske informacije, ki so običajno 

izražene v denarnih ali naravnih merskih enotah. Oblika računovodskih poročil je praviloma 

pisna, ki se običajno izkazuje in dokumentira v tiskani obliki, v sodobnem času pa tudi v 

digitalnih zapisih in na računalniških zaslonih. Računovodska poročila so izjemoma lahko tudi 

ustna.  

Podjetja imajo od računovodstva in računovodskih informacij naslednje koristi, in sicer z vidika 

(Vitez 2016b):  

 Funkcije računovodstva: računovodske informacije omogočajo lastnikom podjetij, da 

ocenijo učinkovitost in uspešnost svojega poslovanja. Pripravljeni računovodski izkazi se 

lahko primerjajo s standardi v panogi ali vodilnimi konkurenti in majhno podjetje lahko 

primerjalno ugotovi, kakšno je njegovo stanje poslovanja. Lastniki podjetij lahko uporabijo 

tudi zgodovinske računovodske izkaze za napovedovanje trendov in prihodnje prodaje. 

 Razpoložljivosti informacij: majhna podjetja praviloma uporabljajo preglednice in druge 

programe za spremljanje informacij, vendar pa le specializirani računovodski programi 

zagotavljajo natančne finančne podatke, zato je računovodstvo nujno potrebno. 

Čeprav je računovodstvo in računovodska stroka ohranila svojo temeljno vlogo, je preraslo v 

različne veje stroke, ki so razvile svoje lastne specializacije in odgovornosti. Tako 

računovodstvo predstavlja del informacijskega sistema v podjetju, ki pojasnjuje, kako so 

določeni podatki evidentirani in prikazani kot informacija na način, ki ga zahtevajo uporabniki 

računovodskih informacij. Da pa to lahko dosežejo, morajo računovodje predvsem zagotoviti 

natančnost in ažurnost vnosa knjigovodskih listin ter pravočasnost zagotavljanja uporabnih 

informacij zainteresiranim uporabnikom.  

Podjetja imajo za svoje poslovanje običajno vzpostavljen računalniški informacijski sistem, 

katerega glavna sestavina je računovodski informacijski sistem. Njegova temeljna naloga je 

vrednostno spremljanje in proučevanje poslovanja ter nudenje teh podatkov in informacij 
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notranjim in zunanjim uporabnikom. Računovodstvo kot del podjetniškega informacijskega 

sistema tako predstavlja specifičen splet funkcij obravnavanja in spremljanja podatkov, bistvo 

sodobnega računovodskega informacijskega sistema pa je učinkovita povezanost vseh že 

omenjenih sestavin računovodstva. Z njegovo pomočjo spremljamo poslovanje podjetja, 

oblikujemo računovodska poročila ter jih posredujemo tistim, ki poslovno odločajo (Kavčič 

1997, 32).  

Da bi bile računovodske informacije koristne za uporabnike, morajo biti podatki (analiza in 

predstavitev) pripravljeni tako, da so (Pearson Education 2016, 3): 

 natančni – brez napak v vsebini in na splošno, 

 zanesljivi – da uporabniki verjamejo vanje, 

 pravočasni – pravočasno na voljo za podporo odločanju, 

 pomembni – se uporabljajo za potreben namen, na primer za odločanje glede prihodnjih 

dogodkov ali kot pomoč pri obrazložitvi, kaj se je s finančnega vidika v poslovanju podjetja 

dejansko dogajalo, 

 dosledni – temeljijo na enakih metodah in standardih za merjenje in predstavitev podatkov, 

 razumljivi in jasno izraženi. 

Lastnosti uporabne finančne informacije prikazuje slika 1 (Pearson Education, 2016, 4): 

 

Slika 1: Lastnosti uporabne finančne informacije 

Vir: Pearson Education, 2016, 4. 
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Če torej želimo, da so računovodske informacije koristne za uporabnike, moramo organizacijo 

računovodskega informacijskega sistema osredotočiti na usmerjanje in usklajevanje procesov 

v podjetju (priprava računovodskih predračunov), ne pa zgolj spremljati potroškov dejavnosti. 

Tem zahtevam primerno mora biti ustrezno oblikovan informacijski sistem v podjetju, ki naj 

omogoča hiter, zanesljiv in odprt pretok podatkov in informacij različnim odločitvenim ravnem.  
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3 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE KOT PODPORA POSLOVODENJU 

3.1 Pojem in vrste računovodskih informacij 

Računovodstvo je najpomembnejša sestavina podjetniškega informacijskega sistema. Za 

računovodske informacije velja, da so problemsko usmerjene in služijo kot podlaga za 

odločanje, medtem ko računovodski podatki nepristransko izražajo dejstva.  

Računovodske informacije se oblikujejo za potrebe upravljanja, vodenja in izvajanja. Pomenijo 

osnovo za zagotavljanje donosnega in gospodarnega poslovanja podjetja, kar je poznano kot 

načelo smotrnosti. Načelo objektivnosti informacije seveda izraža zahtevo, da računovodski 

podatki in informacije objektivno izkazujejo pravo sliko o poslovnem življenju podjetja. V 

računovodstvu to dosežemo s pravilnim prikazovanjem podatkov o poslovnih dogodkih, s 

popolnostjo podatkov in s korektnostjo njihovega predstavljanja tako notranjim kot tudi 

zunanjim uporabnikom. To pomeni, da jih moramo predstavljati brez kakršnihkoli vsebinskih 

razlik ali sprememb pomena.  

Pri poslovnem odločanju imajo računovodske informacije velik pomen. Nekatere med njimi so 

izražene denarno, druge pa v naravnih merskih enotah. Računovodstvo je tako dejavnost, ki: 

 zbira informacije o poslovanju podjetja in 

 posreduje te informacije zainteresiranim uporabnikom za potrebe poslovnega odločanja 

(Zager in Zager 2006, 35). 

Računovodski proces priprave informacij za poslovno odločanje prikazuje slika 2: 

 

Slika 2: Računovodski proces priprave informacij 

Vir: Zager in Zager 2006, 36. 
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Nekatere računovodske informacije so na voljo v javno dostopnih bazah v obliki (Mayr 2016, 

3): 

 bilance stanja, ki daje podatke o premoženjskem stanju podjetja (kot so zgradbe, zemljišča, 

oprema, dobro ime, licenca, blagovna znamka) in virih premoženja na določen dan, zato je 

to smotrno opazovati v več različnih časovnih obdobjih. Viri podjetja so lahko kapital, kot 

npr. lastniško financiranje ali različne obveznosti (dolgoročne in kratkoročne: najeta 

posojila, obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do države in drugo); 

 izkaza poslovnega izida, ki daje informacije o prihodkih in odhodkih in izkazuje obseg 

poslovanja podjetja. 

Pomembno je, da odločevalec pozna povezave med posameznimi bilančnimi postavkami. 

Njihova primerjava nam daje pomembne informacije o poslovanju podjetja (Mayr 2016, 3–5). 

3.2 Uporabniki računovodskih informacij 

Računovodska poročila so pomembna sestavina računovodskih informacij. Ta poročila so lahko 

pripravljena kot pobudna, nadzorna ali informativna. Pobudna poročila se dajejo uporabnikom, 

ki soodločajo pri načrtovanju, nadzorna pa uporabnikom, ki soodločajo pri nadziranju. 

Informativna poročila se dajejo notranjim in zunanjim uporabnikom, temeljna zahteva pa je, da 

morajo vsebovati enake informacije za vse uporabnike, oblika informacij pa mora biti 

prilagojena kar najboljšemu zadovoljevanju potreb uporabnikov (Slovenski inštitut za revizijo 

1998). 

Na podlagi računovodskih informacij podjetje lahko (Vitez 2016a): 

 Meri uspešnost poslovanja s kazalniki poslovanja, ki jih podjetje lahko primerja s kazalniki 

drugih podjetij v poslovnem okolju. Ta analiza in primerjava pomaga podjetjem, da 

razumejo, kako dobro deluje njihovo podjetje v primerjavi z drugimi, na trgu 

uveljavljenimi podjetji v panogi.  

 Pripravi finančni plan: lastniki in poslovodstva podjetij uporabljajo računovodske 

informacije za oblikovanje finančnih planov podjetja. Na podlagi preteklega poslovanja 

načrtujejo porabo finančnih virov za prihodnje poslovanje.  

 Sprejema poslovne odločitve: uporabljajo se za sprejemanje poslovnih odločitev, kot je 

npr. razširitev obstoječega poslovanja z uporabo različnih obstoječih virov v podjetju ali 

nakupom nove opreme ali strojev. Prav tako koristijo za sprejemanje odločitev glede 

prihodnje prodaje ali realizacije nove podjetniške ideje in podjetju zagotavljajo informacije 

o stroških različnih virov poslovanja (stroški dela, stroški storitev pri opravljanju osnovne 

dejavnosti itd.). Te informacije o stroških se lahko primerjajo z informacijami o 

potencialnih prihodkih iz novih poslovnih priložnosti in tako pomagajo lastnikom podjetja 

bolje razumeti, kako lahko realizacija nove poslovne priložnosti vpliva na tekoče 

poslovanje. Le-to lahko še pravočasno zavrne, če oceni, da bo prinesla prenizek prihodek 

podjetju. 
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 Sprejema odločitve o investicijah: potencialni vlagatelji jih uporabljajo za sprejemanje 

odločitev o investicijah. Banke, posojilodajalci, skladi tveganega kapitala ali zasebni 

vlagatelji pred odločitvijo pogledajo računovodske informacije z vidika finančne trdnosti 

in dobičkonosnosti poslovanja. Nerazpoložljivost finančnih informacij močno omeji 

možnosti za financiranje malih podjetij (Vitez, 2016a). 

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA 2014, 2) je na podlagi direktive o 

preglednosti 2004/39/ES (ESMA 2014, 3) pripravil smernice za uveljavljanje računovodskih 

informacij, ki jih uporabljajo države članice Evropske unije. Glavni namen teh smernic je 

zagotoviti enoten okvir računovodskega poročanja in s tem preglednosti nad finančno-

računovodskimi informacijami, ki jih potrebujejo vlagatelji in drugi uporabniki za primerjavo 

med različnimi izdajatelji računovodskih informacij (ESMA 2014, 3).  

Slovenski računovodski standard 30 (2006) opredeljuje notranje in zunanje uporabnike 

računovodskih informacij v obliki poročil. Ta standard med notranje uporabnike razvršča (SRS 

30.7): 

 izvajalce posameznih nalog v podjetju, ki so v funkciji odločanja o posameznih procesih 

poslovanja, 

 poslovodstvo podjetja (od najvišjega vodstva do najnižje ravni), 

 organe, ki v podjetju upravljajo ali nadzorujejo, 

 zaposlene v podjetju. 

Med zunanje uporabnike računovodskih informacij pa standard 30 (2006) uvršča: (SRS 30.8): 

 lastnike podjetij, ki niso člani v nadzornih ali upravljavskih funkcijah, 

 posojilodajalce (dolgoročnih, kratkoročnih posojil), 

 dobavitelje (dolgoročnih kreditov za blago, opremo, stroje), 

 kupce, še posebej pomembni so glavni stalni kupci, 

 državo (registri javnih objav, davčna uprava), 

 javnost (konkurenca). 

3.3 Pomen računovodskih informacij za poslovno odločanje 

Računovodstvo bo svojo nalogo dobro opravljalo takrat, ko bo ustrezno organizirano, ko bodo 

zaposleni v računovodstvu dosegali ustrezno znanje ter imeli možnost dodatnega izobraževanja 

s tega področja in ko bo uporabnikom omogočalo in nudilo ustrezne in pravočasne informacije 

za poslovno odločanje (Kavčič, Koželj in Odar, 1997, 12). Pomen računovodskih informacij je 

uporabnike informirati o premoženjskem in finančnem stanju podjetja ter jih spodbujati k 

uspešnejšemu poslovanju. Z njihovo uporabo je omogočeno upravljanje s podatki, ki so 

potrebni, da se ugotovi (Schanker 2015): 

 kakšna je vrednost premoženja (dolgoročnih in kratkoročnih sredstev) podjetja, 
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 ali podjetje posluje z izgubo ali dobičkom,  

 katere druge finančne informacije, potrebne za vsakodnevno odločanje, mora pripravljati. 

Tako spremlja poslovne transakcije in pomaga upravljavcem pri odločitvah z zagotavljanjem 

zanesljivih informacij, zato v bistvu lahko rečemo, da je računovodstvo orodje kot pomoč pri 

sprejemanju zdravih in pravočasnih poslovnih odločitev. Takšen primer računovodskih 

informacij so na primer informacije o prodaji. Če se je vrednost prodaje zmanjšala, potem 

podjetje na podlagi teh informacij lahko pravočasno sprejme ukrepe za zaustavitev tega trenda. 

Morda bo moralo spremeniti cene ali zmanjšati stroške, pri sprejemanju poslovnih odločitev pa 

mu bodo v pomoč prav računovodske informacije. Ključnega pomena je, da računovodstvo 

pravočasno da namig, torej poslovodstvu poda informacije o dogajanju v podjetju, in to morda 

predvsem o tistih področjih poslovanja, kjer dogodki ne potekajo v skladu z načrti (Schanker 

2015). Vsaka računovodska informacija ima spodbujevalni učinek na managerje pri notranjem 

odločanju (Eierle in Schultze 2013, 157), saj omogoča predvidevanje in ima povratno vrednost 

– potrditveno vlogo (Eierle in Schultze 2013, 160). 

Koraki pri poslovnem odločanju na podlagi računovodskih informacij so naslednji (Schanker 

2015): 

 1. korak: razpoložljivost računovodskih informacij: managerji morajo uporabljati 

računovodske informacije, da ugotovijo, če poslovanje poteka skladno z zastavljenim 

predračunom. 

 2. korak: poznavanje posameznih računovodskih informacij s strani managerjev (o 

stroških, prihodkih), da jih lahko učinkovito primerjajo in ugotavljajo, kje je dejansko 

prišlo do prekoračitev in kateri so razlogi za to. 

 3. korak: spremljanje terjatev: managerji morajo spremljati vrednost terjatev zaradi 

ohranjanja plačilne sposobnosti, kar je ključnega pomena še posebej pri majhnih podjetjih. 

Finančno-računovodske informacije vplivajo na podjetje z vidika njegove poslovne uspešnosti 

po treh različnih kanalih, in sicer (Bushman in Smith 2003, 66–67): 

 S pomočjo računovodskih informacij vlagatelji prepoznavajo in ocenjujejo priložnosti za 

naložbe. Pomanjkanje zanesljivih in dostopnih informacij v gospodarstvu ovira pretok 

kapitala in zaposlenih. Kakovost finančno-računovodskih informacij povečuje uspešnost, 

saj managerji pravočasno odkrijejo in odpravijo možne napake v poslovanju.  

 Za doseganje poslovne uspešnosti je potrebno računovodske informacije tudi pravilno 

upravljati. Zaznavanje priložnosti za naložbe je potrebno, ni pa to dovolj za učinkovito 

alokacijo sredstev. S pravilnim upravljanjem in formaliziranjem dostopa do informacij ter 

spodbujanjem zainteresiranosti menedžerjev lahko dosežemo maksimiranje vrednosti 

naložbene politike.  

 Računovodske informacije so v pomoč tudi pri zmanjševanju tveganj in odločanju ter izbiri 

naložbenih priložnosti. S pravočasnimi in kvalitetnimi informacijami lahko vplivamo na 

likvidnosti podjetja. Velik vpliv na likvidnost imajo prav škodljive odločitve, ki so sprejete 
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na osnovi nenatančnih informacij ali celo brez njih.    

Na sliki 3 so prikazani trije kanali, po katerih lahko računovodstvo s prejetimi finančno-

računovodskimi informacijami vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. 

 

Slika 3: Kanali poteka informacij iz računovodstva in njihov vpliv na uspešnost 

poslovanja podjetja 

Vir: Bushman in Smith 2003, 67. 

Dostopnost do računovodskih informacij mora imeti vidno vlogo pri ciljnem racionalnem in 

dobičkonosnem poslovanju. Sprejemanje poslovnih odločitev zahteva razumljivost in 

preglednost prejetih informacij o stroških, raznih predračunskih analizah ter analizah o 

učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Za računovodske informacije na splošno velja, da 

pravočasna in manj točna informacija pomeni večjo korist za odločevalca kot natančna in 

prepozna informacija. Pomen zbiranja in podajanja informacij je zato skrb za pravočasno 

notranje informiranje o vseh poslovnih procesih v podjetju, skrb za strokovno svetovanje 

uporabnikom, skrb za izdelavo strateških predračunov in skrb za strateško odločanje v podjetju. 

Bistvenega pomena je tudi pri usmerjanju in usklajevanju procesov v podjetju, čemur mora 

slediti učinkovit informacijski sistem, ki mora omogočati hiter in zanesljiv pretok podatkov in 

informacij uporabnikom na vseh ravneh v podjetju. Informacijski sistem, ki omogoča podajanje 

pravočasnih in relevantnih informacij ima torej izredno pomembno vlogo v podjetju, saj 

omogoča preoblikovanje podatkov v informacije in posredovanje le-teh poslovodstvu ter 

drugim različnim ravnem odločanja v podjetju. Podajanje teh informacij pa je izpostavljeno 

tudi nenehnemu tveganju in konfliktom, ki se lahko porajajo med poslovodstvom in 

odgovornimi osebami na različnih ravneh v podjetju. 
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4 RAČUNOVODSTVO ČLOVEŠKIH ZMOŽNOSTI 

4.1 Pojem računovodstva človeških zmožnosti 

Računovodstvo človeških zmožnosti lahko opredelimo kot proces prepoznavanja, merjenja, 

upravljanja in analiziranja vrednosti človeških zmožnostih z namenom posredovanja teh 

informacij poslovodstvu podjetja; slednje jih bo koristno uporabilo pri svojih poslovnih 

odločitvah. Lahko je zelo uporaben dodatek k eni od sestavin računovodstva, in sicer k 

računovodskemu predračunavanju. Z zbiranjem in analiziranjem pomembnih informacij v 

računovodstvu človeških zmožnosti, ki jih predhodno primerno preoblikujemo v računovodsko 

uporabno obliko, lahko uspešnejše kot v klasičnem računovodstvu predračunavamo 

sprejemljivo višino stroškov in potreben obseg prihodkov glede na interese in zmožnosti 

udeležencev poslovnega sistema v danem obdobju. 

V poslovnih sistemih postajata kapital in zaposleni komplementarna zaveznika in ne več 

nasprotnika. Do nedavnega je bilanca stanja z vključeno postavko opredmetenih osnovnih 

sredstev, kot so npr. zemljišča, zgradbe in oprema, dovolj kakovostno in pregledno izkazovala 

vrednost sredstev podjetja. S stalno rastjo zahtevanega obsega znanja pa to klasično vrednotenje 

ne odseva več pravega stanja o sredstvih v podjetju. Veliko podjetij, še posebej storitvenih, 

potrebuje relativno malo opredmetenih sredstev za svoje delovanje. Vedno zmogljivejši 

računalniki in komunikacije ter osvojeno znanje predstavljajo novo osnovo delovanja podjetij 

21. stoletja. Tak pogled nam seveda odpira nova vprašanja, in sicer, kako naj vrednotimo 

človeške zmožnosti in kako naj jih prikažemo v računovodskih izkazih podjetja, kako naj 

spodbujamo in izboljšamo razvoj človeških zmožnosti v podjetju ter ali naj bo to uporabljeno 

samo za interno uporabo ali namenjeno tudi zunanjim uporabnikom. Rezultati nekaterih 

raziskav kažejo (Nielsen in Farooq 2015), da imajo podjetja z višjo vrednostjo človeških 

zmožnosti, ki jo objavljajo v računovodskih poročilih, poleg visokega razmerja izplačil tudi 

večjo verjetnost naraščanja višine in izplačil dividend. V nasprotju s pričakovanji raziskave pa 

izsledki ne kažejo, da objave vrednosti človeških zmožnosti in dividendne politike vplivajo na 

uspešnost ter vrednost podjetij. Zanimivo raziskavo so opravili tudi v Italiji v letih 2003–2008 

na vzorcu 23 podjetij, ki kotirajo na italijanski borzi. Raziskovali so povezave med 

učinkovitostjo človeških zmožnosti in finančnimi kazalniki poslovanja ter vplivom na 

vrednostjo delnic na borzi (Celenza in Rossi 2014). Rezultati so pokazali uporabnost 

računovodskih podatkov z vključenimi informacijami o vrednosti človeških zmožnosti s 

časovne perspektive in njihovo zmožnost vplivanja na spremembe vrednosti delniškega 

kapitala podjetij, zajetih v raziskavi. Izkazovanje ustreznih in točnih podatkov o človeških 

zmožnostih v klasičnih računovodskih izkazih zato gotovo ni enostavna naloga. Z gotovostjo 

oceniti vrednost človeških zmožnosti ni vsakdanji in posplošen postopek, zato gredo nekatera 

razmišljanja v smer, da naj bi se vrednost človeških zmožnosti »dokazovala« empirično. Če 

vzamemo, da je mesečna plača zaposlenega npr. 1.000 EUR, je to najbrž tudi njegova realna 

mesečna vrednost za podjetje. Po nekaterih ocenah bi morali ta znesek pomnožiti s faktorjem 
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2,5, ko vzamemo v obzir stroške njegove zamenjave, izobraževanja in uvajanja novega 

zaposlenega, pritiska na preostale zaposlene, ki morajo začasno opravljati njegovo delo, 

začasno izgubljeno produktivnost in njegovo delo, ki bi ga sicer opravil. Vrednost podjetja tako 

lahko ugotavljamo glede na višino kapitala, prihodkov, dobička, materialnih sredstev in z 

uporabo drugih podatkov; mednje na primer spadajo tisti o poslovnih učinkih, blagovnih 

znamkah, tržnih deležih, rasti in podobno. Vendar pa za preprostimi dejstvi vedno stoji skupina 

predanih ljudi, povezanih v produktivno in homogeno celoto za doseganje medsebojnih koristi. 

Računovodje, ki uporabljajo računovodstvo človeških zmožnosti, pravijo, da z njegovo 

pomočjo dosegajo večje in uspešnejše medsebojno sodelovanje zaposlenih, kot je sicer 

običajno. Razlikovati pa moramo tudi med pojmoma upravljanje človeških zmožnosti in 

vrednost človeških zmožnosti (Brooking 1999, 154). Upravljanje človeških zmožnosti tako 

pomeni nek proces, ki varuje in spodbuja rast znanja v lasti posameznega zaposlenega, vrednost 

človeških zmožnosti pa pomeni neko entiteto oz. sredstvo, ki ga posamezen zaposleni 

prostovoljno in v primerni obliki deli z drugimi zaposlenimi v podjetju. Pred uvedbo 

računovodstva človeških zmožnosti in ob njej moramo vsekakor nadzirati tudi nastale stroške, 

dosežene koristi in prednosti ter morda spremenjeno lastništvo podjetja, kar bo argumente za 

uvedbo lahko celo ovrglo. Zato je treba predhodno ugotoviti širšo naklonjenost za sodelovanje, 

nesebičnost, skladnost in konsenz v nasprotju z osebnimi interesi, konkurenco in konflikti.  

Pri računovodstvu človeških zmožnosti gre morda bolj za filozofsko kot za tehnično vprašanje. 

To je tudi eden izmed razlogov, zakaj obstaja veliko različnih pristopov in namenov, za katere 

je lahko uporabljeno, npr. kot informacijska funkcija za uporabo v podjetju in/ali zunaj njega, 

namenjena lastnikom, upravljavcem, zaposlenim, strankam, investitorjem itd., lahko pa je 

uporabljeno tudi kot upravljavska funkcija, predvsem pri odločitvah uprave podjetja o vlaganjih 

v lastne človeške zmožnosti tako na področju splošnega zaposlovanja in izobraževanja v 

podjetju kot tudi na področju pridobivanja specifičnih znanj managerjev z individualnimi 

pogodbami, ki so velikokrat ključni ljudje v podjetju. Trajnostno upravljanje človeških 

zmožnosti potrebuje kontinuirano in konsistentno izvajanje z uporabo ustreznih praktičnih 

metod in ukrepov. Če želimo, da so te metode in ukrepi učinkoviti, moramo to podkrepiti z 

meritvami (Osranek in Zink 2014). Za to je pristop računovodstva človeških zmožnosti lahko 

zelo koristen, saj je njegov temeljni poudarek prav merjenje vrednosti človeških zmožnosti. 

Novejši pristopi ob tem še dodatno upoštevajo potrebe zaposlenih in njihovo zaščito ter 

nadaljnji razvoj. 

Resnična vrednost premoženja, še posebej v informacijskih in storitvenih podjetjih, ki jih je 

dandanes vse več, v aktualnih bilancah zagotovo ni realno izkazana. Kot navaja Tavčar (1998, 

77–78), podjetja resda praviloma analizirajo kazalnike uspešnosti poslovanja, predvsem po 

podatkih iz izkazov poslovnega izida, a le redko sistematično preverijo resnično vrednost 

kapitala podjetja. Šele računovodstvo človeških zmožnosti bi omogočilo vrednotenje nevidnih 

sredstev podjetja, kot so npr. znanje, veščine, nadarjenosti in zmožnosti zaposlenih ter npr. 
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trdnost razmerij s strankami in sloves podjetja. Za vse te vrednosti imamo na aktivni strani 

klasične bilance stanja le eno samo postavko, in sicer dobro ime, kar je zagotovo premalo, da 

bi ta nevidna sredstva lahko dovolj natančno opredelili. Zato bi novi računovodski standardi v 

skladu z računovodstvom človeških zmožnosti morali predvideti nove postavke na aktivni 

strani bilance stanja, kjer bi se lahko realno izkazala resnična vrednost premoženja podjetij. 

Računovodstvo človeških zmožnosti nam s svojimi informacijami omogoča tudi ustreznejše 

razporejanje zaposlenih po različno zahtevnih delovnih mestih, glede na njihovo osebno 

vrednost ter stroške potrebnega usposabljanja posameznika. V pomoč nam je še ob morebitnih 

združitvah in prevzemih podjetij, kjer je vrednost človeških zmožnosti zelo pomembna za vse 

udeležence takih dogodkov, seveda pa je nepogrešljivo pri planiranju raznih poslovnih strategij 

in oblikovanju ter uveljavljanju dobrega imena (angl. goodwill), kar podjetjem omogoča 

vodilne položaje v svojem segmentu. Dobro ime spada med neopredmetena sredstva podjetja, 

o vedno večjem pomenu tega sredstva pa priča dejstvo, da je bila rast plačanih vsot za dobro 

ime, ki so jih angleška podjetja med letoma 1976 in 1987 bila pripravljena plačati pri nakupih 

drugih podjetij, kar 44 odstotna (Brooking 1999, 13). 

