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III 

POVZETEK 

Magistrska naloga opisuje različne metode za presojanje vrednosti intelektualnega kapitala in 

presoja njihovo uporabnost. Vrednotenje IK je pomembno, ker je ta v zadnjih letih postal 

eden izmed pomembnejših pokazateljev konkurenčne prednosti podjetij. Pogosteje kot 

podjetja merijo vrednost svojega IK in ga primerjajo z drugimi podjetji, lažje ga obvladujejo 

in razvijajo. Kriterije za presojo uporabnosti različnih metod smo vzpostavili s pomočjo AHP 

metode in ocene ekspertne skupine. V nadaljevanju smo izbrane metode za presojanje IK 

preverili še na primeru slovenskih podjetij v petletnem obdobju. Izračunano višino IK smo 

nato primerjali med leti in med podjetji. Tako smo ugotovili, katero izmed izbranih podjetij se 

ponaša z višjim IK in kako se je ta med leti spreminjal. Preverili smo tudi povezavo med 

višino IK in dobičkonosnostjo podjetij. Dobičkonosnost podjetja smo izmerili s kazalniki 

donosnosti ROA, ROE ter kazalnikom uspešnosti EBITDA.  

Ključne besede: intelektualni kapital, metode vrednotenja intelektualnega kapitala, človeški 

kapital, upravljanje človeških virov. 

 

SUMMARY 

Master thesis describes the various methods for assessing the value of intellectual capital and 

evaluates their usefulness. Measuring the IC seems very important, due to the fact that in 

recent years it became one of the most important pointers of competitive advantages of 

companies. More often than companies measure the value of their IC and compare it among 

other companies, the easier it is to manage and develop it. We established the criteria for 

evaluating the usefulness of various methods with the help of AHP method and with the 

assessment of expert groups. Below we checked the chosen methods for assessment of IC on 

case of Slovenian companies within five-year period. We compared the calculated height of 

IC throughout years and between selected companies. In this way we have found out which of 

them has a higher IC and how it was changed during the years. Height of IC is closely 

connected with investments in human resources. We also checked the connection between the 

value of IC and profitability of companies. The profitability of the company was measured by 

indicators of profitability ROA, ROE and indicator of successfulness EBITDA.  

Keywords: intellectual capital, measuring methods of intellectual capital, human capital, 

human resource management. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

 

Intelektualni kapital je kot pojem poznan večini slovenske javnosti, vendar predvsem 

teoretično, v praksi pa se je do nedavnega uporabljal in vrednotil še relativno redko (Černetič, 

Vavtar in Černetič 2006). V primerjavi s stanjem izpred nekaj let ugotavljamo, da se stvari 

postopoma premikajo v pozitivno smer (Ložar 2008). Številna podjetja se sedaj ukvarjajo z 

razvojem intelektualnega kapitala, saj prepoznavajo, kakšno prednost jim intelektualni kapital 

lahko prinaša. Dojemati so ga začela kot možen vir konkurenčne prednosti in način za 

ocenjevanje celotne vrednosti podjetja.  

Sposobnosti oz. kompetence zaposlenih, kot sestavina človeškega kapitala, postajajo 

pomemben ekonomski vir v zaostrenih gospodarskih pogojih. Ta, tako imenovani neotipljivi 

kapital, lahko v določeni meri napoveduje prihodnost podjetja in je zato ključen dejavnik 

razvoja podjetij, medtem ko otipljivi kapital, priča izključno o preteklem delovanju podjetja. 

V kolikšni meri je intelektualni kapital v podjetju dejansko izkoriščen, je odvisno od načina 

upravljanja s človeškimi viri oziroma ravnanja z ljudmi pri delu (human resource 

management). Našteta dejstva so povod, da dobršen del investicij v razvitem svetu že tvorijo 

investicije v razvoj sposobnosti zaposlenih oziroma investicije v človeške vire (Bec 2014). 

Delodajalci morajo vlagati v kompetence zaposlenih, če želijo na trgu uspešno tekmovati s 

svojimi konkurenti. V primeru, da se v to področje premalo vlaga, začnejo znanje in 

sposobnosti zaposlenih postopoma nazadovati, kar negativno vpliva tudi na motivacijo 

zaposlenih. Takrat se prične stopnja njihove produktivnosti zmanjševati, posledično pa se 

zmanjšuje tudi dobičkonosnost podjetja (Tee Suan Chin, Anantharaman in Yoon Kin Tong 

2011). O višini dobičkonosnosti pričajo kazalniki donosnosti in uspešnosti poslovanja 

podjetja. To so ROA (kazalnik donosnosti sredstev), ROE (kazalnik donosnosti kapitala) in 

EBITDA (kazalnik uspešnosti). 

Kolikšna je pravzaprav povezava med višino intelektualnega kapitala v izbranem podjetju in 

dobičkonosnostjo istega podjetja, ugotovimo s primerjavo vrednosti IK s kazalniki 

donosnosti. To je tudi način, da intelektualni kapital povežemo s finančnimi podatki podjetja. 

Stopnja korelacije je za podjetja pomemben podatek, saj jih seznani s potrebnimi prihodnjimi 

ukrepi glede količine in načina vlaganja v njihove človeške vire oziroma posledično v 

intelektualni kapital. V primeru visoke korelacije si z vlaganji v IK povišujejo tudi donosnost 

in splošno uspešnost podjetja.  

Vlaganje v človeške vire je torej izrednega pomena. Vendar pa management intelektualnega 

kapitala zahteva, da tega na nek način tudi izmerimo. Način merjenja lahko podjetja v veliki 

meri prilagodijo svojemu načinu poslovanja. V preteklosti so le redka podjetja dosledno 
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sledila vrednostim svojega intelektualnega kapitala, še redkejša pa so bila podjetja, ki so to 

kategorijo umestila celo v letna poslovna poročila (Roos idr. 1997). Iz tega izhaja, da je 

pomembno seznaniti podjetja, ne samo z vrednostjo intelektualnega kapitala, temveč tudi z 

dostopnimi načini njegovega merjenja v njihovem delovnem okolju. Za merjenje 

intelektualnega kapitala se uporabljajo različne metode, kakšne so njihove prednosti in kakšne 

slabosti pa še ni popolnoma raziskano. Temu se bomo posvetili v tej magistrski nalogi. Bolj, 

ko se posamezna podjetja primerjajo z drugimi podjetji iste ali sorodne panoge, hitreje 

spoznajo svoje šibkosti in prednosti. Prav zato je vrednotenje intelektualnega kapitala 

pomembno, še bolj pa primerjanje tega skozi daljše časovno obdobje. To nam omogoča, da 

ugotavljamo ustreznost vseh naporov vodstva podjetja v razvoj njihovega intelektualnega 

kapitala in skladnost donosnosti investicij v razvoj IK s pričakovanji podjetja. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

 

Primarni namen magistrske naloge je opisati različne metode merjenja intelektualnega 

kapitala, ki se navajajo v domači in tuji literaturi, ugotoviti njihove prednosti in slabosti ter na 

podlagi spoznanj predlagati priporočila za prakso.  

 

Cilji magistrske naloge so naslednji: 

 opredeliti in proučiti domačo in tujo literaturo z obravnavanega področja; 

 prepoznati in analizirati metode merjenja intelektualnega kapitala, ki se navajajo v 

literaturi; 

 opredeliti kriterije, po katerih lahko presojamo primernost posameznih metod merjenja 

intelektualnega kapitala; 

 oceniti primernost različnih metod merjenja intelektualnega kapitala z uporabo AHP 

metode; 

 preizkusiti različne metode merjenja intelektualnega kapitala na primeru izbranih 

slovenskih podjetij in ugotoviti, katera izmed njih je najbolj primerna za uporabo v 

poslovni praksi glede na predhodno prepoznane kriterije presoje; 

 na podlagi spoznanj oblikovati predloge za prakso. 

1.3 Predstavitev hipotez raziskave 

 

Skladno z namenom in cilji magistrske naloge so oblikovane naslednje hipoteze: 

H1: Med različnimi metodami merjenja intelektualnega kapitala je najbolj uporabna VAIC 

metoda.  
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H2: Vrednost intelektualnega kapitala se lahko razlikuje glede na izbrano metodo merjenja.  

H3: Obstaja korelacija med vrednostjo intelektualnega kapitala in donosnostjo, merjeno s 

kazalniki ROE, ROA in EBITDA. 

1.4 Raziskovalne metode  

 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo pri opisovanju in primerjavi metod za presojo 

vrednosti intelektualnega kapitala uporabili deskriptivni pristop (deskripcijo oz. opisovanje) 

in metodo kompilacije (povzemanje virov, stališč). Na podlagi spoznanj iz teoretičnega dela 

naloge smo opredelili različne metode merjenja IK in kriterije za presojo njihove uporabnosti. 

Slednji so predstavljali kriterije ocenjevanja po AHP metodi. Za presojo po AHP metodi smo 

oblikovali ekspertno skupino 5 oseb, ki se strokovno ali raziskovalno poglobljeno ukvarjajo s 

področjem intelektualnega kapitala. Na podlagi ocen uporabnosti smo izbrali tri najbolje 

ocenjene metode in z njimi opravili presojo vrednosti IK v štirih izbranih slovenskih 

podjetjih. Namenski vzorec podjetij smo izbrali na podlagi kriterija, da je bilo podjetje v 

obdobju med leti 2005 in 2014 dobitnik vsaj dveh nagrad s področja upravljanja človeških 

virov (Human resource management – HRM). Izbrana podjetja so Krka d. d. (nagrada Portal, 

priznanje za najbolj uglednega delodajalca 2013), Gorenje d. d. (srebrna plaketa Slovenske 

kadrovske zveze 2013, TOP 10 za investiranje v znanje in usposabljanje zaposlenih 2009), 

Mercator d. d. (najboljši HRM projekt 2007, European business award 2011, Kadrovski 

manager 2009) in Petrol d. d. (priznanje RS za poslovno odličnost 2005, nagrada PRIMUS 

2013). Za ta podjetja smo izvedli presojo vrednosti IK za obdobje zadnjih petih let, od leta 

2009 do leta 2013. Izračunane vrednosti intelektualnega kapitala smo nato primerjali z 

vrednostmi ROA, ROE in EBITDA v istem časovnem obdobju (kazalniki donosnosti in 

uspešnosti poslovanja podjetij). 

1.5 Omejitve in predpostavke raziskave 

 

V okviru magistrske naloge smo se srečali tako z vsebinskimi kot z metodološkimi 

omejitvami:  

 

 Vsebinsko omejitev predstavlja obravnava tistih metod za presojanje IK, ki so prepoznane 

v širši strokovni literaturi.  

 Metodološko omejitev predstavlja vzorec podjetij za raziskavo, ki je omejen na podjetja, 

ki so bila v obdobju med leti 2005 in 2014 dobitniki vsaj dveh nagrad s področja 

upravljanja človeških virov. Drugo metodološko omejitev predstavlja ocenjevanje 

najboljše metode za presojanje IK na podlagi ocen ožje ekspertne skupine.  
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2 OPREDELITEV INTELEKTUALNEGA KAPITALA 

 

Za razumevanje pojma intelektualni kapital je potrebno poznati njegove karakteristike in 

vzročne razlage, ki odgovarjajo na vprašanje, zakaj ga sploh imenujemo kapital. Brez te 

osnove je vrednotenje intelektualnega kapitala praktično nemogoče in neuporabno, zato v 

nadaljevanju sledi nekaj najbolj pogostih opredelitev. Vrednotenje intelektualnega kapitala je 

prav tako brez pomena, če ne znamo rezultatov merjenja čim bolje uporabiti v praksi, zato je 

v tem poglavju dobro razložen pomen IK in njegova vloga v podjetjih in celotni družbi. Ker je 

intelektualni kapital sestavljen iz več sestavin, je potrebno definirati tudi vsakega posebej, saj 

je vsak izmed njih del celote. Poudarek v magistrski nalogi je na t.i. človeškem kapitalu, in 

sicer zaradi dveh razlogov. Prvi je moje lastno zanimanje za človeški kapital in za človeške 

vire, ki so prvina delovanja vsake organizacije. Drugi razlog pa je primerljivost podatkov, 

vezanih na intelektualni kapital. Človeški kapital je kategorija intelektualnega kapitala, ki je 

najbolj podatkovno primerljiva ter ključni del intelektualnega kapitala v povezavi z 

upravljanjem človeških virov (Human resource management). Vse druge oblike 

intelektualnega kapitala brez njega sploh ne morejo obstajati. Vzorec podjetij, ki so predmet 

raziskave v magistrski nalogi, smo namreč pridobili na podlagi števila prejetih nagrad s 

področja upravljanja človeških virov, zato nekaj besed v enem izmed podpoglavij pripada tudi 

tem nagradam; komu se podeljujejo, kdo jih podeljuje ter kakšen je pomen nagrad za podjetja.  

2.1 Definicije intelektualnega kapitala 

 

Obstaja mnogo opredelitev za intelektualni kapital, ki pripadajo različnim avtorjem (npr. 

Thomas Stewart, Goran Roos, Annie Brooking, Leif Edvinsson), vendar se vse srečujejo v 

stični točki, da gre za imetje podjetij, v katerega je vredno vlagati, ga tudi ustrezno nadzirati 

in primerno nadgrajevati. Že ob hitrem preletu besedne zveze intelektualni kapital je jasno, da 

je govora o imetju, ki se navezuje na intelektualne lastnosti, torej znanja, usposobljenosti in 

kompetence. V magistrski nalogi se osredotočamo na človeške vire v podjetjih. V tem 

primeru intelektualni kapital predstavlja predvsem človeški kapital v podjetju. To so vsi 

zaposleni, tako nadrejeni kot tudi podrejeni, ki s svojim delom na različne načine prispevajo k 

naraščanju vrednosti podjetja. 

Pojem intelektualni kapital zajema celoten sistem in splet intelektualnih sposobnosti, torej 

umskih in učnih pridobitev, posameznikov v podjetju. Te pridobitve zaposleni aplicirajo pri 

svojem delu, ustvarjanju zamisli, sodelovanju in poslovanju ter ustvarjajo korist in vrednost 

zase in za svoje podjetje. Lahko gre za kompleksen sistem vseh preteklih intelektualnih 

pridobitev, ki povečujejo sedanjo vrednost podjetja, ali pa povečujejo vrednost posameznika 

ali podjetja v prihodnosti (Mihalič 2009). 
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Stewart, ki ga nekateri smatrajo za začetnika razvoja pojma  intelektualni kapital, je le-tega 

opredelil na popolnoma svojstven način. Intelektualni kapital pojmuje kot intelektualni 

material, pod tem pojmom pa zajema skupek znanj, informacij in podatkov, intelektualne 

lastnine in izkušenj, ki jih zajema podjetje. Vse našteto skupaj ustvarja popolnoma novo 

vrednost (Stewart 1997, po Bontis 2000). Roos, Pike in Fernstrom pa so intelektualni kapital 

opredelili kot nefinančni oziroma nemonetarni in nefizični vir, ki je v celoti ali delno 

nadzorovan s strani organizacije ali podjetja. Njegova vloga je prispevek k poviševanju 

ekonomske vrednosti organizacije. Glede na ekonomsko obnašanje so ga razdelili v tri 

skupine: relacijski, organizacijski in človeški kapital (Roos, Pike in Fernstrom 2005). 

Relacijski kapital se nanaša na povezave in odnose organizacije z zunanjim okoljem ter 

predstavlja vrednost odnosa organizacije s strankami, partnerji in z zaposlenimi. 

Organizacijski kapital je neke vrste naložba v sisteme, orodja in v strategijo, ki odloča o 

procesu tokov znanja. Odvisen je od produktivnosti organizacije, strukturnega kapitala in od 

zmožnosti za razvoj. Človeški kapital pa je sestavljen iz kapitala znanja, kompetenc in 

intelektualnih sposobnosti vseh članov organizacije za hitro sprejemanje odločitev in 

spopadanje s problemi. 

Intelektualni kapital je kombinacija kognitivnega znanja z intuitivnim znanjem ter izkušnjami. 

Pomen znanja, ki se nanaša na vse zunanje stranke, odjemalce, ki so pomembni za 

organizacijo, se poudarja kot posebej pomemben del znanja za prav vse vidike organizacije, ki 

ga je potrebno ohranjati (Adelman 2010). Pojem intelektualnega kapitala je z vidika človeških 

virov zelo težko preveden v finančne pojme. To je razlog, da podjetja nanj gledajo kot na 

nefinančni vir. Poleg sposobnosti in znanja zajema intelektualni kapital tudi vpogled v 

informacije glede zgodovine podjetja, kar zadeva informacije o strankah, kupcih, prodajalcih, 

odjemalcih in procesih. Gre za širok pojem, ki ne zajema samo znanja podjetja, ampak znanje 

celotne industrije. 

Temelj definiranja področja intelektualnega kapitala predstavlja klasična teorija, ki se deli na 

dve smeri, in sicer pozitivno in negativno definicijo intelektualnega kapitala (Ross idr. 2000). 

Po pozitivni definiciji je intelektualni kapital podjetja opredeljen kot vsota znanja vseh 

zaposlenih in praktične uporabe vsega tega znanja (zaščitni znaki, blagovne znamke, procesi). 

Negativna definicija pa pravi, da je intelektualni kapital vse v podjetju, kar ima v moči 

ustvarjati novo vrednost in je hkrati neotipljivo. Omenjena neotipljivost ne pomeni, da gre za 

skrito vrednost, ampak pomeni, da je lahko rezultirana vrednost podjetja iz naslova 

neopredmetenih vrednosti ponovno v obliki neopredmetene. Enako lahko tudi intelektualni 

kapital ustvari novega v isti obliki. Nekatere definicije pa se poglabljajo v bolj podrobne in 

specifične lastnosti, kot je na primer ta, ki pravi, da intelektualni kapital podjetja izhaja iz 

sposobnosti zaposlenih, da ustvarjajo vrednosti za trg, pri čemer se izdatki za plače ne štejejo 

kot del stroškov v poslovanju (Ross idr. 2000). Naloga intelektualnega kapitala je poleg 

obrazložitve neopredmetene vrednosti podjetja tudi vizualizirati in meriti to vrednost, z 

namenom ustvariti čisto novo vrednost. Tako je intelektualni kapital lahko opredeljen kot 
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premoženje v ljudeh, v njihovih medsebojnih povezavah in v organiziranosti, kjer vse skupaj 

ustvarja novo vrednost. Na takšni osnovi gre za sistem človeškega, procesnega in relacijskega 

kapitala, kamor se vedno pogosteje dodaja še ena oblika kapitala in sicer inovacijski kapital. 

Družba znanja, je družba, katere ključni kapital je prav intelektualni kapital. Odlikuje jo 

visoka kvaliteta človeškega kapitala. Govora je o dobi intelektualnega kapitalizma, kjer 

znanje nima več toge tradicionalne oblike, ampak se je prelevilo v bolj prilagodljivo in 

dinamično obliko, kjer se stalno dodatno nadgrajuje, razvija, trži in kjer se hkrati zagotavlja 

delovno okolje, ki je za rast znanja najbolj spodbudno. Ključna sestavina intelektualnega 

kapitala je človeški kapital, saj je konec koncev edini vir ustvarjanja dodane vrednosti v 

podjetju. Intelektualni kapital ali t. i. novo bogastvo (Stewart 1997) je povzročil pravo 

gospodarsko revolucijo, saj smo z njegovo množično obravnavo prešli v družbo znanja, na 

znanju temelječo družbo, kjer ključni kapital in bogastvo predstavlja znanje ljudi. Vendar je 

znanje malce težje ujeti v kapitalsko sfero, saj se precej razlikuje od otipljivih proizvodnih 

virov kot je finančni kapital. Na podlagi vseh navedenih dejstev je ustvarjena splošno 

univerzalna definicija intelektualnega kapitala v najširšem pomenu. Ta pravi, da je 

korporativni intelektualni kapital kompleksen sistem intelektualnih pridobitev. Te pridobitve 

posamezniki ali celotno podjetje aplicirajo pri svojem delovanju z namenom ustvarjanja 

vrednosti, dobička in splošne koristi (Mihalič 2009). 

Za lažje razumevanje obsežnega pojma intelektualnega kapitala in lažje umeščanje v kontekst 

managementa je potrebno najprej dobro razumeti pojem temeljnega znanja. Vsi nekaj znamo, 

ampak v kakšni obliki mora biti pravzaprav to znanje, da služi podjetju in mu nudi čim večjo 

korist? Znanje je stalno spreminjajoča se mešanica izkušenj posameznikov, njihovih vrednot, 

informacij in razumevanja. Izvira iz naših misli in se tam tudi stalno razvija. Je del naše 

nepredvidljivosti in celovitosti, ki se v podjetjih udejanji v obliki postopkov, procesov, 

vrednot in zapisov. Ko se začne udejanjati v obliki zapisov, dokumentov in proizvodov, že 

začnemo govoriti o širšem pomenu znanja oziroma o znanju celotne organizacije. Takšno 

znanje ima bolj oprijemljive oblike, kot so patenti, licence in blagovne znamke. Vsebinsko 

znanje organizacije tako ustreza kar celotnemu izrazu intelektualnega kapitala, ki pomeni 

vsoto vsega in vseh v organizaciji, ki ustvarjajo konkurenčnost svojega podjetja v smeri 

združevanja in uporabe svojega znanja (Možina in Kovač 2006). Sposobnost uporabe znanja 

se imenuje kompetenca. Kompetence so tisto pomembno vodilo, ki omogoča, da zaposleni, 

kot nosilci znanja, čim bolj uspešno, učinkovito ter v skladu s standardi podjetja izpolnjujejo 

vse svoje naloge.  

Kompetence nadalje opredeljujemo kot pomembno lastnost posameznika, ki ga na določenem 

področju razlikuje po uspešnosti od drugih sodelavcev. Temeljijo na izkušnjah, vrednotah in 

dispozicijah, ki so razvite skozi vključevanje v delovne in izobraževalne procese. Kompetenca 

je nekaj, kar nas dela drugačne, zaželene, uspešne, učinkovite in nam omogoča obvladovanje 

problemov v določenih situacijah. Ljudje s svojimi kompetencami, znanjem, sposobnostmi in 
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prilagodljivostjo prinašajo podjetju dobiček. Zaradi tega se zaposleni ne dojemajo več kot 

samo strošek, ampak predvsem kot vir novih idej, ustvarjalnosti in kreativnosti ter kot nosilec 

intelektualnega kapitala. S svojim delom se razvijajo in nadgrajujejo, kljub temu pa vsak 

ostaja svojevrstna neponovljiva celota (Ivanuša Bezjak 2006). 

2.2 Pomen in vloga intelektualnega kapitala 

 

Intelektualni kapital podjetij ima močan strateški značaj. Gre namreč za imetje podjetij, ki 

poskrbi za uspešno delovanje tekočih delovnih in poslovnih procesov, čim višjo produktivnost 

in uresničevanje zadanih strateških ciljev. Človeška sposobnost ustvarjanja in uresničevanja 

idej je poleg učinkovitih tehnologij, ki so nam dane, in povezovanja raziskovalne sfere z 

industrijo ter s trajnostnim razvojem, najvrednejši kapital podjetja. Eno izmed znanih 

slovenskih podjetij se je dobro izrazilo o pomenu intelektualnega kapitala: »Ključ je v ljudeh! 

Z njim se odklepajo vrata do ustvarjalnih sposobnosti zaposlenih, zadovoljstva sodelavcev z 

delom in dobrih medsebojnih odnosov.« (Bahun in Rojc 2006, 16). 

Glavna sestavina intelektualnega kapitala je, kot že omenjeno, znanje. Imeti znanje v 

posameznikih in v organizaciji pomeni imeti konkurenčno prednost na trgu in biti korak ali 

celo nekaj korakov naprej pred drugimi podjetji. Sama potreba po znanju je oblikovana s 

strani ciljev, ki jih morajo v podjetju dosegati poslovni procesi. Količina znanja, ki jo 

posedujemo, pride do izraza pri različnih razvojnih in organizacijskih dejavnostih, pri trženju 

in pri poslovanju. Vendar samo imeti znanje ni dovolj, potrebno ga je znati pravilno povezati 

in uporabiti, da pride do uresničevanja njegovega namena.  

Organizacija se mora sama truditi v smeri pridobivanja, shranjevanja in vrednotenja 

dodatnega znanja. Tukaj se začne govoriti o učeči se organizaciji. Takšna organizacija daje 

poudarek znanju, medsebojnemu učenju, razvoju institucij in posameznikov ter posledično 

vodi v uspešen gospodarski razvoj. Svojo pomembno vlogo tukaj odigra tudi vlada, in sicer s 

svojim spodbujanjem inovacij v podjetjih, z javnimi in zasebnimi vlaganji v raziskave in 

razvoj ter z zmanjševanjem administrativnih ovir podjetij, s katerimi se še prepogosto 

soočajo. Konec koncev se začetek celotne učeče družbe začne na ravni posameznih podjetij. 

Za doseg dobre učeče se organizacije se morajo managerji zavedati treh pomembnih dejstev: 

učečo se organizacijo morajo najprej dobro opredeliti, potreben je dober management 

(sprotno reševanje problemov, učenje na izkušnjah, prenos znanja) in seveda merjenje s 

pomočjo poslovnih kazalnikov (Možina in Kovač 2006). Da bi bilo upravljanje znanja 

čimbolj uspešno, je potrebno znati povezati tri sestavine, in sicer tehnološko strukturo, ljudi in 

procese. Tehnološka struktura je tista, ki omogoča izmenjavo znanja med zaposlenimi, med 

ljudmi. Ljudje morajo biti sposobni medsebojnega povezovanja in sodelovanja ter 

izmenjevanja izkušenj, procesi pa služijo izmenjevanju znanja. Pri tovrstnem prenašanju in 
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izmenjevanju znanja je potrebno znati opustiti nadzor oziroma pravi čas presoditi, če je 

prejemnik znanja že pripravljen za samostojno nadaljevanje dela (Collison in Parcel 2002). 

Da podjetja lažje presodijo določena sredstva, ki jih posedujejo kot dejavnike, ki v sebi nosijo 

potencial temeljnih zmožnosti in podjetju prinašajo prednost v izjemno zaželeni 

konkurenčnosti, obstajajo nazorna sodila. Sredstva morajo imeti neko vrednost, ki podjetju 

pomaga maksimalno izkoriščati njegove prednosti ter hkrati premagovati slabosti in 

nevarnosti, ki prežijo nanj na trgu s konkurenti. Ta sredstva morajo biti tudi redka oziroma 

takšna, da obstaja majhna verjetnost, da jih posedujejo prav ti potencialni konkurenti. Imeti 

morajo tudi lastnost težke posnemljivosti, kar onemogoča uporabo drugega, podobnega 

substituta, s strani konkurentov (Barney 1997, 145, po Biloslavo 2006). 

Vodenje podjetja ne bo uspešno samo z dobrimi takšnimi ali drugačnimi zakladnicami znanja, 

temveč je potrebna tudi sposobnost ustreznega organiziranja zaposlenih in občutek 

pripadnosti podjetju, ki se dobro izrazi predvsem v kriznih razmerah. Tovrstne razmere 

ponavadi močno načnejo motiviranost kadra in dobro delovno klimo. Vsega tega pa ni možno 

rešiti brez angažiranja človeškega potenciala podjetja. Kako in v kolikšni meri angažirati 

človeške vire je naloga prve ravni managementa, naloga vodij skupin, služb in programov. 

Prav to je razlog, da so v programe managerskega usposabljanja vključili tudi znanja o 

razvijanju in nadgrajevanju človeških virov. Pod tovrstna znanja sodijo posebna, dopolnilna in 

poglobljena znanja o upravljanju, vodenju, organizaciji delovnih procesov, motiviranju 

zaposlenih in uravnavanju odnosov s sodelavci. Dober in uspešen manager mora znati dobro 

upravljati z intelektualnim kapitalom svojega podjetja. Pravzaprav naj bi skrb za razvoj 

človeških virov pomenila managementu podjetja, kar eno od temeljnih orodij za doseganje 

zastavljenih poslovnih ciljev in strategij podjetja (Bahun in Rojc 2006). Potrebe po 

raznovrstnih znanjih in po uspešnih izvajanjih poslovnih strategij pa se morajo zavedati tudi 

zaposleni, na kar v veliki meri vpliva klima oziroma vzdušje znotraj podjetja, oblikovana z 

vrednotami poslovodstva in vseh zaposlenih. Temelj uveljavljanja intelektualnega kapitala je 

ustvarjanje družbe znanja, torej ustvarjanje javnih zavodov in gospodarskih subjektov, ki 

delujejo na principu ustvarjanja znanja. Ta družba znanja povzroča tudi večje povpraševanje 

po znanju, kar pomeni, da bo na svoji vrednosti posledično pridobival prav intelektualni 

kapital. Podjetja ga bodo začela bolj ceniti in obravnavati kot temeljno vodilo k 

dolgotrajnemu uspešnemu delovanju. 

Znanje kot ključni del intelektualnega kapitala se ponaša z mnogimi posebnostmi. V 

nadaljevanju je naštetih nekaj pomembnejših (Svetlik in Pavlin 2004): 

 trg znanja deluje zaradi neekonomskega vedenja posameznikov podobno nepopolno kot 

trg delovne sile; 

 z uporabo znanja se to nikoli ne iztroši, ampak se ustvarja vedno novo znanje; 

 redkost in uporabnost sta pri znanju v obratnem sorazmerju; 
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 za znanje je zaželeno, da je javno dostopno skozi procese izobraževanja; 

 vodje v organizacijah in podjetjih ne morejo ukazati ustvarjanja znanja, lahko pa 

nadzorujejo dostop do njega. 

Sedaj, ko so organizacije seznanjene o pomenu in vrednosti njihovega znanja in 

intelektualnega kapitala, morajo znati z njim tudi pravilno upravljati. Upravljanje 

intelektualnega kapitala je zelo pomembno za rast dodane vrednosti in poslovno uspešnost 

podjetij. Namen tovrstnega upravljanja je v ustvarjanju, ohranjanju in krepitvi intelektualnega 

kapitala. Podjetje, ki želi to upravljanje narediti čimbolj smiselno in racionalno, mora 

upoštevati zaporedje faz tega procesa. Začne se z opredelitvijo ciljev znanja, ki je potrebno za 

nadaljnje ohranjanje konkurenčne prednosti. Nato mora poslovodstvo vzpostaviti sistem 

vrednotenja znanja oziroma merjenja njegove uspešnosti. Temu služijo različne metode, ki 

operirajo z ustrezno izbranimi kazalniki. Sledi faza ugotavljanja znanja (vpogled v 

informacije), pridobivanja in razvoja znanja, porazdelitev znanja znotraj poslovnih področij in 

vsekakor tudi zelo pomembna faza, imenovana faza ohranjanja znanja. Z odpuščanjem 

zaposlenih odhaja namreč z njimi tudi velika mera znanja.  

Veliko je govora o zaposlenih oziroma o kadru podjetja, vendar se okrog tega pomembnega 

dejstva v podjetjih vrti še ogromno odprtih vprašanj, s katerimi se ukvarja management 

podjetja. Potrebno je ugotoviti izobraževalne potrebe zaposlenih, zasnovati lastne prilagojene 

programe usposabljanja, sproti usklajevati razvoj osebne ustvarjalnosti zaposlenih s 

kadrovskimi potrebami in strategijo podjetja. S trenutkom, ko si management podjetja 

odgovori na vsa ta vprašanja, postavi temelje učeče se organizacije. V učeči se organizaciji je 

potrebno postati dovzeten za spremembe, se posloviti od zastarelih in neučinkovitih praks ter 

prenizke povezanosti zaposlenih z njihovim podjetjem. V takšni organizaciji je v ospredju 

ustvarjanje znanja, sodelovanje, interes za rast osebne vrednosti in iskanje povratnih 

informacij o tem, kaj se dela prav in kaj narobe. V izobraževanje, usposabljanje in razvoj 

zaposlenih je potrebno investirati. Seveda so naložbe v tovrstne zadeve predhodno 

opredeljene. Naložbe ponavadi niso nizke, zato podjetja najprej preverijo, v kolikšni meri so 

takšna izobraževanja izpolnila svoj namen, kar se imenuje evalvacija učinkovitosti. Ti 

rezultati vodstvo usmerijo pri nadaljnjih odločitvah glede izobraževanja in razvoja kadra ter 

potrebnih investicij v to področje (Bahun in Rojc 2006). 

Organizacije, katerih delovanje temelji na človeškem znanju, morajo biti v nenehnem procesu 

ustvarjanja novega znanja, ki pogosto vodi v spremembo celotnega delovanja same 

organizacije. Nova znanja prinaša vsaka nova zamisel oziroma ideja, inovacija, novo 

spoznanje in nov proizvod ali storitev. Ta nova znanja pa povzročajo spremembe, ki zahtevajo 

prožne, prilagodljive in odporne organizacije. V primeru, da ni temu tako, je potrebno izvesti 

ustrezen program premagovanja odpora proti spremembam, ki pa je lahko zapleten in počasen 

ter za organizacije celo usoden. S snovanjem novih znanj se najlažje ukvarjajo v majhnih, 

prožnih in podjetno usmerjenih organizacijah. Primerna količina znanja je vsekakor 
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pomembna, ni pa tudi edini pogoj za uspešno delovanje organizacije. Pogoj je pravilno 

oziroma učinkovito udejanjanje znanja v praksi, ki vodi v bolj konkurenčne proizvode in 

storitve. Znanje, ki je samo v glavi posameznika, ne uresničuje svojega temeljnega namena. 