Omenimo lahko še en vidik računovodstva človeških zmožnosti, in sicer z davčnega stališča. 

Povečanje ali zmanjšanje vrednosti človeških zmožnosti v računovodskih izkazih podjetja 

omogoča široko in nenapovedljivo »sivo« polje med računovodskim dobičkom in izgubo ter s 

tem omogoča računovodjem in lastnikom podjetij širok manevrski prostor pri oblikovanju 

poslovnega izida v določenem poslovnem letu. Vprašanje je, kako bi se na takšna dejstva 

odzvala davčna uprava, vsekakor pa bi bila za preprečevanje zlorab na tem področju potrebna 

natančna zakonska ureditev. 

Enega najboljših primerov uvajanja računovodstva človeških zmožnosti v prakso je zastavila 

danska vlada, kjer je njihovo ministrstvo za gospodarstvo in industrijo izdalo direktivo, po 

kateri so morala vsa pri njih registrirana podjetja v računovodske izkaze že za poslovno leto 

2005 obvezno vključiti podatke o kupcih, razvoju in človeških zmožnostih (Mourtisen, Bukh 

in Marr b. l.). Za vsakega od teh podatkov je zahtevano najmanj pet različnih meril ter 

primerjava s podatki iz preteklih dveh let. Opis s podatki o človeških zmožnostih, tako trenutnih 

kot predvidenih bodočih, mora obsegati najmanj eno tretjino letnega poslovnega poročila.  

Na Švedskem so v zavarovalnici Skandia AFS že več kot pred dvajsetimi leti obravnavali svoje 

človeške zmožnosti kot skrita sredstva (Brooking 1996, 179). Tako so v letu 1993 izdali prvo 

letno poročilo z vključenimi človeškimi zmožnostmi. S podrobnimi opisi kategorij, kot so 

finance, kupci ter prenovitveni in razvojni procesi, so  tedanje in druge potencialne stranke 

nedvoumno informirali o svojem dolgoročnem investiranju v lastne človeške zmožnosti. 

Direktor Skandie, Lief Edvinsson, je v trženje lastnega sporočila javnosti vložil veliko časa in 

energije, kar pa se Skandii dolgoročno pozna pri sklepanju ponovitvenih poslov (vsakoletno 

obnavljanje zavarovalniških polic) ter pri manjši stopnji odpovedi zavarovanj.  
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Tudi v Veliki Britaniji je zaznati pozitivne premike na tem področju, kjer združenje 

investitorjev v človeške zmožnosti s podporo vlade promovira vrednotenje znanja in veščin 

zaposlenih (Verma in Dewe 2008). S tem spodbuja delodajalce k investiranju v človeške 

zmožnosti oziroma, poenostavljeno, k zaposlovanju delavcev. Delodajalci bodo v vlogi 

investitorjev s trga delovne sile najprej seveda zaposlovali ljudi z najvišjo vrednostjo lastnih 

zmožnosti, kar gotovo pomeni prenovo njihovih politik zaposlovanja, v katerih do sedaj ni bilo 

o želeni in/ali zahtevani vrednosti bodočega delavca ničesar zapisanega. V želji po večjih 

konkurenčnih prednostih in dobičkih pa je še vedno opazno zmanjševanje stroškov za 

zaposlene, a podjetja bodo namesto tega morala upoštevati drugo, že obče znano načelo, ki ga 

nekateri strokovnjaki imenujejo »right sizing«, prevedli pa bi ga lahko kot »pravo število pravih 

ljudi na prava mesta«.  

Presenetljivo je tudi Indija ena izmed hitro razvijajočih se držav, kjer se računovodstvo 

človeških zmožnosti v nekaterih sektorjih, predvsem v naftni in informacijski industriji, 

uporablja in uveljavlja že dobrih trideset let (Milost 2007a). Nekatera podjetja tako že žanjejo 

sadove visoke tržne vrednosti, saj se permanentno osredotočajo na zaposlene in opazujejo 

donos na vložek – ROI (angl. return on investment), svoje raziskave pa nameravajo v prihodnje 

še razširiti in z nekaj dodatnimi podatki opazovati tudi donos na znanje – ROK (angl. return on 

knowledge) (Jasrotia b. l.). Na podlagi teh izkušenj bodo lahko tako že empirično dokazovali 

različne prednosti, ki jih zaznavajo z uvedbo računovodstva človeških zmožnosti, saj je poleg 

opazovanja donosa na znanje lažje usklajeno tudi natančnejše planiranje virov človeških 

zmožnosti, torej zaposlenih. 

Uspeh podjetij bo v 21. stoletju (Ložar 2003, 19) temeljil predvsem na razpoložljivosti in 

upravljanju človeških zmožnosti, kar pa zelo spreminja njihov koncept vodenja in upravljanja 

tako otipljivih, še bolj pa neotipljivih virov. Glavna neotipljiva sredstva, s katerimi se še ne 

trguje, so lokacijska sredstva, »know-how« sredstva in pristojnosti (Teece 2000, 20). Ko se bo 

nekoč morda oblikovalo tržišče, kjer se bodo tržila »know-how« sredstva, takrat človeške 

zmožnosti ne bodo več dolgo izvor konkurenčnih prednosti, ampak bo tudi v tem segmentu 

denar sveta vladar, saj bodo najsposobnejše ljudi zaposlovala tista podjetja, ki bodo finančno 

najmočnejša. Sicer ni videti, da bi se to lahko zgodilo kaj kmalu, treba pa je poznati meje tržišča 

znanja za razumevanje podjetij o pomembnosti in vrednosti človeških zmožnosti. Bill Gates, 

eden najbogatejših Zemljanov, razmišlja tako (Milost 2001, 188): če bi Microsoft kot svetovno 

vodilno podjetje za programsko opremo izgubilo nekaj deset najsposobnejših zaposlenih, bi 

postalo nepomembno podjetje. Ta misel pa nam da vedeti, da so prej navedena vprašanja, še 

posebej pa zadnje, resnično tista ključna. Podjetja, ki bodo na ta vprašanja znala in zmogla 

oblikovati pravilne odgovore, bodo zagotovo na pravi poti k uspehu. 

Osredotočenje podjetij na uvedbo računovodstva človeških zmožnosti se že kaže tudi v 

povečanem zanimanju vlagateljev in drugih udeležencev. Tako se podjetja, investitorji, 

zaposleni in vlade postopoma že zavedajo pomena računovodstva človeških zmožnosti in v 
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njem identificirajo svoje pozicije, seveda iz različnih perspektiv. Evropska komisija in nekatere 

vlade, predvsem iz skandinavskih držav, so tako že izkazale družbeni interes za uvedbo 

računovodstva človeških zmožnosti, kar obsega od podpore za nadaljnje izboljšanje 

konkurenčnih prednosti podjetij pa do zniževanja družbenih sredstev za poklicno izobraževanje 

ter uvajanja vseživljenjskega učenja. 

4.2 Naložbe v zaposlene 

Ena najpomembnejših naložb v podjetjih so naložbe v zaposlene. Le-te prinašajo gospodarske 

koristi posameznikom, podjetjem in celotnemu gospodarstvu (Milost 2014b, 138). Pri tem sicer 

lahko ugotavljamo naraščajočo neenakost uravnoteženih rezultatov, v katerih naložbe v 

zaposlene ne dohajajo naraščajočega povpraševanja po pridobivanju njihovih spretnosti. De 

Santis in Giuliani (2013) tako navajata, da če naložbe v zaposlene lahko povečajo produktivnost 

podjetja, potem izgube pomembnih zaposlenih verjetno ogrožajo njegovo učinkovito delovanje. 

Naložbe v zaposlene vplivajo na nudenje spretnosti zaposlenih in njihove vrednosti na treh 

stopnjah: vrsti človeških zmožnosti, v katere vlagamo; zahtevi po višini pridobitve na vrednosti 

zaposlenih; in zahtevi po intenzivnosti uporabe teh naložb. Slednji dve stopnji predstavljata 

mejnike pridobivanja in uporabe človeških zmožnosti zaposlenih (Murphy in Topel 2016). Te 

možnosti so nadomestki za ustvarjanje novih kvalificiranih delavcev, ki se, sicer večinoma 

neuravnoteženo, dopolnjujejo med seboj. Ko npr. povečanje tehničnih spretnosti zaposlenih 

povečuje in poganja gospodarsko rast, nasprotno večja neenakost med zaposlenimi zmanjšuje 

rast. 

Človeške zmožnosti so splet fizičnega in umskega dela ter veščin, znanja in sposobnosti 

individuuma; s tem je velikokrat povezana osvojena šolska izobrazba, ki ji sledi delovno mesto, 

ki ga posameznik zaseda. Vse to nedvomno vpliva tudi na položaj na družbeni lestvici in v 

okolju, kjer ta posameznik živi. Posamezniki, ki imajo velike zmožnosti za ustvarjalno, uspešno 

in učinkovito delo, so kvantitativno omejeni, saj jih ni mogoče reproducirati na zalogo. 

Človeških zmožnosti ne moremo obravnavati po tem, kar so (Ulrich 1998, 124), ampak po tem, 

kar lahko nudijo – dodatke k dosežkom, ki povečujejo vrednost podjetja za vse udeležence, 

tako za kupce kot za investitorje ter ne nazadnje tudi za zaposlene. V uspešnih podjetjih se 

seveda zavedajo, da specifičnega znanja in dobrih odnosov med zaposlenimi ne morejo kupiti 

in da naložba vanje ob svojem nastanku ni strošek, a zato vseeno sistematično vlagajo v razvoj 

svojih zaposlenih. Formalno in neformalno uvajanje ter poučevanje je še posebej pomembno 

pri novih zaposlenih, ki so običajno bolj motivirani za delo. V podjetjih si zato z opuščanjem 

še posebej neformalnega uvajanja in s tem doseženih trenutnih malenkostnih prihrankov 

nikakor ne smejo dopustiti, da bi ti novi zaposleni zaskrbljujoče razmišljali, kaj podjetje od njih 

pričakuje in želi ter kaj ne. Če si v podjetjih želijo, da bodo novi zaposleni začeli opravljati 

svoje delo z dobrim občutkom ter pozitivno naravnani, jih prvi dan ne postavijo takoj na njihovo 

delovno mesto in od njih ne zahtevajo izpolnitev nekih delovnih norm, temveč jih najprej 

seznanijo z organizacijo in delom v podjetju. Jasno jim je tudi, da je zaposlenim treba zagotoviti 
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takšno delovno in socialno okolje, ki bo ugodno vplivalo nanje, saj se bodo le v takšnem okolju 

lahko poistovetili s cilji podjetja. Vsako podjetje, ki ima jasen pogled v prihodnost, bo zato 

naredilo vse, da bo te dragocene zmožnosti obdržalo v svojem poslovnem sistemu, in jih bo 

zato tudi čedalje več nagrajevalo oziroma plačevalo vedno višjo »najemnino« za njihovo 

uporabo. Pred povišanjem nagrade bo seveda podjetje (Merkač 1998, 4) temeljito analiziralo 

posameznikove zmožnosti in sposobnosti, upoštevajoč dejstvo, da so ljudje le eden izmed 

produkcijskih virov, pa čeprav najpomembnejši. Najuspešnejši posamezniki bodo tako vedno 

bolje finančno preskrbljeni, zaradi česar se bodo tudi na družbeni lestvici vzpenjali vedno višje, 

in krog bo tako sklenjen.  

Avtorica na istem mestu tudi ugotavlja, da podjetje, ki zaposluje visoko kvalificirane 

strokovnjake in ki veliko vlaga v njihovo izobraževanje, s tem dejansko zmanjšuje nevarnost, 

da jo bodo ti zapustili, saj naj bi ti kadri imeli veliko tržno vrednost. Z računovodskega vidika 

se s tem seveda ne moremo strinjati, saj bomo v računovodskih izkazih dejansko našli izkazane 

le neposredne stroške teh izobraževanj, nikjer pa ne bo ničesar zapisanega o domnevni tržni 

vrednosti zaposlenih. Le večja razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetja nam daje 

slutiti, da podjetje vlaga v izobraževanje. V računovodstvu človeških zmožnosti bi ta vrednost 

vlaganj v izobraževanje zaposlenih bila lepo prikazana v sredstvih podjetja, saj bi to pomenilo 

pozitiven popravek vrednosti obstoječih sredstev. Tudi zmanjševanje nevarnosti, da ga bodo 

ključni kadri zapustili, lahko poslovodstvo le pavšalno oceni. S podatki, ki jih lahko dobi iz 

klasičnega računovodstva, namreč nikakor ne more vedeti, koliko so ta najdragocenejša 

sredstva vredna. To seveda ni sprejemljivo, saj je ta sredstva treba dobro upravljati ter jih 

razvijati, z njimi mora podjetje dosegati bistvene konkurenčne prednosti. Za vse to pa je treba 

poznati njihovo računovodsko vrednost, zanje moramo imeti postavljena merila in standarde 

uspešnosti. Šele potem bo lahko poslovodstvo s pomočjo podatkov iz računovodstva človeških 

zmožnosti vedelo, koliko nagrade lahko oziroma mora ponuditi tem ključnim kadrom, da ne bo 

neželenih odhodov h konkurenčnim podjetjem, s tem povezane fluktuacije, velikih stroškov 

izobraževanja novih zaposlenih ter seveda nepopravljive izgube konkurenčnih prednosti. 

Brookingova meni (1999, 142), da je pri upravljanju človeških zmožnosti treba zagotoviti več 

medsebojnega sodelovanja med zaposlenimi v posameznih oddelkih in s tem doseči širši 

spekter poznavanja dela, saj se na ta način veliko lažje opravi delo nekega zaposlenega, ki 

morda zapusti podjetje. 

Ena od ključnih naložb v zaposlene je izobraževanje. Za spodbujanje inovacij, ki so običajno 

motor gospodarstva, se morajo vlade zavedati pomembnosti naložb v človeške zmožnosti. To 

pomeni ureditev učinkovitega delovanja izobraževalnega sistema, kar je v prid tako podjetjem 

kot celotnemu gospodarstvu (Pilevari, Shahriari in Kamalian 2015). Inovacije na ravni podjetij 

so odvisne od znanja, izkušenj in zavezanosti zaposlenih, ki nastopajo kot ključne sestavine v 

procesu ustvarjanja dodane vrednosti. Znanje zaposlenih temelji na njihovem izobraževanju in 

spretnostih, tako danih kot tudi pridobljenih in priučenih. Pridobljeno znanje in spretnosti 

zaposlenih so tako tudi dragoceno premoženje družbe pri uresničevanju inovativnih ciljev in 
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uvajanju novih tehnologij, ki običajno zaznavno vplivajo na gospodarsko rast. Specifične 

veščine zaposlenih pa še posebej visokotehnološkim podjetjem dajejo konkurenčno moč in 

prednost pred konkurenti in s tem večje možnosti razvoja in napredka.  

Zaposleni so (Tavčar 1998, 79) pomembno premoženje in vir zmožnosti podjetij, upravljanje 

človeških zmožnosti pa je zahtevna naloga zaradi posameznikovega dela, ki ga opravlja, ter 

njegovih običajnih osebnostnih značilnosti. Človeške zmožnosti zaposlenih bi lahko opredelili 

kot nematerialne in dolgoročne zmožnosti, ki jih podjetje pravzaprav nujno potrebuje za 

opravljanje svoje dejavnosti. Te zmožnosti so očem velikokrat skrite in zato po krivici tudi manj 

cenjene, a zaradi tega nič manj pomembne. Kadarkoli imajo pravico odpovedati zaposlitev, biti 

bolni, imeti dopust, se nenamerno ali celo namerno poškodovati ter niso in niti ne morejo biti v 

lasti podjetja, tako kot so večinoma ostala, predvsem materialna sredstva (Brooking 1996, 15). 

Z izplačilom plač zaposlenim si podjetje pravzaprav pridobi »najemno« pravico, da njihove 

zmožnosti lahko uporablja za opravljanje svoje dejavnosti. Seveda pa niso samo plače jeziček 

na tehtnici pri odločitvah zaposlenih, ali naj ostanejo v podjetju. S pozitivno naravnanostjo 

uprave, s spoštovanjem določb kolektivnih pogodb, dogovorov o delovnem času in s 

pravočasnim poravnavanjem finančnih obveznosti se bo v podjetju ustvarila ugodna klima, s 

katero bodo tudi zaposleni zadovoljni, in delo jim bo pomenilo čas, ko se družijo s prijatelji, in 

ne časa, ko delajo za »direktorja«.  

4.3 Vrednotenje zaposlenih 

Vrednotenje človeških zmožnosti je nov vidik lastnih pravic zaposlenih, ki povečuje 

pomembnost teh know-how sredstev v podjetju (Teece 2000, 6). Ta znanja je namreč običajno 

težje posnemati in so tako kot nekatera fizična sredstva z zakonom zaščitena pred posnemovalci 

in tatovi intelektualne lastnine, ki običajno ščiti patente, blagovne znamke, zaupne dokumente 

in/ali postopke ter avtorske pravice. Rezultati nekaterih raziskav (Yuqian in Dayuan 2015) 

kažejo, da posebna znanja zaposlenih v obliki njihovega »intelektualnega kapitala« pozitivno 

vplivajo na uspešnost pri razvoju inovacij. Doseganje večje uspešnosti pri razvoju inovacij pa 

je odvisno od vrednosti človeških zmožnosti podjetja in sposobnosti zaznavanja poslovnih 

priložnosti ter nevarnosti. Na tej osnovi se odločajo za sprejemanje pravočasnih in pravilnih 

ukrepov ter učinkovito uvajanje potrebnih sprememb. Dinamične zmogljivosti podjetja, ki 

temeljijo na znanju svojih zaposlenih, so tako v neposrednem odnosu med vrednostjo človeških 

zmožnosti in inovacijskimi dosežki. 

Razumevanje uprave, ki s pomočjo računovodstva človeških zmožnosti ve, koliko lahko oz. 

mora vlagati v ključne zaposlene, tako v njihovo izobraževanje kakor tudi nagrajevanje, je 

lahko celo življenjskega pomena za obstoj podjetja. Dubrovski namreč navaja (2000, 46), da se 

zaposleni bistveno razlikujejo od drugih sredstev v podjetju in so dejansko tista »sredstva«, ki 

podjetju prinašajo resnične konkurenčne prednosti, nepogrešljivi pa so tudi pri reševanju 

morebitne krize v podjetju. Skoraj nasprotno mišljenje pa zastopa Brookingova (1999, 1–2), ki 
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meni, da zaposleni niso vedno »tisto«, kar predstavlja vrednost za podjetje, temveč ravno 

nasprotno, zaposleni lahko za podjetje predstavljajo celo obveznost. Hkrati pa avtorica na istem 

mestu razmišlja, da zaposleni imajo različna znanja, know-how, izkušnje in sposobnosti. Te 

njihove lastnosti lahko predstavljajo vrednost za podjetje. Potrditev dejstva, da se človeške 

zmožnosti lahko tudi dokaj hitro iz vrednosti za podjetje prelevijo v obveznosti za podjetje, 

najdemo tudi v praksi. Barings Bank (Brooking 1996, 10) je eden izmed takih primerov, ko je 

banka s preko dvestoletno tradicijo in z dolgoletnimi uspehi vlivala pogum za smele, včasih 

celo drzne poteze zaposlenim mladim finančnikom, ki so s svojimi zmožnostmi za banko 

nedvomno pomenili vrednost v neopredmetenih sredstvih, kar naenkrat pa so ta sredstva s 

»pomočjo« enega izmed njih, Nicka Leesona, postala velikanske obveznosti.  

Po drugi strani najdemo popoln kontrast tudi med samimi zaposlenimi. Delodajalec bo pri 

zaposlenem, ki samoupravno izvršuje delegirane mu naloge, cenil in vrednotil predvsem njegov 

pristop do dela, medtem ko bo pri zaposlenem, ki ga je treba stalno spodbujati in mu ukazovati, 

kaj naj dela, cenil in vrednotil le njegovo fizično moč. Pri nekaterih zaposlenih delodajalec tako 

mogoče ne bo nikoli realiziral njihove potencialne energije in kapacitete, saj organizacijski 

vodje velikokrat natančno določijo potek in način izvrševanja zahtevane naloge, kar pri 

zaposlenih lahko privede do učinka malomarnega oz. zelo pasivnega izvrševanja tako zadanih 

nalog. Namesto tega je med vodjem in zaposlenimi potrebno sodelovanje, saj se bo le tako 

lahko izkoristila ustvarjalnost in kakovost zaposlenega ter s tem upravičila vrednost njegovih 

zmožnosti, ki so v računovodstvu človeških zmožnosti knjižene v računovodskih izkazih 

podjetja. 

Nedvomno so tudi moderni ekonomisti razmišljali o tem vprašanju, njihova razmišljanja pa so 

se delila predvsem v tem, ali so te informacije pomembne samo za notranje in/ali tudi za zunanje 

uporabnike. Večina jih je menila, da so te informacije bolj namenjene notranjim uporabnikom 

za razne poslovne odločitve, zunanji uporabniki pa morajo biti za pregled in uporabo teh 

informacij vsekakor dovolj strokovno izobraženi. Če povzamemo njihova razmišljanja, 

moramo vrednotenje človeških zmožnosti smatrati kot dolgoročno nalogo na področjih 

raziskovanja, planiranja, uveljavljanja in analiziranja raznolikih sistemov računovodstva 

človeških zmožnosti, ki pa imajo en sam skupni imenovalec, to je postavka človeških zmožnosti 

v organizacijskih intelektualnih sredstvih. Eno glavnih vprašanj, ki se je postavljalo večini 

ekonomistov pri tem raziskovanju, je bilo predvsem, kako prepoznati in izmeriti stroške 

zamenjave in/ali izobraževanja zaposlenega oz. koristi, ki jih s svojim opravljenim delom 

prinaša podjetju samemu, ter kako to predstaviti v računovodskih izkazih podjetja. Tako so se 

razvile nekatere temeljne smeri, kot so npr. vrednotenje na podlagi zgodovinskih stroškov 

zaposlenega, vrednotenje na podlagi stroškov zamenjave zaposlenega ter vrednotenje na 

podlagi diskontiranih bodočih donosov zaposlenega. S prepoznavanjem in merjenjem 

porabljenih stroškov v obliki vložkov v zaposlene oz. ustvarjenih dobičkov v obliki prejetih 

koristi od zaposlenih se je pojavljalo še eno pomembno vprašanje, in sicer, ali naj se človeške 

zmožnosti prikaže v računovodskih izkazih podjetja kot neopredmetena ali kot opredmetena 
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osnovna sredstva. Enotnega odgovora na ta vprašanja seveda ni bilo. 

Management je med drugim tudi veščina o razumevanju in uporabi računovodskih informacij 

pri vsakodnevnih poslovnih odločitvah. Kjer sta znanje in veščine zaposlenih najpomembnejše 

sredstvo v podjetju, nam podatki iz računovodskih izkazov le redko prikažejo pravo sliko o 

stanju v podjetju. Pogosto se dogaja celo to, da pravih podatkov ne pozna niti uprava podjetja, 

kar lahko hitro privede do napačnih poslovnih odločitev. Z vrednotenjem samo opredmetenih 

sredstev, kot so zemljišča, zgradbe in podobno, so vlagatelji in drugi udeleženci omejeni pri 

poznavanju vrednosti t. i. nevidnih sredstev podjetja. Nobenih podatkov nimajo o dolgoživosti 

in obstojnosti človeških zmožnostih in niti o tem, ali je morebitna rast in uspešnost posledica 

lastnih tekočih vlaganj v razvoj ali pa v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. A kljub 

navedbam managerjev, da so človeške zmožnosti njihova »najpomembnejša sredstva«, se jih le 

malo samozavestno odloči in objavlja vrednosti teh sredstev v računovodskih izkazih. Ne 

objavljajo niti poročil, kako bi na njihovo vrednost vplivale spremembe v postopkih 

poslovodenja, organizacijske kulture ali sestave zaposlenih (Fulmer in Ployhart 2014). Odkar 

predstavlja upravljanje znanja in veščin zaposlenih nov izziv managerjem, se je bilo nujno treba 

posvetiti razvoju merjenja teh človekovih zmožnosti za njihovo učinkovito upravljanje. Ko so 

sposobnim zaposlenim poverjene ustrezne pristojnosti za samostojno delo, postane namreč 

vrednost njihovih človeških zmožnosti pomembno in znatno sredstvo, ki se kaže v pozitivnih 

poslovnih rezultatih podjetja (Ulrich 1996, 29–30). Vrednotenje človeških zmožnosti v podjetju 

pomeni predvsem uporabo in prikaz teh vrednosti v računovodskih izkazih podjetja, iskanje 

prednosti, ki nam jih prinaša, ter njihovo nadaljnje inoviranje in razvoj. Poslovodstva tako 

izvedo, koliko lahko zaslužijo s pomočjo nekega zaposlenega individuuma, ki je vključen v 

intelektualna sredstva podjetja, katerih vrednost je lahko tudi tri do štirikrat večja od vrednosti 

opredmetenih sredstev podjetja (Jasrotia b. l.). 

Vrednosti človeških zmožnosti, izkazane v računovodstvu, pa seveda še niso zagotovilo za to, 

da bodo v celotni višini tudi uporabljene za doseganje boljših rezultatov, saj je po nekaterih 

raziskavah ugotovljeno (Brooking 1996, 8), da je dejansko uporabljenega samo 20 odstotkov 

znanja, ki je v podjetju na razpolago. Kakor je bilo že navedeno, lahko znanje smatramo kot 

vsa druga sredstva v podjetju, ki morajo biti dobro upravljana. Samo zamislimo si lahko, kakšni 

rezultati bi bili prikazani v rednih letnih računovodskih izkazih podjetja, če bi bila vsa 

opredmetena sredstva v lasti podjetja uporabljena samo v višini 20 odstotkov. Seveda pa 

moramo najti tudi odgovor na vprašanje, kako vemo, kdaj so sredstva v obliki človeških 

zmožnosti optimalno uporabljena (Brooking 1996, 86). V praksi sta se nekako oblikovala dva 

odgovora, in sicer, da to vprašanje smatramo kot filozofsko in posvetimo iskanju odgovora nanj 

veliko časa, kar pa ni zelo praktično, ter da hipotezo »človeške zmožnosti so optimalno 

uporabljene« postavimo med najpomembnejše strateške cilje podjetja. Doseganje tega cilja 

bomo seveda objektivno merili v nekem dinamičnem obdobju, običajno je to poslovno leto, za 

kar bomo imeli postavljene tudi standarde in merila uspešnosti. 
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Poglavitna naloga je seveda posredovanje teh pomembnih informacij upravi podjetja, na 

podlagi katerih lahko realno pregleduje in ocenjuje sposobnosti svojih zaposlenih. S temi 

informacijami bodo imeli seveda tudi strokovno izobraženi ljudje, ki niso v podjetju, možnost 

oceniti sposobnost uprave za primerno vzgajanje in razvoj talentov ter akumuliranega znanja in 

s tem človeških zmožnosti v nekem podjetju. V prihodnosti bodo naložbe v človeške zmožnosti 

še bolj osredotočene na sposobnost ustvarjanja dodane vrednosti (Ulrich 1996, 246–247) in na 

disperzijo te dodane vrednosti med podjetniške storitve in/ali proizvode ter posledično 

doseganje pozitivnih poslovnih rezultatov. Ob tem lahko vzpostavimo eksplicitno povezavo 

med prakso vrednotenja človeških zmožnosti in tremi različnimi zaznavanji te vrednosti: 

 zaposleni: morala, obveza, pristojnost in pomnjenje, 

 kupci: pomnjenje, zadovoljstvo in izvrševanje, 

 investitorji: dobičkonosnost, stroški, rast, denarni tok in razlika v ceni. 

Naloga prepoznavanja in vrednotenja človeških zmožnosti je tako pretvorba ugotovljenega 

znanja in veščin zaposlenih v denarno vrednost in njen zapis v računovodske izkaze podjetja. 

Bianchi (2003) razmišlja, da je to še posebej pomembno za tista podjetja, kjer je kritični ključ 

uspeha neposredno povezan s posedovanjem in poznavanjem vrednosti neopredmetenih 

strateških sredstev, kamor spadajo tudi človeške zmožnosti, ter z odločitvenimi in 

upravljavskimi sposobnostmi. 

Z naraščanjem potrebnega obsega znanja postaja prepoznavanje človeških zmožnosti kot 

najpomembnejših sredstev podjetja vedno bolj pomembno. To vodi k dvema pristopoma 

zaznavanja in razvijanja njihove vrednosti: 

 metode vrednotenja človeških zmožnosti, 

 metode spodbujanja razvoja človeških zmožnosti. 

V želji po realnem prikazu »vrednosti« svojih zaposlenih uporabljajo podjetja različne pristope. 

Na podlagi proučitve poznanih metod in modelov vrednotenja  računovodstva človeških 

zmožnosti smo jih razvrstili v naslednje kategorije:  

 metode, ki temeljijo na stroškovnem vrednotenju (vključujejo stroške izbiranja, 

zaposlovanja, izobraževanja in razvoja človeških zmožnosti), 

 metode, ki temeljijo na denarnem vrednotenju (vključujejo ekonomske vrednosti človeških 

zmožnosti in kapitalizacijo dobičkov podjetja), 

 metode, ki temeljijo na nedenarnem vrednotenju (vključujejo predvsem opise raznih 

spremenljivk in subjektivne ocene), 

 druge metode (vključujejo kombinacije različnih pristopov). 

Tavčar (1999, 147) navaja, da tradicionalno pomembna sredstva, ki so nujno potrebna za 

udejanjanje strategije podjetja, kot so npr. zemljišča, zgradbe, oprema in celo informacije, 

izgubljajo status najpomembnejših sredstev podjetij. Ljudje, se pravi zaposleni, pa so tisti, ki 

postajajo najpomembnejša zmožnost podjetja, saj edino človeška ustvarjalnost in razum 
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zmoreta osnovati pravila za delovanje organizacije in uspešno kombinirati delovna sredstva in 

človeške zmožnosti. Iz tega sledi, da bodo uspešnejša podjetja tista, ki bodo razpolagala s 

kakovostnejšimi človeškimi zmožnostmi, se pravi takimi z visoko kvalificiranim znanjem, 

sposobnostmi in veščinami. Podjetje seveda lahko postavi tovarno z vso najmodernejšo 

tehnologijo, vendar če nima znanja, je najbrž obsojeno na propad. Vodje podjetij bodo tako 

morali skrbno razvijati, informirati in izobraževati svoje najpomembnejše zmožnosti – ljudi. 

Naloga računovodji, ki postajajo svetovalci managerjev pri njihovih vsakodnevnih pomembnih 

odločitvah, bo tako celovito polaganje računov, razširitev svojega dela predvsem pri 

predračunavanju dopustnih stroškov in seveda potrebnih prihodkov za uspešno delovanje 

podjetja ter zagotovo primerno vrednotenje in upravljanje najpomembnejšega sredstva uspešnih 

podjetij tretjega tisočletja, to pa so človeške zmožnosti. Razvoj in pregled vrednotenja človeških 

zmožnosti morata biti zato resnično stalni nalogi, saj je to politiko nemogoče razvijati v nekem 

vakuumu, za jasno preglednost politike, ki to obravnava, pa je treba opravljati naslednje naloge 

(Brooking 1996, 131): 

 identifikacija človeških zmožnosti, 

 razvoj politike človeških zmožnosti, 

 pregled politike človeških zmožnosti, 

 dokumentiranje in hranjenje baze podatkov človeških zmožnosti, 

 varovanje človeških zmožnosti, 

 rast in obnavljanje človeških zmožnosti, 

 širitev politike človeških zmožnosti. 

Sam prehod z vodenja in upravljanja otipljivih sredstev na vodenje in upravljanje neotipljivih 

sredstev ni tako enostaven, saj gre za eno največjih sprememb v zgodovini sodobnega 

managementa. Ob teh spremembah se pojavljajo nekatera ključna vprašanja, in sicer:  

 katera oblika in način vrednotenja človeških zmožnosti sta najprimernejša za uvedbo in 

standardizacijo kot mednarodno veljavne metodologije ter za njeno uporabo v 

računovodstvu in posledično v računovodskih poročilih za javnost, zaradi česar pa je treba 

biti previden in pravilno zavarovati pomembne poslovne skrivnosti; 

 kako dovolj hitro in kakovostno izobraziti kadrovske službe, ki imajo nedvomno precejšen 

vpliv na sestavo človeških zmožnosti v podjetju in so zato njihove morebitne napake drage, 

dolgoročne in lahko celo usodne; 

 kako vzpodbuditi management, da bo pri svojem delu izkazal in uporabil vse svoje 

sposobnosti ter si tako ustvaril zaupanje in kredibilnost med zaposlenimi; 

 ter ne nazadnje, kako oblikovati podjetje s pozitivno naravnano filozofijo, ki bo pritegnila, 

razvijala in v svoji sredini zadržala ključne človeške zmožnosti. 

Za splošno uveljavitev računovodstva človeških zmožnosti in medsebojno primerljivost teh 

podatkov bo tako to nedvomno treba tudi standardizirati, zagotoviti zbiranje samo relevantnih 

in primerljivih podatkov, uskladiti terminologijo, doreči prostovoljnost ali pa zakonsko 



 

28 

obveznost uvedbe računovodstva človeških zmožnosti ter ne nazadnje ugotoviti prevlado 

koristi nad stroški uvedbe računovodstva človeških zmožnosti v poslovanje podjetij. 

Končno pa so zaposleni tisti, od katerih so odvisni rezultati uspešnosti in učinkovitosti za 

podjetja. Z upoštevanjem in ugotavljanjem njihovih koristi ostaja podjetjem odločitev, kolikšno 

pozornost bodo namenila računovodstvu človeških zmožnosti. Kot navaja Ulrich (1996, 233), 

lahko v praksi izvajano vrednotenje človeških zmožnosti oblikuje takšno organizacijo, ki 

spretneje izvaja zastavljeno strategijo, deluje učinkoviteje, pritegne zaposlene in se živahno 

odziva na spremembe, vse to pa so bistvene konkurenčne prednosti. Zavedati se moramo, da 

človeške zmožnosti oblikujejo osnovo zdravja podjetij tretjega tisočletja, katerih prihodnost je 

nesnovna. 
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5 ZASNOVA IN PILOTSKI PROJEKT MODELA INFORMACIJSKEGA 

SISTEMA RAČUNOVODSTVA ČLOVEŠKIH ZMOŽNOSTI 

5.1 Osnovna izhodišča in načela vzpostavitve računovodskega informacijskega sistema 

Računovodski informacijski sistem, krajše RIS (s tujko tudi AIS – accounting information 

system), je del širšega informacijskega sistema podjetja (Fang in Shu 2016). V sodobnem času 

uporablja informacijsko tehnologijo za opravljanje svoje funkcije skladno z računovodskimi 

načeli in nalogami. Zajema tehnološki postopek evidentiranja in dostop do informacij o 

računovodskih dejavnostih, ki potekajo v podjetju ali organizaciji. Skoraj zastarelo delo s 

papirnato dokumentacijo in s pisanjem na roke je zamenjala napredna tehnologija z 

računalniško programsko opremo ter digitalizacijo podatkov in storitev. Načini vodenja 

računovodstva so se s tem spremenili, vendar osnove stroke ostajajo enake. 

RIS je struktura, ki v podjetju omogoča zbiranje, obdelovanje in shranjevanje računovodskih 

podatkov, ki nastajajo tekom poslovanja podjetja. Ravno tako omogoča tudi upravljanje raznih 

procesov ter predstavljanje raznovrstnih računovodskih informacij in poročil. S pomočjo tega 

sistema se lahko računovodje, svetovalci, poslovni analitiki, managerji, poslovodstvo in 

revizorji seznanijo s finančnim stanjem podjetja. Za delo z RIS moramo zagotoviti 

usposobljenost računovodij, saj le s tem zagotovimo najvišjo stopnjo natančnosti pri 

evidentiranju in finančnih transakcijah podjetja. Ravno tako moramo poskrbeti, da zagotovimo 

ustrezno varnost in shranjevanje podatkov ter omogočimo dostop do določenih nivojev 

računovodskih podatkov le pooblaščenim osebam.  

Fontinelle (2016) in Wiley (2013) opredeljujeta, da je računovodski informacijski sistem 

sestavljen iz šestih osnovnih sestavin, Abhishek (2015) pa, da jih je potrebno sedem. Skupne 

sestavine omenjenih avtorjev so ljudje, postopki in navodila za delo, podatki, programska 

oprema, računalniška oprema in varnost. Poleg navedenih šestih osnovnih sestavin Abhishek 

(2015) navaja še sestavino procesi, ki so lahko ročni ali pa računalniški. Ta sestavina je po 

našem mnenju že zajeta v drugi sestavini, t. j. postopki in navodila za delo, ki opisuje ročno in 

računalniško vodenje postopkov. Tako v nadaljevanju podrobneje predstavljamo šest osnovnih 

sestavin. Vsaka od teh prispeva k ohranjanju točnosti računovodskih podatkov in učinkovitosti 

pri delu z njim. Pomanjkljivost ali nenatančno delo na katerikoli od teh sestavin oz. področju 

pomeni lahko težavo za poslovanje podjetja, včasih tudi v zelo veliki meri. 

Prvo sestavino predstavljajo ljudje, ki so pooblaščeni za uporabo in delo s sistemom. Prodajno 

osebje, računovodje, svetovalci, menedžerji in poslovodstvo uporabljajo te sisteme redno in 

vsakodnevno, uporabniki so lahko tudi zunanji revizorji, včasih pa tudi stranke. 

Postopki in navodila za delo in ravnanje z računovodskimi podatki so drugi del RIS sistema. 

Zajemajo navodila za zbiranje, evidentiranje, shranjevanje, obdelavo in prikaz podatkov, tako 
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za ročno kot tudi računalniško vodenje postopkov. Neupoštevanje navodil lahko privede do 

neučinkovitosti delovanja RIS sistema in do dragih finančnih zmot. Temeljito dokumentiranje 

in učinkovita pomoč pri usposabljanju računovodij je osnova za izboljšanje učinkovitosti tega 

dela.  

Tretji del RIS so podatki. Vse informacije, ki se uporabljajo za finančni pregled in načrtovanje 

izvajanja dejavnosti podjetja, temeljijo na ustreznih podatkih. Tako je v RIS potrebno zagotoviti 

evidentiranje in knjiženje vseh relevantnih podatkov, ki vplivajo na finančno sliko in posledično 

stanje podjetja. Če nek relevanten podatek ni zaveden v RIS-u, to lahko vpliva na finančni izkaz 

in stanje podjetja.  

Četrti del RIS sestavlja programska oprema, ki se uporablja za delo s podatki. Programska 

oprema mora omogočiti natančno zbiranje, evidentiranje, shranjevanje, obdelavo in prikaz 

podatkov. Majhna podjetja običajno uporabljajo najeto programsko opremo za upravljanje 

finančnih podatkov. Srednja podjetja pogosto uporabljajo kupljeno programsko opremo, ki je 

že primerna za uporabo na strežniku v podjetju. Večja podjetja navadno uporabljajo 

programsko opremo, ki je točno namensko oblikovana za določeno podjetje. Sama programska 

oprema je običajno del večjega informacijskega sistema. Seveda se pričakuje kvaliteto 

programske opreme, kar se izkaže v zanesljivosti delovanja in omogočanju ustrezne varnosti 

podatkov. 

Strojna oprema je peti del RIS. Računalniška oprema informacijske tehnologije in sama 

infrastruktura pomeni lahko veliko in drago naložbo za podjetje, vendar le skrbno načrtovanje 

strokovnjakov lahko privede do najboljših možnih odločitev o nakupu. Pregled stanja, zahtev 

in želja določenega podjetja, morda tudi možnosti za združljivost z obstoječo programsko 

opremo, bo privedla do zadovoljstva uporabnikov ob vsakodnevni uporabi RIS sistema. 

Varnost je šesti del RIS. Notranje kontrole za varnost zagotovijo varnost in celovitost podatkov, 

ki potekajo skozi RIS sistem. Varnostni ukrepi za zaščito občutljivih podatkov pomenijo lahko 

enostavnejše dodeljevanje gesel uporabnikom, lahko pa tudi zahtevnejše ukrepe, kot je npr. 

biometrična identifikacija za dostop do podatkov. Odkrivanje in preprečevanje tveganj zlorabe 

ali izgube podatkov, zaščita pred hekerskimi napadi in drugimi notranjimi in zunanjimi 

grožnjami je tudi del varnosti RIS.   

Vseh šest navedenih sestavin je treba smiselno in predvsem učinkovito povezati in združiti, da 

bo RIS izpolnjeval tri osnovne funkcije računovodskega informacijskega sistema. Poslovanje 

podjetja potrebuje RIS za zbiranje, evidentiranje in shranjevanje računovodskih podatkov, 

njihovo pretvarjanje v uporabne informacije ter zagotavljanje dostopnosti teh informacij 

zainteresiranim uporabnikom, kadar jih le-ti potrebujejo. Ko je vseh šest sestavin učinkovito 

povezanih in ko delujejo, kot je bilo predvideno, lahko RIS opravlja te tri glavne funkcije 

optimalno, kar je lahko v pomoč zagotavljanju najboljših poslovnih odločitev. Na sliki 4 je 

shematski prikaz operacijsko-informacijskega sistema proizvodnega podjetja. 
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Slika 4: Shematski prikaz: Operacijsko-informacijski sistem proizvodnega podjetja 

 
Vir: Abhishek 2015, 11. 

5.2 Informacijski sistemi računovodstva človeških zmožnosti 

Ti sistemi so v osnovi namenjeni zajemanju podatkov o človeških zmožnostih v podjetju, 

spremljanju njihovih vrednosti in naložb vanje, prenosu teh podatkov zainteresiranim 

uporabnikom ter s tem oblikovanju uporabnih informacij za upravljanje s temi nevidnimi 

sredstvi podjetja. V sodobnem času uporabljajo za svoje delovanje računalniška omrežja, ki jih 

sestavljajo računalniške baze podatkov v podjetju in sodobne informacijske tehnologije na 

področju strojne in programske opreme. Temu morajo seveda slediti tudi uporabniki teh 

sistemov. Le s poučenimi in izšolanimi uporabniki lahko zagotovimo učinkovito delovanje 

integriranih sistemov uporabnikov in naprav (računalnikov in računalniških omrežij) s ciljem 

pravočasnega zagotavljanja relevantnih informacij o človeških zmožnostih v podporo 

upravljanju, vodenju in odločanju.  

Ta informacijski sistem se v praksi (še) ne uporablja. RIS s tem ne opravlja ene od svojih 

temeljnih nalog, to je zagotavljanje dostopnosti vseh relevantnih informacij o poslovanju 

podjetja zainteresiranim uporabnikom. Notranji in zunanji uporabniki so tako prikrajšani za 

zelo pomembne informacije o premoženju podjetij; in to ne o kateremkoli premoženju, temveč 

o njihovem najpomembnejšem premoženju – njihovih zaposlenih.  

V mednarodnem gospodarstvu in mogoče še bolj na tujih univerzah sicer prihaja do nekaterih 

poskusov uvajanja novih postavk v bilanco stanja, vendar pa so rezultati teh poskusov 

praviloma neznani. Kot navaja Milost (2001), imamo tudi izjeme, kot je npr. Indija, kjer se 
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računovodstvo človeških zmožnosti vse bolj uveljavlja. Vrednosti zaposlenih tako niso 

izkazane med sredstvi. Ali zato sodijo (le) med stroške?! Nikakor ne. Ker dobrih odnosov med 

zaposlenimi, uspešno koordiniranega skupinskega dela, praktičnih izkušenj, specifičnih 

strokovnih znanj, pripadnosti organizaciji, osebnega poznavanja strank in samoupravno-

konstruktivnega odnosa do dela, ki gotovo predstavljajo konkurenčne prednosti na tržišču, ne 

moremo kupiti, naložba vanje ni (le) strošek. Seveda pa obstajajo tudi drugačna mnenja. 

Andriessen (2001) na primer opaža, da nekateri avtorji na enak način opredeljujejo 

neopredmetena in opredmetena sredstva, ob tem pa pozabljajo, da je sama narava 

neopredmetenih sredstev v nasprotju s stvarnim premoženjem. To opažanje sloni na dejstvu, da 

je vrednotenje človeških zmožnosti zelo zahtevna in zelo strokovna naloga. Nekateri avtorji 

celo menijo, da je pristop računovodstva človeških zmožnosti mogoče uporabljati tudi brez 

poznavanja vrednosti zaposlenih (Dumay in Rooney 2011).  

V sklopu magistrske naloge smo želeli odpraviti anomalijo klasičnega računovodstva in 

oblikovati model, s pomočjo katerega bi v denarni merski enoti lahko prikazali vrednost 

zaposlenih v podjetju. Zaposlene smo v tem primeru obravnavali kot neopredmetena osnovna 

sredstva. Tako smo oblikovali model, v katerem lahko prikažemo neko nabavno vrednost, 

vrednost naložb in popravek vrednosti neopredmetenega osnovnega sredstva. Zaradi 

specifičnosti teh neopredmetenih sredstev smo v model dodali še popravke njihove vrednosti. 

Na osnovi pregleda in preučitve poznanih modelov, ki omogočajo prikaz vrednosti človeških 

zmožnosti zaposlenih v denarni merski enoti, smo izbrali dva modela, na osnovi katerih smo z 

določenimi spremembami oblikovali lasten model. Zasnova izvirnega modela informacijskega 

sistema računovodstva človeških zmožnosti tako temelji na dveh metodah vrednotenja 

človeških zmožnosti, in sicer na modelu naložb v človeške zmožnosti posameznikov v podjetju 

R. G. Barry Corporation (Schematic model of human resource accounting system for 

investments in individuals at R. G. Barry Corporation, Flamholtz 1974) in na dinamičnem 

modelu vrednotenja zaposlenih (Milost 2007b).  

Model naložb v podjetju R. G. Barry Corporation temelji na stroškovnem vrednotenju 

zaposlenih, in sicer na modelu kapitalizacije zgodovinskih stroškov (angl. Capitalisation of 

Historical Costs). Ta model je leta 1967 razvil Rensis Likert, v letu 1968 so ga za operativno 

uporabo nadgradili Lee R. Brummet, Eric G. Flamholz in William C. Pyle (Kavčič in Anterič 

1993, 1113), spremenjeno metodologijo zbiranja stroškov pa je v letu 1987 apliciral še Jac Fitz-

enz. Model vrednoti človeške zmožnosti predvsem na podlagi dejanskih stroškov naložb v 

vrednost človeških zmožnosti zaposlenih, tako stroškov iskanja, izbiranja, najemanja, 

usposabljanja in razvijanja zmožnosti zaposlenih, temelječ na realni vrednosti na določen dan. 

Kapitalizirani zgodovinsko nastali stroški se nato amortizirajo v vsej predvideni uporabni 

življenjski dobi posameznega zaposlenega in človeške zmožnosti zaposlenih se zato smatrajo 

enako kot katerokoli drugo opredmeteno osnovno sredstvo podjetja. Flamholz je model 

definiral kot sedanje žrtvovanje, nastalo s pridobivanjem, priučevanjem in razvijanjem 

zaposlenih. 
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Dinamični model vrednotenja zaposlenih (angl. Dynamic Model of Employees Evaluation) je 

izvirna novost v denarnem vrednotenju človeških zmožnosti zaposlenih, zaradi primerljivosti 

izračunov in rezultatov z vrednotenjem drugih opredmetenih osnovnih sredstev pa bo 

predvidoma zelo uporaben v praksi. Model vrednotenja zaposlenih obravnava človeške 

zmožnosti kot najpomembnejšo prvino poslovnega procesa, med katere sicer spadajo delovna 

sredstva, predmeti dela, storitve in zaposleni. Prve tri prvine so v računovodskih izkazih 

primerno vrednostno izražene in prikazane, česar pa ne moremo trditi za zaposlene. 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo oba modela.  

Prvi model je model R. G. Barry Corporation, kjer so kot prvi uvedli pristop računovodstva 

človeških zmožnosti v podjetju. Šlo je za proizvodno podjetje, ki je proizvajalo različne izdelke 

za široko potrošnjo, kot so copati in druga obutev, oblačila in blazine. Svoje izdelke je tržilo s 

pomočjo zaposlenih predstavnikov proizvajalca v oddelku in po specializiranih distribucijskih 

kanalih, kot so trgovske verige, diskonti in prehrambne trgovine. Leta 1971 je imelo približno 

1700 zaposlenih, letno prodajo okrog 34 milijonov dolarjev, vrednost sredstev po klasičnem 

računovodstvu pa je znašala okrog 18 milijonov dolarjev (Flamholtz 1974, 64). 

Podjetje je uporabljalo klasično računovodstvo za spremljanje tekočega poslovanja, v želji po 

razumevanju in poznavanju učinkovitosti uporabe vseh sredstev pa se je uprava odločila za 

razvoj in uvedbo računovodskega sistema človeških zmožnosti. Osnovni cilji pri razvoju 

informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti so bili (Zacks 1969): 

1. Zagotoviti povratne informacije managementu o njihovi uspešnosti pri upravljanju virov 

in sredstev podjetja ter povratne informacije o zvestobi kupcev, in sicer z namenom 

prilagajanja delovanja za odpravo negativnih trendov ali dodatnega izboljšanja uporabe 

virov in sredstev podjetja.   

2. Zagotoviti dodatne informacije managementu glede človeških zmožnosti v podjetju, ki jim 

bodo v pomoč pri odločanju.  

3. Zagotoviti dodatne informacije podjetju z natančnejšim računovodstvom donosnosti vseh 

sredstev podjetja, vključujoč človeške zmožnosti, in s tem omogočiti analiziranje vpliva 

sprememb v statusu človeških zmožnosti na doseganje podjetniških ciljev. 

Odločitev za uvedbo modela je poslovodstvo sprejelo predvsem na osnovi treh med seboj 

povezanih dejavnikov: ekonomiki poslovanja, v kateri je podjetje delovalo, filozofiji 

poslovodstva in nekaterih zaznanih omejitvah klasičnega računovodstva (Milost 2007a, 76). 

Leta 1970 je 85 % proizvodnje podjetja predstavljalo šivanje obutve, tako je bila tehnologija 

proizvodnje sestavljena predvsem iz šivalnih strojev. To pomeni, da niti tehnologija 

proizvodnje niti finančne zahteve niso predstavljale pomembne ovire za vstop konkurence na 

ta trg. Zato so v podjetju skušali uporabiti merilo pričakovane donosnosti naložb vseh svojih 

virov, tudi človeških zmožnosti, za strateško odločanje z namenom pridobivanja konkurenčne 

prednosti. Ker tega niso mogli doseči z uporabo informacij iz klasičnega računovodstva, so se 

odločili za uvedbo modela računovodstva človeških zmožnosti.  
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Na primeru podjetja R. G. Barry Corporation je bil tako opravljen prvi večji poizkus 

vrednotenja človeških zmožnosti, ki so ga leta 1968 opravili Likert, Brummet, Flamholtz in 

Pyle v Ohiu (Kavčič 1993, 1113). Vrednotenje človeških zmožnosti na tem primeru je bil tako 

prvi korak v razvoju meril in postopkov vrednotenja, ki bi podjetju omogočil prikaz tekočih 

izdatkov naložb v zaposlene.  

Sistem je začel delovati v letu 1967. Uporabljeni pristop je upošteval denarne izdatke za 

pridobivanje, ohranjanje in razvoj človeških zmožnosti v podjetju. V letu 1968 je bil sistem 

uporabljen le za vodstvene kadre, v letu 1969 pa se je razširil še na ostale zaposlene na enem 

izmed proizvodnih obratov. S pomočjo sistema in za namen prikaza upravi podjetja so se zbirali 

stroški izdatkov za zaposlovanje, usposabljanje, spoznavanje in razvoj vodstvenega kadra. To 

je bil le prvi pionirski korak k cilju oblikovanja informacijskega sistema računovodstva 

človeških zmožnosti (Flamholtz 1974, 25). Toda tudi v takšni eksperimentalni obliki je sistem 

zagotovil veliko podatkov o naložbah v pridobivanje in razvoj zaposlenih kot enega izmed 

najpomembnejših virov podjetja. 