Ko to znanje osvoji celotna skupina, pa se zasidra v jedro organizacije. Kakšne razsežnosti 

ima znanje znotraj organizacije, je lepo vidno iz naslednje sheme (Možina in Kovač 2006). 

 

                                                     NOSILEC ZNANJA 

 

 

                                                  NAČIN PRIDOBIVANJA 

 

 

 IZRAŽANJE ZNANJA 

 

Slika 1: Razsežnosti znanja 

Vir: Možina in Kovač 2006, 58. 

Ljudje smo neke vrste stroji s sposobnostjo izboljševanja svojih prednosti in pridobivanja 

novih znanj in prav zato smo glavni nosilec kapitala v podjetju. Dejstvo je, da mora vsak 

posameznik poznati svoje prednosti. Tako se lažje orientira, na kakšno delovno mesto sodi in 

kakšno delo je sposoben uspešno opravljati. Poznati pa je dobro tudi prednosti in način dela 

drugih, saj slednje vpliva na boljše medsebojno sodelovanje in prenašanje znanja. To je tudi 

odličen recept za vodenje. Najprej je treba odlično poznati samega sebe, šele nato lahko 

kvalitetno vodimo druge (Drucker 2001). Lastniki intelektualnega kapitala so torej ljudje 

oziroma vsi zaposleni v podjetju. Vsak ima pod okriljem svoje znanje, vsi skupaj pa 

ustvarjajo znanje podjetja. Dejavniki, ki v največji meri vplivajo na znanje in usposobljenost 

zaposlenih, so formalna izobrazba, delovna praksa, izkušnje, ki so pridobljene skozi delo, 

vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje, inovativna narava podjetja, v katerem smo 

zaposleni in model učečega se podjetja. Z naštetimi dejavniki ne samo pridobivamo znanje, 

ampak ga tudi uspešno shranjujemo v naših možganih in nadgrajujemo ter bogatimo z 

dopolnilnimi znanji, ki jih pridobivamo dan za dnem. 

Da ima intelektualni kapital za organizacije in podjetja strateški pomen, ni le zgolj 

brezpredmetno natolcevanje, temveč je to dejstvo tudi znanstveno dokazano. Leta 2003 sta 

Univerza Stanford in Univerza v Kaliforniji izvedli obsežno raziskavo s področja 

managementa človeških virov in rezultati so pokazali, da je učinkovitost in uspešnost podjetij 

resnično v visoki odvisnosti z managementom človeških virov. Za najbolj odlične so se 
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pokazale prav tiste organizacije, ki so tudi odlično upravljale s svojim človeškim kapitalom. 

Pod odlično upravljanje sodi natančna opredelitev in izvajanje vizije razvoja podjetja ter 

politike managementa človeškega kapitala. Proučevanje intelektualnega kapitala je postreglo 

z ugotovitvijo, da je za marsikatera podjetja intelektualni kapital celo pomembnejši od 

finančnega kapitala, vendar sta v podjetju še vedno zelo pomembna kar oba, seveda pa to 

variira tudi od panoge do panoge. V podjetjih visokih tehnologij, informacijskih tehnologij, 

nanotehnologij, v znanstveno intenzivnih in razvojnih podjetjih ima intelektualni kapital 

superiorno vlogo. V naštetih primerih je intelektualni kapital tisti, ki zvišuje možnosti podjetja 

za ustvarjanje nove vrednosti, še vedno pa v praksi ni glavni pokazatelj uspešnosti podjetja, 

saj podjetje za uspeh še vedno potrebuje tudi visoko stopnjo finančnega kapitala (Mihalič 

2009). 

Z analiziranjem, načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in kontroliranjem intelektualnega 

kapitala se ukvarja management intelektualnega kapitala. Njegova glavna naloga je okrepiti 

že dobljene intelektualne pridobitve v podjetju in tako povečati tudi vrednost podjetja. Seveda 

neopredmetena vrednost, kot je intelektualni kapital, ne prinaša vrednosti kar sama od sebe, 

ampak v določenem kontekstu. To pomeni, da je potrebno znanje kadra stalno nadgrajevati in 

dodatno razvijati, da lahko vodi v ustvarjanje teh novih vrednosti.  

Tržna dimenzija managementa intelektualnega kapitala je tista, ki izraža dodano vrednost 

investiranja v človeški kapital, in sicer gre za razmerje med indeksom finančnega kapitala in 

indeksom človeškega kapitala. Management intelektualnega kapitala je potrebno postopoma 

uvesti v podjetja, seveda pa so potrebna tudi sredstva za upravljanje. Skoraj ključno vlogo pri 

tem odigra sodelovanje s strani podjetja oziroma raziskovanje, ki ga je podjetje izvedlo. To je 

namreč edini način, da podjetje v svojo prakso aplicira management IK na takšen način, ki je 

najbolj primeren in učinkovit. Uvajanje ukrepov, za katere se ne ve, kako delujejo v praksi in 

niso preizkušeni, je izjemno tvegano. Nato se šele začno aktivnosti, kot so povezovanje 

strategije podjetja z intelektualnim kapitalom, razvoj in uvajanje orodij managementa IK, 

vrednotenje IK v podjetju in spremljanje učinkovitosti funkcije tovrstnega managementa 

oziroma nadzor dosežene stopnje učinkovitosti (Mihalič 2009).  

2.3 Sestavine intelektualnega kapitala 

 

Pojem intelektualnega kapitala oziroma premoženja, se lahko enači s človeškimi zmožnostmi, 

ki se nanašajo na zaposlene v podjetju. Ti s svojimi delovnimi zmožnostmi omogočajo obstoj 

in preživetje podjetja v stalnem konkurenčnem boju z drugimi podjetji.  Poleg samega 

premoženja v zaposlenih je rezultat njihovega dela tudi premoženje v povezavah podjetja in 

premoženje v organiziranosti podjetja. To je razlog, zakaj se z odhodom zaposlenega iz 

podjetja zmanjša vrednost preostalih sestavin intelektualnega premoženja. Zaposleni lahko s 

svojim odhodom iz podjetja odnese tudi vse kupce, dobavitelje in marsikatero poslovno 
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skrivnost. S takšnim dejanjem lahko resno ogrozi obstoj podjetja (Milost 2007). Iz teh dejstev 

je jasno razvidno, kako so sestavine intelektualnega kapitala medsebojno prepletene in 

medsebojno odvisne. Katere so te sestavine intelektualnega kapitala pa sledi v nadaljevanju. 

Intelektualni kapital se izraža s tremi različnimi oblikami ali sestavinami. To so: človeški 

kapital, socialni kapital in strukturni kapital. Nekatere delitve prištevajo k sestavinam 

intelektualnega kapitala še dodatni relacijski kapital. Ene izmed sestavin intelektualnega 

kapitala se delijo še na podsestavine oziroma na dodatne vrste podkapitalov. 

2.3.1 Človeški kapital 

 

O človeškem kapitalu se je govorilo že v osemnajstem stoletju, vendar je bil v tistem času 

njegov pomen še precej podcenjen. Takrat je veljalo še trdno prepričanje, da premoženje 

nastaja samo na osnovi investiranj v opredmetene vrednosti (tovarne, oprema), delavci pa so 

tam zato, da opravljajo svoje delo in kot sami po sebi ne ustvarjajo nobene vrednosti. 

Dandanes je mišljenje (v večini) povsem nasprotno. Človeški kapital se dojema kot kapital, ki 

ga nihče ne more vzeti, zato je vreden stalnega plemenitenja in investiranja, saj so investicije 

vanj najbolj varne in donosne. Podjetja z visokimi stopnjami človeškega kapitala lažje 

pridobivajo in zadržijo visoko kompetenčne posameznike, lažje privabijo nove vlagatelje in 

pridobijo boljše zunanje izvajalce (Mihalič 2006).  

Človeški kapital je sestavljen iz več sestavin; to so poleg znanja in izkušenj tudi veščine, 

vrednote organizacijske kulture, motiviranost, dobri in spodbudni medsebojni odnosi, 

inovativnost ter sposobnost vodenja in soupravljanja. Prav zato je potrebno razumeti naložbe 

podjetij v človeške vire kot naložbe v krepitev konkurenčnih sposobnosti podjetja (Bahun in 

Rojc 2006). Z naložbami podjetja v izobraževanje svojih zaposlenih se povečuje 

produktivnost posameznikov in posledično tudi donosnost, učinkovitost in dodana vrednost 

podjetja, saj je posameznik zmožen s svojim pridobljenim znanjem sodelovati v delovnih 

procesih podjetja ter pri reševanju poslovnih problemov. Slednje pomeni, da mora podjetje, ki 

je željno povišati svoj dobiček, najprej poskrbeti za profit vsakega posameznega zaposlenega. 

Človeški ali humani kapital je definiran kot človeški vir podjetja, katerega organiziranost, 

sposobnosti, znanja, izkušnje, zanos, motiviranost in ustvarjalnost analiziramo, načrtujemo, 

vodimo in nadzorujemo z namenom ustvarjanja nove vrednosti. Na eni strani gre za 

sposobnosti zaposlenih zagotavljati rešitve kupcem, na drugi strani pa za vse dinamike 

inteligentne organizacije v vedno bolj konkurenčnem okolju. Vloga in pomen človeškega 

faktorja kot kvalitativnega vidika ekonomije sta bila bolj temeljito razjasnjena leta 1979, ko ju 

je podrobneje opredelil ekonomist Theodore Schultz. V poslovnem okolju se je pojem 

človeškega kapitala začel konkretneje kazati z začetkom teorije intelektualnega kapitala v 

začetku devetdesetih let. Človeški kapital ima ogromen vpliv na rast in razvoj organizacije, na 

njeno uspešnost, dobiček in hkrati tudi na učinkovitost. V sklopu razvoja managementa 
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intelektualnega kapitala je zavedanje o pomenu človeškega kapitala sprožilo prehod iz 

managementa človeških virov v management človeškega kapitala. To je povzročilo tudi nekaj 

sprememb na področju finančnega kapitala, saj se je uveljavilo mišljenje, da izkazovanje 

vrednosti v obliki intelektualnega kapitala dohiteva izkazovanje vrednosti v obliki finančnega 

kapitala. Človeški kapital pa vsekakor ni samo to. Poleg tega, da gre za obliko kapitala, ki ima 

znotraj intelektualnega kapitala najpomembnejšo vlogo, gre tudi za edini izvorni generator 

nove vrednosti, saj vse ostale oblike znotraj intelektualnega kapitala (socialni, strukturni, 

relacijski kapital) brez človeškega kapitala praktično ne ustvarjajo nobene vrednosti. Gre za 

soodvisnost med vsemi oblikami, kjer je potrebno upoštevati celostno sestavo intelektualnega 

kapitala (Mihalič 2009). 

Človeški kapital se skriva znotraj človeških virov posameznega podjetja, znotraj njihovega 

kadra. S ciljem razvijati človeški kapital je potrebno primarno razvijati človeške vire. 

Obstajajo štiri sestavine razvoja teh: učenje, vaja, razvoj, izobrazba. Z učenjem ali drugače 

imenovanim procesom pridobivanja novega znanja, dosežemo trajno spremembo vedenja. K 

temu vodita praksa in izkušnje. Z vajo je mišljena planirana in sistematična sprememba 

vedenja, ki se zgodi skozi učne procese, programe in vodenja. Razvoj je sestavina, ki se 

nanaša na rast, dopolnjevanje in realizacijo človeških sposobnosti ter potencialov skozi učne 

procese in izkušnje. Zadnja sestavina, izobrazba, pa je proces nadgradnje že obstoječega 

znanja, vrednosti in razumevanja, potrebnih na vseh ravneh življenja (Armstrong 2006). Z 

angažiranjem človeških virov v poslovno dogajanje lahko v veliki meri vplivamo na sam 

potek in na končne poslovne rezultate. Ni dovolj samo razumeti človeške zmožnosti in 

zmožnosti kadra, ampak jih je potrebno spoštovati in jih ustrezno vključevati v poslovna 

načrtovanja in izvajanja. Pod pojmom človeške zmožnosti so mišljene vse sposobnosti, znanja 

in motivacija, ki v soodvisnosti vplivajo na doseganje poslovnega uspeha (Lipičnik 1997). 

Človeški kapital lahko razdelimo v dve kategoriji. Prva je človeški kapital kot delovna sila, 

povezana z ekonomsko dodano vrednostjo, ki je ustvarjena z inputom delovne sile, finančnim 

kapitalom in delovnimi urami. Druga kategorija pa je obravnavanje človeškega kapitala kot 

ciljno tarčo investicij, ki potekajo skozi izobrazbo. Na področju merjenja in upravljanja 

človeškega kapitala je možno še mnogo postoriti oziroma implementirati prenekatere 

izboljšave, ki bodo področje človeškega kapitala približale k celotnemu poslovanju podjetja. 

Merjenje človeškega kapitala je od nekdaj potekalo v osredotočenosti na indirektne 

indikatorje, ki so povezani z izobrazbo in financami. Sedaj pa se je potrebno osredotočiti tudi 

na indikatorje, ki so nemonetarni in povezani z ukrepi zaposlenih. Človeški kapital mora biti 

povezan s socialnim kapitalom, katerega glavna sestavina je mreženje. Stopnja ustvarjanja in 

deljenja znanja je tako zelo močno odvisna od raznovrstnosti mreženj. Rezultat meritev 

človeškega kapitala je potrebno analizirati znotraj socialno-kulturnega družbenega okvira 

(Kwon 2009).  
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Zaposleni kot nosilci človeškega kapitala so definirani kot edina neponovljiva in edinstvena 

prednost podjetja. Razmišljanje posameznikov in njihovo učenje je nekaj, kar se ne da 

posnemati, zato je unikatno. Prav ta lastnost zaposlenih prinaša podjetjem toliko prednosti. V 

trenutkih, ko jih začne konkurenca posnemati, kar se pogosto dogaja, se lahko prav s pomočjo 

svojega edinstvenega znanja in kompetenc hitro premaknejo na višjo raven znanja in prehitijo 

konkurenco. Dandanes je že skoraj splošno sprejeto, da si podjetja med seboj konkurirajo z 

znanjem, pravzaprav je znanje uvrščeno v nevidni del tržne vrednosti podjetja. Prav to je 

razlog, da je vlaganje v zaposlene za podjetja tako strateškega pomena (Možina in Kovač 

2006).  

Podjetja, usmerjena v vrednotenje in analiziranje intelektualnega kapitala, se morajo v prvi 

vrsti osredotočiti tudi na svoje zaposlene oziroma na načine, kako ohranjati v podjetju tiste 

zaposlene, ki s svojim delom prispevajo k povečevanju vrednosti podjetja. Oni so tisti, ki 

najbolje poznajo delovne procese in informacije, ki podpirajo te procese. Najprej je treba 

ugotoviti, kdo so ti zaposleni, kakšna je njihova učinkovitost in kako jih čim dlje zadržati v 

podjetju. Podjetja, ki se tega ne poslužijo, se soočajo z odhodom kvalitetne delovne sile, ki 

odide iskati svoje priložnosti drugam, h konkurenci podjetja. Načinov, kako jih zadržati, je 

veliko, vsakega zaposlenega pa lahko motivirajo drugačni dejavniki. Vsekakor sodijo 

programi usposabljanja, izobraževanja in medsebojnega seznanjanja med tiste dejavnike, ki 

prav vsakega zaposlenega približajo samemu podjetju in mu dajo vedeti, da ga vodstvo 

dojema za pomemben del procesa. Ohranjanje intelektualnega kapitala je za podjetja torej 

precejšen izziv, vendar tudi izjemno velika naložba. 

Poleg pridobitve kadra, usposabljanja le-tega in vlaganja vanj, je potrebno poskrbeti tudi za 

dolgotrajno zadovoljstvo zaposlenih. Če zaposleni ni srečen in zadovoljen, potem tudi ni 

motiviran za uporabo svojega znanja v korist podjetja. Tudi izjemno inteligentni posamezniki 

z visoko stopnjo tehničnega znanja so lahko zelo neproduktivni, ker preprosto niso zadovoljni 

na delovnem mestu. Da bi se podjetja izognila temu problemu, morajo znati motivirati 

vsakega posameznika. To lahko nadrejeni storijo z anketiranjem zaposlenih, kjer izvedo kateri 

ukrep bi dodatno motiviral zaposlene.  Enim dodatno motivacijo pomeni sprememba ali 

posodobitev delovnega okolja, drugim finančna nagrada, tretji pa bodo zadovoljni že samo s 

preprosto pohvalo za učinkovito delo s strani vodij (Massingham in Tam 2015). 

Nadomestitev zaposlenih lahko podjetju predstavlja precej težav. Verjetnost za odhod iz 

podjetja je največja pri zaposlenih, ki se ponašajo s širše uporabnimi visokimi znanji in 

sposobnostmi, najmanjša pa pri zaposlenih s specializiranimi znanji, ki niso tako široko 

uporabna. Slednje je v podjetju težje nadomestiti. Želja zaposlenih po mobilnosti je, kot že 

omenjeno, odvisna od njihovega podjetja. V mejah normale je potrebno zadovoljiti želje in 

potrebe zaposlenih, kar zadeva njihovo zaposlitev in pogodbo. Podjetje se mora tudi zavedati, 

da zaposleni niso njegova last, čeprav se glede na vlaganja v njih, do zaposlenih obnaša 

podobno kot do vseh ostalih sredstev. V njih vlaga z namenom doseči prihodnje koristi, ki bi 
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presegle sedanjo vrednost vloženih sredstev, kar je mogoče samo v primeru, da ima podjetje 

pravico do teh prihodnjih koristi. Slednje je je v podjetju za pričakovati samo v primeru, če 

gre za sredstva, ki so njegova last (Milost 2007). Zaposleni morajo biti torej obravnavani kot 

sredstvo, vredno in upravičeno do stalnih naložb. Naložbe jih bodo ohranile pri podjetju, 

podjetje pa bo samo sebi naredilo dolgotrajno korist. Vložilo bo v pomembno vrsto 

premoženja, ki ga poseduje, to je v človeški kapital. 

2.3.2 Socialni kapital 

   

Socialni kapital je kategorija, ki jo ne priznavajo vsi avtorji, vendar je vreden omembe. 

Temelji opredelitve socialnega kapitala slonijo na povezavi delovnih razmerij, ki predstavljajo 

bogat vir za izvajanje socialnih zadev. Vsi člani teh razmerij so oskrbljeni s kolektivnim 

kapitalom, člani pa skozi to povezanost uresničujejo svoje socialne motive, kot npr. druženje, 

odobravanje in prestiž. Večina socialnega kapitala je vgrajenega v omrežju vzajemnega 

znanja. Socialni kapital je mešanica človeškega, relacijskega in kognitivnega kapitala. Ta 

kognitivna dimenzija se nanaša na vire, ki zagotavljajo skupne predstavitve, interpretacije in 

smiselne sisteme med strankami. Kljub temu, da se lahko socialni kapital pokaže skozi mnoge 

oblike, pa si vse delijo neke skupne lastnosti; predstavljajo vidik socialne strukture in 

olajšujejo dejanja posameznikov znotraj teh struktur. Za razliko od drugih vrst kapitala je 

socialni kapital v skupni lasti s strankami v razmerju in noben posameznik nima moči do 

ekskluzivnega upravljanja z njim. Ta oblika kapitala se je izkazala za učinkovito tudi pri 

spodbujanju kooperativnega vedenja in pri olajšanju razvoja novih oblik sodelovanja in 

inovativne organizacije (Nahapiet in Ghoshal 1998). Ključni vir socialnega kapitala se skriva 

v socialnih odnosih. Posebej velja poudariti odnose skozi socialna omrežja, ki so precej zaprti, 

vendar pa omogočajo uporabo kolektivnih sankcij nad zaposlenimi in hkrati pospešujejo 

nastajanje norm, ki jim sledi večja motivacija. Pomembno vodilo v socialnih odnosih je 

neosebni vzorec vezi med posamezniki, ki predstavlja nekakšen temelj socialnih omrežij 

(Adam, Kump in  Makarovič 2003). 

Z izrazom socialni kapital se opredeljuje in zaokrožuje vse, kar sodi v krog medsebojnih 

odnosov in komunikacij znotraj podjetja, vrednot podjetja, pripravljenosti za skupinsko delo, 

pravil obnašanja in v sistem koordiniranja ter usmerjanja sodelovanja. Ena izmed ključnih 

sestavin socialnega kapitala je pripadnost svojemu podjetju. To izkazujejo vsi zaposleni skozi 

fazo rasti podjetja ter prav tako v fazi nazadovanja. Pripadnost podjetju je še posebej vidna v 

trenutkih, ko nastopi potreba po kriznem vodenju, ki prinaša različne negotovosti in 

odpovedovanja. Takrat podjetje ponavadi zapustijo najprej tisti zaposleni, ki niso rasli hkrati s 

podjetjem, vztrajajo pa tisti, ki se čutijo enotni s podjetjem (Bahun in Rojc 2006). 

Gre za neotipljiv vir in del intelektualnega kapitala, ki je namenjen reševanju problemov 

zaupanja, sodelovanja in koordiniranja v določenih socialnih okoljih in je hkrati vidik socialne 
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strukture, ki ustvarja vrednost. Je močno povezan s človeškim kapitalom, saj ga podpira in 

omogoča njegovo delovanje. Prav tako je tudi resurs za doseganje ciljev posameznikov in 

skupin, na podlagi zaupanja in medsebojnega sodelovanja. Dilema se na tem področju 

pojavlja kar v samem pojmu, saj pojem socialnega implicira na družbeno integracijo, na 

skupnostne vidike človeškega življenja, pojem kapitala pa se nanaša na premoženje, ki se 

akumulira v tržnem kapitalističnem okolju podjetij (Mihalič 2009). 

2.3.3 Strukturni kapital 

 

Strukturni kapital je del intelektualnega kapitala, ki vsebuje vse baze podatkov, organizacijske 

priročnike, intelektualno lastnino in tudi vse drugo, kar podjetju prinaša višjo vrednost kot 

samo njegova materialna vrednost (Roos idr. 1997). 

Strukturni kapital je predstavnik organiziranosti in sposobnosti podjetja za uporabo vseh oblik 

znanja. Preko tovrstnega kapitala postaja človeški kapital šele vzvod rasti vrednosti podjetja, 

zato lahko rečemo, da se strukturni kapital ponaša z vlogo nudenja podporne strukture. 

Takšno podporo sestavljajo naslednje sestavine: učinkovita organizacijska struktura podjetja, 

upravljavski podsistemi, modeli vodenja, sistemi razvoja človeških virov, baze podatkov, 

upravljanje intelektualne lastnine, informacijski sistemi, obnavljanje storitev ter vzdrževanje 

pomembnih partnerstev s kupci in dobavitelji. Strukturni kapital torej omogoča vzpostavljanje 

odnosov znotraj podjetja, ki vodijo v uveljavitev človeškega in socialnega kapitala (Bahun in 

Rojc 2006). 

Strukturni kapital je sestavljen iz naslednjih sestavin: odnosi z eksternimi zunanjimi deležniki 

podjetja, organizacija podjetja, procesi znotraj podjetja, obnavljanje podjetja, inovacije in 

razvoj. Strukturni kapital je pravzaprav vsota inovacijskega, procesnega in relacijskega 

kapitala. Vendar je znotraj strukturnega kapitala še veliko več, saj gre za precej kompleksen 

pojem. Formula za izračun tega kapitala je bila skozi leta in raziskovanja različnih avtorjev 

dopolnjena in sedaj velja, da gre za seštevek relacijskega, procesnega, inovacijskega in 

socialnega kapitala. Procesni kapital zajema procesne vire, postopke, organiziranost, način 

upravljanja, politiko organizacije, vizijo, cilje, organizacijsko kulturo, sisteme in druge 

sestavine organizacije, ki ustvarjajo dodano vrednost.  Procesni kapital posega tako v temeljne 

dejavnosti, kot tudi v podporne dejavnosti organizacije. Drugi pomembnejši del strukturnega 

kapitala je inovacijski kapital in pomeni tiste inovacijske vire, ki v organizaciji ustvarjajo 

dodano vrednost. Gre za raziskovanje, razvoj produktov, inovacijsko dejavnost, blagovne 

znamke, patente, licence in druge podobne sestavine. Večinoma je obravnavan v sklopu 

kapitala obnove in razvoja podjetja (Mihalič 2009).  

V smislu organizacijske strukture pa je strukturni kapital nekakšna mešanica odnosa 

organizacije do deležnikov, sposobnosti prenavljanja in sposobnosti razvoja organizacije. 
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Odnosi z deležniki se gradijo in razvijajo z izmenjavo informacij in prenosom znanja; gre za 

že prej omenjen relacijski kapital. Sposobnost prenavljanja in razvoja pa je nevidni del 

strukturnega kapitala, ki služi ustvarjanju vrednosti v prihodnosti, in sicer z razvojem novih 

proizvodov in procesov, z izobraževalnimi programi za zaposlene, raziskavami, razvojem in s 

stalnimi inovacijami (Možina in Kovač 2006). 

2.3.4 Relacijski kapital 

 

Relacijski kapital, ki je včasih opredeljen kot samostojna kategorija, včasih pa kot del 

strukturnega kapitala, je pravzaprav pojmovan kot relacijski vir, ki v organizaciji ustvarja 

dodano vrednost. Nanaša se na relacije oziroma na razmerja do kupcev, strank, dobaviteljev, 

odjemalcev in poslovnih partnerjev. Vključuje tako relacije med internimi (notranjimi) kot 

tudi med eksternimi (zunanjimi) deležniki podjetja, ki so zaslužni za generiranje dodane 

vrednosti podjetja (Mihalič 2009). Že ime samo pove, da gre za vrsto kapitala, ki povezuje in 

usmerja ter ustvarja relacije. Relacije se nanašajo na odnose znotraj organizacije oziroma na 

odnose med sodelavci. Odnosi pa vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih s podjetjem, v katerem 

delajo, ter na zvestobo, ki jo zaposleni čutijo do svojega podjetja. 

Relacijski kapital zajema poleg že omenjenih odnosov do kupcev in dobaviteljev tudi znanje o 

tržnih povezavah in poteh ter o vplivu politik vlad. Je glavni pokazatelj stopnje povezanosti 

organizacije s svojo celotno tržno mrežo. Managerji se pogosto ne zavedajo obilja znanja, ki 

ga posedujejo med svojimi zaposlenimi, strankami in dobavitelji. S tem znanjem se lahko tudi 

sami zelo okoristijo. Tisto, kar si stranke želijo od proizvoda ali storitve, je lastnost oziroma 

karakteristika, ki lahko managerje popelje med vodilne. Med merljive sestavine te kategorije 

intelektualnega kapitala sodijo zvestoba strank in dobaviteljev, dolgoživost poslovnih 

odnosov in zadovoljstvo (Bontis 1996). 

2.4 Razvoj intelektualnega kapitala 

 

Samozavedanje podjetij o pomembnosti intelektualnega kapitala narašča iz leta v leto. 

Informiranost podjetij je že prišla do te stopnje, da jim višina intelektualnega kapitala pomeni 

neke vrste poslovni izziv. Ko se doseže ta stopnja, da podjetjem nekaj pomeni izziv, sledi 

razmišljanje o upravljanju, financiranju in nadziranju predmeta izziva. Vendar je pot še dolga, 

saj je v Sloveniji še vedno večina podjetij zasnovana na neposodobljenem, mogoče celo malce 

zastarelem konceptu vodenja podjetij, kjer je vlaganje v neotipljive vire precej podcenjeno. 

Kje se sploh začne razvoj intelektualnega kapitala? Sam izraz je bil uporabljen že leta 1958, 

vendar se za začetek razvoja managementa intelektualnega kapitala šteje šele leto 1991, ko je 

bila izdana prva objava s tega področja v poslovnem mediju, in sicer članek z naslovom 
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Brainpower, ki ga je napisal Thomas A. Stewart. Sama problematika področja intelektualnega 

kapitala se je na začetku delila na dve smeri: na interno in eksterno gibanje. Pod interno 

gibanje se uvrščajo bolj računovodske in finančne analize, pod eksterno pa uspešnost 

upravljanja rasti organizacije. Pojavilo se je tudi več različnih smeri šol, kjer lahko najdemo 

korenine intelektualnega kapitala, in sicer predvsem v strateški šoli in šoli merjenja. Strateška 

šola, ki je iskala izvor v managementu znanja, se je ukvarjala z ustvarjanjem in uporabljanjem 

znanja, šola merjenja IK pa se je ukvarjala z merjenjem finančnih in tudi nefinančnih 

podatkov (Roos idr. 1997). 

Na evropskih tleh je z razvojem managementa intelektualnega kapitala začela Švedska. 

Zasluga gre švedski zavarovalniški družbi Scandii in direktorju Leifu Edvinssonu. V 

omenjenem podjetju so uvedli takšno organizacijsko strukturo, s katero so v središče postavili 

vrhnji management, na nižjem nivoju pa so povezali srednji management, zaposlene in vse 

stranke. Takšna struktura se imenuje ribiška mreža. To je omogočilo zgraditev organizacije od 

spodaj navzgor in od zunaj navznoter, takšni pogoji pa so bili odlični za razvoj 

intelektualnega kapitala. Kot prvo je podjetje Scandia razvilo tudi sistem vrednotenja 

posameznih vrst intelektualnega kapitala, kar je prispevalo k nadaljnjemu raziskovanju metod 

merjenja in analiziranju pridobljenih oziroma izračunanih vrednosti. Njihovi indikatorji za 

vrednotenje posameznih vrst IK so široko in pogosto uporabljani. Za človeški kapital 

uporabljajo naslednje indikatorje: število zaposlenih, indeks podpore odločanja in pooblastil 

ter število dni usposabljanja pri delu. Za razširitev obzorja razvoja indikatorjev za merjenje 

človeškega kapitala je skoraj nujno omeniti še eno evropsko družbo, imenovano Akumulator. 

Slednja uporablja malce drugačne indikatorje merjenja človeškega kapitala. To so: fluktuacija 

zaposlenih, proračun za izobraževanje kot odstotek prometa in odstotek zaposlenih, ki krožijo 

med podjetjem in partnerji. Spet drugačni indikatorji so znani za nemška podjetja. Tukaj jim 

najpomembnejše pokazatelje intelektualnega kapitala pomenijo izobrazba in stopnja 

zadovoljstva zaposlenih, stopnja odsotnosti od dela, delež imetnikov certifikatov in število dni 

usposabljanja na zaposlenega (Mihalič 2009). 

K razvoju intelektualnega kapitala so prispevali dejavniki, kot so tehnološke, socialne in 

politične spremembe. S temi dejavniki je prihajalo do novih spoznanj in pogledov na 

intelektualni kapital kot na dejavnik razvoja podjetij in industrij. V razvitejših državah je 

prišlo do družbenih sporazumov glede nadaljnjih razvojnih poti človeških dejavnikov v družbi 

(Bahun in Rojc 2006). Za razvoj in krepitev intelektualnega kapitala obstaja vrsta ukrepov. 

Med najpomembnejšimi so zagotovo naslednji: analizirati, kaj ustvarja v organizaciji dodano 

vrednost, meriti vpliv intelektualnega kapitala na uspešnost, povečati investicije v človeški, 

procesni, inovacijski, relacijski in socialni kapital, izboljševati izobrazbeno strukturo 

zaposlenih, posodabljati funkcijo upravljanja z intelektualnim kapitalom, z nagrajevanjem 

vzpodbujati inovativnost zaposlenih, vzpodbujati razvoj kompetenc, uvesti strateške sestanke, 

na katerih se zaposlenim predstavi vizijo razvoja, politiko in strateške cilje podjetja, načrtno 

povečevati stopnjo zadovoljstva zaposlenih, vzpodbujati sodelovanje zaposlenih pri 
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odločanju, uvesti strateški akt o managementu intelektualnega kapitala, zagotoviti sprotno 

spremljanje stopnje doseganja ciljev, jasno definirati pristojnosti vseh zaposlenih, razviti 

notranje raziskovalce, zaposlene redno usposabljati za ravnanje s kupci in strankami, uvesti 

kodeks etike in profesionalnega vedenja zaposlenih, uvesti sistem poslušanja navzdol in 

predlaganja navzgor, uvesti nagrajevanje nadpovprečnih dosežkov, zaposlenim zagotavljati 

odličnost pri delu, vzpostaviti zanesljiv sistem formalnega informiranja zaposlenih, motivirati 

zaposlene, načrtno spodbujati zdrav konkurenčni boj med zaposlenimi, vzpostaviti vertikalna 

in horizontalna napredovanja, za vse zaposlene izdelati osebni razvojni karierni načrt, uvesti 

sistem zadrževanja najboljših posameznikov v podjetju, najboljše ideje uvajati v prakso, 

sistem napredovanja povezati s sistemom ocenjevanja, uvesti merjenje zadovoljstva 

zaposlenih in uvesti merjenje učinkovitosti izobraževanja (Mihalič 2009). To je ogromno 

ukrepov za spodbujanje rasti intelektualnega kapitala, vendar bi bilo dovolj že upoštevanje 

vsaj nekaterih izmed njih. 