Razviti sistem za spremljanje naložb v človeške zmožnosti posameznih zaposlenih je 

shematsko prikazan na sliki 5. Skupni stroški podjetja so najprej razdeljeni na dva dela: na 

stroške, povezane z zaposlenimi, in na druge stroške. V stroških zaposlenih so prikazani le tisti 

stroški, ki pomenijo njihov potrošnjo, niso pa prikazane tudi naložbe v zaposlene kot sredstva. 
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Slika 5: Primer podjetja R. G. Barry Corporation  

Vir: Milost 2007a, 79. 

Za vsakega zaposlenega je bilo v sistemu oblikovanih sedem funkcionalnih računov, kjer so 

bili izkazani stroški za zaposlovanje, pridobivanje, neformalno izobraževanje in razvoj 

(Flamholtz 1974, 67). Ti računi so: 

1. Stroški razpisa delovnega mesta, ki zajemajo stroške iskanja novih zaposlenih. Ti stroški 

so npr. stroški oglaševanja prostih delovnih mest, potni stroški za prihod na razgovor in 

oportunitetni stroški porabe časa kadrovikov. V to so bili zajeti tudi stroški kandidatov, ki 

niso bili uspešni na razgovorih, in ti stroški so se dodelili k stroškom kandidata, ki je dobil 

zaposlitev. 

2. Stroški pridobitve, ki npr. zajemajo stroške pri uvajanju novega zaposlenega v podjetje. Ti 

stroški so npr. stroški umestitve na delovno mesto, stroški selitve, stroški zdravniškega 

pregleda, stroški prerazporeditve zaposlenih, oportunitetni stroški porabe časa zaposlenih 

za uvajanje in stroški zagotavljanja potrebne opreme za opravljanje dela. 

3. Stroški formalnega usposabljanja in spoznavanja delovnega okolja. Ti stroški so npr. 

stroški formalnega usmerjenega usposabljanja, vezanega na določeno delovno mesto, in 

vhodni stroški spoznavanja podjetja in njegovega delovanja.   
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4. Stroški neformalnega usposabljanja. Ti stroški so npr. stroški neformalnega usposabljanja 

in poučevanja novega zaposlenega, da lažje prilagodi svoje obstoječe znanje na novo 

delovno mesto. Višina teh stroškov je odvisna od ravni delovnega mesta v podjetju, števila 

podrejenih, povezav zunaj oddelka itd. 

5. Stroški neformalnega uvajanja. Ti stroški so npr. stroški vključevanja novega zaposlenega 

v podjetje do točke, ko lahko v podjetju v celoti učinkovito deluje. Zajemajo stroške 

poučevanja o filozofiji podjetja, njegovi zgodovini, politiki poslovanja, ciljih, 

komunikacijskih vzorcih, preteklih praksah in razumevanju drugih zaposlenih, s katerimi 

novi zaposleni redno komunicira. Tudi višina teh stroškov je odvisna od ravni delovnega 

mesta v podjetju, številu podrejenih, povezav zunaj oddelka itd. 

6. Stroški pridobivanja izkušenj. Ti stroški so npr. stroški naložb v učenje na samem 

delovnem mestu ob opravljanju dela, nastanejo pa po začetnem obdobju spoznavanja 

delovnega okolja. Za te stroške se pričakuje, da njihova vrednost za podjetje presega tekoče 

obračunsko obdobje. Stroški pridobivanja izkušenj so naložba v razvoj zmogljivosti 

zaposlenega, za katere ne bi bilo pričakovati, da so običajen del opravljanja zaposlenčevega 

dela.  

7. Stroški razvoja. Ti stroški so npr. stroški, ki so povezani z naložbami v povečanje 

zmogljivosti zaposlenega, ki presegajo območje posebnih tehničnih znanj, ki so zahtevana 

za določeno delovno mesto. Zajemajo stroške tečajev in seminarjev za poslovodstvo kot 

tudi stroške razvoja na univerzitetnih programih.  

Podjetje je seveda tudi prej vlagalo v zaposlene, a o tem ni imelo nikakršnih podatkov, še manj 

pa relevantnih povratnih informacij. S klasičnim računovodstvom tudi niso mogli priti do teh 

informaciji, zato so oblikovali nov računovodski sistem, ki jim je najprej omogočal zbiranje in 

evidentiranje potrebnih vhodnih podatkov o zaposlenih. Na tej osnovi so kasneje lahko začeli 

pridobivati informacije o naložbah v človeške zmožnosti zaposlenih, ki so jih od sistema 

pričakovali, in s kakršnim namenom je tudi bil oblikovan.  

Sistem za računovodski prikaz stroškov zaposlenih kot človeških zmožnosti v podjetju R. G. 

Barry Corporation nam daje nekatere pomembne vidike njegove uporabnosti in koristi. Lahko 

se uporablja pri načrtovanju zaposlovanja, saj omogoča upravljanje z zgodovinskimi stroški 

zaposlovanja, najemanja, usposabljanja, razvoja itd. Ti zgodovinski stroški po funkcijskih 

računih zaposlenih se tako lahko uporabljajo kot ocena stroškov proračuna za nove zaposlitve. 

Ob tem moramo upoštevati tudi omejitve sistema, saj je bil to pionirski poskus enega podjetja 

za uporabo sistema računovodstva človeških zmožnosti (Flamholtz 1974, 77). Ena od možnih 

omejitev sistema je zanesljivost uporabe in vnosa stroškov zaposlenih z enakimi parametri, kot 

to velja za surovine. Zaradi pomanjkanja zgodovinskih zapisov bi bilo morda potrebno najprej 

oceniti parametre stroškov za naložbe v zaposlene, saj ni objavljenih nikakršnih podatkov o 

zanesljivosti meritev sistema. Druga možna omejitev zastavlja vprašanje ustreznosti števila 

funkcionalnih računov. Načeloma nam nobena znanstvena raziskava ne more podati odgovora, 

kolikšno število računov je primerno. V praksi pa vendar velja, da večje, kot je število 
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posamičnih razvrstitev stroškov, večje težave imamo za zbiranje, evidentiranje, merjenje in 

prikaz posameznih stroškov. Tako je potrebno smiselno in razumsko najti kompromis med 

stopnjo razčlenjevanja stroškov v sistemu in možnostjo za napake. Tretja možna omejitev, ki 

zahteva nadaljnje študije, je vprašanje njegove uporabnosti za načrtovanje in nadzor vrednosti 

človeških zmožnosti zaposlenih. Sistem je bil le pionirsko in poskusno uveden v podjetje, tako 

ni nobenih drugih dokumentiranih dokazov o njegovi uporabnosti in možnosti posplošitve na 

druga podjetja. Popolnoma razumljivo je, da obstaja jasna potreba za nadaljnje raziskave in 

razvoj na tem področju.  

Ta model smo kot izhodišče za oblikovanje lastnega modela uporabili zaradi nekaterih njegovih 

pozitivnih lastnosti. To so predvsem analitično oblikovane postavke za spremljanje in prikaz 

naložb v zaposlene ter možnost spremljanja in vrednotenja posameznega zaposlenega. Ob tem 

smo se zavedali tudi pomanjkljivosti modela. V njem tako ni postavke spremljanja in 

vrednotenja nabavne vrednosti zaposlenih, preveč je tudi analitičnih postavk (funkcionalnih 

računov) za spremljanje naložb v zaposlene. S tolikšno razdrobljenostjo teh postavk po našem 

mnenju ne moremo natančno spremljati naložb v zaposlene. Naložbe v formalno in neformalno 

uvajanje in usposabljanje ter pridobivanje izkušenj in razvoj se namreč prepletajo v tolikšni 

meri, da je to zelo težko analitično spremljati in različne naložbe z gotovostjo umeščati v 

posamezno postavko. Pomanjkljivost modela vidimo tudi v tem, da ni možnosti za ločen prikaz 

amortizacije nabavne vrednosti zaposlenih (kot že navedeno, te postavke v modelu niti ni) in 

amortizacije naložb. Model prav tako ne omogoča prikaza oslabitve vrednosti zaposlenih, kar 

je po našem mnenju zaradi specifičnosti tega neopredmetenega sredstva nujno potrebno. Poleg 

tega model ne upošteva zaposlenih kot celote in s tem izračuna ter prikaza sinergijskih učinkov 

delovnih skupin, kar lahko bistveno vpliva na izračun skupne vrednosti zaposlenih. 

Drugi model je dinamični model vrednotenja zaposlenih. Poleg ostalih prvin poslovnega 

procesa poskuša tudi človeškim zmožnostim najti primerno mesto v računovodskih izkazih 

podjetja, kar pomeni enakopravno računovodsko obravnavanje vseh vplivnih dejavnikov v 

poslovanju podjetja. Model vrednoti človeške zmožnosti kot sedanjo vrednost njihovih 

pričakovanih bodočih storitev, kar lahko ugotavljamo tako za posameznika kot tudi za vse 

zaposlene v podjetju (Milost 2007b). Pri tem je treba upoštevati, da je način ugotavljanja 

vrednosti posameznika neposreden, vrednost vseh zaposlenih pa ne predstavlja enostavnega 

seštevka vrednosti vseh posameznikov, temveč je popravljena s koeficientom uspešnosti dela 

zaposlenih, ki predstavlja ponderirano razmerje med ustvarjeno dodano vrednostjo v podjetju 

in ustvarjeno dodano vrednostjo v celotnem narodnem gospodarstvu v zadnjih treh letih. Razlog 

za uporabo koeficienta uspešnosti dela zaposlenih je seveda v sinergijskih učinkih, ki jih 

povezovanje posameznih zaposlenih v delovne skupine prinaša. Način izračuna vrednosti 

zaposlenih predstavljamo v nadaljevanju. 

Kot pri opredmetenih sredstvih lahko s tem modelom tudi pri zaposlenih ugotavljamo njihovo 

vrednost v kateremkoli trenutku. S slike 6 lahko razberemo, da je vrednost posameznega 
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zaposlenega seštevek njegove nabavne vrednosti in vrednosti naložb vanj, ta seštevek pa je nato 

zmanjšan za popravek vrednosti zaposlenega. 

 

     
VREDNOST ZAPOSLENEGA 

     

          

                               

                               

Nabavna vrednost 

zaposlenega 
+ 

Vrednost naložb v 

zaposlenega 
– 

Popravek vrednosti 

zaposlenega 

                               

                               

Popravek nabavne vrednosti zaposlenega + Popravek vrednosti naložb v zaposlenega 

                               

                               

Nabavna vrednost 

zaposlenega 
× 

Letna 

amortizacijska 

stopnja zaposlenega 

 
Vrednost naložb v 

zaposlenega 
× 

Letna 

amortizacijska 

stopnja naložb v 

zaposlenega 

Slika 6: Dinamični model vrednotenja posameznih zaposlenih 

Vir: Milost 2007b. 

Podobno kot pri izračunu vrednosti drugih opredmetenih sredstev se tudi pri zaposlenem najprej 

soočimo z njegovo nabavno vrednostjo, ki pa je seveda teže določljiva kot pri drugih 

opredmetenih sredstvih. Z gotovostjo oceniti vrednost človeških zmožnosti zaposlenega seveda 

ni enostaven in posplošen postopek in nekateri predlagajo, da bi nabavno vrednost človeških 

zmožnosti zaposlenega ugotavljali kar empirično. Podjetje lahko opredmetena sredstva kupi na 

trgu, jih izdela samo ali pa prejme kot donacijo, vendar je njihova nabavna vrednost ne glede 

na način pridobitve vedno enaka sedanji vrednosti njihovih pričakovanih bodočih storitev. Tak 

je tudi pristop dinamičnega modela, v katerem nabavna vrednost zaposlenega obsega naložbe 

v njegovo usposabljanje in naložbe v njegovo neposredno pridobitev.  

Načeloma velja, da ima podjetje pri naložbah v usposabljanje zaposlenega dve možnosti, in 

sicer: lahko vlaga v njegovo štipendiranje ali pa ga enostavno zaposli preko prostega trga dela. 

Če se podjetje odloči za štipendiranje bodočega zaposlenega, pomeni, da bo vanj že pred 

zaposlitvijo vložilo znatna denarna sredstva, če pa se odloči za neposredno zaposlitev preko 

prostega trga dela, tega vložka običajno sploh ni. Zato razumljivo prihaja do velikih razlik pri 

naložbeni vrednosti v posameznega zaposlenega, ampak, kot je bilo prej ugotovljeno, način 

pridobitve sredstva sploh ni pomemben za višino njegove nabavne vrednosti. Za praktično 

uporabo tega modela tako upoštevamo, da je naložbena vrednost enaka za posamezne zaposlene 

z enako stopnjo izobrazbe. Ob splošni uveljavitvi računovodstva človeških zmožnosti v prakso 

pa bi bilo seveda treba zagotoviti enotne statistične podatke o naložbenih vrednostih v 

zaposljive posameznike na različnih izobrazbenih ravneh. Naložbam v usposabljanje 

zaposlenega moramo dodati še naložbe v neposredno pridobitev zaposlenega, ki običajno 
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zajemajo izdatke razpisa, razgovorov, zdravniških pregledov in podobno.  

Kakor je pri opredmetenih osnovnih sredstvih običajno, je tudi pri posameznem zaposlenem 

popravek vrednosti tista vrednost, ki jo je preko svojega dela že prenesel na poslovne učinke, s 

to razliko, da je pri zaposlenem popravek njegove vrednosti seštevek popravka njegove nabavne 

vrednosti in popravka vrednosti naložb vanj.  

Popravek nabavne vrednosti zaposlenega je seveda odvisen od višine njegove nabavne 

vrednosti in letne amortizacijske stopnje. Ker je bila nabavna vrednost zaposlenega že 

pojasnjena, se omejimo le na opredelitev letne amortizacijske stopnje. Kakor je pri 

opredmetenih osnovnih sredstvih običajno, je tudi pri posameznem zaposlenem letna 

amortizacijska stopnja izračunana tako, da 1 delimo z dobo njegove koristnosti v letih. Seveda 

ob tem naletimo na bistveno vprašanje, kako s precejšnjo gotovostjo določiti dobo koristnosti 

za posameznega zaposlenega. Pri drugih opredmetenih osnovnih sredstvih je to precej lažje 

opravilo, saj jim običajno že ob nakupu določimo enakomerno časovno amortiziranje za neko 

predvideno dobo koristnosti oz. uporabe, nepredvidljiv dejavnik je večinoma le hiter razvoj 

tehnologije, ki lahko povzroči zamenjavo in/ali odpis še neizkoriščenega ter neamortiziranega 

opredmetenega osnovnega sredstva. Pri zaposlenih je takšen nepredvidljiv dejavnik 

nepričakovan odhod zaposlenega iz podjetja, ki se lahko zgodi iz več različnih razlogov. Da bi 

se izognili takim odklonom, je pri ugotavljanju dobe koristnosti zaposlenih za praktično 

uporabo tega modela treba upoštevati podatke o povprečnem trajanju zaposlitve na enakem ali 

podobnem delovnem mestu v preteklosti.  

Popravek vrednosti naložb v zaposlenega je odvisen od višine vrednosti naložb vanj in letne 

amortizacijske stopnje. Naložbe v zaposlenega, ki tudi dejansko povečujejo zaposlenčevo 

vrednost, zajemajo predvsem naložbe v neposredno zagotavljanje njegovih delovnih zmožnosti, 

naložbe v zdravje in dobro počutje ter naložbe v pripadnost podjetju. Večina teh postavk 

povečuje zaposlenčevo vrednost, manjša produktivnost pred njegovim odhodom iz podjetja, 

npr. pred upokojitvijo, pa znižuje naložbo v neposredno zagotavljanje njegovih delovnih 

zmožnosti. Podobno kot pri popravku nabavne vrednosti naletimo tudi tukaj na vprašanje dobe 

koristnosti zaposlenega pri izračunu letne amortizacijske stopnje. Pri naložbah v zaposlenega 

je treba upoštevati, da je doba koristnosti lahko odvisna tudi od zunanjih dejavnikov, kot je npr. 

tehnološki ali pa znanstveni napredek v panogi, zaradi česar so za enostavno reprodukcijo nujno 

potrebne nove naložbe v zaposlenega, prejšnjim naložbam pa se zaradi takšnih nepredvidljivih 

dejavnikov predvidena doba koristnosti mogoče še ni iztekla. Da bi se izognili takim odklonom, 

je pri ugotavljanju dobe koristnosti zaposlenih za praktično uporabo tega modela treba 

upoštevati podatke o povprečnih letnih vrednostih naložb v zaposlenega, ki kažejo na hitrost 

zmanjševanja koristi teh naložb in s tem posledično na predvideno dobo koristnosti naložb v 

zaposlenega.  

Model vrednoti človeške zmožnosti kot sedanjo vrednost njihovih pričakovanih bodočih 

storitev tako za posameznega zaposlenega kakor tudi za vse zaposlene v podjetju. Pri 
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ugotavljanju vrednosti vseh zaposlenih v podjetju pa moramo upoštevati sinergijske učinke 

delovnih skupin. Sinergija je v strokovni literaturi opredeljena kot pojav, ki ob povezovanju 

in/ali kombiniranju dveh ali več različnih posameznih delov v celoto povzroči učinek, ki 

presega enostaven seštevek teh posameznih delov. Vrednost (ekonomskega) učinka sinergije 

lahko prikažemo tudi z enačbo (Repovž 1996, 32): 

Enačba Izračun učinka sinergije  

VAB > VA + VB                                SINERGIJA = VAB – (VA + VB) 

 

Oznake v enačbi pomenijo: 

VAB – vrednost združenih sestavin 

VA, VB – vrednost posameznih sestavin 

Seštevek vrednosti posameznih zaposlenih zato korigiramo s koeficientom uspešnosti dela 

zaposlenih, ki predstavlja ponderirano razmerje med ustvarjeno dodano vrednostjo v podjetju 

in celotnem narodnem gospodarstvu v zadnjih treh letih. Koeficient uspešnosti dela zaposlenih 

izračunamo takole: 

Enačba Koeficient uspešnosti dela skupine zaposlenih  

 

Koeficient uspešnosti dela zaposlenih = 

3 
AA0 

+2 
AA1 

+ 
AA2 

BB0 BB1 BB2 

6 

Oznake v enačbi pomenijo: 

AA0 – dodana vrednost na zaposlenega v podjetju v zadnjem letu 

BB0 – dodana vrednost na zaposlenega v celotnem gospodarstvu v zadnjem letu  

AA1 – dodana vrednost na zaposlenega v podjetju v predzadnjem letu 

BB1 – dodana vrednost na zaposlenega v celotnem gospodarstvu v predzadnjem letu  

AA2 – dodana vrednost na zaposlenega v podjetju v predpredzadnjem letu 

BB2 – dodana vrednost na zaposlenega v celotnem gospodarstvu v predpredzadnjem letu  

(Milost 2007b). 

Dodana vrednost je kot merilo uspešnosti dela uporabljena zaradi svoje enostavnosti 

izračunavanja, natančnosti kazalnika uspešnosti poslovanja podjetja in enoznačnosti prikaza, 

saj je ne moremo spreminjati in prilagajati svojim potrebam. Dodano vrednost lahko 

opredelimo kot povečanje tržne vrednosti poslovnih učinkov, izračunamo pa jo tako, da od 

kosmatega donosa poslovanja odštejemo stroške blaga, materiala, storitev in energije. Dodano 

vrednost, ki jo je podjetje ustvarilo v poslovnem letu, lahko razumemo kot rezultat skupnih 

prizadevanj lastnikov oz. investitorjev, managementa in zaposlenih (Milost 2007b), za lažjo 

primerjavo pa jo delimo s povprečnim številom zaposlenih v podjetju v poslovnem letu in tako 

dobimo dodano vrednost na zaposlenega.  

Tudi ta model smo kot izhodišče za oblikovanje lastnega modela uporabili zaradi nekaterih 

njegovih pozitivnih lastnosti. V kategoriji denarnega vrednotenja človeških zmožnosti je 

precejšnja novost, tako bi moral zagotavljati spremljanje in vrednotenje zaposlenih v sodobnem 
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času. Za razliko od modela R. G. Barry Corporation nam dinamični model omogoča spremljanje 

in vrednotenje nabavne vrednosti zaposlenih, kar je ena izmed pozitivnih lastnosti. Poleg tega 

model upošteva zaposlene kot celoto in s tem omogoča izračun ter prikaz sinergijskih učinkov 

delovnih skupin. Z omogočanjem prikaza nabavne vrednosti je povezana je tudi prednost 

ločenega obračunavanja amortizacije za nabavno vrednost zaposlenih in naložb vanje. Model 

sicer relativno poenostavlja obračun amortizacije, tako za popravek nabavne vrednosti kot tudi 

za popravek vrednosti naložb v zaposlene. Predvsem se izpostavlja vprašanje dobe koristnosti 

zaposlenih, pri čemer je potrebno upoštevati več dejavnikov. Na dobo koristnosti lahko vpliva 

več dejavnikov, tako zunanjih, kot npr. tehnološki in znanstveni napredek v panogi, in notranjih, 

kot npr. nesoglasja in/ali nerazumevanje med upravo in zaposlenim oz. med samimi 

zaposlenimi. Za uvedbo tega modela v praski bo tako potrebno še natančneje določiti pristop in 

način obračunavanja amortizacije nabavne vrednosti in naložb v zaposlene, kar je lahko tema 

prihodnjih raziskav. Pomanjkljivost modela vidimo tudi v omejitvi spremljanja in vrednotenja 

naložb v zaposlene le v eni postavki. Pri modelu R. G. Barry Corporation smo kot 

pomanjkljivost navedli preveliko število funkcionalnih razredov za spremljanje naložb, a pri 

dinamičnem modelu je po našem mnenju le ena postavka v ta namen vendarle premalo. 

Sintetično spremljanje in vrednotenje naložb zaposlenih tako upravam podjetij ne omogoča 

ustrezne alokacije sredstev in racionalnih odločitev glede naložb v zaposlene, ki bi temeljile na 

pripravi relevantnih informacij v računovodskem informacijskem sistemu. Tudi dinamični 

model ne omogoča prikaza oslabitve vrednosti zaposlenih, kar je po našem mnenju zaradi 

specifičnosti tega neopredmetenega sredstva nujno potrebno. Že pri kritiki načina obračuna 

amortizacije smo omenili nujnost nadaljnjih raziskav modela, kar potrjujemo tudi z 

ugotovitvami ostalih pomanjkljivosti modela. 

5.3 Zasnova modela informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti 

Vrednotenje človeških zmožnosti moramo smatrati kot dolgoročno nalogo na področjih 

raziskovanja, planiranja, uveljavljanja in analiziranja raznolikih sistemov računovodstva 

človeških zmožnosti, ki pa imajo en sam skupni imenovalec, to je postavka človeških zmožnosti 

v organizacijskih intelektualnih sredstvih. Eno glavnih vprašanj, ki se je postavljalo večini 

ekonomistov pri tem raziskovanju, je bilo predvsem, kako prepoznati in izmeriti stroške 

zamenjave in/ali izobraževanja zaposlenega oz. koristi, ki jih s svojim opravljenim delom 

prinaša podjetju samemu, ter kako to predstaviti v računovodskih izkazih podjetja. Z 

določenega vidika gre pri računovodstvu človeških zmožnosti bolj za filozofsko kot tehnično 

vprašanje. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj obstaja veliko različnih pristopov in namenov, 

za katere je uporabljeno, npr. kot informacijska funkcija za uporabo v podjetju ali zunaj njega, 

namenjena lastnikom, upravljavcem, zaposlenim, strankam, investitorjem itd., lahko pa je 

uporabljeno tudi kot upravljavska funkcija, predvsem pri odločitvah uprave podjetja o vlaganjih 

v lastne človeške zmožnosti tako na področju splošnega zaposlovanja in izobraževanja v 

podjetju kot tudi na področju pridobivanja specifičnih znanj managerjev z individualnimi 
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pogodbami, ki so velikokrat ključni ljudje v podjetju.  

Čeprav je uvrščanje zaposlenih med sredstva podjetja za marsikoga moralno vprašljivo in celo 

sporno dejanje, pa ne smemo pozabiti, da so zaposleni prvina poslovnega procesa. Tudi v skladu 

s  splošnim pojmovanjem sredstev je mogoče razmišljati o obravnavanju vrednosti zaposlenih 

med sredstvi, saj nedvomno sodelujejo pri doseganju gospodarskih koristi v podjetju.  

Uvedba modela informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti bi poslovodstvu 

prinesla popolnoma nov vpogled v samo vrednost zaposlenih in naložb vanje ter s tem tudi 

učinkovitejše upravljanje s temi dolgoročnimi sredstvi. Namen oblikovanja modela pa je 

zasnovati takšen model informacijskega sistema, ki bi na izviren način povezal področji 

računovodstva in informacijskega sistema ter poslovodstvu na enostaven način z vpogledom na 

funkcionalni račun zaposlenih omogočil prikaz naložb in vrednosti teh dolgoročnih sredstev. 

Milost (2007a, 50–52) kot najpomembnejši dejavnik koristnosti informacij navaja mnenje o 

uporabnosti informacij za uporabnike. Da je informacija kvalitetna, mora izpolnjevati štiri 

pogoje: uporabnikom mora biti razumljiva, bistvena (pomembna za uporabnika), zanesljiva (ni 

napak in pristranskih stališč) in primerljiva, zato moramo vse te pogoje tudi upoštevati pri 

zasnovi modela informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti. 

V računovodstvu človeških zmožnosti bi bila vrednost vlaganj v zaposlene prikazana v 

sredstvih podjetja, saj bi to pomenilo pozitiven popravek vrednosti obstoječih sredstev. Tudi 

zmanjševanje nevarnosti, da ga bodo ključni kadri zapustili, lahko poslovodstvo le pavšalno 

oceni. S podatki, ki jih lahko dobi iz klasičnega računovodstva, namreč nikakor ne more vedeti, 

koliko so ta najdragocenejša sredstva vredna. To seveda ni sprejemljivo, saj je ta sredstva treba 

dobro upravljati ter jih razvijati, z njimi mora podjetje dosegati bistvene konkurenčne prednosti. 

Za vse to pa je treba poznati njihovo računovodsko vrednost, zanje moramo imeti postavljena 

merila in standarde uspešnosti. Šele potem bo lahko poslovodstvo vedelo, koliko nagrade lahko 

oziroma mora ponuditi tem ključnim kadrom, da ne bo neželenih odhodov h konkurenčnim 

podjetjem, s tem povezane fluktuacije, velikih stroškov izobraževanja novih zaposlenih ter 

nepopravljive izgube konkurenčnih prednosti.  