Vsi navedeni ukrepi krepitve intelektualnega kapitala so v domeni managementa človeških 

virov oziroma HRM-ja (Human Resource Management). To je znanost o upravljanju ljudi in 

zaposlenih, ki zajema teorije o obnašanju ljudi in organizacij. Nanaša se na prispevke k 

izboljševanju organizacijske učinkovitosti, ki se kaže skozi ljudi. Del te znanosti je tudi etična 

dimenzija, ki organizacijam narekuje, kako ravnati z zaposlenimi, da bo čimbolj v skladu z 

moralnimi vrednotami. Pozitiven odnos zaposlenih je pričakovan, ko jim je dovoljeno izražati 

njihove misli in ideje skozi procese in strukture znotraj podjetja. HRM cilja k doseganju 

poslovnih ciljev, hkrati pa tudi k ustvarjanju poslovnih razmerij, ki temeljijo na zaupanju in 

osebnem izpopolnjevanju (Armstrong 2012). HRM je usmerjen v organizacijsko učinkovitost, 

človeški kapital, management vedenja (intelektualni management), management nagrajevanja, 

odnose med zaposlenimi in izpolnjevanje potreb. Prakse na področju človeških virov 

oblikujejo ključne kompetence, ki narekujejo konkurenčnost organizacij in prav te prakse v 

največji meri vplivajo na uspešnost podjetja. HRM strategije ciljajo k podpori programov, ki 

služijo izboljševanju organizacijske učinkovitosti, in sicer z razvojem politik na področju 

intelektualnega managementa, managementa talentov in na področju ustvarjanja dobrega 

delovnega okolja. Primarno sredstvo organizacije je človeški kapital, v katerega je potrebno 

poslovno vlagati, da mu je omogočeno preživetje in nadgradnja. HRM mora organizaciji 

zagotoviti obstoj predane in dobro motivirane delovne sile. Omogočiti ji mora razširjanje 

njenih kapacitet in upoštevanje potreb. Velik pomen gre v tem sklopu pripisati tudi 

managementu talentov, katerega naloga je prepoznati in negovati talente. Intelektualni 

management ali management vedenja se angažira na drugačen način. Vanj sodi vsak proces 

ustvarjanja, pridobivanja, deljenja in uporabljanja znanja z namenom povečati učenje v 

organizaciji. Za povečanje motivacije in predanosti delu podjetje uporabi management 

nagrajevanja. Ta predstavi politike in procese, ki zagotavljajo, da se zaposleni počutijo 

cenjene in nagrajene za svoj trud. Odnosi med zaposlenimi so naslednja izmed usmeritev 

HRM-ja. Cilj je ustvariti klimo, znotraj katere vladajo produktivni in harmonični medosebni 

odnosi. Poleg vsega navedenega pa je tukaj še izpolnjevanje potreb; HRM mora namreč 
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razvijati in uvajati načine delovanja, ki skrbijo za ravnovesje in se poistovetijo s potrebami 

interesnih skupin (Armstrong 2006). 

Proces prepoznavanja intelektualnega kapitala je še vedno v poteku, mogoče še bolj 

intenzivno, kot je bil nekoč. V prihodnje se bo v toku s podjetji razvoj usmerjal predvsem na 

spremljanje, optimalni izbor in na izkoristek sodobnih orodij intelektualnega kapitala. Več kot 

jasno je, da z vsemi orodji skupaj, zavedanje o intelektualnem kapitalu še vedno ni dovolj 

močno, da bi lahko rešilo vse probleme ekonomije znanja, vendar je njegov prispevek k 

izboljševanju sestavin poslovanja izjemno velik. Njegov vpliv pa bo še večji, ko bomo lahko 

začeli govoriti o managementu intelektualnega kapitala kot o popolnoma samostojni 

znanstveni disciplini (Mihalič 2009).  Tovrstna panoga bi podjetja na nek način prisilila, da 

začno bolj natančno spremljati vrednost intelektualnega kapitala v celotnem podjetju ali na 

posameznih oddelkih. Glede na raznovrstnost oddelkov bi bilo po vsej verjetnosti potrebno 

uporabiti različne metode za presojanje vrednosti IK. Merjenje intelektualnega kapitala na 

posameznih oddelkih bi omogočilo tudi spremljanje upravljanja zaposlenih in primerjavo 

učinkovitosti med oddelki. 

2.4.1 Odnos do intelektualnega kapitala v Sloveniji 

 

Ozaveščenost slovenskih podjetij o tesni povezanosti finančnega in produktnega kapitala z 

intelektualnim kapitalom je še vedno relativno nizka. Ponavadi se nadrejeni začno zavedati 

omenjene povezave šele ob odhodu uspešnega kadra iz podjetja. Namreč slednje se začne slej 

kot prej odražati v poslovnih rezultatih podjetja. To je razlog, da postaja managiranje oziroma 

upravljanje intelektualnega kapitala ena izmed glavnih sestavin strateškega vodenja v smeri 

doseganja poslovnih rezultatov in razvojnih ciljev podjetja. V mnogih, dobro razvitih 

gospodarskih družbah so človeški viri prepoznani kot ključen neopredmeten kapital podjetja 

in vodilo konkurenčnosti, zato so se lotili prenove kadrovskih funkcij, ki prevzema pristope 

ravnanja s človeškimi viri (Bahun in Rojc 2006). 

Z vstopom Slovenije v Evropsko Unijo in posledično z vključevanjem v povezovalne procese 

znotraj EU so se odprle mnoge nove priložnosti razvoja, izobraževanja in usposabljanja 

kadrov. V sklopu Lizbonske strategije se je začelo pospeševanje podjetništva, širjenje 

informacijsko komunikacijske tehnologije in povečevanje vlaganj v izobraževanje, raziskave 

ter v razvoj. Naša država pa bo vseeno morala na področju povečevanja konkurenčnosti 

gospodarstva še veliko postoriti in prvi korak so zagotovo spodbude nadarjenim in 

inovativnim ljudem. Ko damo posamezniku možnost razvoja njegovih sposobnosti in 

ustvarjalnosti, mu damo hkrati tudi ključ za realizacijo njegovih poslovnih sanj in zamisli. 

Načinov, kako začeti tovrstne spodbude, je veliko. Začne se pri pospeševanju zaposlovanja 

mladih strokovnjakov, uvajanju prijaznejše obdavčitve visoko intelektualnega dela, 

podpiranju različnih razvojno-raziskovalnih projektov, stimuliranju oziroma nagrajevanju 
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raziskovalnih dosežkov ter postavljanju meril poslovne odličnosti. Pri nekaterih slovenskih 

internacionaliziranih podjetjih (Krka, Lek) je že opaziti sistematično skrb za razvoj lastnih 

potencialov. Na takšen način postajajo ta podjetja tudi sama spodbujevalci sprememb in vzor 

za druga podjetja. Skrb za razvoj človeških virov in posledično intelektualnega kapitala se na 

ravni podjetij izostruje tudi z vidika tržne uspešnosti v boju z gospodarskimi družbami tujih 

držav, članic EU in vedno bolj tudi azijskih držav (Bahun in Rojc 2006). 

Naše gospodarske družbe so skozi internacionalizacije razvile njihovim razvojnim strategijam 

skladne in lastne sisteme razvijanja človeških virov. S temi sistemi so opredelili nadgradnje, 

kot so vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih, ocenjevanje delovne uspešnosti, letni 

razgovori ter programi usposabljanja vodilnih zaposlenih. Vse omenjene nadgradnje so 

prispevek h kvaliteti dela in ostro vodilo k višji, še kako potrebni motiviranosti zaposlenih. 

Ustvarjalnost, inovativnost in izvirnost zaposlenih se morajo nujno redno sproščati. 

Odgovornost za to ne gre pripisati nikomur drugemu kot managerskemu kadru oziroma 

celotni poslovodski ekipi. Na slovenski odnos do razvoja intelektualnega kapitala so vplivale 

tudi spremembe družbenih in gospodarskih razmerij, v prvi vrsti spremembe v povezavi dela 

in kapitala. Aktualno je postalo sodelovanje zaposlenih pri upravljanju in nadzoru podjetij in 

posledično se je spremenil položaj zaposlenih pri uveljavljanju delovnih pravic. Globalizacija 

in notranje slabosti podjetij so v obdobju globalizacije po vstopu v EU botrovale temu, da so 

nekatera podjetja propadla. Pod notranje slabosti sodijo naslednji dejavniki: pomanjkanje 

razvojnih kompetenc, neučinkovito krizno managiranje in odsotnost skrbi za razvoj kadrov. 

Tukaj pride lepo do izraza pomen vrednosti intelektualnega kapitala, ki sega do te mere, da 

lahko že sodi o samem obstoju ali propadu podjetja (Bahun in Rojc 2006).  

Velik korak k soočenju s pomenom in vlogo intelektualnega kapitala je bil v Sloveniji narejen 

leta 2002 v Portorožu. Takrat je potekala prva slovenska konferenca o intelektualnem kapitalu 

z naslovom Intelektualni kapital – od potenciala do ustvarjene vrednosti. Na konferenci so se 

seznanili z nadgrajevanjem pomena intelektualnega kapitala in z možnimi načini za njegovo 

vrednotenje in presojanje. Govora je bilo tudi na splošno o ekonomiji znanja, ki je do danes 

zelo veliko pridobila na svoji vlogi. Države so se namreč skozi leta začele zavedati, kako 

pomembno je ustvarjati dobiček na podlagi vlaganj v intelektualni kapital. Beseda je nanesla 

tudi na prihodnost intelektualnega kapitala, in sicer bo smer razvoja potekala v iskanju 

organizacijskih rešitev, izhajajoč iz temeljev sodelovanja, z namenom ustvarjanja visokih 

vrednosti. Sami učinki vlaganj v intelektualni kapital na začetku nekega obdobja se pokažejo 

v večji meri znanja šele na koncu tega obdobja. Z namenom spremljanja znanja je bil razvit 

merski sistem, ki organizacijam oziroma managerjem omogoča razumevanje prednosti in 

slabosti z vidika tokov znanja. Omenjena konferenca je imela čast gostiti nekaj elitnih imen s 

področja intelektualnega kapitala, kot so Nick Bontis, Ante Pulić in Leif Edvinsson. Nick 

Bontis, direktor Inštituta za raziskovanje intelektualnega kapitala v Kanadi in avtor mnogih 

knjig, je imel predavanje z naslovom Razvoj in merjenje intelektualnega kapitala. Pojasnil je, 

da poudarjanje človeškega kapitala, ki je bil do sedaj zanemarjen, olajša razumevanje skritih 
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vrednosti in upravljanje nevidnega bogastva v določeni državi. Te skrite vrednosti skupaj s 

posamezniki in podjetji tvorijo možne vire intelektualnega in finančnega kapitala. Ante Pulić, 

direktor zagrebškega Centra za intelektualni kapital, je vodil predavanje z naslovom Mar 

vemo, ali ustvarjamo ali uničujemo vrednost. Navzočim je dal vedeti, da tedanji računovodski 

sistemi niso več zadovoljevali potreb sodobnih podjetij. Vzrok temu je sprememba bistva 

sodobnega poslovanja, namesto stroškov so to sedaj vrednosti oziroma ustvarjanje teh. Tukaj 

glavno vlogo odigrajo zaposleni, ki so nosilci sposobnosti preobrazbe znanja v vrednosti. 

Samo znanje je precej težko merljivo, je pa zadeva olajšana, če se osredotočimo na rezultate, 

ki so bili doseženi s tem znanjem. Tretji slavni predavatelj, Leif Edvinsson, pa je pripravil 

predavanje z naslovom Iskanje poslovne dolžine podjetja. Izpostavil je problem mere, s katero 

se poskušajo usmerjati sodobna podjetja. Ta mera je namreč preveč finančna in ne posreduje 

celotne slike podjetja. Za večjo natančnost ji je potrebno dodati mero za intelektualni kapital. 

Konferenca o intelektualnem kapitalu je postregla z mnogimi novimi informacijami, ki so na 

dokaj neposodobljena delovanja slovenskih podjetij vplivala blagodejno (Finance 2002). 

Strateški dvig vloge managementa človeškega kapitala je eden izmed prehodov, ki je v 

Sloveniji povzročil oziroma še vedno povzroča nadgradnjo in razvoj novih organizacijskih 

struktur znotraj podjetij in kompetenc zaposlenih. Za slovenska podjetja je to precej naporno, 

saj se na eni strani soočajo s stalnim zniževanjem stroškov dela, po drugi strani pa s potrebami 

po čim višjih vlaganjih v človeški kapital. Gre za kontradiktoren odnos, vendar je slednje 

nujno, če želijo obstati ali postati konkurenčna podjetja. Kar zadeva proučevanje razvoja 

intelektualnega kapitala, v Sloveniji precej zaostajamo za Kanado, ZDA, Švedsko, Finsko, 

Kitajsko in tudi Hrvaško. Večina člankov s tega področja je bila objavljena od leta 2002 dalje. 

Nismo še na nivoju množičnega vrednotenja IK v podjetjih, kar je posledica pomanjkanja 

znanja o možnih in uporabnih metodah merjenja in apliciranja teh metod na posamezne 

panoge in prakse (Mihalič 2009). 

2.4.2 Nagrade s področja HRM-ja 

 

Kot kriterij izbire podjetij za raziskavo v magistrski nalogi smo si izbrali število nagrad iz 

področja managementa človeških virov (human resource management), ki mora biti najmanj 

dve. Ta kriterij smo izbrali zaradi močne povezanosti intelektualnega kapitala z 

managementom človeških virov oziroma ker menimo, da med omenjenima področjema 

obstaja vzajemna povezava. Podjetja z boljšim oziroma uspešnejšim managementom 

človeških virov lažje in v večji meri dosežejo izkoristek njihovega intelektualnega kapitala, ki 

se skriva v njihovih zaposlenih. Prav zato so podjetja, ki so bila med prejemniki vsaj dveh 

nagrad s področja HRM-ja, izvrsten primer podjetij z visoko stopnjo intelektualnega kapitala 

in vedo, kako pravilno in v smeri doseganja večje učinkovitosti poslovanja ravnati z njim. 
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Najprej je potrebno dobro razumeti sam pomen HRM-ja oziroma upravljanja človeških virov. 

Management človeških virov je skladen in strateško usmerjen pristop k managementu 

organizacijskih sredstev. Sestavljen je iz štirih vidikov, ki predstavljajo smiselni okvir. Ti 

vidiki so: določeno stanje prepričanj in predpostavk, strateške potisne odločitve o človeškem 

managementu, osrednje sodelovanje direktnih managerjev in zanašanje na niz pobud v želji 

po oblikovanju zaposlitvenega razmerja. Glavni namen HRM-ja pa je zagotavljanje uspeha 

organizacije, ki je dosežen preko ljudi (Armstrong 2006).  

Za pojem HRM obstaja več opredelitev. Poleg upravljanja človeških virov gre tudi za 

management kadrovskih virov. Gre za prepletanje različnih dejavnosti in programov, katerih 

glavni namen je delati v korist zaposlenih in posledično v korist celotne organizacije. Cilji 

organizacije morajo biti združeni s potrebami zaposlenih, saj je to bistvo uspešnega vodenja 

in upravljanja kadrov.  Podjetja, ki so uspešna pri upravljanju kadrovskih virov, obravnavajo 

naložbe v zaposlene podobno kot ostale naložbe in vidijo svoje zaposlene kot 

najpomembnejše premoženje. Če se zaposlenim dviguje storilnost in optimizira njihove 

zmogljivosti, se povišuje tudi dolgoročne koristi celotnega podjetja. Poleg dvigovanja 

storilnosti in razvoja zaposlenih pa so potrebni še dejavniki, kot so stalno izboljševanje 

delovnih razmer, upoštevanje zakonodaje in usposabljanje zaposlenih. Odlični uspehi podjetij 

so pogosto posledica pozitivnega vzdušja v podjetju, obnašanja nadrejenih in organizacijske 

kulture ter vrednot. Vrednote pa ni dovolj samo posedovati, ampak se je treba stalno truditi, 

da bodo sprejete in da bodo delovale (Možina idr. 2002). Če se podjetja držijo navedenih 

smernic za učinkovito upravljanje človeških virov, jih to zagotovo vodi v uspešno delovanje 

organizacije in doseganje dobičkonosnih rezultatov. S tega področja se tudi v Sloveniji 

podeljujejo nagrade, in sicer s področja HRM-ja. Znotraj nekaterih slovenskih podjetij se 

naredi analiza različnih vidikov upravljanja s človeškimi viri in se na podlagi rezultatov izbere 

najboljše. Različne nagrade s področja HRM-ja so lahko namenjene različnim segmentom.  

Katere nagrade na področju HRM-ja pa podeljujemo v Sloveniji? V zadnjih letih se jih je 

razvilo kar precej. Ena izmed tistih, ki se ukvarja z odnosi družb z zunanjimi sodelujočimi, 

npr. z vlagatelji, je nagrada Portal. Podeljuje jo Ljubljanska borza na podlagi kakovosti in 

korektnosti obveščanja borznih družb in na podlagi učinkovitega korporativnega upravljanja 

in učinkovitosti poslovnih odnosov. Podjetja se ocenjuje na letni ravni. V primeru, da 

določeno podjetje prejme nagrado Portal pet let zaporedoma, pa je nato prejemnik Zlatega 

Portala. Prav slednje se je zgodilo Krki d. d., ki je bila prejemnik Portala od leta 2007 do 

2010, nato pa je leta 2011 prejela Zlati Portal. Ocenjevalna komisija Ljubljanske borze je 

sestavljena iz vlagateljev, analitikov in novinarjev. Krka d. d. je bila dobitnica nagrade zaradi 

svoje konsistentnosti v obveščanju javnosti, ohranjanju visoke strokovne ravni v poslovnih 

odnosih ter konstantnega izpolnjevanja prakse glede na mednarodne trende. Nagrajenka je 

tudi skozi leta ohranjala visoko raven kvalitete in razvijala nove poti na področju 

korporativnega obveščanja (Ljubljanska borza 2011). 
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Naslednja nagrada se imenuje Priznanje za najbolj uglednega delodajalca, ki jo vsako leto 

podeljuje zaposlitveni portal Moje Delo. Ocenjuje se zaželenost delodajalcev med iskalci 

dela, ki so posledica ugleda podjetja med državljani in moči, kot so npr. moč blagovne 

znamke. Raziskava za to priznanje se izvaja na vsaki dve leti, od leta 2007 naprej in nudi 

odličen vpogled v priljubljenost podjetij. Ugled se izračuna s pomočjo količnika ugleda, ki je 

sestavljen iz treh kriterijev: poznanost podjetja med kandidati na trgu dela, upoštevanje 

organizacije kot potencialnega delodajalca in stopnja izbornega delodajalca (stopnja 

privlačnosti). V letu 2013 sta bili prejemnici tega priznanja med drugimi tudi podjetja Krka d. 

d. in Petrol d. d. Slednja dva sta bila prejemnika posebnega priznanja za dosežen najboljši 

rezultat v posamezni panogi (Petrol 2013a). 

Priznanje za najboljši HRM projekt je naslednja v nizu nagrad podjetjem, ki vlagajo v 

področje HRM-ja z namenom razvijati svoje zaposlene in posledično celotno podjetje. Gre za 

vzore, načine organizacije in dobre prakse podjetij, ki so tako dobre, da bi lahko služile kot 

vzor za posnemanje in prenašanje znanja. HRM praksa se deli na dve različni smeri: na 

podjetja, ki ustvarjajo kadrovski portfelj na delu z nekaj posamezniki in na podjetja, ki 

namenjajo pozornost razvoju vseh zaposlenih. HRM managerji so tisti, ki ustvarjajo timske 

igralce, spodbujajo načrtno učenje in komuniciranje. Prav temu so namenjeni HRM projekti – 

razvoju stroke HRM-ja. Priznanje za najboljši HRM projekt dobi podjetje, za katerega se 

tričlanska komisija odloči, da je naredilo nekaj drugačnega, nekaj takega, kar je pripomoglo k 

uspešnejšemu poslovanju podjetja. Nove tehnologije, evropski prostori in evropski odnosi 

zahtevajo ustvarjanje in pridobivanje zahtevnejšega znanja ter kompetenc, zato se pri 

ocenjevanju projekta komisija opira tudi na te smernice. Merila, po katerih komisija ocenjuje, 

so: uporabnost, izvirnost, aktualnost, strokovnost in učinki za prakso (HRM 2008). Leta 2007 

je bil prejemnik nagrade za najboljši HRM projekt Mercator d. d., ki se je proslavil s 

projektom, imenovanim Notranje komuniciranje kot sestavni del kadrovske funkcije. Glede 

na to, da najboljše zamisli prihajajo prav od zaposlenih, je tovrstna komunikacija oziroma 

dialog z zaposlenimi že prava nujnost.  

Omembe vredna je tudi nagrada Slovenske kadrovske zveze, priznanje za odličnost delovanja 

na kadrovskem področju, ki jo je leta 2013 prejelo Gorenje d. d. Prejelo je srebrno plaketo za 

dolgoletno delovanje na področju razvoja kadrov, izobraževanja za perspektivne in vodstvene 

kadre v Gorenju d. d. in za prenos dobrih praks. Nagrado je natančneje prejela Irena 

Vodopivec, izvršna direktorica za kadre in izobraževanje v Gorenju, ki je s svojim 

prispevkom dvignila kvaliteto kadrovskega upravljanja v Gorenju na višjo raven (Gorenje 

Group 2013). Gorenje pa je že leta 2009 prejelo nagrado, ki priča, da je podjetje na pravi poti 

dojemanja zaposlenih in vlaganja v to kategorijo. Gre za priznanje TOP 10 izobraževalni 

management, ki ga podeljujeta Planet GV in Inštitut za izobraževalni management SOFOS že 

skoraj 14 let. Priznanje se nameni podjetjem, ki so v preteklem letu pokazala izjemen trud na 

področju vlaganja v izobraževanje svojih zaposlenih (Lek 2014). 
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Naslednja nagrada je imenovana European business award in je podeljena podjetjem, ki se 

posebej izkažejo na področju trajnostnega delovanja, delovanja podjetja na socialnem, 

ekonomskem in okoljskem področju ter na področju odnosov s kupci in z zaposlenimi. 

Podjetja zaslužna te nagrade, morajo ravnati strogo moralno in socialno. To je ena izmed 

nagrad, ki ni podeljevana s strani slovenskih organizacij, ampak gre za evropsko poslovno 

priznanje. Namenjeno je spodbujanju odličnosti in praks v evropski poslovni skupnosti. Leta 

2011 je bil prejemnik te nagrade Mercator d. d. Ob prevzemu nagrade so dejali, da se trudijo 

delovati trajnostno in odgovorno. Skozi delovanje si postavljajo merljive cilje, ki so koristni 

za vse vpletene ljudi, predvsem zaposlene (Dnevnik 2011). 

Mercator d. d. pa je bil prejemnik še ene pomembne nagrade s področja intelektualnega 

kapitala, in sicer so leta 2009 prejeli priznanje, imenovano Kadrovski manager. Pravzaprav ga 

je prejela članica njihove uprave mag. Vera Aljančič Falež. Gre za najvišje priznanje na 

kadrovskem področju, ki ga po analizi ustrezanja določenim merilom izda šestčlanska 

komisija. Merila so dveh vrst: kvantitativna merila in merila osebne uspešnosti. Med 

kvantitativna merila sodijo naslednji dejavniki: rast dodane vrednosti na zaposlenega v 

zadnjih treh letih, delež od skupnih stroškov dela namenjenih izobraževanju v zadnjih treh 

letih, kontinuiteta in rezultati spremljanja zadovoljstva zaposlenih. Merila osebne uspešnosti 

pa so: dosežki kadrovske službe, aktivnosti posameznika pri promociji, kadrovsko poslanstvo, 

mednarodne dejavnosti kadrovskega managerja, certifikati in nagrade s kadrovskega področja 

ter delovanje posameznika zunaj pristojnosti kadrovskega managementa. Prejemnica nagrade 

Kadrovski manager, mag. Vera Aljančič Falež, je s svojo energijo in vizijo ustvarila in 

oblikovala inovativne oblike delovanja na področju ravnanja z ljudmi, zato si je omenjeno 

nagrado nedvomno zaslužila. Ustvarila je tudi popolnoma novo kadrovsko strategijo, ki 

določa kadrovske prioritete, torej razvoj kadrov, motivacijo in nagrajevanje, dialog z 

zaposlenimi in zdravje ter varnost zaposlenih. Uspelo ji je dvigniti dodano vrednost na 

zaposlenega, prav tako tudi delež za izobraževanje od skupnih stroškov dela. Temu je sledil 

naslednji korak imenovan razvoj sistema ključnih obetavnih kadrov, ki je prinesel s seboj tudi 

ocenjevanje kadrov. Omembe vreden pa je tudi projekt, imenovan Interno komuniciranje, ki 

je Mercatorju leta 2007 prinesel nagrado za najboljši HRM projekt (Brečko 2009). 

Naslednja nagrada se nanaša na poslovno odličnost, kar pove že njeno ime – Priznanje 

Republike Slovenije za poslovno odličnost. Tudi poslovna odličnost je posledica 

intelektualnega kapitala, zato so podjetja, ki so prejemniki omenjene nagrade, zagotovo 

vložila veliko truda v prepoznavanje in koriščenje intelektualnih sposobnosti svojih 

zaposlenih. Priznanje RS za poslovno odličnost podeljuje Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo. Podeljuje ga podjetjem, ki so dosegla visoke rezultate na področju kakovosti 

proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja. Podjetja se na izbor nagrade prijavijo sama. 

Nagrada se v naši državi podeljuje od leta 1998 in je po osnovi modela enaka EFQM nagradi 

za odličnost, ki jo podeljuje Evropski sklad za upravljanje kakovosti. Njeni cilji so povečati 

zavedanje o kakovosti, povečati prizadevanja za izboljšave na področju kakovosti poslovanja 
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in spodbuditi procese samoocenjevanja ter primerjanja z drugimi podjetji (MIRS 2015). 

Dobitnik priznanja RS za poslovno odličnost je bil v letu 2004 Petrol d. d. Priznanje je 

pomenilo za podjetje pohvalo za njihovo dobro delo, kar zadeva izboljševanje kakovosti 

poslovanja in trud za dvig konkurenčnosti. Slednje jim je uspelo z razvojem znanja in 

prenašanjem dobrih praks znotraj podjetja (Delo 2005). 

Zadnja v nizu obravnavanih nagrad pa je nagrada PRIMUS, ki nagrajuje komunikacijsko 

odličnost managerjev (pobude, usmerjanje, podporo, pomoč komunikacijskim programom) in 

je edino strokovno slovensko priznanje, ki se navezuje na to tematiko. Podeljuje jo Slovensko 

društvo za odnose z javnostmi skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in Združenjem 

Manager. Že samo sodelovanje pri izboru nagrade kaže v smer visokega vrednotenja 

komuniciranja v delovnem okolju podjetja. Podjetja se odločijo za sodelovanje tudi iz 

razlogov, kot so npr. večja prepoznavnost podjetja, priložnost za temeljit pregled procesa in 

učinkov managerskega komuniciranja ter razvoj organizacije in njenih zaposlenih (PRSS 

2015). Leta 2013 je omenjeno nagrado prejel Petrol d. d. oziroma predsednik uprave družbe 

Petrol, mag. Tomaž Berločnik. Petrol d. d. je s svojo ekipo skozi leto pokazal izjemno mero 

odprte in transparentne komunikacije, ki odlikuje dobre vodje. V sklopu te strategije je 

potrebno omeniti poseben kodeks znotraj družbe Petrol, imenovan Naša energija povezuje. Ta 

kodeks ravnanja so oblikovali kar sami zaposleni. V podjetju se namreč zavedajo, da je za 

dosego ciljev potrebno medsebojno sodelovanje in komunikacija (Petrol 2013b). 

2.4.3 Povezanost intelektualnega kapitala z upravljanjem človeških virov 

 

Vsako podjetje je ustanovljeno z namenom doseči zastavljene cilje. Le-ti se dosežejo skozi 

delovanje podjetja, ki se imenuje poslovni proces. Za normalen potek poslovnega procesa so 

potrebna delovna sredstva (zemljišča, zgradbe, oprema), predmeti dela (surovine, materiali, 

energija), storitve (sprotne in dolgoročne) in zaposleni (delovna sila). To so prvine 

poslovnega procesa, ki pa se med seboj razlikujejo po načinu delovanja. Predvsem je 

drugačno in bolj kompleksno delovanje zaposlenih. Ti so usposobljeni za opravljanje več 

različnih del znotraj podjetja. Zaposleni lahko, kljub temu, da je bil zaposlen za opravljanje 

določenega dela, kasneje opravlja tudi druga dela. Vsak posamezni zaposleni se lahko zaposli 

tudi drugje, zato ga imenujemo netrajna sestavina podjetja. Vsi zaposleni se ponašajo s 

sposobnostjo premikanja, kar jim omogoča, da pripadajo še drugim sistemom. Tako kot ostale 

prvine, pa je potrebno tudi zaposlene najprej pridobiti, vendar jih je nato potrebno še 

usposobiti. Proces usposabljanja lahko podjetju prinese večje ali manjše stroške (stroški dela), 

vendar se morajo le-ti obravnavati kot naložba. Načeloma velja, da prisotnost stroškov 

omogoča vrednostno izrazitev fizičnih potroškov prvin, vendar je v primeru človeških 

zmožnosti zgodba drugačna. Človeške zmožnosti niso izkazane med sredstvi v aktivi bilance 

stanja, torej niso vrednostno izražene. Isto velja tudi za naložbe v človeške zmožnosti, ki 



   

27 

imajo že ob nastanku značaj stroškov in ne povečujejo vrednosti človeških zmožnosti (Milost 

2007). Te naložbe je potrebno jemati resno, prav temu služi proces imenovan upravljanje 

človeških virov. S tovrstnim upravljanjem si podjetje naredi načrt kako, zakaj in v kolikšni 

meri bodo vlagali v zaposlene in sledili njihovemu napredku. Napredek je namreč po 

dolgotrajnih vlaganjih v posameznika več kot pričakovan. Napredek posameznega 

zaposlenega vodi k napredku celotnega podjetja in s tem povečuje njegovo intelektualno 

premoženje. 

Upravljanje s človeškimi viri je dejavnost, ki v največji meri prispeva h krepitvi konkurenčnih 

sposobnosti podjetja. Zaposlenim, ki predstavljajo intelektualni kapital, omogoča stalno 

pridobivanje novih znanj, spodbuja njihovo ustvarjalnost, inovativnost ter krepi njihovo 

nadaljnjo motiviranost za strokovni in poklicni razvoj. Tovrstno obravnavani zaposleni so 

vsekakor v stanju pravočasnega, hitrega in odzivnega odkrivanja poslovnih priložnosti. Vsako 

podjetje, ki ima zaposleno neko določeno količino ljudi, se sooča tudi z odgovornostjo do njih 

in ne samo z odgovornostjo do uresničitve poslovnih ciljev. Ta odgovornost se odraža v 

naslednjih dejavnostih: skrb za izobraževanje in usposabljanje, pridobivanje mladega in 

perspektivnega kadra, merjenje organizacijske klime, spodbujanje inovacij, aktiviranje 

intelektualnega kapitala in zaščita ter nadzor intelektualne lastnine. Intelektualni kapital se 

najbolje uveljavlja v okoliščinah, kjer imajo človeški viri pravo veljavo, torej tam, kjer se 

vlaga v sposobnosti posameznikov. S tem znanjem lahko posamezniki nato rešujejo različne 

poslovne probleme in se lažje soočajo s poslovnimi izzivi.  

Skrbno upravljanje z intelektualno lastnino oziroma managiranje znanja vodi k višji dodani 

vrednosti podjetja. Tovrstno managiranje poteka v več korakih; podjetje samo jih lahko 

prilagaja, saj samo najbolj pozna svoje prednosti in slabosti pri ravnanju s človeškimi viri. 

Omenjeni koraki so naslednji: evidenca potrebnih znanj, organizacija programov 

izobraževanja in izpopolnjevanja znanja, povezovanje s centri novega znanja, oblikovanje 

razvojnih projektov in razvojno raziskovalnih skupin znotraj podjetja, vzpostavitev 

inovacijskega centra znotraj podjetja, sodelovanje z akademsko sfero, priprava projektov, 

namenjenih pridobivanju novih razvojnih sredstev (domačih in evropskih) in dobro 

upravljanje informacijskih baz (Bahun in Rojc 2006). Na podlagi vsega naštetega se lahko 

pojem managementa človeških virov zaokroži kot skupek mnogih funkcij. Sestavljen je iz 

funkcije značilnosti ljudi in njihovih povezav, iz funkcije značilnosti organizacije oziroma 

njenih temeljnih usmeritev, funkcije značilnosti okolja delovanja organizacije in funkcije 

povezanosti vseh omenjenih dejavnikov. Za lažje razumevanje individualnega funkcioniranja 

v določenem podjetju se je najprej potrebno dobro zavedati kompleksnosti managementa 

človeških virov (Dermol 2013). 