S stalno rastjo zahtevanega obsega znanja pa to klasično vrednotenje ne odseva več pravega 

stanja o sredstvih v podjetju, ampak je treba upoštevati dejstvo, da so človeške zmožnosti vedno 

pomembnejši del organizacijskih sredstev. Tak pogled nam seveda odpira nova vprašanja, in 

sicer, kako naj vrednotimo človeške zmožnosti in kako naj jih prikažemo v računovodskih 

izkazih podjetja, kako naj spodbujamo in izboljšamo razvoj človeških zmožnosti v podjetju ter 

ali naj bo to uporabljeno samo za interno uporabo v podjetjih. Izkazovanje zanesljivih in točnih 

podatkov o človeških zmožnostih v klasičnih računovodskih izkazih zato gotovo ni enostavna 

naloga.  

Proces zasnove modela informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti za 

spremljanje in merjenje naložb v znanje zaposlenih in njihove vrednosti bo ustvaril tudi vpogled 
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za razvoj bolj teoretičnega, konceptualnega in pragmatičnega razumevanja ter upravljanja 

ekonomije znanja in intelektualnega kapitala. Kot orodje upravljanja človeških zmožnosti s 

pomočjo informacijskega ponuja dragocen prispevek v zvezi s tem. 

Ena od možnih rešitev je uporaba zasnovanega modela, ki temelji na dinamičnem modelu 

vrednotenja zaposlenih (Milost 2007b) ter na modelu naložb v človeške zmožnosti 

posameznikov v podjetju R. G. Barry Corporation (Flamholtz 1974). Samo zasnovo modela 

smo izvajali postopno. Najprej smo analizirali trenutno izkazovanje podatkov o poslovnih 

dogodkih, nato na podlagi izbranih ciljev želenega prikaza opredelili merljive vrednosti o 

nabavni vrednosti zaposlenega in vrednosti naložb vanj, za obe navedeni kategoriji izračunali 

popravek vrednosti zaposlenega ter temu dodali še morebitne oslabitve vrednosti zaposlenega 

in iz vsega tega izračunali vrednost posameznega zaposlenega. To vrednost smo na koncu še 

korigirali z izračunom koeficienta uspešnosti delovnih skupin na osnovi sinergijskih učinkov 

zaposlenih kot celote in izračunali skupno končno vrednost za posameznega zaposlenega. Kot 

smo že navedli v kritiki načina obračunavanja amortizacije pri dinamičnem modelu, se tudi pri 

zasnovanem modelu postavlja vprašanje dobe koristnosti zaposlenih. Na tem področju ni 

nobenih poznanih raziskav in izsledkov, zato z gotovostjo opredeliti dobo koristnosti 

zaposlenih ni enostavna naloga. Cilj magistrske naloge je bil predvsem zasnovati izviren model 

informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti, podrobnejša določitev pristopa in 

načina obračunavanja amortizacije nabavne vrednosti in naložb v zaposlene pa bi presegala 

okvire te raziskave. Eventualni nadaljnji razvoj modela bi tako moral zajeti tudi podrobnejšo 

raziskavo v tej smeri. 

Vsaka od navedenih kategorij je opredeljena z analitičnim kontom, na katerega bodo knjižene 

vse vrednosti posameznih poslovnih dogodkov za posameznega zaposlenega. Ob uvedbi 

modela je treba s tem zelo podrobno najprej seznaniti knjigovodstvo v podjetju, saj bomo le z 

natančnim knjiženjem dosegli pogoj podajanja zanesljivih informacij brez poprejšnjih napak. 

Nadalje je model treba predstaviti ostalim zaposlenim v računovodstvu, da bodo natančno 

spremljali vrednosti naložb v zaposlene in posledično njihove vrednosti za podjetje. Tudi 

informatikom bo treba natančno pojasniti delovanje modela, analitične konte, iz katerih bomo 

zajemali knjižene podatke ter potrebne izračune, ki jih bodo vnesli v računovodski program 

dvostavnega knjigovodstva. Le na osnovi natančno in pravilno zastavljenih algoritmov bomo 

na koncu prišli do točnih vrednosti naložb v zaposlene in posledično njihovih vrednosti. In 

končno je tukaj še poslovodstvo, ki mu je ta model v osnovi tudi namenjen. Z enostavnim 

dostopom do teh podatkov bo poslovodstvo lahko primerjalo podatke računovodstva človeških 

zmožnosti s podatki iz klasičnega računovodstva. S temi podatki bo poslovodstvo lahko 

seznanilo lastnike podjetja, ki se bodo na tej osnovi lahko odločali o nadaljnjih naložbah v 

zaposlene. Na sliki 7 je prikazan izvirno oblikovan model informacijskega sistema 

računovodstva človeških zmožnosti, ki je zasnovan na dveh že znanih pristopih. 
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Slika 7: Model informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti 
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Temeljne kategorije v modelu so: 

 nabavna vrednost zaposlenega,  

 vrednost naložb v zaposlenega,  

 popravek vrednosti zaposlenega,  

 oslabitev vrednosti zaposlenega.  

Vsako od navedenih kategorij smo najprej umestili v enotni kontni okvir za gospodarske družbe 

(Uradni list RS, št. 78/2012), jim dodelili ustrezen razred, skupino kontov, sintetični konto in 

analitični konto. Za vsakega zaposlenega bi bilo v vsakem podjetju ali organizaciji in v vsaki 

temeljni kategoriji in postavki treba oblikovati še dodatne analitične konte, kjer bi zbirali 

podatke samo za posameznega zaposlenega.  

Temeljno kategorijo nabavne vrednosti zaposlenega smo umestili v razred 0 – Dolgoročna 

sredstva, skupina kontov 00 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve. Na novo smo oblikovali sintetični konto 001  – Vrednost zaposlenih in analitični 

konto – 001110, saj ju v kontnem okvirju ni. V tej kategoriji zbiramo in izkazujemo nabavne 

vrednosti zaposlenih, izračunamo jo pa tako, da seštejemo v to kategorijo vključene postavke 

empirično ugotovljene nabavne vrednosti posameznega zaposlenega, naložbe v razpis za 

zaposlitev posameznega zaposlenega in naložbe v pridobitev posameznega zaposlenega. Model 

R. G. Barry Corporation nabavne vrednosti zaposlenih sploh ne izkazuje, omogoča pa 

spremljanje in vrednotenje naložb v razpis za zaposlitev in naložb v pridobitev posameznega 

zaposlenega. V dinamičnem modelu je empirično ugotovljena nabavna vrednost ena izmed 

temeljnih kategorij (poleg vrednosti naložb v zaposlenega in popravku vrednosti zaposlenega), 

ne izkazuje pa analitičnih postavk v zaposlitev posameznega zaposlenega. Z metodami analize, 

komparacije in sinteze smo v oblikovanju modela združili vse tri navedene postavke in tako 

oblikovali temeljno kategorijo nabavne vrednosti zaposlenega za naš model. 

Postavko empirično ugotovljene nabavne vrednosti smo umestili v razred 0 – Dolgoročna 

sredstva, skupina kontov 00 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve. Na novo smo oblikovali sintetični konto 001 – Vrednost zaposlenih in analitični 

konto – 001120, saj ju v kontnem okvirju ni. V tej postavki zbiramo in izkazujemo nabavne 

vrednosti zaposlenih, izračunamo jih pa tako, da seštejemo nabavne vrednosti posameznega 

zaposlenega, ki so empirično ugotovljene na podlagi posameznikove dosežene stopnje 

izobrazbe oz. posameznikovih let izobraževanja na osnovnošolski, srednješolski in dodiplomski 

ter podiplomski ravni. Empirično ugotovljena nabavna vrednost za posameznega zaposlenega 

je na osnovnošolski ravni 900 EUR za vsako leto šolanja, na srednješolski ravni 1.300 EUR za 

vsako leto šolanja in na dodiplomski ter podiplomski ravni 2.200 EUR za vsako leto šolanja. 

Skupna nabavna vrednost za posameznega zaposlenega tako pomeni seštevek vseh navedenih 

vrednosti glede na leta in ravni izobraževanja, ki jih je ta opravil.  

Postavko naložb v razpis za zaposlitev zaposlenega smo umestili v razred 4 – Stroški, skupina 
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kontov 41 – Stroški storitev, sintetični konto 419 – Stroški drugih storitev in analitični konto – 

419110, ki smo ga oblikovali na novo. V tej postavki zbiramo in izkazujemo naložbe v razpis 

za zaposlitev posameznega zaposlenega, za potrebe pilotskega projekta pa jih izkazujemo v 

vrednosti 1 odstotka iz mesečne plače zaposlenega.  

Postavko naložb v pridobitev zaposlenega smo umestili v razred 4 – Stroški, skupina kontov 48 

– Drugi stroški, sintetični konto 489 – Ostali stroški in analitični konto – 489110, ki smo ga 

oblikovali na novo. V tej postavki zbiramo in izkazujemo naložbe v pridobitev posameznega 

zaposlenega, za potrebe pilotskega projekta pa jih izkazujemo v vrednosti 1 odstotka iz mesečne 

plače zaposlenega. 

Temeljno kategorijo vrednosti naložb v zaposlenega smo umestili v razred 0 – Dolgoročna 

sredstva, skupina kontov 00 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve. Na novo smo oblikovali sintetični konto 004 – Vrednost naložb v zaposlene in 

analitični konto – 004000, saj ju v kontnem okvirju ni. V tej kategoriji zbiramo in izkazujemo 

vrednosti naložb v posameznega zaposlenega, izračunamo pa jo tako, da seštejemo v to 

kategorijo vključene postavke naložb v formalno uvajanje in usposabljanje, naložb v 

neformalno uvajanje, usposabljanje in pridobivanje izkušenj ter naložb v razvoj posameznega 

zaposlenega. Model R. G. Barry Corporation izkazuje postavke naložb v zaposlene precej bolj 

analitično, kar smo predhodno že ocenili kot pomanjkljivost modela. Dinamični model pa ravno 

nasprotno omogoča spremljanje vrednosti naložb v zaposlenega le v eni postavki, kar smo tudi 

predhodno enako že ocenili kot pomanjkljivost modela. Z metodami analize, komparacije in 

sinteze smo v oblikovanju modela funkcionalne račune spremljanja in vrednotenja naložb v 

zaposlene razdelili na tri navedene postavke in tako oblikovali temeljno kategorijo vrednosti 

naložb v zaposlenega za naš model. 

Postavko naložb v formalno uvajanje in usposabljanje zaposlenega smo umestili v razred 4 – 

Stroški, skupina kontov 41 – Stroški storitev, sintetični konto 416 – Stroški intelektualnih in 

osebnih storitev in analitični konto – 416110, ki smo ga oblikovali na novo. V tej postavki 

zbiramo in izkazujemo naložbe v formalno uvajanje in usposabljanje posameznega 

zaposlenega, za potrebe pilotskega projekta pa jih izkazujemo v vrednosti 3 odstotkov iz 

mesečne plače zaposlenega. 

Postavko naložb v neformalno uvajanje, usposabljanje in pridobivanje izkušenj zaposlenega 

smo umestili v razred 4 – Stroški, skupina kontov 47 – Stroški dela, sintetični konto 477 – 

Stroški notranjega mentorstva in analitični konto – 477110, ki smo ga oblikovali na novo. V tej 

postavki zbiramo in izkazujemo naložbe v formalno uvajanje, usposabljanje in pridobivanje 

izkušenj posameznega zaposlenega, za potrebe pilotskega projekta pa jih izkazujemo v 

vrednosti 3 odstotkov iz mesečne plače zaposlenega. 

Postavko naložb v razvoj zaposlenega smo umestili v razred 4 – Stroški, skupina kontov 41 – 

Stroški storitev, sintetični konto 416 – Stroški intelektualnih in osebnih storitev in analitični 
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konto – 416120, ki smo ga oblikovali na novo. V tej postavki zbiramo in izkazujemo naložbe v 

razvoj posameznega zaposlenega, za potrebe pilotskega projekta pa jih izkazujemo v vrednosti 

3 odstotkov iz mesečne plače zaposlenega. 

Temeljno kategorijo popravek vrednosti zaposlenega smo umestili v razred 0 – Dolgoročna 

sredstva, skupina kontov 00 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve, sintetični konto 008 – Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev zaradi 

amortiziranja in analitični konto – 008100, ki smo ga oblikovali na novo, saj ga v kontnem 

okvirju ni. V tej kategoriji zbiramo in izkazujemo popravek vrednosti posameznega 

zaposlenega, izračunamo jo pa tako, da seštejemo v to kategorijo vključeni postavki popravka 

nabavne vrednosti posameznega zaposlenega in popravka vrednosti naložb v posameznega 

zaposlenega. Model R. G. Barry Corporation postavke popravka nabavne vrednosti 

zaposlenega sploh ne izkazuje, saj ne izkazuje niti same nabavne vrednosti zaposlenih. 

Popravek vrednosti naložb v zaposlenega loči na obračun popravka vrednosti naložb v 

zaposlitev in na obračun popravka vrednosti naložb v formalno in neformalno usposabljanje, 

uvajanje in pridobivanje izkušenj ter razvoj zaposlenega. Obračun popravka vrednosti naložb v 

zaposlitev tako opredeljuje za obdobje pričakovane zaposlitve posameznika v podjetju, saj se 

pričakuje, da bodo te naložbe prinašale prihodke, dokler posameznik ostane v podjetju. Obračun 

popravka vrednosti naložb v usposabljanje in razvoj zaposlenega pa opredeljuje za obdobje 

pričakovane koristnosti posameznika v podjetju, kar je običajno manj od pričakovanega 

obdobja zaposlitve posameznika v podjetju. Kot že navedeno v prejšnjih poglavjih, dinamični 

model relativno poenostavlja obračun amortizacije, omogoča pa ločen obračun tako popravka 

nabavne vrednosti kot tudi popravka vrednosti naložb v zaposlene. Pri modelu je predvsem 

vprašljiva določitev dobe koristnosti zaposlenih, za  natančno določitev pristopa in način 

obračunavanja popravkov nabavne vrednosti in vrednosti naložb pa bi bile potrebne nadaljnje 

raziskave in razvoj modela. Z metodami analize, komparacije in sinteze smo v oblikovanju 

modela popravke nabavne vrednosti in vrednosti naložb v zaposlene razdelili na dve navedeni 

postavki in tako oblikovali temeljno kategorijo popravka vrednosti zaposlenega za naš model. 

Postavko popravka nabavne vrednosti zaposlenega smo umestili v razred 4 – Stroški, skupina 

kontov 43 – Amortizacija, sintetični konto 430 – Amortizacija neopredmetenih sredstev in 

analitični konto – 430110, ki smo ga oblikovali na novo. V tej postavki zbiramo in izkazujemo 

popravek nabavne vrednosti posameznega zaposlenega, izračunamo pa ga tako, da temeljno 

kategorijo nabavne vrednosti zaposlenega pomnožimo s postavko letne amortizacijske stopnje 

nabavne vrednosti posameznega zaposlenega. Le-to izračunamo tako, da najprej od zakonsko 

predvidene delovne dobe odštejemo že opravljeno delovno dobo posameznega zaposlenega in 

tako dobimo delovno dobo do upokojitve za posameznega zaposlenega. Iz tega potem 

izračunamo letno amortizacijsko stopnjo (100/delovna doba do upokojitve) za posameznega 

zaposlenega.  

Postavko popravka vrednosti naložb v zaposlenega smo umestili v razred 4 – Stroški, skupina 
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kontov 43 – Amortizacija, sintetični konto 430 – Amortizacija neopredmetenih sredstev in 

analitični konto – 430120, ki smo ga oblikovali na novo. V tej postavki zbiramo in izkazujemo 

popravek vrednosti naložb v posameznega zaposlenega, izračunamo pa ga tako, da temeljno 

kategorijo vrednosti naložb v zaposlenega pomnožimo s postavko letne amortizacijske stopnje 

vrednosti naložb v posameznega zaposlenega. Le-to izračunamo tako, da najprej od zakonsko 

predvidene delovne dobe odštejemo že opravljeno delovno dobo posameznega zaposlenega in 

tako dobimo delovno dobo do upokojitve za posameznega zaposlenega. Iz tega potem 

izračunamo letno amortizacijsko stopnjo (100/delovna doba do upokojitve) za posameznega 

zaposlenega.  

Temeljno kategorijo oslabitve vrednosti zaposlenega smo umestili v razred 0 – Dolgoročna 

sredstva, skupina kontov 00 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve, sintetični konto 009 – Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev in analitični 

konto – 009100, ki smo ga oblikovali na novo, saj ga v kontnem okvirju ni. V tej kategoriji 

zbiramo in izkazujemo oslabitev vrednosti posameznega zaposlenega, izračunamo pa jo tako, 

da seštejemo v to kategorijo vključeni postavki oslabitve vrednosti posameznega zaposlenega 

zaradi zdravstvenih težav in oslabitve vrednosti posameznega zaposlenega zaradi starostnih 

težav. Oslabitve vrednosti zaposlenih ne izkazuje noben od obeh modelov. Model R. G. Barry 

Corporation sicer opisno navaja potrebo po občasnem pregledu funkcionalnih računov 

zaposlenih. Pri teh pregledih bi bilo potrebno ugotoviti eventualno znižanje vrednosti 

zaposlenih zaradi zdravstvenih ali starostnih težav, vrednost znižanja pa bi določali s 

presojanjem posameznega primera. Dinamični model kategorije oslabitve vrednosti zaposlenih 

ne izkazuje. Spremljanje in vrednotenje oslabitve vrednosti zaposlenih ni enostavna naloga, a 

sami smo mnenja, da je ta kategorija prav tako pomembna kot prej navedene (nabavna vrednost, 

vrednost naložb in popravek vrednosti zaposlenega), zato smo jo tudi vključili v oblikovani 

model. Za potrebe pilotskega projekta smo to kategorijo ovrednotili na osnovi letne plače in 

izračunane letne amortizacijske stopnje, ki smo jo za vsakega zaposlenega izračunali skladno s 

pravili o linearnem časovnem amortiziranju. Z metodami analize, komparacije in sinteze smo 

v oblikovanju modela oslabitve vrednosti zaposlenih razdelili na dve navedeni postavki in tako 

oblikovali temeljno kategorijo oslabitve vrednosti zaposlenega za naš model. 

Postavko oslabitve vrednosti zaposlenega zaradi zdravstvenih težav smo umestili v razred 0 – 

Dolgoročna sredstva, skupina kontov 00 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve, sintetični konto 009 – Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev in 

analitični konto – 009110, ki smo ga oblikovali na novo. V tej postavki zbiramo in izkazujemo 

oslabitve vrednosti posameznega zaposlenega zaradi zdravstvenih težav. Za potrebe pilotskega 

projekta jih izračunamo na osnovi mesečne plače in letne amortizacijske stopnje za 

posameznega zaposlenega ter to vrednost izkažemo za vsako preostalo leto delovne dobe do 

upokojitve. 

Postavko oslabitve vrednosti zaposlenega zaradi starostnih težav smo umestili v razred 0 – 
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Dolgoročna sredstva, skupina kontov 00 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve, sintetični konto 009 – Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev in 

analitični konto – 009120, ki smo ga oblikovali na novo. V tej postavki zbiramo in izkazujemo 

oslabitve vrednosti posameznega zaposlenega zaradi starostnih težav. Za potrebe pilotskega 

projekta jih izračunamo na osnovi mesečne plače in letne amortizacijske stopnje za 

posameznega zaposlenega ter to vrednost izkažemo za vsako preostalo leto delovne dobe do 

upokojitve. 

Vrednost zaposlenega smo umestili v razred 0 – Dolgoročna sredstva, skupina kontov 00 – 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve. Na novo smo oblikovali 

sintetični konto 001 – Vrednost zaposlenih in analitični konto – 001100, saj ju v kontnem 

okvirju ni. V tej kategoriji zbiramo in izkazujemo vrednost posameznega zaposlenega, 

izračunamo pa jo tako, da seštejemo temeljni kategoriji nabavne vrednosti in vrednosti naložb 

posameznega zaposlenega ter odštejemo temeljni kategoriji popravka vrednosti in oslabitve 

vrednosti posameznega zaposlenega.  

Končno vrednost zaposlenega, ki jo izkazujemo na funkcionalnih računih za posameznega 

zaposlenega, smo umestili v razred 0 – Dolgoročna sredstva, skupina kontov 00 – 

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve. Na novo smo oblikovali 

sintetični konto 001 – Vrednost zaposlenih in analitični konto – 001000, saj ju v kontnem 

okvirju ni. V tej kategoriji zbiramo in izkazujemo končno vrednost posameznega zaposlenega, 

za izračun te vrednosti pa moramo upoštevati sinergijske učinke zaposlenih v podjetju. Model 

R. G. Barry Corporation ne omogoča obravnave zaposlenih kot celote, upoštevanja sinergijskih 

učinkov in s tem korigiranja vrednosti zaposlenih s koeficientom uspešnosti dela. V 

dinamičnem modelu pa seštevek vrednosti za posameznega zaposlenega ne pomeni 

enostavnega seštevka, kot je navedeno v prejšnjem odstavku, temveč ga moramo za prikaz 

realnejše vrednosti zaposlenih kot celote korigirati s koeficientom uspešnosti dela zaposlenih. 

Le-ta predstavlja ponderirano razmerje med ustvarjeno dodano vrednostjo v podjetju in 

celotnem narodnem gospodarstvu v zadnjih treh letih. Podrobnejši opis izračuna koeficienta je 

bil že predstavljen v opisu dinamičnega modela vrednotenja posameznih zaposlenih. Končno 

vrednost zaposlenega izračunamo tako, da vrednost zaposlenega pomnožimo z izračunanim 

koeficientom uspešnosti dela zaposlenih kot sinergijskim učinkom in dobimo skupno končno 

vrednost za posameznega zaposlenega. Z metodami analize, komparacije in sinteze smo v 

oblikovanju modela končno vrednost zaposlenih razdelili na dve navedeni postavki in tako 

oblikovali temeljno kategorijo končne vrednosti zaposlenih za naš model. 

5.4 Predstavitev izbrane organizacije 

Izbrani temi magistrske naloge in sodobnemu času primerno smo za pilotski projekt 

informacijskega modela računovodstva človeških zmožnosti izbrali visokotehnološko 

informacijsko podjetje. Z lastnikoma in hkrati direktorjema smo opravili informativni razgovor 
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ter jima predstavili cilje in namene raziskave. Podrobno jima je bil predstavljen tudi načrt 

raziskave ter opredelitev potrebnih podatkov, ki smo jih za raziskavo potrebovali. Iz podjetja 

so nam vse potrebne podatke zagotovili, zahtevana pa je bila anonimnost zaposlenih z neobjavo 

osebnih podatkov. Za namen raziskave so bili oblikovani tudi podatki o plačah zaposlenih. 

Podjetje Business Solutions d. o. o. je bilo ustanovljeno z vizijo, da postane kvaliteten, 

tehnološko napreden in ne nazadnje tudi cenovno ugoden ponudnik informacijskih rešitev za 

poslovanje podjetij. Danes lahko na enem mestu ponudijo poslovno informacijsko opremo za 

celovito pokrivanje vseh informacijskih zahtev, ki jih podjetja potrebujejo, s svojim razvojem 

pa bodo tudi v prihodnosti pokrili vse potrebe njihovega poslovanja.  

Trenutno zaposlujejo več kot 40 vrhunskih strokovnjakov, ki se kontinuirano izpopolnjujejo in 

redno izobražujejo doma in v tujini v novih tehnologijah in sistemskih rešitvah. Pridobili so 

tudi številne certifikate, ki dokazujejo visok nivo usposobljenosti. Nekateri izmed teh 

certifikatov so: Microsoft Gold Certified Partner, SAP All-in-one Partner, HP Preferred Partner. 

S tem znanjem nudijo svetovanje, implementacijo in podporo za MS Dynamics NAV v 

Sloveniji in širši regiji (Italija, Hrvaška, Srbija, BiH, Grčija, Avstrija, Kosovo itd.) ter razvoj 

integriranih vertikalnih rešitev in horizontalnih funkcionalnosti v sistemu MS Dynamics NAV. 

Pri tem sistemu gre za celovito Microsoftovo poslovno rešitev, ki nudi podporo poslovanju ter 

omogoča učinkovito delo in razvoj malih podjetij. 

V podjetju si prizadevajo za to, da svojim strankam omogočajo takšen način sodelovanja, da se 

stranke ukvarjajo le s svojo osnovno dejavnostjo, vse skrbi za informacijsko tehnologijo pa 

prepustijo njim. Pri dandanašnji hitrosti razvoja je tudi skorajda nemogoče slediti vsem 

spremembam in ohranjati celovit pregled nad storitvami in tehnologijami na tržišču. Zato v 

podjetju nudijo storitve najema programske opreme in ERP rešitev ter strojne opreme, storitve 

celostnega oblikovanja in programiranja spletnih strani ter integracije spletnih strani s 

poslovnimi sistemi do celovitega IT in izvajanja računovodskega servisa po sistemu ključ v 

roke za zunanje uporabnike.  

Veliko pozornosti dajejo v razvoj celovitih in prilagojenih rešitev, v visok nivo znanja 

zaposlenih in v profesionalen odnos do strank. S prilagajanjem rešitev potrebam uporabnikov 

informacijskih sistemov omogočijo maksimalno učinkovitost pri uporabi teh sistemov. Tako 

vidijo svoje poslanstvo v vlogi podpornega stebra poslovanja svojih strank. Vse to je 

pripomoglo k kvalitativnemu preskoku izvajanja storitev podjetja v zadnjih letih, kar se odraža 

predvsem v velikem številu zadovoljnih strank, tako doma kot v tujini. 

5.5 Predstavitev sedanjega zajemanja podatkov z informacijskim sistemom Navision 

V obravnavanem podjetju, predstavljenem v prejšnjem poglavju, trenutno uporabljajo 

informacijski sistem Navision za spremljanje, vodenje in pregled poslovanja ter zagotavljanje 
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relevantnih informacij notranjim in zunanjim uporabnikom. Glede na področje dela v podjetju 

tudi sicer sodelujejo pri razvoju in implementaciji tega sistema v druga podjetja in organizacije 

ter pri izobraževanju uporabnikov. Ukvarjajo se z informacijskimi sistemi na splošno, tako v 

smeri razvoja podpornih sistemov poslovodstvu za analizo, pregled in sprejemanje odločitev na 

osnovi prejetih informacij (kot je npr. informacijski sistem Power BI) ter v smeri razvoja in 

oblikovanja tehničnega dela teh sistemov. V nalogi obravnavamo pilotski projekt modela 

informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti, tako smo se na osnovi razgovora 

s solastnikoma in direktorjema odločili prav za sodelovanje s tem podjetjem.  

Poslovno informacijski sistem Microsoft Dynamics NAV (Navision) je na svetovni ravni 

najbolj razširjen poslovno informacijski sistem (ERP – Enterprise Resource Planning) ter 

predstavlja z več kot 800.000 instalacijami in več kot 2 milijona uporabniki po svetu pravi 

standard med poslovnimi aplikacijami. MS Dynamics NAV pokriva poslovne procese: vodenje 

financ (glavna knjiga, saldakonti, osnovna sredstva, poročanje itd.), vodenje prodaje in terjatev, 

vodenje nabave in obveznosti, upravljanje zalog in skladišč, upravljanje proizvodnje, vodenje 

projektov, upravljanje odnosov s strankami (CRM – clients relationship management) itd. 

Rešitev pokriva vse nivoje poslovanja za pokrivanje računovodskih potreb, zakonskih potreb, 

organizacijskih potreb ter specialnih panožnih potreb in dodatnih potreb, prilagojenih za 

vsakega uporabnika. Z verzijo 2015 predstavlja najboljši NAV doslej, je produkt, ki navdušuje 

in navdihuje z novostmi, z novim grafičnim vmesnikom, s številnimi 

dodatnimi funkcionalnostmi, novimi tehnologijami, z izjemno hitrostjo delovanja in z 

zanesljivostjo. Celovit nabor funkcij omogoča preprostejšo uvedbo in povezovanje z rešitvami 

neodvisnih razvijalcev programske opreme (ISV), drugimi poslovnimi programi ter tehnologijo 

Microsoft. Globalno omrežje Microsoftovih partnerjev ima na voljo poglobljene informacije o 

lokalnih in tehničnih zadevah za posamezne panoge ter vertikalne zahteve, s tem pa zagotavlja, 

da uporabljate rešitev, ki najbolje ustreza vašim poslovnim potrebam. Rešitev Microsoft 

Dynamics NAV je zasnovana tako, da poenostavlja poslovne procese v celotni organizaciji in 

omogoča boljši nadzor, povečanje zaslužkov in spodbujanje dobičkonosne rasti podjetij. 

MS NAV sistem omogoča uporabo različnih modulov, ki jih podjetje potrebuje za poslovanje. 

Sistem tako pokriva spremljanje proizvodnje in opravljanje storitev, upravljanje oskrbovalne 

verige, upravljanje projektov, prodajo in trženje, upravljanje kadrovske evidence, upravljanje 

financ in poročanje. Za nas sta seveda najbolj zanimiva modula upravljanja financ in poročanja 

poslovodstvu. Upravljanje financ omogoča učinkovito upravljanje knjigovodstva in zalog, 

poenostavitev upravljanja denarnega toka, nadzor osnovnih sredstev, obdelavo in usklajevanje 

računov in zbranih plačil, delo z različnimi valutami, lokacijami, pravnimi osebami ali podjetji. 

Poročanje poslovodstvu omogoča upravljanje proračunov oz. finančnih planov, ustvarjanje 

poročil po meri z uporabo čarovnikov step by step, preprosto usklajevanje poročil, določanje 

smernic in odnosov, povečanje obsega sodelovanja in delitev znanja. 

Na sliki 8 je informacijski sistem Microsoft Dynamics NAV za poslovodstvo, na katerem je 
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pregledno, vrednostno in grafično prikazano poslovanje podjetja ali organizacije v določenem 

časovnem obdobju. 

 

Slika 8: Informacijski sistem Microsoft Dynamics NAV za poslovodstvo  

Vir: Podjetje 2015. 

Celovita rešitev za podporo poslovanju (ERP), kot je Microsoft Dynamics NAV, omogoča 

upravljanje in koordiniranje vseh razpoložljivih virov, sredstev in aktivnosti v podjetju. Ključni 

podatki so integrirani, kar omogoča večjo učinkovitost in poenostavitev poslovanja. Je poslovna 

rešitev, ki se jo lahko prilagodi in vzdržuje glede na rast posameznega podjetja. Omogoča boljši 

vpogled v poslovanje, povečuje storilnost zaposlenih, izboljšuje učinkovitost poslovnih 

procesov, omogoča hitrejše odzivanje na spremenljive poslovne razmere in zmanjšuje stroške 

na področju IT. 

Ob uvedbi modela informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti v podjetje bi v 

sistemu MS NAV lahko dokaj enostavno in hitro prilagodili modula upravljanja financ in 

poročanja poslovodstvu. Za spremljanje in vrednotenje vrednosti zaposlenih bi morali v modulu 

upravljanja financ najprej oblikovati temeljne kategorije (nabavna vrednost, vrednost naložb, 

popravek vrednosti in oslabitev vrednosti) ter postavke izvirno zasnovanega modela. 

Prilagoditev sistema bi nadaljevali z oblikovanjem funkcionalnih računov zaposlenih ter v njih 

oblikovali analitične konte za vsakega zaposlenega posebej. Generalno bi morali pripraviti tudi 

nastavitve za izračune posameznih postavk in posledično temeljnih kategorij. Prilagoditev 

modela bi zaključili s pripravo izračuna koeficienta uspešnosti dela zaposlenih na osnovi 

zavedenih podatkov v finančnem modulu (izračun dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju). 
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S pomočjo tako prilagojenega sistema MS NAV bi imeli boljši vpogled v finančni del 

poslovanja, predvsem pa relevantne informacije o premoženju podjetja. Na tej osnovi se 

odpirajo možnosti za optimiziranje in izboljšano analizo naložb v zaposlene ter omogočanje 

večje storilnosti zaposlenih z ustreznejšo alokacijo. S tem je povezano povečanje učinkovitosti 

poslovanja in zmanjšanje IT stroškov z racionalizacijo upravljanja informacijskega okolja. V 

modulu za poročanje poslovodstvu bi morali predvsem oblikovati način podajanja informacij o 

spremljanju in vrednotenju vrednosti zaposlenih. Pri tem imamo v mislih določitev oblike 

podajanja informacij (tabele, grafi, skopi vrednostni podatki, vrednostne informacije, 

obogatene s teksti …), uporabo informacijskih poti (notranja pošta, neposredni prikaz sporočil 

v sistemu …) ter nastavitev dostopnosti oz. omejenosti prikaza informacij o spremljanju in 

vrednotenju vrednosti zaposlenih določenim skupinam in/ali posameznim uporabnikom. Na tej 

osnovi se odpirajo možnosti za hitrejši in preglednejši dostop do ključnih informacij o 

zaposlenih, alokacijo zaposlenih za opravljanje rutinskih nalog in omogočanje dostopa do 

informacij o zaposlenih na osnovi različnih ravni in poslovnih področij v podjetju. Tako 

prilagojena modula, tako za upravljanje financ kot tudi za poročanje, bosta v veliko pomoč 

poslovodstvu za hitro sprejemanje učinkovitih poslovnih odločitev.  

5.6 Pilotski projekt modela informacijskega sistema računovodstva človeških 

zmožnosti 

Na podlagi teoretičnih izhodišč zasnovanega modela vrednotenja človeških zmožnosti, 

predstavljenih v prejšnjih poglavjih, smo opravili pilotski projekt modela informacijskega 

sistema računovodstva človeških zmožnosti. Zasnovani model je izvirna novost v denarnem 

vrednotenju človeških zmožnosti, za primerjavo z obstoječimi modeli denarnega vrednotenja 

pa bodo potrebne nadaljnje raziskave in razvoj modela v praksi.  

V pilotskem projektu smo uporabili nabavne vrednosti zaposlenih, ki so empirično ugotovljene 

na podlagi posameznikove dosežene stopnje izobrazbe oz. posameznikovih let izobraževanja 

na osnovnošolski, srednješolski in dodiplomski ter podiplomski ravni. Uporaba nabavne 

vrednosti po tem načinu izvira iz dinamičnega modela vrednotenja zaposlenih. Empirično 

ugotovljena nabavna vrednost za posameznega zaposlenega je na osnovnošolski ravni 900 EUR 

za vsako leto šolanja, na srednješolski ravni 1.300 EUR za vsako leto šolanja in na dodiplomski 

ter podiplomski ravni 2.200 EUR za vsako leto šolanja. Skupna nabavna vrednost za 

posameznega zaposlenega tako pomeni seštevek vseh navedenih vrednosti glede na leta in ravni 

izobraževanja, ki jih je ta opravil. Vse podatke o zaposlenih in njihovih letih izobraževanja za 

izračun nabavne vrednosti smo pridobili iz interne dokumentacije podjetja (Podjetje 2016d). V 

preglednici 1 je prikazan seštevek vseh empirično ugotovljenih nabavnih vrednosti zaposlenih. 

Ločeno je prikazana identifikacijska številka zaposlenega, spol, stopnja izobrazbe, na vsaki 

izobraževalni ravni je ločeno prikazano število let, ki jih je posamezen zaposleni opravil, 

vrednost posamezne ravni ter dosežena vrednost posamezne ravni. Na koncu je skupen seštevek 

vseh doseženih vrednosti po posameznem zaposlenem ter skupen seštevek nabavnih vrednosti 
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vseh zaposlenih. Kot je razvidno, znaša skupna nabavna vrednost vseh zaposlenih v podjetju 

680.200 EUR. 

Preglednica 1: Skupna empirično ugotovljena nabavna vrednost zaposlenega 

Id Spol TR/ 

SKP 

Osnovnošolska raven Srednješolska raven Dodiplomska in podiplomska 

raven 

Skupna empirično 

ugotovljena nabavna 

vrednost zaposlenega 

   leta vrednost skupaj leta vrednost skupaj leta vrednost skupaj  

1 M VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 3 2.200 6.600 19.000 

2 M V 8 900 7.200 4 1.300 5.200    12.400 

3 M VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

4 M VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

5 M VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

6 Ž VI 8 900 7.200 4 1.300 5.200 3 2.200 6.600 19.000 

7 M VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

8 Ž V 8 900 7.200 4 1.300 5.200    12.400 

9 M V 8 900 7.200 4 1.300 5.200    12.400 

10 M V 8 900 7.200 4 1.300 5.200    12.400 

11 M V 8 900 7.200 4 1.300 5.200    12.400 

12 Ž VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

13 Ž VI 8 900 7.200 4 1.300 5.200 3 2.200 6.600 19.000 

14 M VI 8 900 7.200 4 1.300 5.200 3 2.200 6.600 19.000 

15 M V 8 900 7.200 4 1.300 5.200    12.400 

16 M V 8 900 7.200 4 1.300 5.200    12.400 

17 M V 8 900 7.200 4 1.300 5.200    12.400 

18 Ž VI 8 900 7.200 4 1.300 5.200 3 2.200 6.600 19.000 

19 Ž VI 8 900 7.200 4 1.300 5.200 3 2.200 6.600 19.000 

20 M VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

21 Ž VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

22 M VIII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 6 2.200 13.200 25.600 

23 Ž VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

24 M VI 8 900 7.200 4 1.300 5.200 3 2.200 6.600 19.000 

25 M VI 8 900 7.200 4 1.300 5.200 3 2.200 6.600 19.000 

26 M V 8 900 7.200 4 1.300 5.200    12.400 

27 M VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

28 M VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

29 M VI 8 900 7.200 4 1.300 5.200 3 2.200 6.600 19.000 

30 M VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

31 M V 8 900 7.200 4 1.300 5.200    12.400 

32 M VI 8 900 7.200 4 1.300 5.200 3 2.200 6.600 19.000 

33 M VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

34 M VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

35 M V 8 900 7.200 4 1.300 5.200    12.400 

36 M V 8 900 7.200 4 1.300 5.200    12.400 

37 M VII 8 900 7.200 4 1.300 5.200 4 2.200 8.800 21.200 

38 M VI 8 900 7.200 4 1.300 5.200 3 2.200 6.600 19.000 

 304 34.200 273.600 152 49.400 197.600 95 57.200 209.000 680.200 

Vrednosti naložb v razpis za zaposlitev zaposlenega predstavljajo stroške razpisa delovnega 

mesta, kot npr. stroške oglaševanja prostih delovnih mest, potne stroške za prihod na razgovor 

in stroške delovanja kadrovske službe. Za potrebe pilotskega projekta smo jih obračunali v 

vrednosti 1 odstotka mesečne plače zaposlenega. Vrednosti naložb v pridobitve zaposlenega 

predstavljajo stroški uvajanja novega zaposlenega v podjetje, kot so npr. stroški umestitve na 

delovno mesto, stroški zdravniškega pregleda, stroški prerazporeditve zaposlenih in stroški 

zagotavljanja potrebne opreme za opravljanje dela. Za potrebe pilotskega projekta smo jih 
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obračunali v vrednosti 1 odstotka mesečne plače zaposlenega. Vse podatke o zaposlenih in 

njihovih plačah za izračun vrednosti naložb v zaposlitev smo pridobili iz interne dokumentacije 

podjetja (Podjetje 2016c; Podjetje 2016d). V preglednici 2 je prikazan seštevek vrednosti 

naložb v zaposlitev zaposlenega. Ločeno je prikazana identifikacijska številka zaposlenega, 

spol, stopnja izobrazbe, zakonsko zahtevana delovna doba, opravljena delovna doba drugje in 

v podjetju, delovna doba do upokojitve, letna plača zaposlenega, vrednost naložb v razpis za 

zaposlitev in vrednost naložb v pridobitev zaposlenega. Na koncu je skupen seštevek vrednosti 

naložb v zaposlitev po zaposlenem ter skupen seštevek vrednosti naložb v zaposlitev vseh 

zaposlenih. Kot je razvidno, znaša skupna vrednost naložb v zaposlitev vseh zaposlenih v 

podjetju 19.828 EUR. 

Preglednica 2: Skupna vrednost naložb v zaposlitev zaposlenega 

Id Spol TR/ 

SKP 

Zakonska 

delovna 

doba 

Opravljena 

delovna doba 

do zaposlitve 

v BS 

Opravljena 

delovna 

doba v BS 

Delovna 

doba do 

upokojitve 

Letna plača 

zaposlenega 

Naložbe v 

razpis za 

zaposlitev 

Naložbe v 

pridobitev 

zaposlenega 

Skupna vrednost 

naložb v 

zaposlitev 

zaposlenega 

1 M VII 40 0 14 26 36.512 365 365 730 

2 M V 40 7 9 24 35.848 358 358 717 

3 M VII 40 0 14 26 28.265 283 283 565 

4 M VII 40 0 13 27 28.072 281 281 561 

5 M VII 40 0 13 27 27.955 280 280 559 

6 Ž VI 39 23 13 3 27.774 278 278 555 

7 M VII 40 0 12 28 27.808 278 278 556 

8 Ž V 39 11 11 17 24.654 247 247 493 

9 M V 40 0 11 29 21.958 220 220 439 

10 M V 40 20 11 9 22.756 228 228 455 

11 M V 40 1 10 29 21.852 219 219 437 

12 Ž VII 39 4 10 25 27.891 279 279 558 

13 Ž VI 39 9 9 21 26.221 262 262 524 

14 M VI 40 9 10 21 26.543 265 265 531 

15 M V 40 7 10 23 22.126 221 221 443 

16 M V 40 15 10 15 22.983 230 230 460 

17 M V 40 4 9 27 21.759 218 218 435 

18 Ž VI 39 11 9 19 26.387 264 264 528 

19 Ž VI 39 13 8 18 26.412 264 264 528 

20 M VII 40 0 8 32 27.159 272 272 543 

21 Ž VII 39 4 7 28 27.346 273 273 547 

22 M VIII 40 4 6 30 28.358 284 284 567 

23 Ž VII 39 2 6 31 27.098 271 271 542 

24 M VI 40 0 4 36 25.485 255 255 510 

25 M VI 40 2 4 34 25.712 257 257 514 

26 M V 40 23 4 13 23.167 232 232 463 

27 M VII 40 11 4 25 27.668 277 277 553 

28 M VII 40 20 3 17 27.984 280 280 560 

29 M VI 40 16 3 21 26.081 261 261 522 

30 M VII 40 16 3 21 27.505 275 275 550 

31 M V 40 11 3 26 21.280 213 213 426 

32 M VI 40 0 2 38 24.872 249 249 497 

33 M VII 40 11 2 27 27.459 275 275 549 

34 M VII 40 0 2 38 26.529 265 265 531 

35 M V 40 19 2 19 22.661 227 227 453 

36 M V 40 2 2 36 20.882 209 209 418 

37 M VII 40 0 1 39 25.402 254 254 508 

38 M VI 40 0 1 39 24.980 250 250 500 

 1.512 275 273 964 991.404 9.914 9.914 19.828 
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V temeljni kategoriji nabavne vrednosti zaposlenega smo zbrali in izkazali nabavne vrednosti 

zaposlenih. Izračunali smo jih tako, da smo sešteli v to kategorijo vključene postavke empirično 

ugotovljene nabavne vrednosti posameznega zaposlenega, naložbe v razpis za zaposlitev 

posameznega zaposlenega in naložbe v pridobitev posameznega zaposlenega. Vse podatke o 

zaposlenih in njihovih plačah za izračun nabavne vrednosti smo pridobili iz interne 

dokumentacije podjetja (Podjetje 2016c; Podjetje 2016d). V preglednici 3 je prikazan seštevek 

vrednosti naložb v zaposlitev zaposlenih. Ločeno je prikazana identifikacijska številka 

zaposlenega, spol, stopnja izobrazbe, zakonsko zahtevana delovna doba, opravljena delovna 

doba drugje in v podjetju, delovna doba do upokojitve, letna plača zaposlenega, empirično 

ugotovljena nabavna vrednost zaposlenega in vrednost naložb v njegovo zaposlitev. Na koncu 

je skupen seštevek nabavne vrednosti vseh zaposlenih. Kot je razvidno, znaša skupna vrednost 

vseh zaposlenih v podjetju 700.028 EUR. 

Preglednica 3: Nabavna vrednost zaposlenega 

Id Spol TR/ 

SKP 

Zakonska 

delovna 

doba 

Opravljena 

delovna 

doba do 

zaposlitve v 

BS 

Opravljena 

delovna 

doba v BS 

Delovna 

doba do 

upokojitve 

Letna plača 

zaposlenega 

Empirično 

ugotovljena 

nabavna 

vrednost 

zaposlenega 

Vrednost 

naložb v 

zaposlitev 

zaposlenega 

Nabavna 

vrednost 

zaposlenega 

1 M VII 40 0 14 26 36.512 19.000 730 19.730 

2 M V 40 7 9 24 35.848 12.400 717 13.117 

3 M VII 40 0 14 26 28.265 21.200 565 21.765 

4 M VII 40 0 13 27 28.072 21.200 561 21.761 

5 M VII 40 0 13 27 27.955 21.200 559 21.759 

6 Ž VI 39 23 13 3 27.774 19.000 555 19.555 

7 M VII 40 0 12 28 27.808 21.200 556 21.756 

8 Ž V 39 11 11 17 24.654 12.400 493 12.893 

9 M V 40 0 11 29 21.958 12.400 439 12.839 

10 M V 40 20 11 9 22.756 12.400 455 12.855 

11 M V 40 1 10 29 21.852 12.400 437 12.837 

12 Ž VII 39 4 10 25 27.891 21.200 558 21.758 

13 Ž VI 39 9 9 21 26.221 19.000 524 19.524 

14 M VI 40 9 10 21 26.543 19.000 531 19.531 

15 M V 40 7 10 23 22.126 12.400 443 12.843 

16 M V 40 15 10 15 22.983 12.400 460 12.860 

17 M V 40 4 9 27 21.759 12.400 435 12.835 

18 Ž VI 39 11 9 19 26.387 19.000 528 19.528 

19 Ž VI 39 13 8 18 26.412 19.000 528 19.528 

20 M VII 40 0 8 32 27.159 21.200 543 21.743 

21 Ž VII 39 4 7 28 27.346 21.200 547 21.747 

22 M VIII 40 4 6 30 28.358 25.600 567 26.167 

23 Ž VII 39 2 6 31 27.098 21.200 542 21.742 

24 M VI 40 0 4 36 25.485 19.000 510 19.510 

25 M VI 40 2 4 34 25.712 19.000 514 19.514 

26 M V 40 23 4 13 23.167 12.400 463 12.863 

27 M VII 40 11 4 25 27.668 21.200 553 21.753 

28 M VII 40 20 3 17 27.984 21.200 560 21.760 

29 M VI 40 16 3 21 26.081 19.000 522 19.522 

30 M VII 40 16 3 21 27.505 21.200 550 21.750 

31 M V 40 11 3 26 21.280 12.400 426 12.826 

32 M VI 40 0 2 38 24.872 19.000 497 19.497 

33 M VII 40 11 2 27 27.459 21.200 549 21.749 

34 M VII 40 0 2 38 26.529 21.200 531 21.731 
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Preglednica 3: Nabavna vrednost zaposlenega 

Id Spol TR/ 

SKP 

Zakonska 

delovna 

doba 

Opravljena 

delovna 

doba do 

zaposlitve v 

BS 

Opravljena 

delovna 

doba v BS 

Delovna 

doba do 

upokojitve 

Letna plača 

zaposlenega 

Empirično 

ugotovljena 

nabavna 

vrednost 

zaposlenega 

Vrednost 

naložb v 

zaposlitev 

zaposlenega 

Nabavna 

vrednost 

zaposlenega 

35 M V 40 19 2 19 22.661 12.400 453 12.853 

36 M V 40 2 2 36 20.882 12.400 418 12.818 

37 M VII 40 0 1 39 25.402 21.200 508 21.708 

38 M VI 40 0 1 39 24.980 19.000 500 19.500 

 1.512 275 273 964 991.404 680.200 19.828 700.028 

Vrednosti naložb v posameznega zaposlenega smo prikazali v treh ločenih postavkah naložb. 

Prva postavka so naložbe v formalno uvajanje in usposabljanje zaposlenega. Predstavljajo 

stroške formalnega usposabljanja, spoznavanja delovnega okolja in vhodne stroške 

spoznavanja podjetja in njegovega delovanja. Za potrebe pilotskega projekta smo jih obračunali 

v vrednosti 3 odstotkov mesečne plače zaposlenega za vsa leta zaposlitve v podjetju. Druga 

postavka so naložbe v neformalno uvajanje, usposabljanje in pridobivanje izkušenj 

zaposlenega. Predstavljajo stroške neformalnega usposabljanja in poučevanja zaposlenega z 

namenom prilagoditve obstoječega znanja na novo delovno mesto. Zajemajo tudi stroške 

poučevanja o filozofiji podjetja, njegovi zgodovini, politiki poslovanja, ciljih, komunikacijskih 

vzorcih, preteklih praksah in razumevanju drugih zaposlenih, s katerimi novi zaposleni redno 

komunicira. Vključeni so tudi stroški pridobivanja izkušenj, kot so npr. stroški naložb v učenje 

na delovnem mestu ob opravljanju dela. Za potrebe pilotskega projekta smo jih obračunali v 

vrednosti 3 odstotkov mesečne plače zaposlenega za vsa leta zaposlitve v podjetju. Tretja 

postavka so naložbe v razvoj zaposlenega. Predstavljajo npr. stroške, ki so povezani z 

naložbami v povečanje zmogljivosti zaposlenega, kot so pridobivanje posebnih tehničnih znanj, 

stroške tečajev in seminarjev za poslovodstvo kot tudi stroške razvoja na univerzitetnih 

programih. Za potrebe pilotskega projekta smo jih obračunali v vrednosti 3 odstotkov mesečne 

plače zaposlenega za vsa leta zaposlitve v podjetju. Vse podatke o zaposlenih in njihovih plačah 

za izračun vrednosti naložb v formalno in neformalno uvajanje in usposabljanje ter razvoj smo 

pridobili iz interne dokumentacije podjetja (Podjetje 2016c; Podjetje 2016d). V preglednici 4 

je prikazan seštevek naložb v zaposlenega. Ločeno je prikazana identifikacijska številka 

zaposlenega, spol, stopnja izobrazbe, zakonsko zahtevana delovna doba, opravljena delovna 

doba drugje in v podjetju, letna plača zaposlenega, vrednost naložb v formalno uvajanje in 

usposabljanje, vrednost naložb v neformalno uvajanje, usposabljanje in pridobivanje izkušenj 

ter vrednost naložb v razvoj zaposlenega. Na koncu je skupen seštevek naložb v vse zaposlene. 

Kot je razvidno, znaša skupna vrednost naložb v vse zaposlene v podjetju 653.716 EUR. 
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Preglednica 4: Skupna vrednost naložb v usposabljanje in razvoj zaposlenega 

Id Spol TR/ 

SKP 

Zakonska 

delovna 

doba 

Opravljena 

delovna 

doba do 

zaposlitve v 

BS 

Opravljena 

delovna 

doba v BS 

Letna plača 

zaposlenega 

Naložbe v 

formalno 

uvajanje in  

usposabljanje 

Naložbe v 

neformalno 

uvajanje, 

usposabljanje 

in 

pridobivanje 

izkušenj 

Naložbe v 

razvoj 

zaposlenega 

Skupna 

vrednost 

naložb v 

zaposlenega 

1 M VII 40 0 14 36.512 1.095 1.095 1.095 46.005 

2 M V 40 7 9 35.848 1.075 1.075 1.075 29.037 

3 M VII 40 0 14 28.265 848 848 848 35.614 

4 M VII 40 0 13 28.072 842 842 842 32.844 

5 M VII 40 0 13 27.955 839 839 839 32.707 

6 Ž VI 39 23 13 27.774 833 833 833 32.496 

7 M VII 40 0 12 27.808 834 834 834 30.033 

8 Ž V 39 11 11 24.654 740 740 740 24.407 

9 M V 40 0 11 21.958 659 659 659 21.738 

10 M V 40 20 11 22.756 683 683 683 22.528 

11 M V 40 1 10 21.852 656 656 656 19.667 

12 Ž VII 39 4 10 27.891 837 837 837 25.102 

13 Ž VI 39 9 9 26.221 787 787 787 21.239 

14 M VI 40 9 10 26.543 796 796 796 23.889 

15 M V 40 7 10 22.126 664 664 664 19.913 

16 M V 40 15 10 22.983 689 689 689 20.685 

17 M V 40 4 9 21.759 653 653 653 17.625 

18 Ž VI 39 11 9 26.387 792 792 792 21.373 

19 Ž VI 39 13 8 26.412 792 792 792 19.017 

20 M VII 40 0 8 27.159 815 815 815 19.554 

21 Ž VII 39 4 7 27.346 820 820 820 17.228 

22 M VIII 40 4 6 28.358 851 851 851 15.313 

23 Ž VII 39 2 6 27.098 813 813 813 14.633 

24 M VI 40 0 4 25.485 765 765 765 9.175 

25 M VI 40 2 4 25.712 771 771 771 9.256 

26 M V 40 23 4 23.167 695 695 695 8.340 

27 M VII 40 11 4 27.668 830 830 830 9.960 

28 M VII 40 20 3 27.984 840 840 840 7.556 

29 M VI 40 16 3 26.081 782 782 782 7.042 

30 M VII 40 16 3 27.505 825 825 825 7.426 

31 M V 40 11 3 21.280 638 638 638 5.746 

32 M VI 40 0 2 24.872 746 746 746 4.477 

33 M VII 40 11 2 27.459 824 824 824 4.943 

34 M VII 40 0 2 26.529 796 796 796 4.775 

35 M V 40 19 2 22.661 680 680 680 4.079 

36 M V 40 2 2 20.882 626 626 626 3.759 

37 M VII 40 0 1 25.402 762 762 762 2.286 

38 M VI 40 0 1 24.980 749 749 749 2.248 

 1.512 275 273 991.404 29.742 29.742 29.742 653.716 

Za dobo koristnosti in izračunano letno amortizacijsko stopnjo upoštevamo delovno dobo, ki je 

posameznemu zaposlenemu še preostala do upokojitve, s čimer sicer zanemarimo vpliv 

predčasnih odhodov zaposlenih iz podjetja. Dobo koristnosti uporabimo tako za izračun 

popravka nabavne vrednosti kot tudi za izračun popravka vrednosti naložb v zaposlenega. 