Vse omenjene funkcije povezuje t. i. kadrovska funkcija oziroma kadrovski management, ki 

skrbi za vse naloge, povezane s kadri (upravljanje, nadzorovanje, povezovanje) in na raven 

podjetja vključuje dejavnosti izobraževanja, nadgrajevanja in usposabljanja kadrov ter 
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posredovanja del. Kadrovski management prehaja v management človeških virov, ki je 

opredeljen kot način izvajanja kadrovske funkcije, ki dojema človeške vire kot glavni ali 

strateški del delovanja podjetja oziroma kot glavno vodilo uspeha in konkurenčnosti. Z 

upoštevanjem ciljev zaposlenega kadra in ciljev organizacije ter stalnim povečevanjem 

človeških zmožnosti so dobri rezultati na dolgi rok neizogibni (Zupan in Svetlik 2009). 

Povezavo intelektualnega kapitala z upravljanjem človeških virov zelo nazorno prikazuje 

Harvardski model managementa človeških virov. Model sloni na prepričanju, da so lahko 

pretekli problemi managementa osebja rešeni samo tako, da generalni managerji razvijejo 

razvidno točko, od koder naprej razvijajo svoje želje glede vpletenosti in razvoja zaposlenih v 

podjetju ter glede HRM politik in praks, ki bi utegnile zasledovati cilje podjetja. Iz modela 

izhaja tudi izjava, da management človeških virov vključuje vse managerske odločitve in 

premike, ki se tičejo razmerja in odnosa med organizacijo in zaposlenimi, njihovimi 

človeškimi viri. Harvardska šola je karakteristike HRM-ja razdelila na dve smeri: direktni 

linijski managerji sprejemajo večjo odgovornost za zagotavljanje poravnav konkurenčnih 

strategij in politik osebja, osebje pa ima nalogo sestavljanja politik, ki poveljujejo, kako naj 

bodo aktivnosti osebja razvite in vpete v medsebojno krepitev. Kakšna je medsebojna 

povezanost sestavin Harvardskega modela HRM-ja prikazuje naslednja shema (Armstrong 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 2: Harvardski model HRM-ja 

Vir: Beer idr. 1984, po Armstrong 2006, 6. 
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Kaj nam tovrstni model, kot je Harvardski, pomeni in kakšne prednosti prinaša? Vključuje 

priznanja številnih interesov deležnikov, razjasnjuje pojem managementa človeških virov, 

pojasnjuje povezanost HRM-ja z intelektualnim kapitalom in poudarja strateško izbiro ter 

širok razpon vplivov na managerske izbire strategij. Na podlagi vpogleda v model 

prepoznamo pomembnost kompromisov med lastniki in zaposlenimi ter med vsemi drugimi 

deležniki in vpliv zaposlenih na potek in skladnost dela (Boxall 1992, po Armstrong 2006, 5). 

HRM oziroma management človeških virov ima močan vpliv na prakso podjetja. Ena izmed 

njegovih primarnih nalog je privabljanje, razvijanje in ohranjanje visoko kakovostnih oziroma 

zelo talentiranih ljudi, zato v tej smeri vpliva tudi na povezovanje ljudi s strateškimi in 

operativnimi potrebami organizacije. V njegovi domeni je tudi skrb za zdravo delovno okolje, 

kjer vladajo vrednote, ravnotežje med delom in zasebnostjo ter varnost, kar omogoča razvoj 

velikih idej in vizij med delovnim časom. Dejavnik, kot je organizacija dela, v veliki meri 

prispeva k fleksibilnosti posameznikov in njihovemu interesu za delo, praksa omogočanja 

izobraževanja in usposabljanja delovne sile pa vodi k povečanju njihovih sposobnosti in 

kompetenc. Naslednji dejavnik je upravljanje znanja in intelektualnega kapitala, ki se 

osredotoča tako na celotno organizacijsko kot tudi na posameznikovo učenje in na 

zagotavljanje ter deljenje tovrstnega učenja. Z opogumljanjem zaposlenih, da se prepoznajo 

znotraj vrednot podjetja in da s svojim delom prispevajo k uresničitvi ciljev podjetja, se 

močno povečujejo motiviranost, pripadnost in angažiranje zaposlenih. Naslednja v vrsti 

področij praks HRM-ja je visoka učinkovitost upravljanja, ki vpliva na dobro delovno 

vznesenost, katere posledice so produktivnost, kvaliteta in dobiček. Zaposlene s tveganji, 

inovacijami in deljenjem njihovega znanja spodbudi k hitrejšemu razmišljanju in boljšim 

poslovnim izidom. Zadnje področje HRM-ja pa je management nagrajevanja, ki več kot 

očitno vpliva na zaposlene, saj mnogim (seveda ne vsem)  pomeni močen dejavnik motivacije 

in jih spodbudi k predanosti njihovim delovnim zadolžitvam (Armstrong 2006).  

HRM s svojimi politikami prispeva k učinkovitemu ravnanju s kadri in izoblikuje prakse 

managementa človeških virov. Dobre HRM prakse izboljšajo zmogljivost delovanja in gradijo 

stabilen HR sistem. Glavne karakteristike tega sistema so visoke stopnje različnosti, 

doslednosti in soglasnosti. Vse omenjeno ustvari organizirano klimo, ki podpira 

implementacijo HR-ja v organizaciji. Povezava med HRM in finančnim delovanjem 

organizacije je neizogibna, še vedno pa obstajata dve vprašanji, ki vplivata na določitev 

povezave med HRM-jem in delovanjem organizacije, in sicer zadevata vzročno nejasnost (oz. 

vzročno dvoumnost) in nepredvidljive dejavnike. Vzročna nejasnost se nanaša na številne 

pogosto prekrite povezave med dejavniki, ki vplivajo na vzrok in posledico. Glavni in osnovni 

razlog za vzročne nejasnosti je multipla vzročnost, ki obstaja v primeru, ko je možnih več 

različnih vzrokov za določen učinek. Izhaja lahko iz t. i. fenomena črne skrinjice. To je stanje, 

kjer je možno opazovati HRM inpute v obliki kadrovskih praks in meriti outpute 

organizacijske uspešnosti, vendar je kljub temu oteženo ugotavljati skozi raziskave, kaj se je 
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zgodilo vmes – kakšni so bili rezultati HRM, ki so pretvorili input kadrovskih praks v outpute 

organizacijske uspešnosti.  

Med HRM-jem in finančno učinkovitostjo obstaja faktor povezave, ki je sestavljen iz izidov 

HRM-ja. Ti se kažejo v obliki karakteristik zaposlenih, na katere vplivajo implementirane HR 

prakse. Glavni ključ za aktiviranje uspešnosti zaposlenih leži v povezavi dobro oblikovanih in 

zastavljenih kadrovskih praks z močno in zmogljivo organizacijsko vizijo ter vodstvom 

podjetja (Armstrong 2012). Pravilno zasnovane HRM prakse vplivajo na motivacijo in 

zavzetost zaposlenih, ki vodijo v boljše delovne rezultate. Samo posedovanje intelektualnega 

kapitala podjetju torej ne dela nobene usluge, potrebna je spodbuditev le-tega, kar je možno le 

s kakovostnim upravljanjem človeških virov. Ta nima vpliva samo na organizacijsko 

delovanje, kvaliteto in produktivnost, temveč v veliki meri vpliva tudi na finančne uspehe. 

Na naslednji sliki je prikazan sistematiziran postopek vpliva HRM-ja (upravljanja človeških 

virov) na splošno organizacijsko učinkovitost, ki se prične pri poslovni strategiji. 

Organizacijska učinkovitost pa se kaže skozi HRM prakse, izide, poslovne izide in skozi 

finančno učinkovitost. Prvi trije vidiki organizacijske učinkovitosti se nanašajo na zaposlene 

oziroma na nemonetarni vidik poslovanja, finančna učinkovitost pa na monetarni vidik. 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Vpliv HRM-ja na organizacijsko učinkovitost 

Vir: Paauwe 2004, po Armstrong 2012, 57. 

Poslovna strategija izoblikuje HRM strategijo, iz katere izhajajo prakse upravljanja s 

človeškimi viri. Sledijo izidi tega upravljanja, ki se kažejo v odzivih zaposlenih in v njihovih 

poslovnih uspehih. Izidi vsakega zaposlenega vplivajo na celotne poslovne izide, ki so ali pa 

niso takšni, kot so bili začrtani v strategiji. Potrebno je spodbujati kreativnost in ustvarjalnost 

zaposlenih, da ustvarjajo vedno nova znanja. Slednje se spodbuja z dobro organizacijsko 

klimo, timskim delom in usmerjenostjo k odličnosti. Ta nova znanja omogočajo organizaciji 
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obnavljanje in nadgradnjo inovacijske sposobnosti. Z znanjem je treba ravnati kot z zelo 

redko dobrino, hkrati pa je treba tudi obvladovati celoten zaokrožen proces, od pridobivanja 

znanja (virov znanja) do izidov znanja (Možina in Kovač 2006). Uspešni poslovni izidi, ki 

izhajajo iz znanja zaposlenih vodijo podjetje v uspešno finančno situacijo oziroma v dobiček 

in večji tržni delež. 

Ko osnovna dejavnost podjetja temelji na znanju so nujno potrebni strokovnjaki, ki bodo to 

znanje s svojim vplivom in vrednotami udejanjali v konkretne rezultate. S svojim vplivom 

delujejo na način delovanja zaposlenih v njihovi organizaciji. Kljub svoji še kako potrebni 

trmi in uporništvu, so strokovnjaki nepogrešljiv del ekipe in managerji morajo z njimi najti 

skupno pot sodelovanja. Čim bolj organizacija temelji na znanju (torej učeča se organizacija), 

tem večji vpliv na poslovanje imajo strokovnjaki. V domeni managementa je predvsem 

nadziranje in obvladovanje posameznikov in skupin ter ocenjevanje njihove uspešnosti. Le 

tako postane jasno, če strategije dosegajo cilje. V primeru, da jih ne dosegajo v zadostni meri, 

morajo steči dogovarjanja, kako jih popraviti. Veliko korist si managerji naredijo s sistemom 

nagrajevanja zaposlenih. Torej, če so po ocenjevanju vidni zadovoljujoči rezultati, je potrebno 

posameznike nagraditi in jih s tem motivirati za nadaljnje delo ter posledično preprečiti 

odtekanje znanja iz organizacije.  

Management znanja oziroma upravljanje intelektualnega kapitala, mora zavzemati tudi 

dejavnosti, kot so prepoznavanje in dokumentiranje ključnega znanja. To dvoje vodi v 

učinkovit management znanja. Namen dokumentiranja je zapis znanja v obliko, ki bo vsem, ki 

to znanje potrebujejo, razumljiva in dostopna. Naslednji dejavnosti sta pridobivanje znanja in 

ustvarjanje novega znanja v organizaciji, ki temelji na že obstoječem znanju. S tem je 

mišljeno razvijanje novih sposobnosti, izdelkov, storitev, idej in procesov. Sledi prenos 

ustvarjenega znanja od tistih, ki ga posedujejo k tistim, ki ga potrebujejo. To poteka preko 

pisne komunikacije, izobraževanj, posvetovanj, mentorstev in konferenc. Znanje je potrebno 

uporabiti tako, da v organizaciji ustvari uporabno vrednost. Vso pridobljeno in ustvarjeno 

znanje je potrebno nato pravilno hraniti in zaščititi. Takšna hramba poteka preko 

računalniških zapisov. Baza podatkov mora biti ažurirana, organizirana in dostopna vsem 

zaposlenim. Zakaj pa bi se managerji sploh trudili pri vzpostavitvi koncepta managementa 

znanja? Ker bi to njihovo podjetje vzdignilo na višjo raven v mnogih pogledih. Posledice so 

manjši stroški in večja produktivnost, izboljšani procesi odločanja in izmenjevanje informacij, 

večja naravnanost h kupcu, transparentnost struktur in procesov, povečana kakovost in 

zadovoljstvo zaposlenih ter izboljšan tržni položaj. Povezanost sestavin managementa je 

prikazana v naslednji shemi (Možina in Kovač 2006). 
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Slika 4: Povezanost sestavin managementa 

Vir: Možina in Kovač 2006. 
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ter zaposlene obravnava kot sodelavce. Vsak posameznik pa se mora zavedati tudi lastne 

odgovornosti, spremljati mora svojo lastno delovno uspešnost in poslovanje. Vsak mora biti 

sam pri sebi izjemno pozoren na nepričakovane uspehe in neuspehe, s katerimi se sooča skozi 

delo. Na tak način se začne zavedati svojih prednosti ter prepozna področja, na katerih se 

kažejo njegove šibkosti. Prepoznava lastnih pomanjkljivosti kaže potrebo po posodabljanju 

znanja in usposobljenosti. Tukaj veliko vlogo odigrajo povratne informacije, ki se jih pridobi 

pri ugotavljanju uspešnosti pri delu. Analiza povratnih informacij je že kar samostojna 

metoda, ki primerja dejanske uresničene rezultate s pričakovanimi. Posameznik se na podlagi 

teh informacij osredotoči na nadgrajevanje znanja. Lahko pa se odloči, da se bo področij na 

katerih je šibek, rajši izogibal in vse svoji moči usmeril na področja, kjer blesti. 

Managerji s področja človeških virov morajo vse moči napeti v smeri ohranjanja znanja 

znotraj njihovega podjetja, da se izognejo odteku tega v konkurenčna podjetja. Zaposleni so 

svoja znanja stalno nadgrajevali znotraj delovnih procesov, da so prišli do resnično visoko 

kvalitetne usposobljenosti. Znanja, ki so najbolj pomembna za intelektualni kapital, so 

različne definicije podatkov, poslovni procesi, poslovna pravila in postopki, specializirano 

tehnično znanje, ujemanje z organizacijsko kulturo, z načini upravljanja in sodelovanja z 

odjemalci. Odpuščanja in nezadovoljstva zaposlenih, ki vodijo v odpovedi delovnih razmerij, 

povzročijo, da izjemno vredno znanje, ključno za doseganje večjega dobička podjetja, odteka 

iz podjetja. Ohranjanje takšnega znanja predstavlja managerjem velik izziv. Da bi ga čim 

bolje ohranili znotraj podjetja tudi za naslednje prihajajoče zaposlene, je potrebno ustrezno 

shraniti informacije o naslednjih dejavnikih (Adelman 2010): o ključnih delovnih znanjih 

vseh zaposlenih, njihovih izkušnjah in spretnostih, o načinih usposabljanja, o sistemih 
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ocenjevanja uspešnosti, o razvoju sistemov za načrtovanje učinkovitosti in vodenju ter 

upravljanju razvojnih programov.  

Podjetje je naklonjeno stalnemu učenju, izobraževanju in usposabljanju svojega kadra, če je 

znotraj njega vzpostavljena kultura učenja. Ta je lahko vzpostavljena s strani vrha 

managementa in realizirana skupaj z vsemi zaposlenimi. Gre za proces, kjer zaposlene ni 

potrebno vedno znova spodbujati v učenje, ampak se ti podajo vanj prostovoljno in 

samoiniciativno, ker si tudi sami zelo želijo nadgraditi obstoječo raven znanja in kompetenc. 

Koraki, s katerimi se vzpostavi kultura učenja, so naslednji: razvijati in deliti vizije, omogočiti 

zaposlenim avtonomijo, zagotoviti zaposlenim podporno učeče se okolje, uporabljati zamisli 

zaposlenih, jih voditi skozi izzive in jim nuditi povratne informacije, ponuditi vlogo 

managerjev kot vzornikov in na ta način ponuditi zaposlenim nov način razmišljanja in 

identifikacije, spodbuditi povezovanja ter odpraviti nepotrebne birokratične postopke 

(Armstrong 2006). 

Med naloge vodij v podjetjih, poleg vodenja in upravljanja, sodi tudi načrtovanje razvoja 

človeških potencialov in upravljanje s kadrovskimi oziroma človeškimi viri. Ta dejavnost sodi 

v sklop managementa kadrovskih virov oziroma upravljanja s človeškimi viri (human 

resource management). Najprej je potrebno preveriti obstoječo sliko stanja človeških virov in 

nato načrtovati spremembo te slike s potrebnim strokovnim razvojem zaposlenih. Pri takšnem 

načrtovanju niso dovolj samo trenutne kadrovske potrebe, ampak je potrebno vzeti v obzir 

tudi potrebe, ki jih bo imelo podjetje v bližnji prihodnosti. Torej management podjetja, glede 

na stanje v podjetju in glede na prihodnje razvojne podvige, preveri, kakšen kader jim najbolj 

koristi oziroma kakšen kader najbolj potrebujejo in katere kompetence že zaposlenih ljudi 

bodo pri uresničevanju razvojnih in poslovnih strategij najbolj uporabne. Poslovodstvo pri 

tem odigra pomembno vlogo, seveda če je dovolj usposobljeno, da zna spodbuditi sodelavce k 

takšnim delovnim mestom, na katerih se bodo lahko izkazali prav v tistem, v čemer so 

najboljši.  

Kader oziroma vsak posamezni zaposlen se mora sam zavedati, kje so njegove prednosti, na 

katerih področjih žanje uspeh in kje se pojavljajo težave. K takšni želji zaposlenih po 

samopotrjevanju prispeva v veliki meri tudi klima v podjetju, splet medsebojnih odnosov in 

vrednot. Veliko k razjasnitvi pojmov prispevajo letni razgovori, kjer se poistovetijo interesi 

zaposlenega s podjetjem in kjer se ustvarijo plani glede nadaljevanja njegove kariere. To 

zaposleni, kot nosilec intelektualnega kapitala podjetja, zelo potrebujejo. Trdo brezosebno 

izpolnjevanje delovne dolžnosti je v stiku z današnjo družbo že precej zastarelo, zato je 

zbližanje in povezovanje osebne želje posameznika z željo podjetja še kako pomembna 

oziroma kar strateška dolžnost upravljanja človeških virov. K drugim ključnim prioritetam 

managementa človeških virov sodi tudi koordinacija razpoložljivih človeških virov, planiranje 

in vodenje programov razvoja kadrov ter končno preverjanje željene kadrovske strukture 

(Bahun in Rojc 2006).  
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Podrobnejša opredelitev managementa intelektualnega kapitala nas obogati z informacijo, da 

njegov del, imenovan management človeškega kapitala, izvira iz orodij managementa 

človeških virov, kjer gre za specifičen način uporabe teh orodij. Glavno razlikovanje med 

managementom človeškega kapitala in managementom človeških virov je namreč v namenu 

ustvarjanja vrednosti, ki obstaja samo pri prvem, torej managementu človeškega kapitala. Ta 

se ukvarja s tistimi človeškimi viri, ki so sposobni ustvarjanja vrednosti in so posledično 

človeški kapital. Ti viri morajo s svojimi znanji, spretnostmi, inovacijami in kompetencami 

ustvarjati vrednost podjetju, drugače so za podjetje nepotrebni. Management človeškega 

kapitala v tej smeri močno povzema koncepte managementa znanja (Mihalič 2009). 

2.5 Pravna ureditev intelektualnega kapitala 

 

Kot že omenjeno, področje intelektualnega kapitala zajema tudi procese upravljanja. Le tako 

lahko namreč takšen kapital zasleduje svoj namen in cilje. Vsako področje upravljanja, ki 

poteka v podjetjih in ima opravka z ljudmi, zahteva normativno oziroma pravno ureditev. 

Zakon, ki bi striktno natančno urejal to področje zaenkrat še ne obstaja, obstajajo samo 

iztočnice, katerih naj bi se podjetja v osnovi držala. Prav zato mora vsako podjetje samo 

poskrbeti za lasten interni akt z navodili, ki jih prilagodi svojemu načinu dela in poslovanja. 

Teh pravil se mora tudi strogo držati. 

Členi omenjenega akta naj bi zajemali naslednja področja (Mihalič 2009): 

 predmet urejanja (kaj ureja in na kakšen način); 

 izhodišča in opredelitev intelektualnega kapitala (za kakšen sistem gre, kakšen je pomen 

IK); 

 struktura intelektualnega kapitala (na katere kategorije ga podjetje deli in njihove 

definicije); 

 upravljanje intelektualnega kapitala (namen in potek upravljanja, funkcija managementa); 

 vrednotenje intelektualnega kapitala organizacije (termini in načini vrednotenja); 

 razvoj in krepitev intelektualnega kapitala (načrti razvoja, ukrepi); 

 zavezanost k razvoju IK (kdo se zaveže); 

 končne določbe (datum veljave, priloge).  

Na žalost še vedno velika večina slovenskih podjetij ne razpolaga z omenjeno uvedbo 

internega akta, ki bi jih približal pojmu učečega podjetja in podjetja, ki ceni znanje 

zaposlenih. Raziskava, izvedena med slovenskimi podjetji, je pokazala, da ima četrtina velikih 

in srednje velikih podjetij uveden vsaj interni akt o managementu znanja in učečem se 

podjetju. Druga četrtina o tem niti ne razmišlja, spodbuden rezultat pa se nanaša na preostalo 

polovico podjetij, ki izvaja na uvedbo internega akta že intenzivne in obsežne priprave. 

Slednje pomeni, da se zavedanje o pomenu intelektualnega kapitala s strani slovenskih 
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podjetij premika v pravo smer (Mihalič 2007). Zavedanje o pomembnosti vrednosti 

intelektualnega kapitala obstaja v mnogih podjetjih, premalo je le zavedanja o povezavi med 

intelektualnim in finančnim kapitalom. S sprejemanji internih aktov v smeri vrednotenja 

znanja zaposlenih, bi se krepilo tudi sprejemanje intelektualnega kapitala kot glavnega vodila 

k dobičkonosnosti podjetja. 

Zgodba pa je malce drugačna, če govorimo o intelektualni lastnini, lastnini, katere izvor je v 

človeškem intelektu. Tukaj lažje govorimo o zakonskih ureditvah oziroma zakonih, ki se 

ukvarjajo s tem področjem. Pojem intelektualne lastnine zajema vse vrste lastnin, ki izhajajo 

iz posameznikovega intelekta. Ko je tovrstna stvaritev opredmetena, se jo lahko koristi v 

komercialne namene, kot takšna pa je neopredmetena. Intelektualna lastnina se deli v več 

kategorij. To so avtorske in sorodne pravice, industrijska lastnina (patenti, modeli, znamke, 

geografske označbe) in ostale pravice (firme, domene, poslovne skrivnosti). Urejata jih Zakon 

o avtorskih in sorodnih pravicah in Zakon o industrijski lastnini (Intelektualna lastnina 2015). 

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah je zakon, ki ureja pravice avtorjev, izvajalcev in 

izdelovalcev o njihovi lastnini ter individualno in kolektivno upravlja avtorske in sorodne 

pravice. Izpostaviti velja 15.člen, ki se nanaša na vsebino avtorske pravice in definira, kaj  

avtorska pravica sploh je. Pravi, da je to enovita pravica na avtorskem delu, iz katere izhajajo 

osebnostna in premoženjska upravičenja avtorja (ZASP 15. člen). 

Zakon o industrijski lastnini v 1. členu razjasni, kaj določa, in sicer so to vrste pravic 

industrijske lastnine ter postopki za podelitev in registracijo teh pravic, sodno varstvo pravic 

in zastopanje strank v postopkih po tem zakonu. Po tem zakonu se v pravice industrijske 

lastnine prištevajo patenti, dodatni varstveni certifikat, model, znamka in geografska označba 

(ZIL 1. člen). 
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3 MERJENJE INTELEKTUALNEGA KAPITALA 

 

Vse proučevanje in raziskovanje intelektualnega kapitala ne bo doseglo svojega pravega 

namena, če se tega kompleksnega pojma ne bo tudi merilo in medsebojno (med podjetji in 

organizacijami) pravilno primerjalo. Dejstva in lastnosti so eno, vendar je potrebno za dobro 

razumevanje intelektualnega kapitala uporabiti vse znanje tudi v praksi. Metod za merjenje IK 

je veliko, vendar se vse med seboj razlikujejo do te stopnje, da lahko posamezna podjetja v 

njih prepoznajo uporabnost za svojo panogo ali pa ne. Torej vse metode niso primerne za 

vrednotenje IK v vseh podjetjih, ampak je na podlagi kriterijev potrebno izluščiti najbolj 

primerne in uporabne metode. Dobljena vrednost, ki jo podjetje pridobi na podlagi izbrane 

metode merjenja, pa v sebi skriva kopico pomembnih podatkov, ki si jo je potrebno pravilno 

razlagati. Sama številka nima visoke vrednosti, če podjetje ne zna iz nje izluščiti uporabnih 

ugotovitev. Prav zato se morajo podjetja zavedati namena vrednotenja in uporabnosti 

izračunane vrednosti. Pri merjenju intelektualnega kapitala in pri interpretiranju vrednosti se 

lahko pojavijo tudi posamezni problemi, ki pa so predstavljeni v naslednjem poglavju. 

Merjenje intelektualnega kapitala oziroma njegovega dela, imenovanega človeški kapital, 

zagotavlja podlago za odločanje o upravljanju zaposlenih. Pomeni identifikacijo dejavnikov 

upravljanja ljudi in modeliranje vpliva na njihovo različnost. Prav pomembnost doseganja 

prednosti človeškega kapitala je privedla do zanimanj za razvoj metod merjenja in vpliva, ki 

ga tovrstni kapital ima. Razlogov za merjenje je več. Ljudje v organizaciji dajejo svoji 

organizaciji dodano vrednost in dostop do te vrednosti omogoča podlago za načrtovanje 

kadrov in spremljanje učinkovitosti ter vpliva kadrovskih politik in praks. Proces 

identifikacije meritev in zbiranje ter analiziranje informacij, ki se navezujejo nanje, usmerja 

pozornost organizacije k temu, kako je treba poiskati, ohraniti, razvijati in karseda najbolje 

izkoristiti človeški kapital. Meritve se lahko nato uporabljajo za spremljanje napredka pri 

doseganju strateških HR ciljev in na splošno tudi za ocenjevanje učinkovitosti HR praks. 

Navsezadnje, česar ne izmerimo, ne moremo upravljati (Armstrong 2012). 

Merjenje intelektualnega kapitala je bistvenega pomena v smislu omogočanja primerjave med 

več podjetji. Z merjenjem se ocenjuje njihova realna vrednost in na nek način podjetja tako 

nadzorujejo izboljšave, ki so nastopile skozi leta. Služi tudi izboljševanju načina upravljanja 

intelektualnega kapitala, ki podjetju prinaša vrednost in koristi na dolgi rok. Za uspešno 

vrednotenje je potrebno najprej zelo dobro poznati metode merjenja, ki so na razpolago in 

prepoznati v njih lastnosti, ki bi bile za lastno podjetje najbolj primerne (Jurczak 2008). Če je 

izbrana metoda merjenja uporabljena na pravilen način, potem si lahko s pridobljenimi 

rezultati pomagamo pri nadaljnjem vodenju in upravljanju podjetja. Uspešnejše in 

učinkovitejše vodenje in upravljanje podjetja pa vodi v konkurenčno prednost podjetja. 

Vrednotenje znanja oziroma intelektualnega kapitala je v domeni vodstva podjetja. Njihova 

naloga je vrednotiti tudi učinkovitost in uspešnost naložb v znanje in razvoj kompetenc 
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zaposlenih. Preverjanje uspešnosti vlaganj v znanje poteka v petih ločenih korakih: kazalnike 

naložb v znanje se preverja na ravni posameznikov, timov in na ravni podjetja, izbrane 

kazalnike se primerja s konkurenti v panogi, uporabi se metode vrednotenja, ki povezujejo 

nova znanja, izkušnje in spretnosti s produktivnostjo in zadovoljstvom zaposlenih, pokazati je 

potrebno učinke na novo pridobljenih znanj in na koncu še primerjati rezultate vlaganj v 

znanja s konkurenčnimi organizacijami. Managerji morajo imeti kontrolo nad bazo 

razpoložljivih znanj in njihovimi nosilci, torej morajo ustrezna znanja narediti dostopna 

tistim, ki jih v danem trenutku potrebujejo ter poskrbeti za varnost baz znanja (Možina in 

Kovač 2006). 

3.1 Začetki merjenja intelektualnega kapitala 

 

Ponavadi so temeljite nadaljnje raziskave določenih predmetov raziskovanja, usmerjene v 

najbolj pravilno smer, če vemo iz kje izhajajo oziroma če poznamo  njihove začetke. Tako ni 

niti primer intelektualnega kapitala nobena izjema. Potrebno je poznati začetke merjenja, iz 

kje izhajajo in kako je prišlo do ugotovitev, da je tovrstno vrednotenje koristno za podjetja in 

celotno družbo. Namen tega ugotavljanja je usmeriti prihodnje ugotovitve in spoznanja v 

pravo in najbolj ustrezno smer. Samo merjenje intelektualnega kapitala je sklepna faza 

procesa ravnanja z znanjem oziroma intelektualnim kapitalom v podjetjih. Ta faza nam poda 

podatke o rezultatih ravnanja z znanjem v določenem časovnem obdobju. 

Prva generacija meritvenih sistemov je bila zasnovana na predvidevanju, da bi se morali na 

financah temelječi sistemi oplemenititi z nefinančnimi indikatorji, vključujoč neopredmetena 

sredstva. To zavedanje je vodilo v izjemno pomemben in dragocen razvoj, vendar se je 

problem pojavil pri preveč statičnih pristopih, ki niso bili sposobni ponazarjati povezav med 

različnimi meritvami uspešnosti. Druga generacija meritvenih sistemov se je teh problemov 

lotila s strategijo in načrti uspeha, da bi jim uspelo vzeti v obzir tudi celotno dinamično 

naravo delovanja in procesov pretvorb, ki povezujejo objekte z viri. Tretja generacija 

meritvenih sistemov bo gradila na teh razvojih in se trudila povezovati nefinančne in 

neopredmetene dimenzije poslovanja z generacijo prostega denarnega toka (Neely idr. 2003, 

129, po Muller 2014, 5). 

Proučevanje, analiziranje, načrtovanje, organiziranje in vodenje intelektualnega kapitala je 

vodilo podjetja v vprašanja, kako intelektualni kapital izmeriti, da bi bil potem pripravljen in 

oblikovan v primerno obliko za trženje. Jasno je, da je potrebno vse, kar želimo upravljati, 

tudi meriti in nato lahko izmerjene vrednosti tudi upravljamo. Podjetja so ugotovila, da 

dobiček ni več najboljše merilo uspešnosti, ker se nanaša na preteklo stanje. Intelektualni 

kapital je tisti, ki nosi osnovo za pridobivanje dobička tudi v prihodnosti, vpogled v prihodnje 

stanje pa nam nudijo neotipljiva sredstva potenciala podjetja. Vendar je način vrednotenja 

tisti, ki predstavlja podjetjem pravo dilemo (Mihalič 2009). Metodologij je dandanes že zelo 
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veliko, a ima vsaka svoje prednosti in pomanjkljivosti. Popolna in za vsa podjetja najbolj 

primerna metoda ne obstaja.  

Prvo večje podjetje, ki se je začelo resnično truditi pri vrednotenju intelektualnih sredstev, je 

bilo podjetje Skandia. Leta 1985 so kot prvi izdali poročilo o merjenju intelektualnega 

kapitala, leta 1994 pa kot prvi predlagali dodatek o višini IK v podjetju, ki bi sodil k 

finančnim poročilom ob koncu poslovnega leta. Leif Edvinsson je znotraj Skandie razvil 

dinamičen model poročanja o intelektualnem kapitalu, imenovan Navigator, ki je sestavljen iz 

petih področij osredotočanja: finance, stranke, procesi, obnove in razvoj ter človeški kapital. 

Tovrstna taksonomija je podjetja spodbudila k raziskovanju manj vidnih, neopredmetenih 

področij poslovanja, kot sta človeški in strukturni kapital, ki skupaj tvorita intelektualni 

kapital. Model Skandie je izjemno uspešen v prepoznavanju vloge in vrednosti kapitala 

odjemalcev oziroma strank. Skandia je tudi podjetje, ki je kot prvo uporabilo indeks 

intelektualnega kapitala, in sicer leta 1997. Gre za prakso, kjer se poskuša utrditi vse različne 

individualne indikatorje v en sam samostojen indeks in uravnavati ter povezovati spremembe 

v intelektualnem kapitalu s spremembami na trgu. Indeks se ponaša z več različnimi 

značilnostmi. V prvi vrsti je izjemno samosvoja meritev, osredotočena na spremljanje 

dinamik intelektualnega kapitala. Pri svojem vrednotenju upošteva tudi stanje iz preteklih 

obdobij in ima zmožnost samopopravljanja. To pomeni, da je bila izbira kapitalskih oblik, 

uteži in kazalnikov pomanjkljiva, če rezultati indeksa IK ne odražajo sprememb tržne 

vrednosti podjetja. Pri konceptu IK indeksa gre za poseben kontekst, ker dovoljuje, da se meje 

porazdeljujejo okrog meritev intelektualnega kapitala. Medtem ko ta koncept pogosto zajema 

vsa neopredmetena sredstva in njihove tokove, nudi tudi podporo za omejevanje konceptualne 

opredelitve intelektualnega kapitala, ki se uporablja za ustvarjanje IK indeksa za tista 

neopredmetena sredstva, ki so pod nadzorom družbe same. Strategija podjetja je tista, ki 

odloči, kateri izmed segmentov intelektualnega kapitala (strukturni, človeški) naj bo 

poudarjen v indeksu. Ko ima podjetje jasno vizijo, kakšne identitete se bo držalo, sledi 

zasledovanje dolgoročnih ciljev za identifikacijo dveh vrst spremenljivk: prvi sklop sestavlja 

pot, ki ustvarja novo vrednost, drugi sklop pa deluje kot merilec učinkovitosti. Informacije iz 

obeh sklopov so potem združene v ustvarjanje sistema vrednotenja intelektualnega kapitala 

(Bontis 2002). 

Ko se podjetje odloči, da bo začelo preiskovati in analizirati njihov intelektualni kapital, se v 

prvi vrsti osredotoči na človeški kapital, ki sodi med najpomembnejše nosilce intelektualnega 

kapitala. Merjenje človeškega kapitala se začne z razumevanjem njegovega prispevka k 

uspehu organizacije. Ko se organizacije odločijo razvijati in spodbujati človeški kapital, se 

učinek hitro pokaže v povišani vrednosti organizacije in izboljšanem dobičku. Upravljanje s 

človeškim kapitalom zahteva nove perspektive in kompetence s strani glavnih managerjev in 

strokovnjakov HR-ja. Novi pristopi k merjenju človeškega kapitala so usmerjeni v šest 

ključnih načel (Becker, Huselid in Ulrich 2002): 
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 Osredotočanje na strateški vpliv človeškega kapitala: zavedati se je treba, da so meritve 

odgovori na mnoga vprašanja in način izbire merjenja je odvisen od vprašanja, na 

katerega skušamo odgovoriti; večji del osredotočenosti mora biti na rezultatih 

produktivnosti človeškega kapitala (kolikšen je prispevek k produktivnosti glede na 

vložek podjetja v človeške vire). 

 Pazljivost glede preoblikovanja človeškega kapitala: obstajajo trije koraki za upravljanje 

človeškega kapitala kot strateškega sredstva (prava perspektiva, pravi HR sistem, pravi 

sistem merjenja učinkovitosti); glavni managerji morajo človeške vire smatrati za več kot 

samo predmet upravljanja, strokovnjaki s področja upravljanja s človeškimi viri pa se 

morajo naučiti deliti odgovornost za povečevanje poslovnih izkupičkov, ki vsebujejo 

komponento človeških virov. Oboji skupaj morajo prevzeti odgovornost za prihodnji 

razvoj sistema človeških virov (zaposlitve, nagrajevanje). Management človeškega 

kapitala mora iti z roko v roki z merjenjem uspeha človeškega kapitala. 

 Potreba po merjenju vrednosti človeškega kapitala: organizacije se morajo osredotočiti še 

na kaj drugega kot na vrednosti človeškega kapitala, predvsem na odnose med človeškim 

kapitalom in upravljalci finančnih procesov ter ukrepov. 

 Prepoznati meje benchmarkinga: upravljanje človeškega kapitala kot strateškega sredstva 

pomeni merjenje delovanja človeškega kapitala v smislu njegovega vpliva na 

uresničevanje strategije. V iskanju zunanjih meril za merjenje strateške uspešnosti se pride 

do ugotovitve, da je imelo vsako podjetje isto strategijo in sistem izvajanja strategije. 

Učinkovita vpeljava strategije ni dobrina, prav tako ne smejo biti nosilci človeškega 

kapitala merjeni kot dobrine. Zunanje ocenjevanje, ki je primerno za meritve, temelječe na 

učinkovitosti, je neprimerno za strateške ukrepe človeškega kapitala. 

 Ne začenjaj z meritvami: ne obstaja seznam najboljših meritev, ampak se je potrebno 

zavedati, da kvaliteta sloni na izbiri načina procesa merjenja. Tako kot so načini strategije 

drugačni v vsakem podjetju, tako morajo biti tudi načini merjenja učinkovitosti 

človeškega kapitala edinstveni vsakemu podjetju posebej. 

 Razmišljati v smislu »arhitekture« človeškega kapitala: pomembno je razmišljati o 

človeškem kapitalu kot o vrsti arhitekture, saj so ustvarjanje in upravljanje človeškega 

kapitala ter merjenje njegove učinkovitosti med seboj izjemno povezani procesi. Podjetje 

mora obravnavati te dele komponent z mislijo na njihovo medsebojno povezanost, saj v 

nasprotnem primeru ni mogoče pretvoriti tovrstne »arhitekture« v strateško sredstvo. 
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3.2 Opredelitev metod merjenja intelektualnega kapitala 

 

Skozi mnoga raziskovanja področja intelektualnega kapitala so se razvile tudi različne metode 

merjenja. Vsaka izmed metod se ponaša s svojimi specifičnimi lastnostmi, podjetje pa si jo 

izbere na podlagi tega, s kakšnimi podatki razpolaga. Namreč v vsaki metodi se za izračune 

uporablja nekoliko drugačne finančne podatke. Lahko samo rečemo, da je vsaka metoda 

namenjena nečemu in preprosta ter hitra izračunljivost ni kriterij, ki bi pomenil, da je takšna 

metoda tudi najboljša. Nekatere metode so si med seboj izjemno podobne, različna je samo 

njihova interpretacija. Različne so si v izoblikovanosti, kar je odvisno predvsem od tega, kako 

dolgo so že poznane v ekonomiji in v kolikšni meri se jih je uporabljalo. Ene so bogate z 

natančnimi opisi, kriteriji in podatki, druge pa so bolj drobne, neopazne in zelo redko 

uporabljene. Vsem metodam je skupno to, da ne gre za opazovanje enkratnega stanja IK, 

temveč se upošteva tudi vse predhodne in vse nadaljnje učinke. Med seboj se razlikujejo v 

sistematičnosti, merski natančnosti, matematični veljavnosti, pomembnosti, zanesljivosti in 

objektivnosti. Razlika v pristopih je tudi v dostopnosti podatkov, ki jih uporabljajo. Ene 

metode uporabljajo javno dostopne podatke, druge metode pa nejavne oziroma notranje 

podatke organizacije.  

Pristopi oziroma metode vrednotenja intelektualnega kapitala se glede na vrsto in način 

uporabe podatkov delijo v sedem smeri. Te smeri so naslednje (Možina in Kovač 2006): 

 pristopi, ki izhajajo iz tržne vrednosti, 

 pristopi, ki pri vrednotenju uporabljajo kazalnike, 

 pristopi, ki uporabljajo neposredne metode vrednotenja, 

 pristopi, ki so naravnani na donosnost sredstev. 

K dodatnim pristopom prištevamo še naslednje: 

 bilance znanja, 

 saarbruekenška formula, 

 holistični merski sistemi (holistična dodana vrednost HVA). 

Sveiby (2002) jih preprosteje deli v 4 kategorije: metode tržne kapitalizacije (ang. Market 

Capitalization Methods), metode zbirk kazalnikov (ang. Scorecard Methods), direktne metode 

(ang. Direct Intellectual Capital Methods) in metode dobičkonosnosti sredstev (ang. Return on 

Assets Methods).  

Pristopi oziroma metode, ki izhajajo iz tržne vrednosti, so naslednje (MCM metode): 

Razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo (Market-to-Book Value) je metoda, ki se 

uporablja za kvantifikacijo IK. Tržna vrednost je dobljena tako, da se pomnoži število vseh 
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delnic s trenutno vrednostjo delnice na borzi. Tovrstno vrednost lahko torej razberemo le v 

primeru, če so delnice podjetja v procesu kupoprodajne transakcije. Vrednost je odvisna od 

mnogih dejavnikov, predvsem pa od pogojev konkurence, kupne moči in gospodarskih 

pogojev. Knjigovodska vrednost podjetja je lastniški kapital, izkazan na pasivni strani bilance, 

oziroma čista vrednost sredstev na aktivni strani. Izračunana razlika med tržno in 

knjigovodsko vrednostjo je lahko manjša ali večja od 0. V primeru, da je večja od 0, izkazuje 

obstoj intelektualnega kapitala, če je manjša od 0, pa izkazuje pomanjkanje intelektualnega 

kapitala. Ta metoda se uporablja večinoma v podjetjih, ki imajo med svojimi cilji razkrivati v 

računovodskih izkazih tudi vrednost intelektualnega kapitala (Sveiby 2002). Metoda razlike 

med tržno in knjigovodsko vrednostjo predpostavlja, da celotno vrednost podjetja predstavlja 

tržna vrednost podjetja, ki jo sestavlja vsota opredmetenih in neopredmetenih sredstev 

(Burnaby, Thibodeau in Usoff 2002). 

TRŽNA VREDNOST = število delnic × trenutna vrednost delnice na borzi 

KNJIGOVODSKA VREDNOST = celotna sredstva – celotne obveznosti podjetja (kot izhaja 

iz bilance) 

Indeks ustvarjanja vrednosti (VCI) je specifičen izdelek centra za poslovne inovacije pri 

podjetju Cap Gemini Ernst & Young, kjer so prišli do ugotovitve, da igrajo pri odločanju zelo 

pomembno vlogo tudi nefinančni kazalniki. Izvedli so obsežno raziskavo, katere rezultati so 

pokazali, da nefinančna merila prispevajo kar 35 % delež pri odločanju vlagateljev, kar 

pomeni da vplivajo tudi na tečaje delnic. Izvedena je bila še ena raziskava, imenovana 

Measuring the feature (Merilne funkcije), kjer je nastala vrsta novih nefinančnih 

neopredmetenih vrednosti, ki prispevajo k ustvarjanju vrednosti podjetja. Kar zadeva 

intelektualni kapital, so omembe vredne naslednje kategorije: sposobnosti managementa, 

vrednost blagovne znamke, odnosi s sodelavci in kupci ter inovacije. Potrebno je bilo izdelati 

še indeks ustvarjanja vrednosti in tega so se lotili tako, da so določili kazalnike za posamezne 

vrednosti ustvarjajoče kategorije, nato pa te vrednosti skupaj s kazalniki otežili glede na 

njihovo pomembnost za tržno vrednost podjetja. 

Metoda tržne vrednosti (IAMV – Investor Assigned Market Value) vzame za izračun tržno 

vrednost podjetja, ki je razdeljena na opredmeteni kapital, realizirani intelektualni kapital, 

obrabljenost intelektualnega kapitala in trajno konkurenčno prednost. Metoda je bila razvita s 

strani Ken-a Standfielda. 

Tobinov koeficient »q«  je metoda, ki jo je razvil Nobelov nagrajenec za ekonomijo James 

Tobin. V osnovi ta metoda napoveduje naložbeno obnašanje, služi pa tudi kot način 

obvladovanja vprašanja amortizacijskih stopenj pri primerjanju IK več različnih podjetjih. 

Izračuna se ga kot razmerje med tržno vrednostjo podjetja (cena delnice pomnožena z 

številom delnic) in nadomestnimi stroški vrednosti sredstev (skupni nadomestni stroški + 

fiksne vrednosti + inflacija + akumulirana devalvacija). Če so nadomestitveni stroški nižji od 



   

42 

tržne vrednosti, pomeni, da podjetje dobiva večje donose na naložbo, v primeru da so višji, pa 

pomeni, da se bo podjetje usmerilo v nakup več sredstev. Tobinov Q opredeljuje zmožnost 

podjetja pridobiti izjemno visoke dobičke zaradi dosežka, ki si ga ne deli z nobenim drugim 

podjetjem (Mihalič 2009). Če je vrednost koeficienta Q pozitivna, se jo lahko pripiše 

intelektualnemu kapitalu, ki ni v domeni obravnav standardnih računovodskih sistemov. Če 

primerjamo vrednosti tega koeficienta v večletnem obdobju in med več podjetji (med seboj 

podobnimi), dosežemo večjo učinkovitost (Luthy 1998, po Van den Berg 2002). V primeru, 

da je koeficient Q manjši kot 1, so naložbena sredstva vredna manj kot stroški za njihovo 

nadomestitev. To pomeni, da ni veliko verjetnosti, da bi se to podjetje še poslužilo tovrstnih 

sredstev. Če je koeficient večji od 1, bo podjetje po vsej verjetnosti še vlagalo v podobna 

sredstva, ki so vredna več kot stroški za njihovo nadomestitev (Stewart 1997, po Van den 

Berg 2002). 

TOBINOV Q = tržna vrednost podjetja (cena delnice × število delnic) / stroški nadomestitve 

sredstev 

Metode, ki za vrednotenje uporabljajo kazalnike so naslednje (Scorecard Methods – SC): 

Metoda inteligence človeškega kapitala (Human Capital Intelligence) izbira kazalce 

človeškega kapitala, ki se jih nato primerja s podatkovno bazo. Je metoda, ki je zelo podobna 

metodi vrednotenja zmožnosti ljudi (HRCA).  

Skandiin navigator meri intelektualni kapital skozi analizo 164 kazalnikov (91 kazalnikov 

temelji na intelektualnem kapitalu, 73 pa je bolj klasičnih kazalnikov). Ti kazalniki pokrivajo 

pet različnih komponent: finance, kupce, procese, obnovo in razvoj ter ljudi.  

Shema 164 kazalnikov oziroma indikatorjev ustreza posameznim sestavinam intelektualnega 

kapitala. Nekateri avtorji se zavzemajo za to, da bi se neposredna štetja primerjala z drugimi 

neposrednimi štetji z namenom oblikovanja kvocientov ali pa, da bi se neposredna štetja 

pretvarjala v denarne vrednosti. Tako bi se preko monetarnih pravil določila vrednost 

intelektualnega kapitala podjetja (C), osredotočena na prihodnost in kvocient učinkovitosti 

intelektualnega kapitala (i), osredotočen na sedanjost. Celotni intelektualni kapital je skupek 

obojega (iC) (Edvinsson in Malone 1997, po Bontis 2000, 7). 

Skandiin navigator vključuje predpostavke, da intelektualni kapital predstavlja razliko med 

tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetja. Tržna vrednost podjetja je enaka vsoti finančnega 

in intelektualnega kapitala, ki je vsota človeškega in strukturnega kapitala. Strukturni kapital 

je vsota odjemalskega in organizacijskega kapitala, slednji pa je vsota inovacijskega in 

procesnega kapitala. Organizacijski intelektualni kapital je splošna skupna mera 

intelektualnega kapitala podjetja. Izračuna se ga s pomnožitvijo koeficienta učinkovitosti (i) z 

absolutno monetarno mero IK (C). Koeficient učinkovitosti je aritmetična sredina koeficienta 
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intelektualnega kapitala indeksov učinkovitosti. Gre za niz odstotkov, ki jih pridobimo z 

izločitvijo presežkov in vpeljavo subjektivnih presoj (Van den Berg 2002). 

Metoda verige vrednosti (Value Chain Scoreboard) je matrika nefinančnih kazalnikov, 

organizirana v tri kategorije glede na razvojni cikel. Te kategorije so: odkritja (produktov in 

storitev), učenje, izvajanje (razvoj in testiranje) in komercializacija. Prva kategorija odkritij in 

učenja je pravzaprav osnova in začetek verige vrednosti, saj odraža zmogljivost 

prilagodljivosti, tako na zunaj kot na notri. Druga kategorija izvajanja odraža pretvorbo 

znanja v fazi razvoja produktov, storitev in procesov, ki morajo biti tehnološko zanesljivi. 

Tretja kategorija imenovana komercializacija, pa predstavlja realizacijo inovacijskega 

procesa, prevedenega v finančne in nefinančne donose, zlasti v smislu ugleda in 

prepoznavnosti. Ko donos preseže stroške kapitala, začne organizacija ustvarjati vrednost 

(Lev 2001). 

Monitor neopredmetenih sredstev (IAM-Intangible Asset Monitor), katerega utemeljitelj je 

Karl Erik Sveiby, temelji na razdeljevanju neopredmetenih vrednosti na zunanje (strukturni 

kapital vezan na kupce, dobavitelje) in notranje strukture (procesi, kultura, razvoj) ter na 

kompetence zaposlenih. Management izbere kazalnike, ki temeljijo na strateških ciljih 

podjetja in so namenjeni štirim vidikom ustvarjanja vrednosti iz neopredmetenih sredstev. Ti 

vidiki so rast in obnova, uporaba/učinkovitost, zmanjšanje tveganja/stabilnosti. Metoda IAM 

sloni na formalnih temeljih številnih pomembnih kazalnikov za merjenje sredstev v skladu s 

strategijo družbe. Ti kazalniki osnujejo osnovo za razvoj podjetja, osredotočenega na znanje. 

To se lahko vključi tudi v informacijske sisteme managementa.  

Je metoda, ki dokazuje, da je lahko omejenost in težavnost merjenja neopredmetenih sredstev 

zlahka premagana, vendar je potrebno denar nehati uporabljati kot približek človeškemu 

naporu. Konceptualni okvir metode je sestavljen iz treh družin neopredmetenih sredstev: 

zunanja struktura (blagovne znamke, odnosi z dobavitelji in strankami), notranja struktura 

(organizacija, upravljanje, pravna struktura, odnosi, programska oprema, raziskave, razvoj) in 

individualna usposobljenost (izobrazba, izkušnje). Rezultati merjenja slednjih dveh so težje 

razložljivi, saj so povezani s spremembami v poslovni uspešnosti. Namen merjenja teh treh 

neopredmetenih sredstev je zagotoviti nadzor upravljanja. Kot omenjeno, so v tem 

konceptualnem modelu metode neopredmetenih sredstev, identificirani trije meritveni 

indikatorji. Pri merjenju managerji izberejo eno ali dve spremenljivki posameznega 

indikatorja. Drugi korak pri vzpostavitvi meritvenega sistema je definiranje skupine 

zaposlenih znotraj ene ali dveh kategorij: profesionalno in podporno osebje. Vsako izmed teh 

skupin osebja pri merjenju opravlja svoje predpisane dolžnosti (Sveiby 1997 po Bontis 2000, 

13). 

IK indeks (Intellectual Capital Index) združuje v sebi pogonske sile vrednosti v hierarhično 

drevo. Intelektualni kapital deli na tri področja: v človeški, relacijski in organizacijski kapital 



   

44 

ter v konvencionalna fizična in denarna sredstva. Z navigatorjem intelektualnega kapitala, 

konceptualnim diagramom, ki prikazuje delovanje podjetja v okoliščinah posedovanja 

intelektualnega kapitala, pa je proizvedenih več uporabniku prijaznih scenarijev. Indeksi so 

opredeljeni na podlagi ključnih virov in preobrazb virov znotraj navigatorja. Namen metode je 

pomagati managerjem pri vizualizaciji rasti s pomočjo intelektualnega kapitala. Za ustvarjalce 

te metode variira pomembnost posameznih meritev od enega podjetja k drugemu, zato za 

boljšo prilagoditev posameznim primerom predlagajo štiri kategorije. Razvoj meritev znotraj 

teh kategorij je formiran s tristopenjskim procesom. Prvi korak je kritični pregled obstoječih 

indikatorjev, drugi korak je razvoj indikatorjev, ki predstavljajo tokove med različnimi 

vrstami kategorij intelektualnega kapitala, tretji korak pa je razvoj hierarhije indeksov 

intelektualnega kapitala. Vsi ti indeksi morajo biti združeni v en sam indeks, ki omogoča 

primerjavo ene enote skozi daljše obdobje ali pa primerjavo z drugimi poslovnimi enotami. 

Kritični faktor za uspešno vpeljavo metode je izpeljava storitev intelektualnega kapitala. Te 

storitve morajo znati nuditi pomoč podjetjem pri apliciranju indeksa intelektualnega kapitala. 

IK indeks je specifična metoda, ki meje postavlja okrog meritev intelektualnega kapitala. Ta 

specifična meritev intelektualnih oblik, uteži in indikatorjev znotraj določenega podjetja je 

določena s trenutkom, ko se spozna strategijo podjetja, posebne karakteristike poslovanja in 

vsakodnevno delovanje. Kateri indeks uporabiti v merjenju se določi z vodilnima faktorjema. 

To sta najpogosteje strategija podjetja in oblike intelektualnega kapitala, ki podjetju 

omogočajo doseči strateške cilje (Roos idr. 1997, po Bontis 2000, 9). V pomoč pri izbiri 

meritvenega sistema IK in pravih indikatorjev je lahko procesni model, ki temelji na shemi 

vrednosti. Ta shema opisuje vire vrednosti podjetja, ki izhajajo iz intelektualnega kapitala. Ko 

ima podjetje razjasnjene pojme glede strategije in identitete, ki se jo poslužuje, mora uporabiti 

dolgoročno zastavljene cilje za vzpostavitev dveh nizov spremenljivk: en niz je sestavljen iz 

poti za ustvarjanje vrednosti, drugi niz pa služi merjenju uspešnosti. Slednji je sestavljen iz 

dejavnikov, ključnih za uspeh, ki opisujejo več kot eno podjetje, in iz indikatorjev, ki 

podrobneje odražajo značilnosti družbe. Informacije obeh nizov se nato združijo v ustvarjanje 

IK sistema (Bontis idr. 1999). 

Raziskovalec vrednosti (The Value Explorer) je pristop vrednotenja intelektualnega kapitala, 

ki sodi med tiste pristope, ki uporabljajo kazalnike. Vrednoti pet različnih vrst neotipljivih 

sredstev, in sicer sredstva in sposobnosti, temeljne in poslovodne procese, tacitno znanje in 

spretnosti, eksplicitno in tehnološko znanje ter vrednote in norme. Po pravilu te metode je 

intelektualni kapital vsota določenih kazalnikov. Raziskovalec vrednosti je zasnovan za 

povezovanje teoretičnih razmislekov ravnanja IK s konceptom osrednjih sposobnosti. Ta 

postopek poteka v treh korakih, in sicer je potrebno: ugotoviti osrednje sposobnosti 

(sposobnosti in znanje sodelavcev, vrednote, procesi vodenja, ugled), oceniti njihovo moč 

(sposobnost, konkurenčnost, potencial, specifičnost) in izmeriti vrednost (računi, tržne 

analize, ankete). Vrednost intelektualnega kapitala je lahko po takem pristopu večja ali 

manjša od 0. Z zmanjševanjem dejavnika tveganja se lahko vrednost IK povečuje. 
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Ko dobimo vrednost kazalnika, dobimo tudi vrednost osrednje sposobnosti, vrednost IK pa 

dobimo, ko vse kazalnike med seboj pomnožimo: 

 Vrednost osrednje sposobnosti Vcc = dodana vrednost × konkurenčnost × potencial × 

vzdržnost × robustnost 

Celotno vrednost strateško pomembnega intelektualnega kapitala dobimo s seštevanjem vseh 

ugotovljenih in ovrednotenih osrednjih sposobnosti: 

 IK = Via (vrednost neopredmetenih sredstev) = vsota ovrednotenih osrednjih sposobnosti 

= ∑ Vcc 

Večstopenjski model kazalnikov za bilanciranje znanja oziroma Uravnoteženi sistem 

kazalnikov je metoda, katere namen je opozarjanje na celovitost vodenja podjetja, 

naravnanega v znanje. Ustvarjena je bila iz strani Roberta Nortona in Davida Kaplana. 

Metoda nam pokaže način, kako doseči cilje podjetja z usmerjenimi ukrepi in te rezultate 

potem izmeriti s kazalniki. Ti kazalniki so naslednji: razred I. opisuje organizacijsko bazo 

znanja, razred II. opisuje ukrepe, razred III. meri vmesne rezultate, razred IV. pa meri 

finančne in nefinančne rezultate. Menedžerjem približa njihovo misijo in strategijo podjetja s 

celovitim sklopom meril uspešnosti, ki zagotavljajo okvir za strateški sistem vrednotenja in 

upravljanja. Metoda ohranja in neguje poudarek na doseganju finančnih ciljev, vključuje pa 

tudi gonilnike delovanja teh finančnih ciljev. Poleg sledenja finančnim rezultatom 

uravnoteženi sistem kazalnikov tudi spremlja napredek pri vzpostavljanju zmogljivosti in 

pridobivanju neopredmetenih sredstev za bodočo rast. Ta metoda nam narekuje, naj gledamo 

na našo organizacijo iz štirih zornih kotov, ki izhajajo iz vizije in strategije: na finance, 

notranje poslovne procese, učenje in rast ter stranke oziroma odjemalce. Uravnoteženi sistem 

kazalnikov je dobil ime prav zaradi svoje balanciranosti. Uravnotežen je med zunanjimi 

meritvami za delničarje in stranke ter med notranjimi meritvami pomembnih poslovnih 

procesov, inovacij in razvoja. Ravnotežje pa obstaja tudi med objektivnimi meritvami izidov 

ter med subjektivnimi meritvami gonilnikov delovanja (Kaplan in Norton 1996, po Van den 

Berg 2002). 

Sistem kazalnikov uporablja dve različni vrsti indikatorjev: gonilo, ki določi rezultat in izid, 

ki je odgovoren za prikaz rezultatov. Gre za metodo, ki skuša vizualizirati neopredmetena 

sredstva za prihodnjo rast. Eden od ključnih stebrov te metode je predpostavka, da je vlaganje 

in upravljanje nematerialnih sredstev pomembnejše od upravljanja in vlaganja v fizična 

oziroma opredmetena sredstva. Je več kot le taktični sistem vrednotenja. Uporablja se ga kot 

sistem za dolgoročno izvajanje strategije podjetij in za povezovanje strateških ciljev s 

kazalniki (Kaplan in Norton 2000). 
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Metode, ki so direktne oziroma neposredne pri vrednotenju IK (DIC metode): 

Metoda ocenjevanja na podlagi vprašalnika ali drugače imenovana Tehnološki posrednik 

(Technology Broker) izračuna vrednost intelektualnega kapitala v podjetju na podlagi analize, 

nki temelji na odgovorih na 20 postavljenih vprašanj. Vprašanja zajemajo področja človeških 

virov, intelektualne lastnine ter tržnih in infrastrukturnih sredstev. Odgovori na ta vprašanja 

tvorijo kazalec intelektualnega kapitala. V primeru, da je zelo malo pritrdilnih odgovorov na 

dana vprašanja, se bo moralo podjetje v prihodnosti bolj osredotočiti na krepitev 

intelektualnega kapitala. Osnova za razvoj te metode je tržna vrednost podjetja, ki je posledica 

dodajanja opredmetenih sredstev in intelektualnega kapitala. 

Tržna sredstva pomenijo potencial podjetja, ki ga skriva v svojih blagovnih znamkah, 

odjemalcih, distribucijskih kanalih, pogodbah, franšizah in licencah. Človeški viri 

predstavljajo strokovnost, kreativnost, sposobnost reševanja problemov, vodstvo in 

upravljalske sposobnosti, ki jih posedujejo zaposleni v podjetju. Intelektualna lastnina zajema 

legalni mehanizem za varovanje korporativnih in infrastrukturnih sredstev, vključujoč 

poslovne skrivnosti, avtorske pravice, patente in storitvene znamke. Potem pa so tukaj še 

infrastrukturna sredstva, ki se enačijo s tehnologijami, metodologijami in procesi, ki 

podjetjem omogočajo delovanje skupaj s korporativno kulturo, metodologijo za ocenjevanje 

tveganja, s finančno strukturo, z bazami podatkov o trgu in s komunikacijskimi sistemi 

(Brooking 1997, po Bontis 2000, 10). 

Pri uporabi metode ocenjevanja na podlagi vprašalnika se vrednost intelektualnega kapitala 

pretvarja v denarne enote, in sicer je slednje mogoče na tri različne načine: stroškovni, tržni in 

prihodkovni način. Stroškovni način je osredotočen na izračun nadomestitvenih stroškov 

sredstev podjetja, tržni način ocenjuje vrednost s primerjavami trga, prihodkovni način pa, kot 

že njegovo ime pove, sklepa o sposobnosti za ustvarjanje prihodkov (Rodov in Leliaert 2002). 

Metoda vrednotenja patentov (Citation-Weighted Patents) je metoda, kjer se tehnološki faktor 

izračuna na podlagi patentov, razvitih v podjetju. Intelektualni kapital je ovrednoten na 

podlagi patentnih indeksov (količina in stroški patentov). Družba, ki je bila v ospredju kot 

uporabnica patentov, kot nosilcev praktičnega vrednotenja intelektualnega kapitala, je Dow 

Chemical. Bivši direktor te družbe je v sklopu te metode iznašel šest korakov za upravljanje 

intelektualnih sredstev: opredeliti vlogo znanja v podjetju, oceniti strategije tekmovalnosti in 

sredstva znanja, razvrstiti portfelj sredstev znanja v podjetju, oceniti vrednosti sredstev 

primernih za ohranitev, razvoj, prodajo ali opustitev, vlagati v področja, kjer so bile 

ugotovljene pomanjkljivosti in ustvarjati portfelje novega znanja (Bontis 1996, po Bontis 

2000, 18).  

Ta model ocenjuje tehnološki faktor za identifikacijo vpliva raziskav in razvoja, ki vodi v 

nastanek intelektualne lastnine. Proces ocenjevanja patenta je trud vseh vključenih v raziskave 

in razvoj ter marketing, ki se povežejo v proizvodnjo in odločijo o rentabilnosti podjetja. 
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Ekipa pregleda enega ali več indikatorjev v razponu več kot enega leta, da ugotovi, če je 

njihova intelektualna lastnina dragocena. Prav tako sprožijo ukrepe managementa, da 

raziščejo, če je intelektualna lastnina lahko dragocena za koga drugega in zato tudi vredna 

prodaje (Lynn 1998, po Bontis 2000, 18). 

Distribucija vrednosti patentiranih inovacij je izredno zamaknjena. Nekaj patentov ima visoko 

vrednost, večina pa ne. Prav zato število patentov, ki jih določeno podjetje poseduje, ni 

povezano z vsoto vrednosti teh patentov. Raziskave, ki uporabljajo vrednotenje patentov za 

vrednotenje intelektualnega kapitala temeljijo na naslednjih dveh načelih: prvo načelo pravi, 

da so borzni vlagatelji nosilci racionalnih pričakovanj, da se sedanja vrednost dobičkov 

podjetja, ki jih bo dobilo v prihodnosti, spreminja skupaj z zalogo znanja, drugo načelo pa 

pravi, da dragoceno tehnološko znanje znotraj podjetja vodi v ustvarjanje patentov, na katerih 

bodo gradili in ustvarjali svoje inovacije raziskovalci v bodoče. Iz vsega tega je sklepati, da so 

vrednotenja patentov indikator privatne vrednosti, povezane s patentno pravico in so zato 

povezane s tržno vrednostjo podjetja, saj vlagatelji izredno cenijo zalogo znanja v podjetju 

(Hall, Jaffe in Trajtenberg 2001, po Van den Berg 2002). 

Metoda ocenjevanja dodane vrednosti (Inclusive Valuation Methodology – IVM) povezuje 

finančne in nefinančne hierarhije vrednosti podjetja. Pri ocenjevanju uporablja hierarhijo 

ovrednotenih kazalnikov. Omenjena dodana vrednost je skupek finančne in skrite dodane 

vrednosti. 

Metoda vrednotenja intelektualne lastnine preprosto ocenjuje vrednost intelektualne lastnine. 

Metoda ustvarjanja celotne vrednosti (Total Value Creation – TVC) pa je projekt iz Kanade, 

spodbujen s strani računovodij. Uporablja diskontirane denarne tokove za preučitev vpliva 

dogodkov na načrtovane aktivnosti znotraj podjetja. 

Metode, naravnane na donosnost oziroma dobičkonosnost sredstev so naslednje (ROA 

metode): 

Intelektualni koeficient dodane vrednosti (VAIC) je metoda, namenjena vrednotenju 

intelektualne sposobnosti podjetja, ki po njenem načelu izhaja iz znanja zaposlenih. Dodana 

vrednost (VA) je po načelu te metode najbolj primeren kazalnik za ugotavljanje poslovnega 

uspeha. Izračunamo jo tako, da od celotnih prihodkov odštejemo tiste stroške, ki so bili 

porabljeni v sklopu ustvarjanja teh prihodkov. Stroški dela se ne štejejo med te stroške, saj se 

smatrajo kot vlaganje v zaposlene, zato so aktivirani v bilanci stanja. 

 VA = output – input = kosmati dobiček – splošni, prodajni, administrativni stroški + 

stroški dela 
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Velikost stroškov dela je vrednost človeškega kapitala. Učinkovitost tega sredstva (HCE) 

ugotovimo, če izračunamo višino dodane vrednosti, ustvarjene z eno denarno enoto vloženo v 

zaposlene. 

 HCE = VA:HC 

 

 Strukturni kapital = SC = VA – HC 

Zgornja enačba prikazuje, da višji delež človeškega kapitala v dodani vrednosti vpliva na 

višino strukturnega kapitala, ki je v takšnem primeru manjša. Če je dodana vrednost manjša 

od vlaganj v človeški kapital, potem strukturni kapital sploh ne obstaja. Učinkovitost 

strukturnega kapitala (SCE) se izračuna na naslednji način: 

 SCE = SC:VA 

Učinkovitost človeškega in strukturnega kapitala se zvišuje, če se povečuje tudi skupna 

učinkovitost intelektualnega kapitala (ICE). 

 ICE = HCE + SCE                    SCE = 1 - 1/HCE                    HCE = 1/(1 - SCE) 

Seveda potrebujemo za jasno sliko o učinkovitosti ustvarjanja vrednosti tudi finančni in 

fizični kapital (CE) oziroma čisto vrednost sredstev. Učinkovitost kapitala (CEE) se izračuna, 

kot je podano v nadaljevanju: 

 CEE = VA:CE 

Skupna učinkovitost obeh oblik kapitala v sklopu ustvarjanja vrednosti je pravzaprav 

intelektualni koeficient dodane vrednosti. 