Kakor je pri opredmetenih osnovnih sredstvih običajno, je tudi pri posameznem zaposlenem 

letna amortizacijska stopnja izračunana skladno s pravili o linearnem časovnem amortiziranju, 

tako da 1 delimo z dobo njegove koristnosti v letih. Vse podatke o zaposlenih in opravljeni 
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delovni dobi za izračun letne amortizacijske stopnje smo pridobili iz interne dokumentacije 

podjetja (Podjetje 2016d). V preglednici 5 je prikazan izračun letnih amortizacijskih stopenj za 

zaposlenega. Ločeno je prikazana identifikacijska številka zaposlenega, spol, stopnja izobrazbe, 

zakonsko zahtevana delovna doba, opravljena delovna doba drugje in v podjetju, delovna doba 

do upokojitve in izračunana letna amortizacijska stopnja za posameznega zaposlenega. 

Preglednica 5: Letna amortizacijska stopnja zaposlenega 

Id Spol TR/SKP Zakonska 

delovna 

doba 

Opravljena 

delovna doba do 

zaposlitve v BS 

Opravljena 

delovna doba v 

BS 

Delovna 

doba do 

upokojitve 

Letna amortizacijska 

stopnja zaposlenega 

(v %) 

1 M VII 40 0 14 26 3,85 

2 M V 40 7 9 24 4,17 

3 M VII 40 0 14 26 3,85 

4 M VII 40 0 13 27 3,70 

5 M VII 40 0 13 27 3,70 

6 Ž VI 39 23 13 3 33,33 

7 M VII 40 0 12 28 3,57 

8 Ž V 39 11 11 17 5,88 

9 M V 40 0 11 29 3,45 

10 M V 40 20 11 9 11,11 

11 M V 40 1 10 29 3,45 

12 Ž VII 39 4 10 25 4,00 

13 Ž VI 39 9 9 21 4,76 

14 M VI 40 9 10 21 4,76 

15 M V 40 7 10 23 4,35 

16 M V 40 15 10 15 6,67 

17 M V 40 4 9 27 3,70 

18 Ž VI 39 11 9 19 5,26 

19 Ž VI 39 13 8 18 5,56 

20 M VII 40 0 8 32 3,13 

21 Ž VII 39 4 7 28 3,57 

22 M VIII 40 4 6 30 3,33 

23 Ž VII 39 2 6 31 3,23 

24 M VI 40 0 4 36 2,78 

25 M VI 40 2 4 34 2,94 

26 M V 40 23 4 13 7,69 

27 M VII 40 11 4 25 4,00 

28 M VII 40 20 3 17 5,88 

29 M VI 40 16 3 21 4,76 

30 M VII 40 16 3 21 4,76 

31 M V 40 11 3 26 3,85 

32 M VI 40 0 2 38 2,63 

33 M VII 40 11 2 27 3,70 

34 M VII 40 0 2 38 2,63 

35 M V 40 19 2 19 5,26 

36 M V 40 2 2 36 2,78 

37 M VII 40 0 1 39 2,56 

38 M VI 40 0 1 39 2,56 

 1.512 275 273 964  
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Pri opredmetenih in tudi neopredmetenih osnovnih sredstvih obračunavamo popravek vrednosti 

z uporabo letne amortizacijske stopnje. To smo v pilotskem projektu obračunali tudi za 

zaposlene, saj je pri posameznem zaposlenem popravek vrednosti tista vrednost, ki jo je s 

svojim delom že prenesel na poslovne učinke. Pri zaposlenem je popravek njegove vrednosti 

seštevek popravka njegove nabavne vrednosti in popravka vrednosti naložb vanj. Popravek 

nabavne vrednosti zaposlenega je odvisen od višine njegove nabavne vrednosti in letne 

amortizacijske stopnje, popravek vrednosti naložb v zaposlenega pa od višine vrednosti naložb 

vanj in letne amortizacijske stopnje. Vse podatke o zaposlenih in njihovih plačah za izračun 

popravka nabavne vrednosti in vrednosti naložb smo pridobili iz interne dokumentacije podjetja 

(Podjetje 2016c; Podjetje 2016d). V preglednici 6 je prikazan izračun popravka vrednosti 

zaposlenih. Ločeno je prikazana identifikacijska številka zaposlenega, spol, stopnja izobrazbe, 

delovna doba do upokojitve, letna amortizacijska stopnja zaposlenega, nabavna vrednost 

zaposlenega, popravek nabavne vrednosti zaposlenega, vrednost naložb v zaposlenega in 

popravek vrednosti naložb zaposlenega. Na koncu je skupen seštevek popravka vrednosti za 

vse zaposlene. Kot je razvidno, znaša skupna vrednost popravka vrednosti za vse zaposlene v 

podjetju 72.851 EUR. 

Preglednica 6: Skupni popravek vrednosti zaposlenega 

Id Spol TR/SKP Delovna 

doba do 

upokojitve 

Letna 

amortizacijska 

stopnja (v %) 

Nabavna 

vrednost 

zaposlenega 

Popravek 

nabavne 

vrednosti 

zaposlenega 

Vrednost 

naložb v 

zaposlenega 

Popravek 

vrednosti 

naložb v 

zaposlenega 

Skupni 

popravek 

vrednosti 

zaposlenega 

1 M VII 26 3,85 19.730 759 46.005 1.769 2.528 

2 M V 24 4,17 13.117 547 29.037 1.210 1.756 

3 M VII 26 3,85 21.765 837 35.614 1.370 2.207 

4 M VII 27 3,70 21.761 806 32.844 1.216 2.022 

5 M VII 27 3,70 21.759 806 32.707 1.211 2.017 

6 Ž VI 3 33,33 19.555 6.518 32.496 10.832 17.350 

7 M VII 28 3,57 21.756 777 30.033 1.073 1.850 

8 Ž V 17 5,88 12.893 758 24.407 1.436 2.194 

9 M V 29 3,45 12.839 443 21.738 750 1.192 

10 M V 9 11,11 12.855 1.428 22.528 2.503 3.932 

11 M V 29 3,45 12.837 443 19.667 678 1.121 

12 Ž VII 25 4,00 21.758 870 25.102 1.004 1.874 

13 Ž VI 21 4,76 19.524 930 21.239 1.011 1.941 

14 M VI 21 4,76 19.531 930 23.889 1.138 2.068 

15 M V 23 4,35 12.843 558 19.913 866 1.424 

16 M V 15 6,67 12.860 857 20.685 1.379 2.236 

17 M V 27 3,70 12.835 475 17.625 653 1.128 

18 Ž VI 19 5,26 19.528 1.028 21.373 1.125 2.153 

19 Ž VI 18 5,56 19.528 1.085 19.017 1.056 2.141 

20 M VII 32 3,13 21.743 679 19.554 611 1.291 

21 Ž VII 28 3,57 21.747 777 17.228 615 1.392 

22 M VIII 30 3,33 26.167 872 15.313 510 1.383 

23 Ž VII 31 3,23 21.742 701 14.633 472 1.173 

24 M VI 36 2,78 19.510 542 9.175 255 797 

25 M VI 34 2,94 19.514 574 9.256 272 846 

26 M V 13 7,69 12.863 989 8.340 642 1.631 

27 M VII 25 4,00 21.753 870 9.960 398 1.269 

28 M VII 17 5,88 21.760 1.280 7.556 444 1.724 

29 M VI 21 4,76 19.522 930 7.042 335 1.265 
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Preglednica 6: Skupni popravek vrednosti zaposlenega 

Id Spol TR/SKP Delovna 

doba do 

upokojitve 

Letna 

amortizacijska 

stopnja (v %) 

Nabavna 

vrednost 

zaposlenega 

Popravek 

nabavne 

vrednosti 

zaposlenega 

Vrednost 

naložb v 

zaposlenega 

Popravek 

vrednosti 

naložb v 

zaposlenega 

Skupni 

popravek 

vrednosti 

zaposlenega 

30 M VII 21 4,76 21.750 1.036 7.426 354 1.389 

31 M V 26 3,85 12.826 493 5.746 221 714 

32 M VI 38 2,63 19.497 513 4.477 118 631 

33 M VII 27 3,70 21.749 806 4.943 183 989 

34 M VII 38 2,63 21.731 572 4.775 126 698 

35 M V 19 5,26 12.853 676 4.079 215 891 

36 M V 36 2,78 12.818 356 3.759 104 460 

37 M VII 39 2,56 21.708 557 2.286 59 615 

38 M VI 39 2,56 19.500 500 2.248 58 558 

 964  700.028 34.579 653.716  72.851 

V zasnovi modela smo oblikovali tudi postavki oslabitve vrednosti zaposlenega zaradi 

zdravstvenih težav in starostnih težav. Pri tem smo imeli v mislih tako fizično kot umsko 

zmanjšanje delovne aktivnosti, zmožnosti, sposobnosti in ne nazadnje volje zaposlenih zaradi 

navedenih težav. Za vzrok nastanka teh težav smo upoštevali tudi vedno daljšo delovno dobo, 

ki jo morajo zaposleni opraviti. Za potrebe pilotskega projekta smo postavki oslabitve vrednosti 

zaposlenega zaradi zdravstvenih težav in oslabitve vrednosti zaposlenega zaradi starostnih 

težav obračunali na osnovi mesečne plače in že izračunane letne amortizacijske stopnje. Vse 

podatke o zaposlenih in njihovih plačah za izračun oslabitve vrednosti smo pridobili iz interne 

dokumentacije podjetja (Podjetje 2016c; Podjetje 2016d). V preglednici 7 je prikazan izračun 

oslabitve vrednosti zaposlenih. Ločeno je prikazana identifikacijska številka zaposlenega, spol, 

stopnja izobrazbe, delovna doba do upokojitve, letna plača zaposlenega, letna amortizacijska 

stopnja zaposlenega, oslabitev vrednosti zaradi zdravstvenih težav in oslabitev vrednosti zaradi 

starostnih težav. Na koncu je skupen seštevek oslabitve vrednosti za vse zaposlene. Kot je 

razvidno, znaša skupna vrednost oslabitve vrednosti za vse zaposlene v podjetju 100.067 EUR. 

Preglednica 7: Skupna oslabitev vrednosti zaposlenega 

Id Spol TR/SKP Delovna 

doba do 

upokojitve 

Letna plača 

zaposlenega 

Letna 

amortizacijska 

stopnja zaposlenega 

(v %) 

Oslabitev vrednosti 

zaposlenega zaradi 

zdravstvenih težav 

Oslabitev 

vrednosti 

zaposlenega zaradi 

starostnih težav 

Skupna oslabitev 

vrednosti 

zaposlenega 

1 M VII 26 36.512 3,85 1.404 1.404 2.809 

2 M V 24 35.848 4,17 1.494 1.494 2.987 

3 M VII 26 28.265 3,85 1.087 1.087 2.174 

4 M VII 27 28.072 3,70 1.040 1.040 2.079 

5 M VII 27 27.955 3,70 1.035 1.035 2.071 

6 Ž VI 3 27.774 33,33 9.258 9.258 18.516 

7 M VII 28 27.808 3,57 993 993 1.986 

8 Ž V 17 24.654 5,88 1.450 1.450 2.900 

9 M V 29 21.958 3,45 757 757 1.514 

10 M V 9 22.756 11,11 2.528 2.528 5.057 

11 M V 29 21.852 3,45 754 754 1.507 

12 Ž VII 25 27.891 4,00 1.116 1.116 2.231 

13 Ž VI 21 26.221 4,76 1.249 1.249 2.497 

14 M VI 21 26.543 4,76 1.264 1.264 2.528 

15 M V 23 22.126 4,35 962 962 1.924 
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Preglednica 7: Skupna oslabitev vrednosti zaposlenega 

Id Spol TR/SKP Delovna 

doba do 

upokojitve 

Letna plača 

zaposlenega 

Letna 

amortizacijska 

stopnja zaposlenega 

(v %) 

Oslabitev vrednosti 

zaposlenega zaradi 

zdravstvenih težav 

Oslabitev 

vrednosti 

zaposlenega zaradi 

starostnih težav 

Skupna oslabitev 

vrednosti 

zaposlenega 

16 M V 15 22.983 6,67 1.532 1.532 3.064 

17 M V 27 21.759 3,70 806 806 1.612 

18 Ž VI 19 26.387 5,26 1.389 1.389 2.778 

19 Ž VI 18 26.412 5,56 1.467 1.467 2.935 

20 M VII 32 27.159 3,13 849 849 1.697 

21 Ž VII 28 27.346 3,57 977 977 1.953 

22 M VIII 30 28.358 3,33 945 945 1.891 

23 Ž VII 31 27.098 3,23 874 874 1.748 

24 M VI 36 25.485 2,78 708 708 1.416 

25 M VI 34 25.712 2,94 756 756 1.512 

26 M V 13 23.167 7,69 1.782 1.782 3.564 

27 M VII 25 27.668 4,00 1.107 1.107 2.213 

28 M VII 17 27.984 5,88 1.646 1.646 3.292 

29 M VI 21 26.081 4,76 1.242 1.242 2.484 

30 M VII 21 27.505 4,76 1.310 1.310 2.620 

31 M V 26 21.280 3,85 818 818 1.637 

32 M VI 38 24.872 2,63 655 655 1.309 

33 M VII 27 27.459 3,70 1.017 1.017 2.034 

34 M VII 38 26.529 2,63 698 698 1.396 

35 M V 19 22.661 5,26 1.193 1.193 2.385 

36 M V 36 20.882 2,78 580 580 1.160 

37 M VII 39 25.402 2,56 651 651 1.303 

38 M VI 39 24.980 2,56 641 641 1.281 

 964 991.404  50.033 50.033 100.067 

Na podlagi predhodno izračunanih podatkov o nabavnih vrednostih, vrednostih naložb, 

popravkih vrednosti in oslabitvah vrednosti zaposlenih je v preglednici 8 prikazan izračun 

vrednosti posameznega zaposlenega. Vse podatke o zaposlenih in njihovih plačah za izračun 

vrednosti zaposlenega smo pridobili iz interne dokumentacije podjetja (Podjetje 2016c; 

Podjetje 2016d). Ločeno je prikazana identifikacijska številka zaposlenega, spol, stopnja 

izobrazbe, delovna doba do upokojitve, letna plača zaposlenega, nabavna vrednost, vrednost 

naložb, popravek vrednosti in oslabitev vrednosti. Na koncu je skupen seštevek vrednosti za 

vse zaposlene. Kot je razvidno, znaša vrednost vseh zaposlenih v podjetju 1.180.826 EUR. 

Preglednica 8: Vrednost zaposlenega 

Id Spol TR/SKP Delovna 

doba do 

upokojitve 

Letna plača 

zaposlenega 

Nabavna 

vrednost 

zaposlenega 

Vrednost 

naložb v 

zaposlenega 

Popravek 

vrednosti 

zaposlenega 

Oslabitev 

vrednosti 

zaposlenega 

Vrednost 

zaposlenega 

1 M VII 26 36.512 19.730 46.005 2.528 2.809 60.398 

2 M V 24 35.848 13.117 29.037 1.756 2.987 37.410 

3 M VII 26 28.265 21.765 35.614 2.207 2.174 52.998 

4 M VII 27 28.072 21.761 32.844 2.022 2.079 50.504 

5 M VII 27 27.955 21.759 32.707 2.017 2.071 50.378 

6 Ž VI 4 27.774 19.555 32.496 17.350 18.516 16.185 

7 M VII 28 27.808 21.756 30.033 1.850 1.986 47.953 

8 Ž V 18 24.654 12.893 24.407 2.194 2.900 32.206 

9 M V 29 21.958 12.839 21.738 1.192 1.514 31.871 

10 M V 9 22.756 12.855 22.528 3.932 5.057 26.395 

11 M V 29 21.852 12.837 19.667 1.121 1.507 29.876 
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Preglednica 8: Vrednost zaposlenega 

Id Spol TR/SKP Delovna 

doba do 

upokojitve 

Letna plača 

zaposlenega 

Nabavna 

vrednost 

zaposlenega 

Vrednost 

naložb v 

zaposlenega 

Popravek 

vrednosti 

zaposlenega 

Oslabitev 

vrednosti 

zaposlenega 

Vrednost 

zaposlenega 

12 Ž VII 26 27.891 21.758 25.102 1.874 2.231 42.754 

13 Ž VI 22 26.221 19.524 21.239 1.941 2.497 36.325 

14 M VI 21 26.543 19.531 23.889 2.068 2.528 38.824 

15 M V 23 22.126 12.843 19.913 1.424 1.924 29.408 

16 M V 15 22.983 12.860 20.685 2.236 3.064 28.244 

17 M V 27 21.759 12.835 17.625 1.128 1.612 27.720 

18 Ž VI 20 26.387 19.528 21.373 2.153 2.778 35.971 

19 Ž VI 19 26.412 19.528 19.017 2.141 2.935 33.469 

20 M VII 32 27.159 21.743 19.554 1.291 1.697 38.310 

21 Ž VII 29 27.346 21.747 17.228 1.392 1.953 35.630 

22 M VIII 30 28.358 26.167 15.313 1.383 1.891 38.207 

23 Ž VII 32 27.098 21.742 14.633 1.173 1.748 33.453 

24 M VI 36 25.485 19.510 9.175 797 1.416 26.472 

25 M VI 34 25.712 19.514 9.256 846 1.512 26.412 

26 M V 13 23.167 12.863 8.340 1.631 3.564 16.008 

27 M VII 25 27.668 21.753 9.960 1.269 2.213 28.232 

28 M VII 17 27.984 21.760 7.556 1.724 3.292 24.299 

29 M VI 21 26.081 19.522 7.042 1.265 2.484 22.815 

30 M VII 21 27.505 21.750 7.426 1.389 2.620 25.168 

31 M V 26 21.280 12.826 5.746 714 1.637 16.220 

32 M VI 38 24.872 19.497 4.477 631 1.309 22.034 

33 M VII 27 27.459 21.749 4.943 989 2.034 23.669 

34 M VII 38 26.529 21.731 4.775 698 1.396 24.412 

35 M V 19 22.661 12.853 4.079 891 2.385 13.656 

36 M V 36 20.882 12.818 3.759 460 1.160 14.956 

37 M VII 39 25.402 21.708 2.286 615 1.303 22.076 

38 M VI 39 24.980 19.500 2.248 558 1.281 19.909 

 972 991.404 700.028 653.716 72.851 100.067 1.180.826 

Na podlagi predhodno izračunane vrednosti posameznega zaposlenega smo z uporabo 

koeficienta uspešnosti dela zaposlenih izračunali še skupno končno vrednost posameznega 

zaposlenega. Ob tem smo upoštevali sinergijske učinke zaposlenih v podjetju, tako seštevek 

vrednosti za posameznega zaposlenega ne pomeni le enostavnega seštevka nabavne vrednosti 

in vrednosti naložb ter popravka vrednosti in vrednosti oslabitev. Za prikaz realnejše končne 

skupne vrednosti zaposlenih kot celote smo tako vrednost za posameznega zaposlenega 

uskladili s koeficientom uspešnosti dela zaposlenih. Izračunali smo ga kot ponderirano razmerje 

med ustvarjeno dodano vrednostjo v podjetju in v celotnem narodnem gospodarstvu v zadnjih 

treh letih. Podatke o dodani vrednosti na zaposlenega v podjetju za izračun koeficienta 

uspešnosti dela smo pridobili iz interne dokumentacije podjetja (Podjetje 2016a, Podjetje 

2016b, Podjetje 2016c). Podatke o dodani vrednosti na zaposlenega v celotnem narodnem 

gospodarstvu za izračun koeficienta uspešnosti dela smo pridobili iz Statističnega urada 

Republike Slovenije (SURS 2016). V preglednici 9 je prikazan izračun koeficienta uspešnosti 

dela zaposlenih v podjetju. Ločeno je prikazana dodana vrednost na zaposlenega v zadnjem 

letu, predzadnjem letu in predpredzadnjem letu za podjetje in za celotno gospodarstvo ter 

vrednost ponderjev za vsako leto posebej. Na koncu je prikazan izračun vrednosti koeficienta 

uspešnosti dela zaposlenih v podjetju, ki znaša 1,12.  
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Preglednica 9: Koeficient uspešnosti dela zaposlenih 

Dodana vrednost na 

zaposlenega v zadnjem letu 

Dodana vrednost na zaposlenega 

v predzadnjem letu 

Dodana vrednost na 

zaposlenega v 

predpredzadnjem letu 

Vsota letnih 

števil - 

imenovalec 

ulomka 

Koeficient 

uspešnosti 

dela 

zaposlenih 

ponder podjetje gospodarstvo ponder podjetje gospodarstvo ponder podjetje gospodarstvo 

6 1,12 3 46.275 39.463 2 38.668 38.093 1 42.572 37.187 

3,52 2,03 1,14   

Na podlagi predhodno izračunanih podatkov o vrednosti zaposlenih in koeficienta uspešnosti 

dela zaposlenih smo izračunali skupno končno vrednost zaposlenih. Le-to smo izračunali tako, 

da smo vrednost zaposlenih pomnožili z izračunanim koeficientom uspešnosti dela zaposlenih. 

V preglednici 10 je prikazan izračun skupne končne vrednosti zaposlenih. Ločeno je prikazana 

identifikacijska številka zaposlenega, spol, stopnja izobrazbe, nabavna vrednost, vrednost 

naložb, popravek vrednosti, oslabitev vrednosti in koeficient dela zaposlenih. Na koncu je 

skupen seštevek skupne končne vrednosti za vse zaposlene. Kot je razvidno, znaša skupna 

končna vrednost za vse zaposlene v podjetju 1.322.525 EUR. Navedena vrednost velja na dan 

31. december 2015 in predstavlja nova neopredmetena sredstva, to je človeške zmožnosti, ki 

jih lahko vključimo med sredstva bilance stanja. Za uravnoteženje te bilance moramo med 

pasivne postavke oz. med kapital podjetja vključiti še postavko kapitala človeških zmožnosti. 

V primeru vključitve teh sredstev v bilanco stanja bi se stalna sredstva podjetja povečala za 

skoraj 60 odstotkov in bi skupaj znašala 3.546.582 EUR (v klasični bilanci znašajo 2.224.057 

EUR), kapital podjetja pa bi se povečal za več kot 116 odstotkov in bi skupaj znašal 2.458.171 

EUR (v klasični bilanci znaša 1.135.646 EUR).  

Preglednica 10: Skupna vrednost zaposlenega 

Id Spol TR/SKP Nabavna 

vrednost 

zaposlenega 

Vrednost 

naložb v 

zaposlenega 

Popravek 

vrednosti 

zaposlenega 

Oslabitev 

vrednosti 

zaposlenega 

Vrednost 

zaposlenega 

Koeficient 

uspešnosti 

dela 

Skupna 

vrednost 

zaposlenega 

1 M VII 19.730 46.005 2.528 2.809 60.398 1,12 67.646 

2 M V 13.117 29.037 1.756 2.987 37.410 1,12 41.899 

3 M VII 21.765 35.614 2.207 2.174 52.998 1,12 59.358 

4 M VII 21.761 32.844 2.022 2.079 50.504 1,12 56.564 

5 M VII 21.759 32.707 2.017 2.071 50.378 1,12 56.424 

6 Ž VI 19.555 32.496 17.350 18.516 16.185 1,12 18.127 

7 M VII 21.756 30.033 1.850 1.986 47.953 1,12 53.707 

8 Ž V 12.893 24.407 2.194 2.900 32.206 1,12 36.071 

9 M V 12.839 21.738 1.192 1.514 31.871 1,12 35.695 

10 M V 12.855 22.528 3.932 5.057 26.395 1,12 29.563 

11 M V 12.837 19.667 1.121 1.507 29.876 1,12 33.461 

12 Ž VII 21.758 25.102 1.874 2.231 42.754 1,12 47.885 

13 Ž VI 19.524 21.239 1.941 2.497 36.325 1,12 40.684 

14 M VI 19.531 23.889 2.068 2.528 38.824 1,12 43.483 

15 M V 12.843 19.913 1.424 1.924 29.408 1,12 32.937 

16 M V 12.860 20.685 2.236 3.064 28.244 1,12 31.633 

17 M V 12.835 17.625 1.128 1.612 27.720 1,12 31.046 

18 Ž VI 19.528 21.373 2.153 2.778 35.971 1,12 40.287 
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Preglednica 10: Skupna vrednost zaposlenega 

Id Spol TR/SKP Nabavna 

vrednost 

zaposlenega 

Vrednost 

naložb v 

zaposlenega 

Popravek 

vrednosti 

zaposlenega 

Oslabitev 

vrednosti 

zaposlenega 

Vrednost 

zaposlenega 

Koeficient 

uspešnosti 

dela 

Skupna 

vrednost 

zaposlenega 

19 Ž VI 19.528 19.017 2.141 2.935 33.469 1,12 37.485 

20 M VII 21.743 19.554 1.291 1.697 38.310 1,12 42.907 

21 Ž VII 21.747 17.228 1.392 1.953 35.630 1,12 39.905 

22 M VIII 26.167 15.313 1.383 1.891 38.207 1,12 42.792 

23 Ž VII 21.742 14.633 1.173 1.748 33.453 1,12 37.468 

24 M VI 19.510 9.175 797 1.416 26.472 1,12 29.648 

25 M VI 19.514 9.256 846 1.512 26.412 1,12 29.581 

26 M V 12.863 8.340 1.631 3.564 16.008 1,12 17.929 

27 M VII 21.753 9.960 1.269 2.213 28.232 1,12 31.620 

28 M VII 21.760 7.556 1.724 3.292 24.299 1,12 27.215 

29 M VI 19.522 7.042 1.265 2.484 22.815 1,12 25.552 

30 M VII 21.750 7.426 1.389 2.620 25.168 1,12 28.188 

31 M V 12.826 5.746 714 1.637 16.220 1,12 18.166 

32 M VI 19.497 4.477 631 1.309 22.034 1,12 24.679 

33 M VII 21.749 4.943 989 2.034 23.669 1,12 26.510 

34 M VII 21.731 4.775 698 1.396 24.412 1,12 27.341 

35 M V 12.853 4.079 891 2.385 13.656 1,12 15.294 

36 M V 12.818 3.759 460 1.160 14.956 1,12 16.751 

37 M VII 21.708 2.286 615 1.303 22.076 1,12 24.725 

38 M VI 19.500 2.248 558 1.281 19.909 1,12 22.298 

 700.028 653.716 72.851 100.067 1.180.826  1.322.525 

5.7 Prispevek raziskave k razvoju znanosti in stroke 

Znanstveni prispevek magistrske naloge je predvsem v zasnovi in oblikovanju izvirnega modela 

informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti v podjetje. Aplikativno vrednost 

modela informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti smo kot pilotski projekt 

uvedli v vzorčno obravnavano podjetje. Uporabna vrednost modela bo v stroki namenjena 

učinkovitemu pregledu nad naložbami in vrednostmi zaposlenih s strani vodstva organizacij, ki 

bi ta model uvedla. Prav tako je namenjena tudi obstoječim lastnikom ter seveda potencialnim 

novim strankam in investitorjem, ki se bodo s temi dodatnimi podatki o vrednosti podjetja 

odločali za sodelovanje z nekim podjetjem, še posebej, če bodo ti podatki izkazovali velik 

pozitiven prispevek na skupno vrednost podjetja. 