 VAIC = ICE + CEE 

Koeficient VAIC podaja informacije o tem, koliko nove vrednosti se je ustvarilo na eno 

vloženo denarno enoto vsake izmed oblik kapitala. Na tej stopnji postane jasno, če je bila 

nova vrednost ustvarjena ali pa celo uničena. 

VAIC metoda (Value Added Intellectual Coeficient) je svetovno najbolj uveljavljena in v 

praksi najpogosteje uporabljena metoda. Zelo zanimivo je, da je bila razvita s strani hrvaškega 

Centra za intelektualni kapital. Ante Pulič je bil tisti, ki je kot prvi začel povezovati 

intelektualni kapital z ekonomsko uspešnostjo. Ustvaril je model, ki dodeljuje eksplicitne 

ekonomske vrednosti, dodano vrednost in kapital v zaposlenih, k človeškemu in strukturnemu 

kapitalu. Na tej osnovi ustvarja indeks VAIC-a. Kot navedeno, je to edina metoda, ki 

uporablja pri svojem merjenju intelektualnega kapitala človeški kapital (stroški zaposlenih), 

učinkovitost strukturnega kapitala (razlika med dodano vrednostjo in človeškim kapitalom) in 



   

49 

finančnega kapitala. Izračuna se jo na temelju dodane vrednosti (od prihodkov podjetja 

odštejemo stroške blaga, materiala, storitev). Z VAIC koeficientom izražamo količino 

intelektualnega kapitala v določenem podjetju. Ponavadi vrednost variira od 1 do 3 (Stahle, 

Stahle in Aho 2000). 

Model izračunane neopredmetene vrednosti (CIV) se uporablja pri vrednotenju blagovnih 

znamk. Izhaja iz predpostavke, da je nadpovprečna vrednost podjetja posledica 

neopredmetenih sredstev. Izračun poteka v sedmih stopnjah: izračun povprečnega dobička 

pred davki za obdobje 3 let, izračun povprečne vrednosti opredmetenih sredstev, ugotovitev 

donosnosti teh sredstev, za ista tri leta ugotovitev povprečne donosnosti sredstev, izračun 

presežne donosnosti (zmnožek panožnega povprečnega donosa in vrednosti neopredmetenih 

sredstev odštejemo od davka pred obdavčitvijo), izračun povprečne triletne stopnje davka od 

dobička, s katero pomnožimo presežek donosa in dobljeni rezultat odštejemo od presežka 

donosa, dobljeno premijo ali čisti dobiček se deli z diskontno mero in rezultat je čista sedanja 

vrednost premije. 

Ekonomska dodana vrednost (EVA) izračunava vrednost neopredmetenih sredstev, in sicer 

tako, da od obdavčenega oziroma čistega dobička odšteje odhodke za neopredmetena sredstva 

(stroške kapitala). Spremembe v dodani ekonomski vrednosti nakažejo, ali je intelektualni 

kapital v podjetju produktiven ali ni. Pozitivna vrednost EVA nakazuje na ustvarjanje dodane 

vrednosti in na uspešno poslovanje podjetja. 

Ta metoda je poznana kot celovito merilo uspešnosti, ki uporablja spremenljivke kot so: 

kapital proračuna, finančno planiranje, zastavljanje ciljev, merjenje uspešnosti in 

komuniciranje z delničarji. Pogosto je uporabljana v benchmarkingu pri ugotavljanju nastanka 

vrednosti in je splošno sprejeta med finančno družbo. Slednje je vzrok, da ima zmožnost 

povečevati legitimnost podjetja v očeh finančnih trgov. Metoda ekonomske dodane vrednosti 

je neke vrste izboljšava dodane tržne vrednosti (MVA), ki je izračunana kot razlika med 

denarjem, ki so ga vlagatelji podjetja vložili v začetku delovanja podjetja in sedanjo 

vrednostjo denarja, ki bi ga dobili ob prodaji svojih deležev podjetja. Z večanjem te razlike 

korporativni managerji povečujejo bogastvo delničarjem podjetja. Dodana tržna vrednost med 

drugim predstavlja tržno oceno neto sedanje vrednosti, trenutnih in prihodnjih investicijskih 

projektov družbe. Če je MVA pozitivna, pomeni, da je podjetje povišalo količino 

investiranega kapitala in ustvarilo delniško bogastvo. Če je MVA negativna, pa je podjetje 

uničilo svoje premoženje. EVA se osredotoča na spremembe v MVA, ki se pojavljajo z 

novimi projekti, nanašajoč se na razliko med tržno vrednostjo in celotnim kapitalom. To 

dosega s povečevanjem primarnih dohodkov nad stroški kapitala. Za pozitivno EVA mora 

nivo donosnosti kapitala presegati zahtevano stopnjo donosa. Lahko rečemo, da je dodana 

ekonomska vrednost (EVA) razlika med neto prodajo in vsoto operativnih stroškov, davkov in 

kapitalskih zahtev (tehtano povprečje stroškov kapitala pomnoženo s skupnim vloženim 

kapitalom) (Bontis 1999, po Bontis 2000, 16). 
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MVA = tržna vrednost dolgov + tržna vrednost lastniškega kapitala – skupni prilagojeni 

kapital 

STANDARDIZIRANI MVA = sprememba MVA v enem letu / prilagojeni kapital v začetku 

leta 

Tržna vrednost dolgov je celoten neporavnani dolg podjetja pomnožen s tržno vrednostjo tega 

dolga. Tržna vrednost lastniškega kapitala je skupno število delnic pomnoženo s ceno delnic. 

Skupni prilagojeni kapital pa je bilančna vsota, prilagojena za nekaj računovodskih 

posebnosti, ki uporabljajo poslovni in finančni pristop. Iz danih sestavin dobimo izračunan 

MVA, ki je izvrsten način za analizo uspešnosti trga med podjetji (Van den Berg 2002).  

EVA = čisti dobiček – celotni stroški kapitala dveh obdobij 

CELOTNI STROŠKI KAPITALA = stroški dolžniškega kapitala + oportunitetni stroški  

EVA = preostali dohodek (RI) + računovodske prilagoditve (AcctAdj) 

RI = čisti poslovni dobički po prilagojenem davku na dobiček (NOPAT) – stroški kapitala 

(CapChg) 

NOPAT = dobiček pred izrednimi postavkami (EBEI) + dobiček po obdavčitvi obresti 

(ATInt) 

EBEI = denarni tok iz poslovanja (CFO) + kratkoročne obveznosti (plače, davki, ...) 

ATInt = stroški neto obresti × (1 – davčna stopnja) 

Metoda ekonomske dodane vrednosti ni dobivala pretirane pozornosti vse do leta 1993, ko se 

je v reviji Fortune pojavil članek z natančnim opisom koncepta te metode in njeno uporabo v 

mnogih ameriških podjetjih. Gre pravzaprav za razliko med neto prihodki iz poslovanja 

družbe po obdavčitvi in med njenimi stroški kapitala – tako lastniškega kapitala kot dolga. 

Glavni cilj izračunavanja EVA je priti do zaslužkov, ki so blizu gotovini in to primerjati s 

kapitalsko osnovo (Van den Berg 2002). 

Metoda vrednotenja zmožnosti ljudi (HRCA) izračuna skriti učinek stroškov, povezanih s 

človeškimi viri, ki zmanjšujejo dobiček podjetja. Intelektualni kapital se izmeri s kalkulacijo 

prispevka človeških virov oziroma zaposlenih, deljenega s kapitaliziranimi izdatki za plače. 

Gre pravzaprav za računovodstvo človeških zmožnosti, ki se pri vrednotenju zaposlenih lahko 

poslužuje več različnih modelov. Računovodstvo človeških zmožnosti vrednoti zaposlene kot 

sredstvo, kar pomeni, da imajo neko vrednost in da se v poslovnem procesu trošijo. Eden 

glavnih ciljev računovodstva človeških zmožnosti je oblikovanje meril, s katerimi lahko 

ugotavljamo ekonomsko vrednost posameznika (zaposlenega) za podjetje. S tovrstnimi merili 

merimo vrednost zaposlenih in stroške, ki nastanejo v zvezi z njimi. Merila morajo biti 
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ustrezna in zanesljiva. Raven ustreznosti in zanesljivosti pa je odvisna od namena merjenja 

oziroma od uporabnikov (Milost 2007).  

Metoda dobičkonosnosti kapitala znanja izračuna dobičkonosnost kapitala znanja kot delež 

povprečnih dobičkov nad pričakovanimi dobički. 

Računovodstvo prihodnosti (AFTF) je metoda, izdelana s strani Humphrey Nasha, kjer gre za 

sistem načrtovanih denarnih tokov. Razlika med AFTF vrednostjo na koncu in na začetku 

obdobja je dodana vrednost. Redefinira sredstva, odgovornost in lastništva z uporabo sedanjih 

vrednosti namesto nabavnih stroškov. Sedanje vrednosti so vrednosti pričakovanih denarnih 

tokov. Je moderna metoda, usmerjena v prihodnost, ki je nadomestila obstoječe poročevalne 

sisteme (Nash 2012). 

Metode bilanc stanja se lotevajo znanja organizacije bolj strateško. Merijo spremembe v 

stanju znanja, z namenom prikazati povezanost stanja znanja z njegovimi spremembami in 

poslovnimi uspehi. V to vrsto pristopov sodi Dansko poročilo o intelektualnem kapitalu 

(DPIK) oziroma Danske smernice (Danish guidelines). Gre za uradno priporočilo danskega 

Ministrstva znanosti, tehnologije in inovacij, s katerim je postavil smernice poročanj podjetij 

o njihovem intelektualnem kapitalu v obliki bilance stanja. Ta pristop je sestavljen iz štirih 

različnih vrst znanjskih virov. Ti viri so: sodelavci (sposobnosti, kompetence, izkušnje, 

motiviranost), kupci (profili, odnosi, potrebe), procesi (inovacijski procesi, procesi 

managementa) in tehnologije (tehnična podpora). Iz teh virov DPIK črpa podatke za uporabo. 

Kako podjetje ravna z znanjem, nazorno kažejo štiri sestavine DPIK-a, ki skupaj tvorijo 

analizo intelektualnega kapitala. Te sestavine so: pripovedni opis (kakšna so prizadevanja 

podjetja povečati koristi kupcev), cilji ravnanja z znanjem (katere znanjske vire je potrebno 

izboljšati), ukrepi za doseganje teh ciljev (oblika, razvoj, preskrba znanjskih virov) in 

kazalniki (kakšno je stanje ukrepov). 

Saarbruekenška formula je eden izmed bolj specifičnih pristopov, vendar je dovolj zanimiva, 

da je vredna kratke omembe. Naloga te formule je izkazati vrednost sodelavcev oziroma 

drugače povedano, izkazati vrednost človeškega kapitala. Gre za kombinacijo treh različnih 

pristopov: tržnega, računovodskega in kazalniškega. Vsaka sestavina v tej formuli je slika 

gospodarjenja z zaposlenimi in s človeškim kapitalom. Formula je naslednja: 

 HC:=            
  

  
          

 
    

 

* i = skupine zaposlenih, 

 FTEi = polnočasovni ekvivalent (preračun opravljenih delovnih ur), 
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 li = panožne povprečne plače, wi = povprečni čas relevantnosti znanj za zaposlene, 

 bi = povprečna delovna doba zaposlenih,  

PEi = v zadnjem letu nastali stroški osebnega razvoja zaposlenih,  

Mi = motivacijski indeks skupine zaposlenih. 

Holistični merski sistemi je drug specifičen pristop, ki združuje več sorodnih metod: Inclusive 

Valuation Methodology (IVM), Holistic Value Added (HVA), Conjoint Value Hierarchy 

(CVH), in SEER Methodology. Skupne so si v načinih vrednotenja, saj gre za matematične 

teorije merjenja, in v perspektivah. Holistična dodana vrednost (HVA) zajema 

večrazsežnostno obravnavanje merjenja. Kombinira več različnih enot in mer v eno skupno 

mero in tako omogoča seštevanje takšnih objektov, ki so na prvi pogled popolnoma 

nezdružljivi. Kot merila za merjenje vrednosti služijo deležnikovi cilji (merljive značilnosti), 

izhodišče pa je subjektivna, vendar merljiva vrednost. Ti cilji morajo biti natančno opisani in 

prevedeni v merljive značilnosti, kar pomeni, da morajo biti opazljive, merljive, celovite, 

medsebojno različne in neodvisne, potrebna pa je tudi določitev uteži ciljev. Finančne 

značilnosti so ločene od nefinančnih. Seveda je nefinančne značilnosti težje kombinirati, zato 

jih ta metoda normalizira med 0 in 1. Najprej je treba opredeliti najvišjo in najnižjo dosegljivo 

vrednost (v očeh deležnika), ki predstavljata nič in eno. Značilnosti so sedaj pripravljene za 

kombiniranje z utežmi, lahko se jih sešteva, množi itd. Rezultat izračunavanja po metodi 

HVA je kombinacijski model, iz katerega se izlušči ena kombinirana vrednost za 

neopredmeteno vrednost. Isti postopek se ponovi tudi s finančnimi značilnosti in tako 

nastaneta dva soodvisna modela, ki omogočata izračun vrednosti intelektualnega kapitala. 

Nekaj metod vrednotenja intelektualnega kapitala je takšnih, ki so se razvile znotraj samih 

podjetij. Takšni metodi sta ocena intelektualnega kapitala (IC rating) iz Švedske in danska 

metoda merjenja (Danish IC template), ki jo je razvilo dansko Ministrstvo za gospodarstvo 

(Mihalič 2009). 

Ocena intelektualnega kapitala (IC rating) uporablja pri obravnavi podjetij povsem 

svojevrsten pristop. Intelektualni kapital deli na organizacijski strukturni kapital, relacijski 

strukturni kapital, človeški kapital ter na poslovni proces. Za zbiranje podatkov uporablja 

interesne skupine, ki so v neki navezi z obravnavanim podjetjem, nato pa uporabi tri različne 

pristope, katerih rezultati sestavljajo oceno. Ti pristopi so: ocena tveganja, ki je zreducirana s 

tekočo učinkovitostjo, ocena tekoče učinkovitosti in ocena truda podjetja za izboljšave 

(Bontis idr. 1999). 

Obstaja nazorno zastavljen sistem indeksov vrednotenja, znotraj katerega je ustvarjena 

strukturiranost intelektualnega kapitala na človeški, inovacijski, procesni kapital in kapital, ki 

izvira iz odnosov. Ta sistem omogoča ponazoritev praktične uporabe indikatorjev za 



   

53 

vrednotenje posameznih kapitalov. Ker se v tej magistrski nalogi osredotočamo na človeške 

vire, me najbolj zanima indeks človeškega kapitala. Ta je sestavljen iz naslednjih indikatorjev 

(Roos idr. 1997): 

 uresničevanje najpomembnejših dejavnikov uspeha iz vrst človeškega kapitala, kamor 

sodijo vpliv na profitabilnost podjetja, rast, ugled ipd., 

 ustvarjanje vrednosti na zaposlenega, 

 uspešnost in učinkovitost usposabljanja. 

 

3.3 Prednosti in slabosti metod merjenja 

 

Ko je govora o dobrih metrikah, je po mnenju raziskovalcev treba imeti potrjene naslednje 

trditve, ki zadevajo posamezne metode merjenja intelektualnega kapitala (Mayo 2001, 44, po 

Muller 2014, 9): je razumsko preprosta; je dobro definirana, kar pomeni, da si jo vsi ljudje 

razlagajo enako, interpretirajo; podatki so pridobljeni na takšen način, da trud, vložen v 

njihovo pridobitev sovpada s koristnostjo meritev; proces vrednotenja mora biti celovit z 

zanesljivimi ukrepi, narejenimi na skladen način; nima vgrajenih predsodkov, kot so npr. 

»vodilna« vprašanja v anketi; metoda mora biti smiselna v povezavi z drugimi ukrepi; mora 

biti verodostojna; osredotočati se mora na tisto, kar je najbolj pomembno in zajema ključne 

outpute; je na pravi stopnji podrobnosti, ki omogoča sprejetje ustreznih ukrepov; lahko se jo 

uporablja za sledenje spremembam; jasno mora biti lastništvo nad njimi, ki je v rokah 

posameznika ali ekipe; sprejeta mora biti na pravi frekvenci in izbrana z namenom zagotoviti 

koristne primerjave. 

Za razumevanje intelektualnega kapitala in lažje soočanje z mnogimi različnimi metodami 

merjenja je nujno opredeliti prednosti in slabosti vsake posamezne metode. V splošnem 

veljajo neke skupne iztočnice za vse metode, ki sodijo pod isto kategorijo. Metode tržne 

kapitalizacije in metode za ugotavljanje dobičkonosnosti vodstvu na podlagi rezultatov ne 

dajejo pravih napotkov o možnih poslovnih izboljšavah, vendar pa imajo zmožnost 

ocenjevanja vrednosti IK v denarnih enotah. Direktne metode in metode zbirk kazalnikov so 

usmerjene v iskanje dodatnih možnosti za povišanje poslovne uspešnosti in v doseganje 

zastavljenih ciljev. Kot slabost se metodam tržne kapitalizacije pripisuje prevelika odvisnost 

od tržne vrednosti, ki je zelo nepredvidljiva, metodi dobičkonosnosti sredstev in zbirk 

kazalnikov pa sta zaradi številnih kategorij, ki jih je potrebno opredeliti in meriti, za 

marsikatero podjetje predragi (Sitar 2003, 138).  

Razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo je metoda, katere dobljena vrednost 

intelektualnega kapitala omogoča primerjavo s konkurenco na trgu, primerjavo s povprečnimi 

vrednostmi panoge in časovno primerjavo podjetja s samim seboj. Slabost te metode se skriva 
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v tržnih in knjigovodskih vrednostih, saj je primerjava teh dveh vrednosti izjemno 

kompleksna in kontradiktorna. Tržno vrednost je praktično nemogoče ugotoviti brez izvedene 

prodaje. Knjigovodska vrednost podjetja izraža razliko med sredstvi in obveznostmi, ki so 

vrednotene s preteklimi zgodovinskimi stroški, tržna vrednost pa je sedanja vrednost bodočih 

denarnih tokov. Omeniti velja še eno slabost, ki se nanaša na vrednost IK. Ta je zelo 

agregirana in ne podaja nastavkov za optimiziranje intelektualnega kapitala, vzroki za razliko 

med tržno in knjigovodsko vrednostjo pa niso ugotovljeni, kar na splošno preprečuje, da bi 

management ustrezno ukrepal (Možina in Kovač 2006). Med druge pomanjkljivosti se ji 

prištevajo še naslednje lastnosti (Korošec 2004): zanemarjanje soodvisnosti med 

intelektualnimi in drugimi spremenljivkami, zanemarjanje možnih vplivov na razliko med 

tržno in knjigovodsko vrednostjo, ki niso posledica intelektualnega kapitala ter neuporabnost 

metode v primeru podcenjenosti vrednosti delnic na trgu, ki vodi v negativnost 

intelektualnega kapitala. Kljub vsemu naštetemu je ta metoda zanesljiva, razumljiva in 

matematično enostavna za uporabo, operira pa z zelo dostopnimi podatki, saj jih lahko 

pridobimo kar iz računovodskih izkazov. Njeni rezultati so zelo uporabni za medpodjetne 

primerjave. 

Indeks ustvarjanja vrednosti (VCI) ni bil izoblikovan z namenom vrednotenja intelektualnega 

kapitala, kljub temu pa ga je možno izračunati iz tržne vrednosti podjetja, in sicer s pomočjo 

kategorij, ki so neposredno povezane z intelektualnim kapitalom. Tudi temu pristopu gre 

pripisati kakšno slabost. Pozitivno sorazmerje med tržno vrednostjo in vrednostjo VCI je 

samo grobo razloženo, ne nudi nam podrobnosti, ki bi bolje razjasnile situacijo. Nekomu 

zunanjemu zainteresiranemu za to področje ni omogočeno sklepanje o sestavi, niti o 

ponderiranju intelektualnega kapitala v indeks ustvarjanja vrednosti. 

Tobinov koeficient q je razmerje med dvema zalogama vrednosti: tržnega vrednotenja podjetja 

in nadomestitvene vrednosti sredstev meritev, ki je izmerjena v določenem trenutku in ne 

vsebuje nobene stopnje komponente sprememb. Primerjava tega koeficienta med dvema 

časovnima točkama vodi v pridobitev povprečne stopnje sprememb med točkama, kar je zelo 

uporabno pri sodobnih ekonomskih primerjavah. Kljub temu, da naj bi Tobinov koeficient 

odražal vrednost investiranja v tehnologijo in človeški kapital v podjetju, še vedno ni 

nobenega temeljitega empiričnega dokaza za slednje. Še več, ker koeficient temelji na cenah 

delnic, bi bilo logično sklepati, da izhaja iz povišane delničarske vrednosti. Uporaba te 

metode je v veliko pomoč pri predvidevanju investicijskih odločitev, ki so neodvisne od 

makroekonomskih faktorjev. V prednost te metode se šteje uporaba nadomestitvenih 

vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev namesto knjigovodskih vrednosti opredmetenih 

osnovnih sredstev, rezultati pridobljeni po tej metodi pa so precej zanesljivi. Uporaba 

nadomestitvenih stroškov nevtralizira nešteto težav, ki se pojavljajo pri razmerju med tržno in 

knjigovodsko vrednostjo (Van den Berg 2002). 
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Vse naštete metode sodijo v sklop MCM metod oziroma metod, ki izhajajo iz tržne 

kapitalizacije. Poleg slabosti in prednosti, ki so lastne vsaki metodi posebej, se skupaj 

srečujejo v naslednjih značilnostih: v veliki meri se naslanjajo na računovodske podatke, ki v 

primeru, da niso pravilni, zameglijo celotno sliko realne situacije; meritve so bolj natančne, če 

finančna poročila vsebujejo tudi podatke o inflaciji; so uporabne v primerjavah med podjetji 

znotraj istih industrij, saj nudijo realne ocenitve (Roos, Pike in Fernstrom 2005, po Jurczak 

2008, 41). 

Metode, ki za vrednotenje uporabljajo kazalnike, so metode, ki nudijo v primerjavi s 

finančnimi metrikami večji potencial za ustvarjanje celovite slike o stanju podjetja. Zelo lahko 

jih je aplicirati na vsako raven podjetja. Sredstva intelektualnega kapitala merijo od spodaj 

navzgor in so zelo uporabna za neprofitne organizacije. Njihova slabost je velika 

kontekstualnost indikatorjev (tesna odvisnost od trenutnih okoliščin) in variiranje pomena 

opredelitve sredstev od podjetja do podjetja, kar povzroča težke primerjave. Prav tako je 

indikatorje težko povezati s finančnimi rezultati. 

Metoda inteligence človeškega kapitala je po svojih lastnostih in posledično tudi prednostih in 

slabostih izjemno podobna metodi HRCA – metodi vrednotenja zmožnosti ljudi. Kot ostale 

metode, ki uporabljajo za vrednotenje kazalnike, je tudi ta metoda zelo natančna in primerna 

za vrednotenje intelektualnega kapitala. Meri neposredno in je posledično na žalost tudi 

finančno precej obremenjujoča. Kot slabost te metode se šteje tudi vezanost rezultatov na 

točno določeno podjetje in ovirana primerljivost med drugimi podjetji (Bontis 2001). 

Skandiin navigator je objektivna metoda. Večina raziskovalcev se strinja, da so njena 

prizadevanja ustvariti taksonomijo za merjenje neopredmetenih sredstev v podjetju opogumila 

mnoge za dojemanje onkraj tradicionalnih postavk, kaj ustvarja vrednost za podjetja. Skandiin 

model je še posebej impresiven v prepoznavanju pomembne vloge relacijskega kapitala pri 

ustvarjanju vrednosti. Zagotavlja tudi široko pokritost organizacijskih strukturnih in procesnih 

dejavnikov s poudarkom na procesih, obnovi in razvoju (Bontis 2000). Slabost te metode je 

dejstvo, da bi za učinkovito vrednotenje oziroma izbor metode moralo vsako podjetje zase 

najprej zelo dobro opredeliti, katera neopredmetena sredstva so zanje najbolj pomembna in 

vredna. Torej je pred samim merjenjem potreben še en proces. Poleg navedenega, glede na 

omenjeno zahtevo po ustvarjanju edinstvenih standardov za matrike, pa so v prihodu splošni 

standardi za vrednotenje intelektualnega kapitala med podjetji ali med industrijami. Zaradi 

bilančnega pristopa pri merjenju neopredmetenih sredstev po metodi Skandie, ki se ponaša z 

lastnostjo statičnosti, ta ponudi le posnetek časa in ne predstavlja dinamičnih tokov podjetja 

(Roos idr. 1997, po Bontis 2000, 8).  

Kljub nekaterim slabostim te metode se večina raziskovalcev strinja, da so Skandiina 

prizadevanja za ustvarjanje taksonomije za merjenje neopredmetenih sredstev podjetja 

opogumila druge, da so pogledali onkraj tradicionalnih postavk kreiranja vrednosti podjetja. V 
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primerjavi z uravnoteženim sistemom kazalnikov upošteva Skandiin navigator približno 

enako količino finančnih in operativnih zadev, vendar se bolj zaveda pomembnosti proučitve 

organizacije, njene strukture, procesov in predvsem zaposlenih (Van den Berg 2002). 

Metoda verige vrednosti (Value Chain Scoreboard) je metoda, ki pomaga pri vzpostavljanju 

relativne konkurenčne prednosti podjetja. Je ena izmed dimenzij, ki povečuje korporativno 

vrednost. Namenjena je zadovoljevanju potreb managerjev in vlagateljev, saj odraža vpliv in 

vrednost neopredmetenih sredstev znotraj delovanja podjetja. Zanikanje neopredmetenih 

sredstev zagotovo zmanjšuje kakovost informacij, razbranih iz bilanc, ta metoda pa jasno 

razmejuje opredmetena sredstva od neopredmetenih (Lev 2001).  

Monitor neopredmetenih sredstev (IAM) predvideva, da je poslovna uspešnost nekako 

povezana z rezultati vrednotenja. S pravilnim povečevanjem IK sledi temu trendu tudi 

poslovna uspešnost. Rezultati vrednotenja znajo biti težje razložljivi, saj so povezani s 

spremembami v sami poslovni uspešnosti, ki so pogosto zelo neenakomerne. Ta metoda je 

zelo primerna za podjetja, ki temeljijo na znanju (Bontis 2000). Deluje po principu razdelitve 

kazalnikov v štiri skupine: kazalniki rasti, prenove, učinkovitosti in stabilnosti. Izbor 

kazalnikov se spreminja skladno s strategijo podjetja, kar omogoča spremljanje oziroma 

merjenje neopredmetenih sredstev zajetih znotraj zaposlenih (Sitar 2003). 

IK indeks je metoda, ki je omejena kar zadeva univerzalnost med podjetji. Opredelitve, izbire 

med indikatorji ipd. omogočajo primerjave absolutnih vrednosti IK indeksa med podjetji in 

primerjave v časovnem obdobju, poleg tega pa so metrike izredno nedimenzionalne (Roos idr. 

1997, po Bontis 2000, 10). Spremembe v IK indeksu odražajo spremembe v posameznih 

sestavinah IK indeksa, ki so usmerjevalci sprememb v osnovnih gonilih potencialnega 

zaslužka. Drugače povedano je podjetje, ki je izboljšalo svoj IK indeks za 50 %,  vsekakor 

učinkovitejše od podjetja, ki je svoj indeks povišalo le za 25 %. Narava IK indeksa in njegovi 

povečujoči donosi so zasnovani tako, da odpravljajo vsakršno zaskrbljenost kar zadeva 

izhodišče dveh različnih podjetij. Pravzaprav podjetja z višjo izhodiščno stopnjo IK 

povišujejo učinkovitost IK dosti lažje (Bontis idr. 1999, po Bontis 2000, 10). Kot večina 

drugih metod, ki delujejo po principu opredmetenih sredstev, je IK indeks odvisen od 

ocenitev vrednosti v izbiri uteži, indikatorjev in pomembnosti, ki ga ima za poslovanje 

podjetij. Je precej subjektivna metoda, ki upošteva preteklo poslovanje in učinkovitost 

podjetja. Podjetjem pomaga razumeti, kakšen učinek je imela posamezna strategija na stopnjo 

IK v podjetju ter omogoča primerjavo dveh alternativ (Roos idr. 1997, po Bontis 2000, 10). 

Raziskovalec vrednosti je prvi v vrsti pristopov vrednotenja intelektualnega kapitala, ki 

uporablja kazalnike. V isto kategorijo sodi tudi večstopenjski model kazalnikov za 

bilanciranje znanja, katerega glavna prednost je, da ima zmožnost pretvarjanja strategije 

podjetja v konkretna dejanja. Splošna prednost pristopov, ki uporabljajo kazalnike je, da so 

uporabni na vseh ravneh podjetja in prav tako v nedobičkonosnih organizacijah ter omogočajo 
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ozaveščenost ljudi o pomembnosti in namembnosti intelektualnega kapitala. Njihova slabost 

je nezmožnost medsebojnih primerjav med podjetji, saj so kazalniki v močni odvisnosti s 

kontekstom. Prednost pristopa raziskovalca vrednosti  je njegova teoretična utemeljenost in 

usmerjenost v prihodnost. 

Večstopenjski model kazalnikov za bilanciranje znanja oziroma Uravnoteženi sistem 

kazalnikov omogoča, da povezave vzrokov in učinkov postanejo za managersko posredovanje 

dovolj dostopne in pregledne, omogočeno pa je tudi merjenje sprememb poslovnih rezultatov. 

Ker gre za večstopenjski model, so zveze med posameznimi kazalniki dovolj transparentne, 

da je vidno, kateri so tisti ukrepi, ki vodijo skozi vmesne rezultate v dokončne poslovne 

rezultate. Napake in uspehe je mogoče ciljno ugotavljati in nadalje usmerjati ter spreminjati. 

Opravka ima samo z najbolj pomembnimi podatki, ki so izvzeti iz prav vseh ravni zaposlenih, 

zato žanje velik sloves na področju top managementa. Slabost je zapostavljanje oziroma 

zmanjševanje pomena finančnih kazalnikov, vendar z razlogom. Slednje zapostavlja prav 

zato, da se osredotoči na področja, ki podjetje vodijo v doseganje visokih ali kar 

nadpovprečnih rezultatov. Pod to se uvršča izpopolnjevanje znanja zaposlenih, partnerski 

odnosi, izkoriščanje notranjih virov, ki so bili dolgo neuporabljeni, ter sposobnost hitrega 

odzivanja na nestabilne okoliščine. Kljub razlikovanju razredov kazalnikov in prikazovanju 

povezanosti posegov pa nam ta metoda ne poda informacije o tistem pravem kazalniku in je 

za vrednotenje intelektualnega kapitala preveč strateške narave (Kaplan in Norton 2000). 

Je mešanica objektivnega in subjektivnega obravnavanja. Meritve izidov so objektivne, 

meritve gonilnikov delovanja pa subjektivne. V svojih izračunih zbira rezultate aktivnosti, ki 

je potekala skozi daljši čas, in jih uporablja pri notranjih in zunanjih meritvah. Ker primerja 

dejanske rezultate z vnaprej določenimi cilji, je poročevalno orientiran. Sistem uravnoteženih 

kazalnikov je precej dinamična metoda, ki vključuje tako meritve stanja kot meritve tokov. 

Nekaj težav ali šibkosti empirične podlage se lahko pojavi pri izoliranju finančnih tokov, kot 

posledica izbiranja strategij s strani poslovodstva in finančne uspešnosti, ki je rezultat izbire 

ustreznega merila uspešnosti (Van den Berg 2002). 

Dansko poročilo o intelektualnem kapitalu (DPIK), ki sodi v pristope, imenovane bilance 

stanja, je lahko koristen na več načinov. Lajša vrednotenje in razumevanje znanjskih virov, 

podpira razvoj znanjske strategije in s pomočjo prikaza prepletenosti odnosov tudi jasno 

izraža celotno vrednost ravnanja z znanjem. Veliko korist lahko prinaša tudi samemu 

managementu, saj mu na podlagi informacij o sestavi, vlaganjih in učinkih znanjskih virov 

omogoča nadaljnje ukrepanje. Kot slabost se šteje zahtevno besedilo poročila, zaradi številnih 

kazalnikov pa zna biti včasih tudi težko razumljivo. 

Holistična dodana vrednost (HVA) je metoda, ki si jo je v prvi vrsti sploh zelo težko 

predstavljati, zahteve, ki jih postavlja, pa so v praksi tudi težko izvedljive in zapletene. Njena 
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prednost je ustreznost in primernost pri pomoči glede sprejemanja pretehtanih odločitev, 

sploh ko so vanje vpeti interesi več deležnikov.  

Metode, ki so direktne oziroma neposredne pri vrednotenju IK (DIC metode), so smatrane kot 

precej holistične in nudijo v primerjavi s finančnimi metrikami dosti bolj celovito sliko o 

situaciji, ki zadeva zdravje organizacije. Te metode so zelo podrobne in jih je možno aplicirati 

prav na vsako raven znotraj podjetja. Vire intelektualnega kapitala merijo od spodaj navzgor 

in so zato hitrejše in natančnejše od ROA in MCM metod. Ker pri vrednotenju ne uporabljajo 

finančnih vidikov, so bolj primerne za neprofitne organizacije, poslovne enote, vladne 

agencije ter za okoljske in socialne namene. Njihova slabost je, da jih je težko povezati s 

finančnimi rezultati. 

Metoda ocenjevanja na podlagi vprašalnika (Technology Broker) je preprosta in  subjektivna 

metoda, ki je hvaljena zaradi orodja, ki ga ponuja organizacijam za dodelitev vrednosti IK-ju. 

Konceptualna osnova te metode služi za prepoznavanje ugotavljanja vrednosti in nivoja 

intelektualnega kapitala, ki ga podjetje poseduje. Skoraj vse postavke v IK-ju so po tej metodi 

lahko pretvorne v lestvici, ki podjetjem olajša dodelitev količinskih vrednosti na kvalitativna 

vprašanja. Če podjetje na kakšno vprašanje ne zna odgovoriti, se mu samodejno pokažejo 

možne izboljšave. Kot slabost se pri tej metodi prepozna precejšen preskok, ki je narejen iz 

kvalitativnih rezultatov vprašalnika do dejanske vrednosti valute za ta sredstva, na primer, 

uporaba nadomestitvenih stroškov pomeni, da številka stroška dobesedno predstavlja vrednost 

in da se ne glede na njihovo edinstveno vrednost pri ustvarjanju konkurenčne prednosti lahko 

t. i. nadomestitveno vrednost določi za neopredmetene postavke, kot so sistemi za upravljanje 

in blagovne znamke. Tržno določena ocenitev je prikrajšana za učinkovite tržno določene 

vrednosti za mnoge sestavine IK. Kot še eno slabost pa velja omeniti njegovo subjektivnost 

ocenjevanja in negotovosti, povezane z modelom denarnih tokov, saj zna biti povezovanje 

denarnih tokov s kvalitativnimi rezultati vprašanj precej težavno (Bontis 2000). 

Metoda vrednotenja patentov (Citation-Weighted Patents) predstavlja patente kot obvezen in 

pomemben primer intelektualnih sredstev, z namenom narediti intelektualni kapital viden 

podjetju. Objektivno vrednotenje in spremljanje patentov z uporabo mnogih indikatorjev je 

naredilo to neopredmeteno sredstvo bolj smiselno. V korist se šteje tudi bolj temeljito 

vključevanje vpliva učinkov raziskav in razvoja. Ocenjevalni proces patentov ima sposobnost 

meriti interne procese, ki ustvarjajo intelektualno lastnino in so lahko primerljivi med več 

podjetji. Patenti so prepoznani kot koristni pri razlagi tržne vrednosti podjetij v primerjavi z 

njihovimi knjigovodskimi vrednostmi, predvsem zaradi zmanjšanja razlagalne moči raziskav 

in razvoja (R&R), ki nastane pri vrednotenju patentov znotraj  regresije. Vendar pa je uporaba 

povprečja vrednotenja na patent razkrila tudi eno pomanjkljivost. Stopnja vrednotenja ima 

znaten vpliv na tržno vrednost. To pomeni, da ima porast vrednotenja enega patenta na trgu 

(na podlagi pridobitve ene dodatne citacije) za posledico približno 3 % porast tržne vrednosti 

podjetja (Bontis 2000). 
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Metoda ocenjevanja dodane vrednosti (IVM) se raje osredotoča na relativno kot na absolutno 

vrednost. Ker zajema kombinatorično matematiko, zlahka določa skupno oceno vrednosti in 

najde področja z visoko stopnjo tveganja. Z metodo IVM se lahko merijo vse vrste vrednosti, 

vključno z neopredmetenimi sredstvi, ki se lahko kombinirajo in upravljajo. Njena prednost je 

sposobnost optimiziranja vrednosti denarja za poslovanje in projekte ter sposobnost 

vzpostavljanja denarnih prispevkov izhajajoč iz neopredmetenih sredstev. Sposobna pa je tudi 

vodenja in vizualiziranja zapletenega kompromisa med stroški in koristmi (Value Based 

Management 2015). 

Metode naravnane na donosnost ROA se srečujejo v določenih karakteristikah, ki oznanjajo 

njihove prednosti in slabosti. Vse vsebujejo element strogosti v smislu zanašanja na finančne 

številke, ki v primeru, da niso popolne, ne podajo preverljivih rezultatov. Vse ROA metode so 

usmerjene v realne ocenitve in se kažejo kot koristne v mnogih situacijah, saj omogočajo 

surove primerjave med podjetji znotraj istih industrij, vendar kljub temu nudijo premalo 

detajlov za določene primerjave. Te metode so tudi zelo občutljive na predpostavke o 

obrestnih merah. Z izjemo VAIC metode, so to načini razlaganja finančnih potez in 

pripisovanja njihovih sprememb k učinkovitosti v uvajanju sredstev intelektualnega kapitala. 

Te metode se izogibajo direktni primerjavi s tržnimi vrednostmi, vendar se kljub temu 

povezujejo z dejavniki, ki jih tržni oblikovalci uporabljajo v ocenah podjetij (Roos, Pike in 

Fernstrom 2005, po Jurczak 2008, 41). 

Intelektualni koeficient dodane vrednosti (VAIC) se ponaša s prednostjo, da so podatki, ki jih 

uporablja, javno dostopni v računovodskih izkazih in da je njegova uporaba relativno 

preprosta. Je objektivna metoda, ki omogoča primerjanje vrednosti med konkurenčnimi 

podjetji in je med vsemi ekonomskimi metodami za vrednotenje intelektualnega kapitala 

najbolj priljubljena. Njene slabosti so: ni ustreznega razlikovanja izdatkov od sredstev, 

zamenjujejo se stanja in tokovi (dodana vrednost, izdatki za delo), goli izračuni posameznih 

koeficientov ne dajejo informacije o tem, kakšen je prispevek vsake izmed oblik kapitala k 

ustvarjanju vrednosti, postopek pa tudi ne upošteva dejstva, da dodana vrednost ni le rezultat 

treh oblik kapitala, ampak tudi sinergij med njimi. Prav tako so pomanjkljivo določene 

smernice za izboljšave poslovanja. 

Model izračunane neopredmetene vrednosti (CIV) ima tako prednosti kot slabosti. Njegova 

prednost je, da uporablja za izračun premije za  neopredmetena sredstva,  javne računovodske 

podatke. Prav tako je lahko uporaben za primerjave z drugimi podjetji in za ugotavljanje 

vrednosti, ki niso izkazane v bilanci stanja. Njegova slabost je, da je uporaben samo za 

nadpovprečno dobičkonosna podjetja. Za izračunavanje presežka donosa uporablja povprečni 

donos na sredstva v panogi, te povprečne vrednosti pa so podvržene okoljskim vplivom. 

Problem se pojavi tudi pri povprečjih (povprečni strošek kapitala), ki bi jih morali uporabiti za 

izračun neopredmetene vrednosti. Uporaba povprečja je problematična, ker povprečje 

preteklih treh let ne pove nič o sedanjem stanju. Na podlagi stroškov kapitala v podjetju 



   

60 

pridemo le do čiste sedanje vrednosti neopredmetenih sredstev. Merjenje neopredmetene 

vrednosti zagotavlja boljše razumevanje potreb podjetja in njegovih konkurenčnih zahtev. Ta 

metoda je enostavna za izračun in podatki, ki jih potrebuje, so lahko dostopni (Aho, Stahle in 

Stahle 2011). 

Ekonomska dodana vrednost (EVA) in dodana tržna vrednost (MVA) se med seboj razlikujeta 

v karakteristikah prednosti in slabosti, kljub njuni povezanosti. MVA predstavlja pomemben 

povzetek ocene učinkovitosti podjetij, ki se nanaša na preteklo obdobje. Precej enostavno je 

pridobiti trenutne ocene za podjetja, katerih delnice so na javnem trgu in ki so pred kratkim 

objavile računovodski izkaz. Primerjava izračunane MVA na koncu dveh različnih obdobij 

vodi v izračun povprečne stopnje sprememb v MVA med dvema časovnima točkama. Ključna 

pomanjkljivost MVA je, da so dobički in izgube, ki izhajajo iz preteklih aktivnosti podjetja, 

vpeti v ena-na-ena osnovi z lanskoletnimi rezultati in trenutnimi razpoloženji, kot so prikazani 

v tržni ceni. Posledica tega je, da bo podjetje z uspešno zgodovino še naprej kazalo znake 

uspešnosti ter pozitivne in visoke MVA, tudi če bodo trenutna in prihodnja pričakovanja 

nespodbudna. Dodana ekonomska vrednost EVA je bila s strani mnogih raziskovalcev 

deležna pozitivnega odziva, zato je bila predlagana kot nadomestni ukrep za merjenje zaloge 

intelektualnega kapitala, seveda le, če se lahko predvideva, da učinkovito upravljanje 

premoženja znanja povečuje vrednost EVA. Je finančni sistem vrednotenja, ki si prizadeva 

pravilno predstaviti številne dejavnike, ki vplivajo na ustvarjanje vrednosti. Ker gre za 

nadomestno merilo, pomeni, da v primeru njegove uporabe niso potrebni kakšni specifični 

ukrepi za merjenje neopredmetenih sredstev. Nekateri managerji morda celo ne vedo, kaj 

prištevati pod neopredmetena sredstva njihovega podjetja. Zaradi dejstva, da model vsebuje 

kar 164 različnih predlogov prilagoditev za reševanje problemov, je s strani managerjev 

potrebna visoka stopnja sodelovanja v kompromisu med enostavnostjo, natančnostjo in 

zahtevnostjo. Kljub temu, da je izbor iz tega obsežnega seznama preprost, pa je zahtevnejša 

primerjava EVA vrednosti med podjetji in med različnimi časovnimi obdobji. Med druge 

omejitve sodita tudi uporaba knjigovodskih vrednosti, ki se opirajo na pretekle stroške, ki niso 

pokazatelj trenutne tržne vrednosti, in empirične raziskave, ki niso dokazale, da je EVA dober 

napovedovalec vrednosti delnic (Bontis idr. 1999, po Bontis 2000, 17). 

Metoda vrednotenja zmožnosti ljudi (HRCA) oziroma računovodstvo človeških zmožnosti vidi 

zaposlene kot sredstva podjetja, zato skuša ugotoviti stroške, ki jih povzročajo podjetju in 

vrednost, ki jo podjetju prinašajo. Njihovo delo enači s preostalimi tremi prvinami poslovnega 

procesa (delovna sredstva, predmeti dela in storitve). Tovrstno ocenjevanje zaposlenih je tudi 

zelo subjektivno, strokovno zahtevno in težko preverljivo. Ugotavljanje vrednosti zaposlenih 

je najbolj težaven del tega pristopa. Kar zadeva splošna računovodska načela, ta pristop zelo 

izstopa, saj ne upošteva načela previdnosti pri procesu bilanciranja. Podatki, pridobljeni po tej 

metodi, so vseeno zelo pomembni, saj so lahko v veliko pomoč pri planiranju kadrov (Milost 

1999). 
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Metoda dobičkonosnosti kapitala znanja (Knowledge Capital Earnings) je metoda, ki 

omogoča primerjavo podatkov iz preteklih let s primerjavo podatkov, predvidenih za 

prihodnja leta. Je tudi objektivna metoda, ki striktno ločuje opredmetena sredstva od 

neopredmetenih (Lev 1999).  

Računovodstvo prihodnosti (AFTF) je finančna metoda, usmerjena v prihodnost. Fizična in 

neopredmetena sredstva ter notranje razvita sredstva so ocenjena na sedanji ravni, s 

predvidevanjem o prihodnjih denarnih tokovih. Slednje vodi v kvalitetnejše informacije o 

ekonomskih vrednostih in virih v podjetju in o bodočih gotovinskih prilivih. AFTF potrebuje 

veliko mero angažiranja managementa, saj nanj prelaga breme za odgovornost o poslovnih 

odločitvah. Poleg tega tudi ignorira inflacije in prilagajanje tveganjem (Nash 2012). 

Ostale metode, razvite znotraj samih podjetij:  

Ocena intelektualnega kapitala (IC rating) je inovativna metoda, ki se poglablja v doseganje 

dolgoročne donosnosti podjetja. S tem razlogom neopredmetenih sredstev ne vrednoti 

denarno, saj jo zanimajo tudi preostale oblike nefinančnih vidikov ustvarjanja dodane 

vrednosti. 

3.4 Vrednost intelektualnega kapitala 

3.4.1 Pomen izračunane vrednosti 

 

Podjetja se lahko hitro naučijo pravilnega in učinkovitega vrednotenja intelektualnega 

kapitala v njihovi ekipi, vendar morajo vedeti, kaj vrednost, ki jo dobijo z izračuni, sploh 

pomeni oziroma kakšen pomen ima za njihovo nadaljnje delovanje. Ta vrednost priča o 

njihovem preteklem poslovanju in jim daje smernice za nadaljnje poslovanje. Seznani jih s 

prednostmi in s šibkimi točkami. Višina intelektualnega kapitala v podjetju pomeni znanje, ki 

ga posedujejo preko svojih človeških virov, zaposlenih v podjetju. Človeški vir je tisti, ki v 

podjetju ustvarja dobiček. Ta se ustvarja, če je organizacija konkurenčna in sposobna, da se 

preživlja na trgu z zbiranjem naročil in izvrševanjem teh naročil. Torej iz te povezave lahko 

sklepamo, da znanje ustvarja konkurenčnost in vrednost, ki jo podjetja dobijo z 

izračunavanjem intelektualnega kapitala in naj bi pričala o konkurenčni sposobnosti podjetja 

(Možina in Kovač 2006). 

Leta 1998 je bila s strani revizijske hiše Arthur Andersen izvedena mednarodna raziskava na 

področju vrednotenja intelektualnega kapitala, ki je zajemala 368 podjetij, ki so na zastavljena 

vprašanja odgovarjali preko internetne ankete. Rezultati omenjene raziskave pričajo o 

pomenih, ki jih ima izračunana vrednost intelektualnega kapitala v podjetjih. Velika večina 

podjetij je menila, da so tovrstne meritve splošno koristne za poslovne izide podjetja. Skoraj 



   

62 

polovica anketiranih podjetij se je strinjala s trditvijo, da se iz procesa vrednotenja naučijo 

prav toliko kot tudi iz same informacije oziroma vrednosti, pridobljene po koncu merjenja. 

Torej jim je že takrat vrednotenje IK predstavljalo proces, iz katerega se lahko pridobi veliko 

koristi, vendar kljub temu ne dovolj, da bi ga podjetja vključila v izkaze finančnih bilanc. 

Podobna raziskava je bila izvedena istega leta s strani revizijskih hiš Waterhouse in Svendsen, 

ki sta anketirali 65 kanadskih izvršnih direktorjev in 49 direktorjev upravnih odborov. Tudi 

tukaj jih je večina menila, da so rezultati vrednotenja intelektualnega kapitala strateškega 

pomena. Z namenom čim večjega razkritja pomena IK so bili v raziskavi poudarjeni tudi 

dejavniki, kot so inovacijska kapaciteta, kvaliteta izdelkov in odnosi s strankami, ki so 

posledica višine intelektualnega kapitala (Bontis 2002). 

Ne samo pomen, potrebno je poznati tudi izvor vrednosti oziroma kaj vse vpliva nanjo. V prvi 

vrsti na višino intelektualnega kapitala vpliva strategija managementa človeških virov v 

posameznem podjetju. Poleg načina upravljanja z zaposlenimi so tukaj seveda tudi zmožnosti, 

motivacija in priložnosti. Pripadnost podjetju, motivacija in zadovoljstvo z delom vodijo v 

učinkovito delo zaposlenih in posledično tudi v uspešen finančni položaj. Kje v celotnem 

sklopu se nahaja intelektualni kapital (znanje zaposlenih) in v kaj vodi, nazorno prikazuje 

naslednji model povezave med HRM-jem in njegovimi izidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Model povezave HRM-ja in izidov 

Vir: Guest idr. 2000, po Armstrong 2006, 75. 

3.4.2 Uporaba vrednosti intelektualnega kapitala 

 

Ko so podjetjem razjasnjene in pojasnjene možne metode merjenja intelektualnega kapitala, 

njihove prednosti, slabosti in možnosti uporabe ter ko je management podjetja seznanjen s 

svojimi poslanstvi na področju intelektualnega kapitala, je potrebno izdelati tudi natančen 

načrt o uporabi vrednosti intelektualnega kapitala. Seveda si vsaka organizacija želi, da bi bila 

vrednost IK kar se da visoka oziroma v primerjavi z drugimi organizacijami najvišja. Vendar 
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ni vse samo v višini izmerjenega IK, največje bogastvo se skriva prav v uspešni uporabi 

kvantitete intelektualnega kapitala. Če vrednost kaže, da v primerjavi z drugimi podjetji 

zaostajajo, bi bilo najbolj ekonomično analizirati stanje zaposlenih, njihova znanja, uporabo 

kompetenc, zadovoljstvo in specifične sposobnosti, da se ugotovi, kam znanje po 

nepotrebnem odteka. Med možnimi ukrepi za povišanje vrednosti IK so dodatna 

izobraževanja, usposabljanja, razgovori, nagrajevanja, spodbujanje motivacije, sestanki, kjer 

se odkrito pogovarja o novih idejah in predlogih, ter odprtost za inovacije. V primeru, da se 

podjetje ponaša z visoko vrednostjo intelektualnega kapitala, pa to še ne pomeni dosego cilja 

in konec truda. Za doseženo raven je potrebno ves čas vztrajati in ohranjati ter dodatno 

nadgrajevati načine spodbujanja zaposlenih, ki bodo s svojim delom ustvarjali konkurenčnost 

svojega podjetja. 

Na svetovni ravni lahko ocene konkurenčnosti posameznih podjetij pričajo tudi o 

konkurenčnosti celotne države. V ta namen so ustvarjene lestvice konkurenčnosti IMD, 

vodilna letna poročila o konkurenčnosti posameznih držav. Države uvrsti v primerjavo in 

analizo s pomočjo benchmarkinga na podlagi 300 različnih kriterijev s področja 

konkurenčnosti. Dve tretjini podatkov za omenjeno analizo predstavljajo prav statistični 

podatki iz državnih baz. Na takšen način je ustvarjen profil posamezne države, ki priča o 

konkurenčnih podlagah, izboljšavah, o prednostih in slabostih ter o splošnem razvoju (IMD 

2015). Prav zato je pomembno vrednotenje intelektualnega kapitala v posameznih podjetjih, 

ker izmerjene vrednosti ne govorijo samo o konkurenčnosti posameznih podjetij, temveč o 

konkurenčnosti kar celotnega slovenskega gospodarstva. Bolj ko je posamezno gospodarstvo 

uspešno, konkurenčno in razvojno naravnano, bolj je privlačno za tuje vlagatelje in tržne 

razširitve. 

Vrednost intelektualnega kapitala se lahko dojema na več različnih načinov. Smo v 

informacijski dobi, kjer glavno sredstvo predstavlja znanstveno in tehnično znanje. Kljub 

temu, da je to neotipljivo, spreminjajoče in obnavljajoče sredstvo, je narejeno tako, da teži k 

ustvarjanju novega znanja. Prav zato je potrebna človeška ustvarjalnost, da povezuje človeške 

vire s kapitalom. Nastala vrednost intelektualnega kapitala nam pove, kakšna je zmožnost 

posameznega podjetja za ustvarjanje ekonomske vrednosti. Fizično premoženje namreč ni več 

glavni pokazatelj vrednosti podjetja. Vse, kar je umetno narejeno s pomočjo finančnih virov, 

sčasoma izgubi na vrednosti. Vrednost intelektualnega kapitala sledi interesom in motivaciji, 

ki se lahko skozi čas dvigujejo, znižujejo in nato spet zvišujejo. Ta vrednost je torej 

popolnoma nov koncept premoženja. Je neoprijemljiv vir, ki postane oprijemljiv s pretvorbo v 

patentne dokumente in fizične iznajdbe (GZDBK 2015). Celotno intelektualno premoženje je 

poglavitno vodilo k uspešnemu in učinkovitemu poslovanju podjetij, vendar morajo biti 

podjetja seznanjena s pomenom vrednosti njihovega intelektualnega premoženja, nato pa ga 

morajo znati še pravilno uporabiti oziroma unovčiti. To dandanes vsem podjetjem še 

predstavlja izziv, skozi razvoj in čas pa bi to moralo postati že rutina. 
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Sam način uporabe vrednosti oziroma količine intelektualnega kapitala se razlikuje od 

podjetja do podjetja, od panoge do panoge. Vsako podjetje si po svoje razlaga možne koristne 

načine, kako bi lahko kar najbolje uporabilo in izkoristilo vrednost intelektualnega kapitala, ki 

so jo pridobili s pomočjo izbrane metode, da bi zasledovali svojo vizijo, cilj in uresničili 

dolgoročno strategijo. Redko se najdeta že dve podjetji, ki bi imeli popolnoma enak način 

uporabe vrednosti intelektualnega kapitala. Seveda svoje odtehta tudi vrsta vrednosti, ki jo 

želi podjetje sploh dobiti iz svojega intelektualnega kapitala. Teh vrst vrednosti oziroma 

načinov pretvorbe intelektualnega kapitala v vrednosti je več, popolnoma odvisno od zasnove 

podjetja, od virov, ki so na voljo, omejitev in zmožnosti (Sullivan in Harrison 2000): 

 generiranje dobičkov: prihodki od izdelkov in storitev, pridobljeni s prodajo in licenčnimi 

honorarji in prihodki iz same intelektualne lastnine, prav tako pridobljeni s pomočjo 

povečane prodaje in licenčnimi honorarji; 

 strateško pozicioniranje: tržni delež in vodstvo (inovacije, tehnologija), postavljanje 

standardov, prepoznavnost imena zaradi ugleda in tržnih znamk; 

 pridobivanje inovacij od drugih; 

 zvestoba kupcev; 

 zmanjšanje stroškov; 

 izboljšana produktivnost. 

Kar zadeva tematiko načina uporabe vrednosti intelektualnega kapitala, je zelo pomembno 

omeniti poseben model oziroma aplikacijo za ocenjevanje pretvorbe vrednosti IK, ki se 

imenuje ICTEM (The Intellectual Capital Transformation Evaluating Model). Ta model je 

primeren predvsem za obravnavo podjetij, ki na državni ravni zastopajo posamezno industrijo, 

saj v obzir jemlje trenutne trende in vidike industrije ter gospodarski razvoj. Shema ICTE 

modela predpostavlja, da se inputi oziroma vložki v intelektualni kapital pretvorijo v outpute 

(rezultate), ki se nato odražajo v ugodnostih in koristih za morebitne vlagatelje. To lahko na 

nek način pojasnimo s povezavo naložb in učinkovitosti poslovanja podjetja; bolj kot bomo 

vlagali v zaposlene kot v prvino poslovanja podjetja, boljši bodo poslovni rezultati tega 

podjetja. Znotraj ICTEM okvirja, sta poleg človeškega kapitala, zajeta tudi strukturni in 

relacijski kapital. Da pridemo do trdnih statističnih ugotovitev pa poleg omenjenih kazalnikov 

inputov, potrebujemo še notranje (starost podjetja, velikost podjetja) in zunanje dejavnike 

pretvorbe (industrija, lokacija) ter kazalnike za outpute intelektualnega kapitala. S tako 

širokim spektrom obravnavanih spremenljivk nam ICTE model predstavlja večnamensko 

tehniko, ki odgovarja na marsikatero vprašanje postavljeno v zvezi z vrednotenjem 

intelektualnega kapitala (Molodchik, Shakina in Bykova 2012). Model ICTE je v našem 

primeru omembe vreden predvsem zato, ker so mu v pomoč pri vrednotenju vložkov in 

rezultatov prav metode za vrednotenje IK, ki so obravnavane v tej magistrski nalogi. To 

nakazuje na veliko vrednost rezultatov pridobljenih iz metod merjenja IK, saj so vrednosti 

izračunane na njihovi podlagi uporabne na širšem statističnem analiziranju. Torej se 

vrednotenje ne konča pri pridobitvi vrednosti IK v posameznem podjetju, te vrednosti lahko 
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nadalje prenašamo in uporabljamo pri izračunavanju IK na višjih stopnjah, v panogah in 

industrijah. 

Uporaba vrednosti intelektualnega kapitala, ki ga posamezno podjetje poseduje, je odvisna od 

njihove strategije, vizij in konteksta podjetja. Pri nekaterih podjetjih je bolj pomembno 

ustvarjanje inovacij, ki vodijo v prihodnje storitve in izdelke. Pri drugih podjetjih, kjer dodano 

vrednost predstavljata montaža in integracija komponent za ustvarjanje storitev in izdelkov, 

pa je bolj pomembno uporabiti intelektualni kapital za vključevanje novosti drugih in za 

dodajanje vrednosti skozi nizko stroškovno proizvodnjo in distribucijo. Tretjim podjetjem pa 

vrednost IK služi za ustvarjanje ugleda in prepoznavnosti, ki ga uporabijo za lastno 

izpostavitev na trgu. Od vrste podjetja je odvisno, v kolikšni meri in na kakšen način bo 

uporabilo vrednost intelektualnega kapitala. Za determiniranje vloge vrednosti intelektualnega 

kapitala služi naslednja shema, ki pojasnjuje, da njegova vloga ni le generiranje prihodkov, 

ampak je poslanstvo mnogo širše. Poslanstvo zajema vizijo in strategijo podjetja ter strateški 

okvir, iz katerega izhaja način uporabe intelektualnega premoženja. 
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Slika 6: Določanje vloge vrednosti intelektualnega kapitala 

Vir: Harrison in Sullivan 2000, 37. 
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sestavin oziroma vrednosti, ki sestavljajo vrednost celotnega podjetja in opozarjajo na to, da 

so cilji organizacije tisti, ki vplivajo na vrednost in moč teh sestavin. Gre za različne oblike 
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imetje (npr. patenti, avtorske pravice), imetje, ki organizacijo krepi z notranjo močjo (proces 

upravljanja in poslovanja) in imetja, ki ga tvorijo ljudje, zaposleni v organizaciji s svojim 

znanjem in sposobnostmi (Brooking 1997). 

Višja kot je izračunana vrednost intelektualnega kapitala v določenem podjetju, bolj so odprte 

poti za uspešno koriščenje te vrednosti z namenom razvoja in donosnega poslovanja podjetja. 

Uporaba te vrednosti se kaže v mnogih pozitivnih posledicah in prednostih. Pojavijo se 

prihranki v stroških in investicijah ter v ponovni uporabi organizacijskega in strukturnega 

kapitala. Skozi nove in posodobljene povezave se kreira nova vrednost, zaradi izboljšanih 

interakcij pa se poveča tudi dodana vrednost. Drugi posledici sta še skrajšan čas do aplikacij 

in bolj strma krivulja učenja, ki raste zaradi izobilja informacij, uporabe in izmenjave 

podatkov in povezanosti med zaposlenimi (Edvinsson 1997). 

 

3.5 Problematika vrednotenja intelektualnega kapitala 

 

Večina raziskovalcev s področja vrednotenja intelektualnega kapitala se strinja, da je tovrstno 

vrednotenje eno najbolj kompleksnih in kritičnih področij iz okvira raziskovanja 

managementa intelektualnega kapitala. Vzrok tovrstnemu mišljenju je pomanjkanje 

standardiziranih orodij merjenja in prevelika diverzifikacija in razpršenost pristopov 

vrednotenja. Nekaterim povzroča vrednotenje IK preglavice mogoče samo zaradi 

pomanjkanja izkušenj, vendar zagotovo svoje odtehta tudi pomanjkljiva terminologija in 

standardizirana metodologija. To se bo sčasoma vsekakor še razvijalo. Pospešitev tega 

procesa je mogoče doseči samo s čim pogostejšim ukvarjanjem s področjem podjetniškega 

znanja in intelektualnega kapitala. 

Pomanjkljivosti,  napake in enostranskosti, s katerimi se soočamo pri vrednotenju 

intelektualnega kapitala, lahko strnemo v štiri skupine. To so (Možina in Kovač, 2006): 

 Ne merimo pomembnega: težko je le iz računovodskih izkazov razbrati, katero znanje je 

najbolj kritično za določeno podjetje, zato se ne moremo osredotočiti nanj in ga vrednotiti. 

Pogosto težavo predstavlja pojasnitev razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo 

delnic. 

 Merimo napačno: lahko se zgodi, da se pri merjenju preveč osredotočamo na finančne 

kazalnike, ki so zelo lahko dostopni, ne vemo pa, v kolikšni meri vplivajo nanje 

spremembe baze znanj. Lahko se soočamo tudi s pomanjkanjem informacij o razvoju 

naših sodelavcev in kupcev ter procesov znotraj podjetja. Pri merjenju posameznikovih 

sposobnosti se lahko zapostavi celotno znanje kolektiva, ki je prav tako pomembno, ali pa 

se preveč osredotočamo na merjenje vložkov in premalo na rezultate. Slednje je potrebno 

meriti v navezavi na poslovni izid. 
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 Pri merjenju uporabljamo napačno merilo: materialna in nematerialna sredstva je potrebno 

vrednotiti z istimi merili, preveč prednosti dajemo količinskim meram in zapostavljamo 

kakovostne informacije (zadovoljstvo kupcev), ki so lahko strateškega pomena za razvoj 

podjetja, premalo se primerjamo s tekmeci. 

 Merimo, čeprav ne vemo, kakšen je namen našega merjenja: lotimo se merjenja tistega, 

kar je najlažje merljivo ali pa nečesa, kar je nemogoče razlagati. Napaka se dela tudi pri 

ločevanju strategije od merskega sistema in njegove uporabnosti. 

Vrednotenje intelektualnega kapitala se ne sooča samo s problemi, ampak predstavlja 

raziskovalcem tudi velik izziv. Ni dovolj samo izvesti pregled primerov organizacij, ki so 

začele z spodbudami intelektualnega kapitala, raziskovalci morajo narediti precej lastnih 

empiričnih raziskav in se od osnovnih meritev v osamljenih primerih premakniti naprej do 

študij večjega obsega, ki uporabljajo objektivne meritve. Ta naloga je otežena zaradi 

razsežnosti samega izziva, vendar so potencialne koristi precej pomembnejše za mnoge 

managerske discipline (računovodstvo, človeški viri, finance, usposabljanje in razvoj). 

Potrebno si je le zastaviti realne cilje in nadaljevati z vrednotenjem intelektualnega kapitala. 

Novodobne meritve intelektualnega kapitala v podjetjih so prilagojene za pomoč pri 

upravljanju intelektualnih sredstev. Ni problem v zavedanju podjetij o pomembnosti 

intelektualnega kapitala in o vrednotenju le-tega, problem se pojavi v njihovi realizaciji 

vrednotenja in dejanski uporabi meritev za strateške namene. Da bi sledili omenjenemu 

problemu, je potrebno sprotno dokumentiranje meritvenih aktivnosti IK s strani podjetij 

(Bontis 2000).  

Težava se lahko pojavi tudi, ko se podjetja le odločijo izmeriti svoj intelektualni kapital. Gre 

namreč za neopredmeten pojem, zato se nekatera podjetja težko znajdejo, katere indikatorje bi 

sploh uporabili pri vrednotenju. Pogosto se zgodi, da nastanejo preveč kompleksni meritveni 

sistemi, s katerimi si podjetja praktično ne morejo pomagati. Stvar je lahko še bolj zapletena. 

Meritve intelektualnega kapitala se lahko usmerijo v pridobitev ne le individualnih virov IK, 

vendar tudi v spremembe v zalogah kapitala, torej tokov ali transformacij intelektualnega 

kapitala v finančni kapital (Roos idr. 1997, po Bontis 2000, 20). 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

4.1 Opredelitev AHP metode 

 

Kot pomoč pri reševanju večkriterijskih problemov lahko uporabimo pristop, imenovan AHP 

– Analytic Hierarchical Process oz. analitični hierarhični pristop. Ta metoda se uporablja pri 

vrednotenju odločitev, ko smo razpeti med več možnimi rešitvami. Metoda AHP je bila 

razvita za uporabo na različnih področjih, med drugim tudi na ekonomskem. Razvil jo je 

Thomas Saaty v 70. letih. Njena poglavitna značilnost je posredni način primerjanja 

komponent. Gre za preprosto hierarhijo parametrov, katerih vrednosti so izražene z merami 

od 0 do 1. Skladno z njeno teorijo najprej predstavimo večkriterijske probleme s hierarhično 

strukturo, ki zajema cilje, kriterije, podkriterije in alternative. Proces primerjanja poteka med 

dvema objektoma oziroma kriterijoma, ki sta na istem nivoju. Pri primerjavah nam pomaga 

lestvica, prav tako ustvarjena s strani Saaty-ja. Lestvica parnih primerjav izgleda tako, da jo 

sestavljajo številke od 1 do 9, vsaka izmed njih pa pomeni drugačno definicijo in razlago. 

Začetna vrednost 1 pomeni, da sta primerjana kriterija enakovredna. Vsaka druga vrednost 

odraža večji ali manjši pomen prvega kriterija v primerjavi z drugim kriterijem (Bohanec 

2006). 

 Preglednica 1: Lestvica parnih primerjav 

Vir: Grošelj in Zadnik Stirn 2009, 80. 

 

Intenziteta pomembnosti                                   Definicija                                                                    Razlaga 

1 Enaka pomembnost     Kriterija i in j sta enako  

2                                                           Šibka razlika pomembnosti     pomembna. 