Zasnova modela odpira nove razvojne možnosti in zahteva nadaljnje študije. Za potrditev 

njegove uporabnosti za načrtovanje in nadzor vrednosti človeških zmožnosti zaposlenih bi bilo 

treba model aplicirati v več vzorčnih podjetij in organizacij. Izvirno zasnovani model 

informacijskega sistema računovodstva človeških zmožnosti je bil le s pilotskim projektom 

poskusno uveden v podjetje, tako ni nobenih komparativnih dokazov o njegovi uporabnosti in 

možnosti posplošitve na druga podjetja in organizacije. Popolnoma razumljivo je, da obstaja 

jasna potreba za nadaljnje raziskave in razvoj na tem modelu. 
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6 POVZETEK UGOTOVITEV TER PREDLOGI IN PRIPOROČILA 

V magistrski nalogi je obravnavana ena od sodobnih računovodskih zamisli, in sicer pristop 

računovodstva človeških zmožnosti. Pristop v svoji osnovi združuje pojma neopredmetenih 

sredstev in intelektualnega premoženja ter ju nadomešča s pojmom zaposlenih. Te opredeljuje 

kot najpomembnejše sredstvo in kapital podjetij. Poleg tega so zaposleni edina prvina 

poslovnega procesa, ki dodaja vrednost; delovna sredstva, predmeti dela in storitve pa jo le 

prenašajo na poslovne učinke. V klasičnem računovodstvu ni zaslediti ničesar o nabavni 

vrednosti in naložbah v zaposlene, niti o amortiziranju teh vrednosti v časovnem obdobju 

prenašanja na poslovne učinke. Če podjetja obračunajo stroške zaposlovanja, usposabljanja, 

spoznavanja podjetja in razvoja že ob samem nastanku v tekočem bilančnem obdobju, izkazi 

poslovnega izida ne izražajo dejanskega stanja podjetij. Neupoštevanje časovne dimenzije in s 

tem povezane amortizacije zaposlenih kot neopredmetenih sredstev privede do izkaza 

podcenjenega dobička ali previsoke izgube v letnih bilancah in izkazih. Podjetja včasih sploh 

ne obračunavajo stroškov v zvezi z zaposlovanjem, usposabljanjem in razvojem zaposlenih. To 

so »nevidni« stroški, za katere podjetje ne prejme nobenega računa, a so kljub temu nastali. S 

tem zavedno ali nezavedno prikrivajo vrednost svojih sredstev in vrednost kapitala v tem 

obsegu, še posebej, če so ti stroški precejšnji.  

Magistrska naloga je razdeljena na dva dela, teoretični in aplikativni. V teoretičnem delu najprej 

opredeljujemo vlogo računovodstva pri spremljanju poslovnih dogodkov v podjetju. Ugotovili 

smo, da računovodstvo nudi najbolj ekspliciten prikaz gospodarjenja podjetja in med ostalimi 

nalogami nudi razne računovodske informacije v pomoč managerjem ob sprejemanju poslovnih 

odločitev. Ob tem mora najprej slediti zahtevi po konsistentnosti in natančnosti pri spremljanju 

poslovnih dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti. Le na takšni osnovi bo lahko zagotavljalo 

podajanje pravočasnih, razumljivih in predvsem kakovostnih informacij, ki so pomembne za 

vnaprejšnje odločanje o učinkovitem in uspešnem poslovanju v bodoče. To je še posebej 

pomembno za majhna podjetja, ki so zaradi neustrezne kapitalske strukture in prevelikih 

zadolžitev zelo ranljiva na finančnem področju.  

Sledi obravnavanje računovodstva kot dela podjetniškega informacijskega sistema. Za to smo 

ugotovili, da je njegova glavna naloga posredovanje oz. sporočanje poslovnih informacij 

zainteresiranim stranem. Računovodske informacije pa morajo biti koristne za uporabnike, zato 

morajo biti podatki pripravljeni tako, da so (Pearson Education 2016, 3) natančni, zanesljivi, 

pravočasni, pomembni, dosledni in razumljivi ter jasno izraženi. Le s tako pripravljenimi 

informacijami je omogočeno osredotočanje poslovodstva na usmerjanje in usklajevanje 

procesov v podjetju za bodoče poslovanje.  

V nadaljevanju smo spoznali pojem in vrste računovodskih informacij, njihove uporabnike ter 

pomen za poslovno odločanje. Računovodske informacije so problemsko usmerjene in služijo 

kot podlaga za odločanje, medtem ko računovodski podatki nepristransko izražajo dejstva. 

Oboje najdemo predvsem v pisni in/ali digitalni obliki, pojavljajo pa se kot zavedena dejstva in 
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računovodska poročila o preteklem poslovanju ter kot podlaga za odločitve. Pri pregledu 

uporabnikov informacij smo videli, da so lahko notranji in/ali zunanji. Tako jih razvršča tudi 

Slovenski računovodski standard 30 (2006). Standard med notranje uporabnike razvršča (SRS 

30.7) izvajalce posameznih nalog v podjetju, poslovodstvo podjetja, organe, ki v podjetju 

upravljajo ali nadzorujejo, in zaposlene. Med zunanje uporabnike pa standard razvršča (SRS 

30.8) lastnike podjetij, posojilodajalce, dobavitelje, kupce, državo in javnost oz. konkurenco. 

Pri pomenu zbiranja in podajanja informacij smo ugotovili, da je najbolj pomembno pravočasno 

podajanje relevantnih in kvalitetnih informacij o vseh poslovnih procesih v podjetju. To je treba 

omogočiti vsem zainteresiranim stranem, predvsem tistim, ki skrbijo za izdelavo strateških 

predračunov in strateško odločanje v podjetju.  

Pri pregledu literature s področja vrednotenja človeških zmožnosti smo spoznali razmišljanja 

različnih avtorjev in podpornikov te zamisli, pa tudi njihovih nasprotnikov. Računovodstvo 

človeških zmožnosti smo tako opredelili kot proces prepoznavanja, merjenja, upravljanja in 

analiziranja vrednosti človeških zmožnostih. Vse navedeno združujemo v namen posredovanja 

teh informacij poslovodstvu podjetja, kar jim bo koristilo pri poslovnih odločitvah. Ob pregledu 

zgodovinskega razvoja zamisli o uvedbi računovodstva človeških zmožnosti v podjetja smo 

analizirali pojmovanje človeških zmožnosti v preteklosti in razvoj zamisli skozi čas. Pri tem 

smo zaznali konkretne pobude uvedbe vrednotenja zaposlenih v podjetja. Tako so bile v 

nekaterih evropskih državah, kot npr. Švedski, Veliki Britaniji in Danski, že dane pobude za 

poskusno (neobvezno ali obvezno) spremljanje vrednotenja zaposlenih v podjetjih. Takšen 

primer je presenetljivo tudi Indija, kjer so bili takšni poskusi opravljeni predvsem na velikih 

naftnih družbah z več tisoč zaposlenimi.  

Naložb v zaposlene in njihovega vrednotenja klasično računovodstvo ne obravnava. Za razliko 

od tega pa se v računovodstvu človeških zmožnosti srečamo z naložbami v zaposlene že pri 

njihovi pridobitvi. V mislih imamo nabavno vrednost, ki je neposredno povezana z 

izobraževanjem. To je ključna naložba v zaposlene, stopnja izobrazbe (poleg drugih razpisnih 

pogojev) pa je večinoma osnovni pogoj ob objavi razpisa za novo zaposlenega. Ob pregledu 

literature smo tudi ugotovili, da je spodbujanje inovacij motor gospodarstva. Osnovni temelj za 

inovacije je običajno izobraževanje in s tem povezano doseganje novega znanja. S 

stopnjevanjem pridobivanja znanja pa vsakemu posamezniku njegova vrednost raste; s tem 

raste tudi njegova »cena« na trgu dela. Zato bi se vsi vpleteni (vlada, šolstvo, gospodarstvo) 

morali zavedati pomembnosti naložb v človeške zmožnosti. To pomeni ureditev učinkovitega 

delovanja izobraževalnega sistema, kar bo v prid tako podjetjem kot celotnemu gospodarstvu. 

Spoznali smo, da nam vrednotenje človeških zmožnosti v podjetju nudi veliko kvantitativnih 

informacij o vrednosti zaposlenih, kar je nedvomno v pomoč poslovodstvu podjetij pri 

sprejemanju pomembnih odločitev. To še posebej velja pri postopkih zaposlovanja, saj se 

poslovodstvo o tem lažje odloča na osnovi relevantnih informacij.   

Nalogo smo nadaljevali z drugim, tj. aplikativnim delom. V njem smo najprej pregledali 
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izhodišča o računovodskih informacijskih sistemih. Spoznali smo, da se v sodobnem času 

»papirnato« poslovanje skoraj ne uporablja več. To je zamenjala napredna tehnologija z 

računalniško programsko opremo ter digitalizacijo podatkov. Omogoča zbiranje, obdelovanje 

in shranjevanje računovodskih podatkov, ki nastajajo tekom poslovanja podjetja. Ravno tako 

omogoča tudi upravljanje raznih procesov ter predstavljanje raznovrstnih računovodskih 

informacij in poročil. Pri tem je varnost podatkov in informacij skoraj na prvem mestu. Zaradi 

stalne povezanosti računalnikov s svetovnim spletom so notranji informacijski sistemi lahko 

nenehno ogroženi z nevarnostjo hekerskih napadov, s tem pa z možnostjo izgube ali kraje 

podatkov. 

Nadalje smo detajlno obravnavali informacijske sisteme računovodstva človeških zmožnosti. 

Ugotovili smo, da se ti sistemi, razen redkih izjem, še ne uporabljajo. To nam je predstavljalo 

glavni izziv že pri sami zamisli o temi magistrske naloge. S tem smo želeli odpraviti anomalijo 

klasičnega računovodstva in oblikovati model, s pomočjo katerega bi v denarni merski enoti 

lahko prikazali vrednost zaposlenih v podjetju. Sistematično smo pregledali in analizirali 

poznane modele ter se pri tem omejili na tiste, ki temeljijo na možnosti prikaza vrednosti 

zaposlenih v denarni merski enoti. To so metode, ki temeljijo na stroškovnem vrednotenju, in 

metode, ki temeljijo na denarnem vrednotenju. Osnovna izhodišča za oblikovanje izvirnega 

modela so bila, da v njem prikažemo nabavno vrednost zaposlenih, vrednost naložb vanje, 

popravke teh vrednosti ter vrednosti oslabitev.  

Po temeljiti analizi teh modelov smo se odločili za uporabo nekaterih izhodišč dveh modelov. 

Prvi je model naložb v podjetju R. G. Barry Corporation, ki temelji na stroškovnem vrednotenju 

zaposlenih, in sicer na modelu kapitalizacije zgodovinskih stroškov (angl. Capitalisation of 

Historical Costs). Drugi je dinamični model vrednotenja zaposlenih (angl. Dynamic Model of 

Employees Evaluation), ki temelji na denarnem vrednotenju človeških zmožnosti zaposlenih, 

te pa obravnava kot najpomembnejšo prvino poslovnega procesa. Pri obeh modelih smo 

ugotovili nekaj prednosti in slabosti.  

Pri modelu R. G. Barry Corporation smo kot pozitivno lastnost opredelili analitično oblikovane 

postavke za spremljanje in prikaz naložb ter vrednosti  zaposlenih. To smo po drugi strani takoj 

grajali, saj ima model preveliko število analitičnih postavk za spremljanje naložb v zaposlene, 

kar lahko pomeni nenatančnost izkazanih vrednosti zaradi vprašljive konsistentnosti in 

natančnosti spremljanja in vodenja teh naložb. Ugotovili smo tudi, da ne omogoča prikaza 

nabavne vrednosti zaposlenih in s tem povezane amortizacije. Enako ne omogoča prikaza 

amortizacije naložb v zaposlene in oslabitve vrednosti ter sinergijskih učinkov delovnih skupin 

zaposlenih kot celote. 

Dinamični model omogoča spremljanje in vrednotenje nabavne vrednosti zaposlenih, kar je ena 

izmed pozitivnih lastnosti. Poleg tega upošteva zaposlene kot celoto in s tem omogoča izračun 

ter prikaz sinergijskih učinkov delovnih skupin. Ločeno obračunava tudi amortizacijo nabavne 

vrednosti zaposlenih in naložb vanje. Obračun sicer relativno poenostavlja, tako se izpostavlja 
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vprašanje dobe koristnosti zaposlenih. Na to lahko vpliva več zunanjih in notranjih dejavnikov. 

Pomanjkljivost smo zaznali tudi v spremljanju naložb v zaposlene le v eni postavki, poleg tega 

pa model ne omogoča prikaza oslabitve vrednosti zaposlenih.  

V nadaljevanju smo prešli na izpolnitev glavnega namena magistrske naloge. Ključni cilj 

raziskave je bil oblikovanje in zasnova izvirnega modela informacijskega sistema 

računovodstva človeških zmožnosti. Pri tem smo želeli oblikovati model za spremljanje, 

merjenje in vrednotenje sredstev znanja, ki bo prilagojen slovenskim računovodskim 

standardom (SRS) in kontnemu okvirju za gospodarske družbe in zadruge. Samo zasnovo 

modela smo izvajali postopno, s tem da smo najprej analizirali trenutno izkazovanje podatkov 

o poslovnih dogodkih. Nato smo na podlagi izbranih ciljev želenega prikaza opredelili merljive 

vrednosti o nabavni vrednosti zaposlenega in vrednosti naložb vanj. Za obe navedeni kategoriji 

smo izračunali popravek vrednosti zaposlenega ter temu dodali še morebitne oslabitve vrednosti 

zaposlenega in iz vsega tega izračunali vrednost posameznega zaposlenega. To vrednost smo 

na koncu še korigirali z izračunom koeficienta uspešnosti delovnih skupin na osnovi 

sinergijskih učinkov zaposlenih kot celote in izračunali skupno končno vrednost za 

posameznega zaposlenega. Temeljne kategorije v modelu so nabavna vrednost, vrednost 

naložb, popravek vrednosti in oslabitev vrednosti zaposlenega. Vsako od navedenih kategorij 

smo najprej umestili v enotni kontni okvir za gospodarske družbe (Uradni list RS, št. 78/2012), 

jim dodelili ustrezen razred, skupino kontov, sintetični konto in analitični konto. Nekatere 

sintetične in analitične konte smo morali izvirno oblikovati, saj jih v kontnem okvirju (še) ni.  

Za sodelovanje v raziskavi smo predhodno izbrali podjetje, ki se tudi sicer profesionalno 

ukvarja z razvojem in uvedbami informacijskih rešitev za poslovanje podjetij. Na osnovi 

razgovora in predstavitve teme ter namena magistrske naloge so nam zagotovili vso potrebno 

pomoč in podatke. Zahtevana je bila le anonimnost zaposlenih z neobjavo osebnih podatkov ter 

podatkov o višini plač. Te smo za namen raziskave oblikovali sami, in sicer s pomočjo podatkov 

o vrednostnem razponu plač in podatkih iz javnih evidenc. V podjetju smo tudi pregledali in 

analizirali zajemanje podatkov ter uporabo informacijskega sistema, ki ga trenutno uporabljajo. 

Podrobno nam je bil predstavljen sistem Microsoft Dynamics Navision, ki v svetu zaradi svoje 

razširjenosti predstavlja pravi standard med poslovnimi aplikacijami. Ugotovljeno je bilo, da v 

podjetju s pomočjo tega sistema trenutno že izvajajo delno spremljanje vrednosti naložb v 

zaposlene. Pri tem gre sicer le za spremljanje naložb v razvoj zaposlenih, ki pa niso analitično 

vodene po posameznem zaposlenem. Predvsem gre za naložbe v povečanje zmogljivosti 

zaposlenih, kot so pridobivanje posebnih tehničnih znanj, stroške tečajev in seminarjev.  

V pilotskem projektu smo opravili poskusno implementacijo modela v izbrano podjetje. Najprej 

smo opredelili vrednosti temeljnih kategorij: nabavne vrednosti, vrednosti naložb, popravka 

vrednosti ter oslabitev vrednosti. Na osnovi empirično ugotovljenih vrednosti na podlagi 

posameznikovih let izobraževanja na vseh ravneh smo izračunali skupno nabavno vrednost 

vseh zaposlenih v podjetju. V naslednjem koraku smo izračunali vrednosti naložb v zaposlitev 
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zaposlenega. Za potrebe pilotskega projekta smo jih obračunali v vrednosti 1 odstotka mesečne 

plače zaposlenega, ob dejanski uvedbi modela v podjetje pa bi jih pridobili iz informacijskega 

sistema, kjer bi jih predhodno zavedli v dejanski višini. S seštevkom obeh postavk smo 

izračunali skupno nabavno vrednost po posameznem zaposlenem. Nadalje smo izračunali 

vrednosti naložb v posameznega zaposlenega. Za potrebe pilotskega projekta smo jih 

obračunali v vrednosti 3 odstotkov mesečne plače zaposlenega za vsa leta zaposlitve v podjetju, 

ob dejanski uvedbi modela v podjetje pa bi jih pridobili iz informacijskega sistema, kjer bi jih 

predhodno zavedli v dejanski višini. Nato smo opravili izračun dobe koristnosti in izračunali 

letno amortizacijsko stopnjo, kjer smo upoštevali delovno dobo, ki je posameznemu 

zaposlenemu še preostala do upokojitve. Pri tem smo ugotovili, da s tem zanemarjamo 

spremembe dobe koristnosti in posledično povezane amortizacijske stopnje zaposlenega, kar je 

lahko tema prihodnjih raziskav. Na osnovi izračunane amortizacijske stopnje smo za 

posameznega zaposlenega obračunali popravek nabavne vrednosti in popravka vrednosti 

naložb vanj. Temeljne kategorije oslabitve vrednosti zaposlenega ne obravnava noben od 

referenčnih modelov, na osnovi katerih smo oblikovali lasten model. Že poznavanje splošnega 

trenda k podaljševanju delovne dobe in s tem večje verjetnosti starostnih in zdravstvenih težav 

nam potrjuje pravilnost te odločitve. Za potrebe pilotskega projekta smo kategorijo oslabitve 

vrednosti zaposlenega (ločeno za starostne in zdravstvene težave) obračunali na osnovi 

mesečne plače in že izračunane letne amortizacijske stopnje. Ob dejanski uvedbi modela v 

podjetje bi te podatke pridobili iz informacijskega sistema, njihovo višino pa bi ugotavljali na 

podlagi zgodovinskih podatkov. Ti podatki bi se lahko vodili in pripravljali tudi za celotno 

gospodarstvo, kot npr. za potrebe zdravstvenih, pokojninskih in življenjskih zavarovanj. Zatem 

smo opravili izračun koeficienta uspešnosti dela zaposlenih, ki temelji na upoštevanju 

sinergijskih učinkov delovnih skupin zaposlenih v podjetju. Ob tem smo ugotavljali, da so 

zaposleni edina prvina poslovnega procesa, ki ustvarja dodano vrednost in tako koeficient 

izračunali kot ponderirano razmerje med ustvarjeno dodano vrednostjo v podjetju in celotnem 

narodnem gospodarstvu v zadnjih treh letih. Z upoštevanjem njegove vrednosti smo na koncu 

izračunali še skupno vrednost posameznega zaposlenega. Ugotovili smo, da bi skupna vrednost 

vseh zaposlenih bistveno vplivala na računovodske izkaze podjetja. V primeru vključitve teh 

sredstev v bilanco stanja bi se vrednost stalnih sredstev podjetja povečala za skoraj 60 

odstotkov, kapital podjetja pa za več kot 116 odstotkov.  

Tekom pilotskega projekta implementacije modela se nam je porodilo tudi nekaj predlogov in 

priporočil za nadaljnje delo. V modelu bi tako morda kazalo združiti postavki naložb v razpis 

in pridobitev zaposlenega. Menimo, da bi bilo zaradi prepletenosti verjetno težko konsistentno 

in natančno ločeno voditi te stroške. Njihovo analitično vodenje tudi v ničemer ne vpliva na 

izračunano nabavno vrednost zaposlenega. Kot smo že navedli, se tudi v našem modelu 

postavlja vprašanje dobe koristnosti zaposlenih. Na tem področju ni nobenih poznanih raziskav 

in izsledkov, zato z gotovostjo opredeliti dobo koristnosti zaposlenih ni enostavna naloga. 

Eventualni nadaljnji razvoj modela bi tako moral zajeti tudi podrobnejšo raziskavo v tej smeri. 

V modelu bi bilo treba za vsakega zaposlenega v vsakem podjetju ali organizaciji in v vsaki 
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temeljni kategoriji in postavki oblikovati še dodatne analitične konte, kjer bi zbirali podatke 

samo za posameznega zaposlenega.   

Raziskava je bila omejena na pilotski projekt, torej na proučevanje dejavnosti le enega podjetja 

in bo zato njene ugotovitve težko posplošiti. Mogoče je namreč, da bi bil omenjeni pristop 

široko uporaben le ob ustreznih prilagoditvah. Podjetja namreč delujejo v različnih 

gospodarskih dejavnostih, so različno velika in se razlikujejo tudi po drugih kategorijah. V 

danem trenutku tudi ni bilo znanih delujočih pristopov k računovodstvu človeških zmožnosti. 

To dejstvo nam je onemogočalo kakršno koli primerjavo z nečim znanim. 

S prebiranjem predvsem sodobnejše strokovne literature, ki jo je žal tudi v tujini malo, si lahko 

obogatimo vedenje o računovodstvu človeških zmožnosti, ki ga bomo mogoče že v bližnji 

prihodnosti lahko uporabljali pri vsakdanjem delu. Na osnovi izvedene raziskave smo pridobili 

tudi nekaj izkušenj in povratnih informacij o poskusni uvedbi modela v podjetje. Te so iztočnica 

za nadaljnja razmišljanja in prihodnje delo na tem področju, saj je treba izvirni model 

vrednotenja zaposlenih še dodatno praktično preveriti. Eden izmed splošnih predlogov je tudi 

ta, da moramo upoštevati spremljanje, analiziranje, korigiranje in stalno učenje na področju 

vrednotenja človeških zmožnosti. Čim bolj popolno znanje o vrednotenju človeških zmožnosti 

individuuma je lahko odlično izhodišče za razumevanje nujnosti uvedbe računovodstva 

človeških zmožnosti zaposlenih v podjetja. Le z dobrim poznavanjem te vrednosti pa lahko 

dosegamo optimalnejši »right sizing« zaposlenih oziroma, kot je bilo že rečeno, pravo število 

pravih ljudi, pravilno ovrednotenih in pravilno plačanih na prava delovna mesta.  

Za eksplicitno mednarodno primerljivost ugotovljenih in izračunanih vrednosti človeških 

zmožnosti bi bilo treba standardizirati model vrednotenja kot mednarodno veljavno 

metodologijo za uporabo v računovodstvu, zagotoviti zbiranje pomembnih in primerljivih 

podatkov, uskladiti terminologijo, doreči prostovoljnost ali zakonsko obveznost uvedbe ter ne 

nazadnje ugotoviti prevlado koristi nad stroški uvedbe računovodstva človeških zmožnosti v 

podjetja. Bistvenega pomena je tudi razvoj učinkovitih informacijskih sistemov, ki morajo 

omogočati hiter in zanesljiv pretok podatkov in informacij uporabnikom na vseh ravneh v 

podjetju. 

Zaenkrat ni še nobene zakonske podlage in obveznosti vključevanja informacij o vrednostih 

človeških zmožnosti v računovodske izkaze podjetja. Kljub temu podjetja v računovodska 

poročila že vključujejo vse koristne informacije o najpomembnejših sredstvih tretjega tisočletja. 

V vrednotenju in predstavljanju vrednosti svojih zaposlenih vsem zainteresiranim udeležencem 

in širši družbeni skupnosti vidijo določene ugodnosti. Sodobni managerji se pri tem zavedajo, 

da človeške zmožnosti oblikujejo temeljno konkurenčno prednost podjetij tretjega tisočletja, 

katerih prihodnost je nesnovna.  
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