3                                                          Opazna razlika pomembnosti       Kriterij i je nekoliko 

4                                                           Srednja razlika pomembnosti          pomembnejši od j. 

5 Velika razlika pomembnosti                                        Kriterij i je precej 

6                                                       Zelo velika razlika pomembnosti  pomembnejši od j. 

7    Močna razlika pomembnosti                                       Kriterij i je močno 

8                                                      Zelo močna razlika pomembnosti pomembnejši od j. 

9 Ekstremna razlika pomembnosti Kriterij i je ekstremno 

                                                                                                                                                          pomembnejši od j. 
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Primerjava dveh kriterijev poteka tako, da damo kriteriju i oceno aij, kriteriju j pa 
 

   
. 

Primerjave nato zapišemo v matriko parnih primerjav, ki izgleda tako, kot je predstavljeno v 

nadaljevanju.  
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Do matrike pridemo tako, da najprej določimo vsaj pet različnih kriterijev, ki v primeru te 

magistrske naloge, obravnavajo problem primernosti metod presojanja vrednosti 

intelektualnega kapitala. Izbrane kriterije damo v obravnavo ekspertnim mnenjem, petim 

strokovnjakom s področja raziskovanja in obravnavanja intelektualnega kapitala. Lestvica 

parnih primerjav, ki jo ponudimo ekspertom, izgleda tako: 

(kriterij i) 9-8-7-6-5-4-3-2-1-2-3-4-5-6-7-8-9 (kriterij j) 

Po dobljeni matriki izračunamo lastni vektor ali z drugo besedo vektor prioritete, in sicer s 

Saatyjevo metodo lastnih vektorjev. Vektor uteži ponazarja pomembnost posameznega 

kriterija oziroma podaja sliko o tem, katera dva kriterija sta najpomembnejša v primerjavi z 

vsemi ostalimi kriteriji. V primeru, da vsota uteži v vektorju uteži ni enaka 1, sledi 

normaliziranje, kar pomeni, da se vsaka sestavina deli z vsoto vseh sestavin oziroma drugače 

povedano, najprej seštejemo vrednosti posameznega stolpca matrike in nato vse sestavine 

matrike delimo z vsoto sestavin posameznega stolpca. Nato izračunamo vsoto dobljenih 

vrednosti sestavin iz posamezne vrstice in te vsote delimo s številom kriterijev. Dobljeni 

rezultati, ki so povprečja vrednosti pripadajoče vrstice, so uteži posameznega kriterija. Manjša 

kot je vrednost uteži, bolj pomemben je kriterij v primerjavi z drugimi danimi kriteriji 

(Grošelj in Zadnik Stirn 2009).  

Izračun uteži ni zadnji korak. Potrebno je narediti še parno primerjavo alternativ, ki poteka 

enako kot parna primerjava kriterijev. Slednjo naredimo, če tudi o alternativah odločamo s 

pomočjo AHP vprašalnika. S tem postopkom zajamemo podatke o koristnostih alternativ. Za 

vsak kriterij posebej primerjamo po dve in dve alternativi. Nato določimo osnovno matriko, jo 

tudi normiramo in za vsako alternativo izračunamo uteži oziroma povprečne vrednosti vrstic. 

Da dobimo uporabne vrednosti, ki nam pokažejo jasno sliko o najbolj primerni alternativi, je 

potrebno izračunati končne vrednosti alternativ. Ustvarimo novo matriko, v katero vstavimo 

vrednosti uteži iz normirane matrike kriterijev in vrednosti uteži iz normirane matrike 

alternativ. Vrednosti v vrstici se morajo pomnožiti z ustrezno vrednostjo kriterija. Vse 

vrednosti v vrstici je potrebno še sešteti. Tako ustvarjena matrika nam pokaže, katera 

alternativa je najboljša oziroma najbolj primerna. Omenjen proces ni prakticiran v tej 

magistrski nalogi, ker o najboljši alternativi oziroma metodi za presojanje intelektualnega 

kapitala odločamo na podlagi dobljenih dveh kriterijev in poznavanja teoretičnega izhodišča. 
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AHP metoda kot takšna ima poleg enostavno razumljivega konteksta še druge prednosti. Ker 

uporablja koncept hierarhije parametrov, se izogne težavam z odločitvenimi problemi, kjer se 

pojavlja mnogo parametrov. Ne ozira se na tip osnovnih parametrov, zato obravnava 

kvantitativne in kvalitativne parametre popolnoma enakovredno. Njena slabost je naraščajoče 

število primerjav s številom alternativ, saj je alternative potrebno primerjati po parih. AHP je 

zato uporabna na samo omejenem številu alternativ. Slabost je tudi zahtevnost računskih 

operacij, ki pa so na srečo olajšane z ustreznimi programi, kot so Expert Choice, HIPRE in 

Winpre (Bohanec 2006).  

Kljub pogosti uporabi AHP-ja v javnem in zasebnem sektorju se metoda srečuje z nekaterimi 

omejitvami, ki jih je potrebno pred uporabo metode prepoznati in analizirati. Ena izmed njih 

je ta, da AHP ne zagotavlja zadostnih smernic o strukturiranju problema, ki ga je potrebno 

rešiti, ne formira stopenj za kriterije in alternative in ne agregira mnenja skupin, ko se člani te 

skupine geografsko razpršeni ali so člani časovnih omejitev. Člani ekipe lahko opravljajo 

ocenjevanje dejavnikov individualno ali skupinsko. Ko se ravni hierarhije povečujejo, se 

povečuje tudi težavnost in čas, potreben za analizo uteži. Sredstvo, ki preprečuje tovrstne 

težave, je izvedba AHP pregledov. To so sestanki vseh udeležencev, vpletenih v proces 

odločanja, ki pregledajo osnove AHP metodologije in predelajo primere, da so koncepti lažje 

razumljivi. Druga omejitev AHP-ja pa je problem preobrata razvrstitev oziroma spremembe v 

pomembnosti razvrstitev, kadar so merila ali alternative dodane ali odstranjene iz začetne 

sestave primerjav alternativ. Za rešitev tega je bilo predlaganih že nekaj izboljšav, ki v večini 

vključujejo kombiniranje parnih primerjav in normalizacijo vektorjev prioritet. Kljub vsemu 

naštetu je AHP še vedno izjemno popularna metoda in med vodilnimi pri večkriterijskem 

odločanju (Melvin 2012). 

4.2 Kriteriji ocenjevanja po AHP metodi 

 

Ocenjevanje po AHP metodi poteka v 4 različnih fazah. To so: strukturiranje problema, kjer si 

zastavimo, kaj sploh hočemo doseči; ocena najznačilnejšega kriterija, ki nam jo podajo člani 

ekspertne skupine; ocena najznačilnejše alternative (v nekaterih procesih) in ocena končne 

rešitve (cilja). Strukturiranje problema pomeni, da določimo cilj, kriterije in alternative. Za 

izbor najprimernejše metode vrednotenja intelektualnega kapitala je potrebna faza 

strukturiranja problema, kot je prikazano v nadaljevanju. Izbrani so štirje različni kriteriji. Vsi 

so pomembni, vendar obstaja najbolj prioritetni in drugi najbolj prioritetni, ki jima na lestvici 

AHP dajejo strokovnjaki večjo prednost v primerjavi z drugimi. 

V nadaljevanju so podani kriterji, na podlagi katerih lahko sodimo o najprimernejši metodi za 

vrednotenje intelektualnega kapitala: 
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 vrednost izračunanega količnika se da primerjati pri določenem podjetju skozi daljše 

časovno obdobje, 

 vrednost izračunanega količnika se da primerjati med večimi podjetji iste panoge (Horvat 

2002); 

 

 uporabljeni parametri metode so razumljivi širšemu managementu podjetja (ta ponavadi 

nima poglobljenega računovodskega znanja), 

 podatki za izračun so na voljo širši javnosti oziroma vsakemu z interesom za tovrstne 

informacije, 

 objektivnost rezultatov (Sitar 2003, str. 38–41); 

 

 preverljivost in pristnost rezultatov, 

 uporabnost rezultatov v različnih situacijah in podjetjih ter v različnih panogah, 

 uporabnost rezultatov na več nivojih organizacije, 

 povezljivost izračunov s finančnimi rezultati podjetja (Jurczak 2008). 

Na podlagi naštetih lahko izluščimo 4 posplošene kriterije, in sicer dostopnost podatkov, 

objektivnost rezultatov, zanesljivost in uporabnost rezultatov. Dostopnost pomeni, da se lahko 

izračuna loti vsak in da so podatki za uporabo metode javno dostopni vsakemu z interesom za 

računanje intelektualnega kapitala. To je pomembno, saj bi se v nasprotnem primeru lahko 

lotili izračunavanja IK samo privilegirani ljudje z dostopom do omejenih podatkov. 

Objektivnost rezultatov pomeni, da so pridobljeni rezultati realen odraz situacije, pridobljeni 

zgolj na izračunih, brez subjektivnih mnenj in predlogov zaposlenih ali vodstva. Subjektivni 

rezultati namreč ne bi bili primerni za primerjavo med različnimi podjetji. Kriterij 

zanesljivosti rezultatov se nanaša na vrednost, ki je pridobljena z izračuni. Če so rezultati 

zanesljivi, lahko na njihovi podlagi sklepamo o pravi situaciji vrednotenega. Na zanesljive 

rezultate se lahko opremo pri nadaljnjih raziskavah in analizah znotraj podjetja. Uporabnost 

rezultatov je širok pojem. Pomeni, da so vrednosti, ki jih dobimo z izračuni, uporabne v 

različnih okoliščinah, situacijah in s strani mnogih subjektov. Uporabne rezultate se lažje 

primerja med podjetji, med različnimi obdobji in tudi z drugimi finančnimi rezultati podjetja. 
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CILJ 

 

KRITERIJI 

  

ALTERNATIVE  

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Slika 7: Strukturiranje problema 

 

Izbor  najprimernejše 

metode merjenja IK-ja 

Dostopnost 

podatkov 

Objektivnost 

rezultatov 

Zanesljivost Uporabnost 

rezultatov 

Razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo 

 
Indeks ustvarjanja vrednosti (VCI)  

 

 

Metoda tržne vrednosti  

 

Metoda inteligence človeškega kapitala  

 

Tobinov koeficient ˝q˝   

 

Skandiin navigator  

 
Metoda verige vrednosti  

 
Monitor neopredmetenih sredstev (IAM) 

 
IK indeks  

 
Raziskovalec vrednosti  

 

Uravnoteženi sistem kazalnikov  

 

Metoda ocenjevanja na podlagi vprašalnika  

 
Metoda vrednotenja patentov  

 
Metoda ocenjevanja dodane vrednosti  

 
Metoda vrednotenja intelektualne lastnine  

 
Intelektualni koeficient dodane vrednosti (VAIC)  

 
Model izračunane neopredmetene vrednosti (CIV)  

 
Ekonomska dodana vrednost (EVA)  

 
Metoda vrednotenja zmožnosti ljudi (HRCA)  

 
Metoda dobičkonosnosti kapitala znanja  

 
Računovodstvo prihodnosti (AFTF)  
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Po temeljitem strukturiranju problema sledi izdelava AHP vprašalnika, ki temelji na Saatyjevi 

lestvici parnih primerjav. Vprašalnik se v izpolnitev posreduje ekspertni skupini, sestavljeni iz 

članov, ki so podkovani s področja vrednotenja in upravljanja intelektualnega kapitala. Po 

izpolnitvi vprašalnika dobimo rezultat, ki priča o kriteriju, ki je najbolj pomemben pri 

ocenjevanju najbolj primerne metode za vrednotenje intelektualnega kapitala. Potrebno je 

poznati tudi drugi najbolj prioriteten kriterij, saj ju tako lahko lažje povežemo v poznavanje 

izhodišč o posameznih metodah vrednotenja. Na podlagi tega kriterija nato izločimo 

neprimerne metode in z izbranima najbolj primernima metodama ocenimo intelektualni 

kapital v izbranih podjetjih. 

4.3 Ocene uporabnosti metod vrednotenja po AHP metodi 

   

Izpolnjenih je bilo 5 vprašalnikov, s strani 5 izbranih oseb, ki so tvorili ekspertno skupino. 

Analitično je potrebno obdelati vsak vprašalnik posebej. Na podlagi rezultatov smo lahko 

izluščili, katere 3 metode so najbolj primerne za presojanje intelektualnega kapitala oziroma 

katere tri metode vsebujejo kriterije, ki so bili s strani ekspertne skupine prepoznani za 

najpomembnejše. S tistimi tremi metodami potem sledi izračunavanje intelektualnega kapitala 

v izbranih petih slovenskih podjetjih. Analiza vprašalnikov sledi v nadaljevanju. 

4.3.1 Ekspertna skupina 

 

Ekspertna skupina je sestavljena iz skupine najmanj petih raziskovalcev s področja 

intelektualnega kapitala. Izpolnjevalci AHP vprašalnika morajo imeti močno podlago iz 

vodenja intelektualnega kapitala, upravljanja in vrednotenja, da lahko podajo pristno 

objektivno mnenje o najprimernejši metodi za izračun vrednosti IK. Vsakemu članu ekspertne 

skupine je dan anonimen AHP vprašalnik, kjer po metodi te analize odgovori na vprašanja 

oziroma označi želeno stopnjo v lestvici od 1 do 9. Te vrednosti označujejo vrednosti 

kriterijev, ki po mnenju vsakega določenega člana pripadajo posamezni metodi za vrednotenje 

IK. 

V primeru te magistrske naloge je ekspertna skupina sestavljena iz 5 oseb, in sicer jo 

sestavljajo: član uprave na Darsu; izredna profesorica, ki se ukvarja z intelektualnim 

kapitalom v turizmu; strokovnjak na področju organizacije poslovnih procesov in na področju 

kreativnega upravljanja človeških virov za konkurenčne prednosti; doktor ekonomije in avtor 

mnogih znanstvenih člankov na temo managementa znanja ter izredna profesorica 

računovodstva in revizije. Člani ekspertne skupine niso poimenovani poimensko zaradi 

anonimnosti vprašalnika. Poimenska označba bi lahko vplivala na njihovo označevanje 

odgovorov zaradi truda po pristranskosti. 
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Sestavljeni AHP vprašalnik s kriteriji za presojanje najprimernejše metode za vrednotenje 

intelektualnega kapitala smo članom ekspertne skupine posredovali na njihove elektronske 

naslove. Narejen je bil v WORD dokumentu, tako da so si ga člani shranili, označili izbrane 

odgovore oziroma štvilke na lestvici in ga nato znova shranili. Izpolnjene vprašalnike z 

ustrezno označenimi številkami smo prejeli nazaj in jih začeli analitično obdelovati. Analiza 

AHP vprašalnika poteka s procesom matrik, vprašalniki pa so poimenovani s črkami od a do 

e, kjer a) predstavlja prvega člana, b) predstavlja drugega člana, c) predstavlja tretjega člana, 

d) predstavlja četrtega člana in e) petega člana ekspertne skupine. 

4.3.2 Rezultati ocenjevanja uporabnosti metod vrednotenja IK 

 

 Član a: 

                                              Zanesljivost        Uporabnost       Objektivnost        Dostopnost 

                                               rezultatov              rezultatov                                     podatkov 

Zanesljivost rezultatov 

 

 

Uporabnost rezultatov 

 

 

Objektivnost  

 

 

Dostopnost podatkov 
 

      

       

       

      

  

                    
                    
                    
                    

  

 

 

Po narejeni matriki je potrebno matriko pomnožiti in nato dobljene matrike med seboj sešteti.  
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=  

 

Vsota vrstic matrike je 195,54 (108,8+28,44+51,91+6,39). Sledi normalizacija vsot matrike. 

108,8/195,54 = 0,556                                            0,556  

28,44/195,54 = 0,145                        0,145     

51,91/195,54 = 0,265 0,265   

6,39/195,54 = 0,033 0,033 

 

Naslednje dejanje v procesu je množenje matrike odločanja. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
   

 
    

  

 
 

 

 
  

  

 

  

 
   

  

  

  

  

 

  
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
   

 
    

  

 
 

 

 
  

  

 

  

 
   

  

  

  

  

 

  
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

    

  

    

 

    

  
    

   

  

   

 

   

 

    

 
    

  

    

  

    

  
   

    

   

    

  

    

   

   

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Postopek se ponovi. Izračunane matrike med seboj seštejemo in vsote normaliziramo. 

 

 
 
 
 

    

  
 

    

 
 

    

  
     

   

  
 

   

 
 

   

 
 

    

 
    

  
 

    

  
 

    

  
    

    

   
 

    

  
 

    

   
 

   

  

 
 
 
 

=   

Vsota seštevkov matrik je 4934,17.  

2110,58/4934,17 = 0,43 0,43 

1573,62/4934,17 = 0,32  0,32 

1115,02/4934,17 = 0,23 0,23 

134,95/4934,17 = 0,03 0,03 

108,8 

28,44 

51,91 

  6,39 

2110,58 

1573,62 

1115,02 

134,95 
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Sedaj je potrebno izračunati razliko dobljenih vektorjev prioritete. Rezultat je naslednji:  

0,556 0,43 0,126 

0,145 - 0,32 =          -0,175 

0,265 0,23                               0,035 

0,033 0,03                               0,003 

Nizki vektorji razlike nakazujejo, da ni potrebno nadalje izračunavati vektorja prioritete, zato 

bomo pri naslednjih obdelavah zaključili pri prvi fazi izračunavanja vektorja prioritete. 

Sledi ocenjevanje najpomembnejšega kriterija. Ker je v obeh primerih najvišji vektor 

prioritete pri prvem kriteriju (0,556 in 0,43), pomeni, da je prvemu članu ekspertne skupine 

najpomembnejši kriterij zanesljivost rezultatov, drugi najpomembnejši pa uporabnost 

rezultatov. 

 Član b: 

                                                      Zanesljivost             Uporabnost       Objektivnost        Dostopnost 

                                                                            rezultatov               rezultatov                                       podatkov 

 

Zanesljivost rezultatov = 

 

      

      
Uporabnost rezultatov = 

      

      
Objektivnost = 

      

      
Dostopnost podatkov = 

      

      

        

=  

      
    

          
            

  

Po narejeni matriki je potrebno matriko pomnožiti in nato dobljene matrike med seboj sešteti. 
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            =                 

Vsota vrstic matrike je 147,97. Sledi normalizacija vsot matrike. 

34,78/147,97 = 0,24 0,24 

87,73/147,97 = 0,59 0,59 

18,09/147,97 = 0,12 0,12 

7,36/147,97 = 0,04 0,04 

Drugemu članu ekspertne skupine je na podlagi višine vektorja prioritete najpomembnejši 

kriterij uporabnost rezultatov, drugi najpomembnejši pa zanesljivost rezultatov.   

 Član c: 

                                                                     Zanesljivost             Uporabnost       Objektivnost        Dostopnost 

                                                                        rezultatov               rezultatov                                       podatkov 

 

Zanesljivost rezultatov = 

 

      

      
Uporabnost rezultatov = 

      

      
Objektivnost = 

      

      
Dostopnost podatkov = 

      

      

       

=  

    
    
        

                

  

Po narejeni matriki je potrebno matriko pomnožiti in nato dobljene matrike med seboj sešteti. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

    
    

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

    
    

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

  

 
  

  
  

 
  

  

  

  

  
 

  

 
  

  

  

   

  

  
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

34,78 

87,73 

18,09 

7,36 
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      =                 

Vsota vrstic matrike je 152,59. Sledi normalizacija vsot matrike. 

43,11/152,59 = 0,28 0,28 

65,78/152,59 = 0,43 0,43 

37,90/152,59 = 0,25 0,25 

5,80/152,59 = 0,04 0,04 

Tretjemu članu ekspertne skupine je glede na višino priritetnega vektorja najpomembnejši 

kriterij uporabnost rezultatov, drugi najpomembnejši pa zanesljivost rezultatov.      

 Član d: 

                                                             Zanesljivost             Uporabnost       Objektivnost        Dostopnost 

                                                                       rezultatov               rezultatov                                       podatkov 

 

Zanesljivost rezultatov = 

 

      

      
Uporabnost rezultatov = 

      

      
Objektivnost = 

      

      
Dostopnost podatkov = 

      

      

        

=  

        
    

          
                

  

Po narejeni matriki je potrebno matriko pomnožiti in nato dobljene matrike med seboj sešteti. 

43,11 

65,78 

37,90 

5,80 
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       =  

Vsota vrstic matrike je 154,69. Sledi normalizacija vsot matrike. 

52/154,69 = 0,34 0,34 

78,93/154,69 = 0,51 0,51 

16,72/154,69 = 0,11 0,11 

7,04/154,69 = 0,05 0,05 

Četrtemu članu ekspertne skupine je glede na velikost prioritetnega vektorja najpomembnejši 

kriterij uporabnost rezultatov, drugi najpomembnejši pa zanesljivost rezultatov. 

 Član e: 

                                                             Zanesljivost             Uporabnost       Objektivnost        Dostopnost 

                                                                        rezultatov               rezultatov                                       podatkov 

 

Zanesljivost rezultatov = 

 

      

      
Uporabnost rezultatov = 

      

      
Objektivnost = 

      

      

Dostopnost podatkov = 

   

 
 

  

      
 
 
 

  

        
    

          
              

  

      

52 

78,93 

16,72 

7,035 
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Po narejeni matriki je potrebno matriko pomnožiti in nato dobljene matrike med seboj sešteti. 
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Vsota vrstic matrike je 252,32. Sledi normalizacija vsot matrike. 

80,56/252,32 = 0,32 0,32 

135,67/252,32 = 0,54 0,54 

28,38/252,32 = 0,11 0,11 

7,71/252,32 = 0,03 0,03 

Zadnjemu, petemu članu ekspertne skupine, predstavlja najpomembnejši kriterij uporabnost 

rezultatov in drugi najpomembnejši kriterij zanesljivost rezultatov. 

Izbrane ocene petih ekspertov je potrebno združiti po formuli (X1*X2*X3*X4*X5) ^ (1/n), 

pri čemer Xn pomeni oceno posameznega anketiranca, n pa število anketirancev, zato je 

formula za obravnavani primer naslednja: (X1*X2*X3*X4*X5) ^ (1/5). 

Preglednica 2: Združitev ocen članov ekspertne skupine 

 

Anketiranec 

a 

Anketiranec 

b 

Anketiranec 

c 

Anketiranec 

d 

Anketiranec 

e 

Združitev ocen po 

formuli 

(X1*X2*X3*X4*X5) 

^ (1/5). 

Ocena 

za 

kriterij 1 

0,4 0,24 0,28 0,34 0,32 0,311 

 

Ocena 

za 

kriterij 2 

0,32 0,59 0,43 0,51 0,54 0,468 

 

80,56 

135,67 

28,38 

7,71 
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Anketiranec 

a 

Anketiranec 

b 

Anketiranec 

c 

Anketiranec 

d 

Anketiranec 

e 

Združitev ocen po 

formuli 

(X1*X2*X3*X4*X5) 

^ (1/5). 

Ocena 

za 

kriterij 3 

0,23 0,12 0,25 0,11 0,11 0,153 

 

Ocena 

za 

kriterij 4 

0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 0,037 

 

Na podlagi matričnih izračunov smo prišli do ugotovitve, da je najbolj pomemben kriterij pri 

izbiri metod za presojanje intelektualnega kapitala, po oceni članov ekspertne skupine, 

uporabnost rezultatov, drugi najpomembnejši pa zanesljivost rezultatov. Najmanj pomembna 

se ekspertom zdi dostopnost podatkov. Dobljenima, prevladujočima kriterijema, najbolj 

ustrezajo naslednje metode za presojanje intelektualnega kapitala: metoda VAIC, metoda 

razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo in metoda Tobinovega Q koeficienta. Do te 

ugotovitve smo prišli s primerjavo teoretično opredeljenih slabosti in prednosti metod, 

navedenih v podpoglavju 3.3. Tam so za vsako metodo posebej navedene njene prednosti in 

slabosti, zato smo lahko samo izluščili metode, pri katerih so med prednostmi navedeni tudi 

uporabni in zanesljivi rezultati.  

4.4 Predstavitev vzorca podjetij 

 

Vzorec podjetij sestavljajo podjetja Krka d. d., Gorenje d. d., Mercator d. d. in Petrol d. d. Vsa 

štiri podjetja tudi kotirajo na borzi, kar pomeni, da so bili na voljo za izračune tudi podatki o 

vrednostih njihovih delnic. Gre za 4 uspešna podjetja, ki so v preteklih letih prejela mnogo 

nagrad z različnih področij, med drugim tudi s področja upravljanja s človeškimi viri in 

kadrovanja. 

Krka, tovarna zdravil, d. d. sodi med ene izmed vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij na 

svetu. Vodstvo se trudi zasledovati vrednote, kot so hitrost, fleksibilnost, partnerstvo, 

zaupanje, kreativnost in učinkovitost. Znotraj podjetja gradijo trde medsebojne odnose in 

spoštljiv odnos do partnerjev, kar vodi v boljše poslovne rezultate (Krka 2015). V Krki 

intelektualni kapital razumejo širše, kot skupek človeškega kapitala (sposobnosti, znanje, 

motiviranost, veščine), socialnega kapitala (vezi, poznanstva, stiki, partnerstva), informacijske 

podpore, dokumentov, postopkov, informacij, patentov in blagovnih znamk. Zavedajo se, da 

je panoga, v kateri se nahajajo, zelo odvisna od znanja, razvoja lastnih tehnologij in 

inovativnosti. Prav to je razlog, da je njihova glavna strateška usmeritev spodbujanje razvoja 
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intelektualnega kapitala. Slednje počno z izobraževanji, razvojem in pretokom znanja, 

raziskovalnim delom mladih, vlaganjem v IT in RR, s sodelovanjem s fakultetami in inštituti, 

z oddelkom za industrijsko lastnino (patenti, izumi) ter s spodbujanjem mreže odnosov s 

kupci in drugimi interesnimi skupinami (Marcon 2005). 

Gorenje, gospodinjski aparati d. d. je podjetje, ki vztrajno spoštuje in upošteva načela 

družbene odgovornosti. Zaposlene obravnavajo enakopravno, z uporabniki pa poslujejo na 

čimbolj etičen in dosleden način. V podjetju se zelo dobro zavedajo, da bodo visoke rezultate 

dosegali le z zadostno mero znanja, inovativnosti in s pripadnostjo svojih zaposlenih. Vsakega 

zaposlenega jemljejo kot posameznika z lastnimi kompetencami in kot člen, ki mu je treba 

zagotoviti varno in spodbudno okolje. Gorenje je eno izmed tistih podjetij, ki si tudi prizadeva 

za nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih, in sicer v sklopu strategije učečega 

se podjetja. Redno organizirajo različna interna izobraževanja, povezana z vodenjem in 

timskim delom. Ker jim veliko pomeni inovativnost zaposlenih (konec koncev je v tej stroki 

nujno potrebna), so vzpostavili sistem, imenovan Iskrica, znotraj katerega nagrajujejo najbolj 

inovativne predloge. S tem so želeli družbi pokazati, da zaposlenim poleg materialnega 

nagrajevanja, veliko pomeni tudi pohvala in priznanje delovnega okolja. Mesečno izdajajo 

tudi revijo GIB, ki vsebuje informacije o strokovnih dosežkih zaposlenih (Gorenje Group 

2015). 

Mercator, poslovni sistem d. d. je naslednji v nizu obravnavanih podjetij. V tem podjetju so 

usmerjeni v integriran sistem vodenja, ki združuje več manjših sistemov. S svojim sistemom 

vodenja zagotavljajo učinkovito upravljanje poslovnih procesov in posledično povečujejo 

zadovoljstvo in zaupanje vseh zaposlenih, kupcev in poslovnih partnerjev. Zadovoljstvo 

zaposlenih uresničujejo skozi nagrajevanja, razvoj in promocijo. Leta 2008 so razvili zanimiv 

kadrovski projekt, imenovan Zaposlitveni portal. Cilj je bil približati njihovo ponudbo skrbi 

za bodoče zaposlene in sedanje zaposlene ter promovirati blagovno znamko. Vsem 

uporabnikom so preko tega portala na voljo tudi informacije v zvezi z zaposlovanjem v 

Mercatorju. Leta 2010  je Mercator sprejel še en mejnik v razvoju, in sicer je prejel polni 

certifikat Družini prijazno podjetje. V okviru tega certifikata je bilo več ukrepov, med 

katerimi izstopata naslednja: mnenjske raziskave, skozi katere se ugotavlja zadovoljstvo 

zaposlenih z usklajevanjem dela in družine ter izobraževanje vodij na področju usklajevanja 

dela in zasebnega življenja (Mercator Group 2015). 

V podjetju Petrol se držijo naslednjega načela: »Česar ne moremo meriti, ne moremo 

managerirati.« Leta 2001 so začeli sodelovanje z angleškim podjetje EP First Saratoga. S 

pomočjo tega sodelovanja se je razvila metodologija merjenja učinkovitosti človeškega 

kapitala. Ta metoda sloni na naslednjih kazalnikih: organizacijska učinkovitost, intelektualni 

kapital, produktivnost in nagrajevanje, absentizem, zdravje in varnost, fluktacija, kadrovanje, 

izobraževanje in razvoj in učinkovitost funkcije ravnanja s človeškimi kadri. V merjenju 

človeškega kapitala jim pomemben kazalnik predstavlja kazalnik, imenovan količnik dodane 
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vrednosti (ang. Human Invest Ratio). Ta kazalnik meri donos na denar, vložen v ljudi. S 

fluktacijo nato primerjajo vložke v zdravstveno preventivo in nesreče pri delu ter naložbe v 

izobraževanje in razvoj. Končno dejanje je ugotavljanje njihovega položaja, ki ga zavzemajo 

v primerjavi z najuspešnejšimi podjetji in postavljanje prihodnjih ciljev v povezavi z 

intelektualnim kapitalom (Marcon 2005). Petrol d. d. pa ni samo izredno inovativno podjetje, 

ampak podjetje, ki sloni na cenjenih vrednotah, med katere sodi tudi odgovornost do 

zaposlenih, kupcev in dobaviteljev. Trudijo se čimbolj motivirati in podjetniško usmeriti svoje 

zaposlene (Petrol 2015). 

4.5 Izračun vrednosti intelektualnega kapitala v izbranih podjetjih 

 

VAIC (intelektualni količnik dodane vrednosti) 

Do koeficienta VAIC pridemo, ko seštejemo učinkovitosti vseh posameznih kapitalov: 

človeškega, strukturnega in finančnega. Iz računovodskih izkazov razberemo vrednosti 

prihodkov in odhodkov iz poslovanja ter stroškov dela, ki se ne štejejo pod odhodke, ker se 

smatrajo kot naložba. Slednje je kar vrednost človeškega kapitala. Na podlagi teh podatkov 

izračunamo dodano vrednost. Učinkovitost posameznih kapitalov dobimo tako, da dodano 

vrednost delimo z vsakim posameznim kapitalom (človeškim, finančnim, strukturnim). Ko 

vse učinkovitosti seštejemo skupaj, dobimo koeficient VAIC. 

DV = prihodki – odhodki + stroški dela 

Stroški dela = človeški kapital                                                Strukturni kapital = DV – človeški kapital             

Finančni kapital = viri sredstev (kapital+obveznosti) 

Učinkovitost ČK = DV/ČK         Učinkovitost FK = DV/FK          Učinkovitost SK = DV/SK                                        

Na podlagi opisanega postopka sledijo izračuni koeficienta VAIC za podjetja Krka d. d., 

Gorenje d. d., Mercator d. d. in Petrol d. d. 

Krka d.d.  

Preglednica 3: Izračun vrednosti intelektualnega kapitala po metodi VAIC za Krko d. d. 

V 1000 evrih (€) 2010 2011 2012 2013 2014 

Prihodki iz 

poslovanja 
932.366 957.653 1.035.280 1.116.339 1.134.169 

Odhodki iz 

poslovanja 
738.891 784.277 876.214 907.819 941.607 

Stroški dela 168.323 164.555 178.045 185.705 202.869 

Dodana vrednost 361.798 337.931 337.111 394.225 395.431 

      

Človeški kapital 168.323 164.555 178.045 185.705 202.869 
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V 1000 evrih (€) 2010 2011 2012 2013 2014 

Finančni kapital 1.446.311 1.463,448 1.566,285 1.701,235 1.768,487 

Strukturni kapital 193.475 173.376 159.066 208.520 192.562 

      

Učinkovitost 

človeškega kapitala 
2,15 2,05 1,89 2,12 1,95 

Učinkovitost 

finančnega kapitala 
0,25 0,23 0,22 0,23 0,22 

Učinkovitost 

strukturnega 

kapitala 

1,87 1,95 2,12 1,89 2,05 

      

VAIC 4,27 4,23 4,23 4,24 4,22 

Vir: Krka 2010; 2011; 2012; 2013; 2014a. 

Vrednost človeškega kapitala se je v Krki d. d. v obdobju od leta 2010 do 2014 povečala za 

322 milijonov evrov, to je za 34,5 milijonov evrov oziroma za 20,5 odstotkov. Ta vzpon gre 

pripisati povečanemu število zaposlenih, ki je skozi omenjena leta vztrajno naraščalo. V letu 

2012 se je število zaposlenih v primerjavi s prejšnjim letom povečalo največ, in sicer za 4,7 % 

(od 3899 zaposlenih na 4085 zaposlenih). Z naraščanjem števila zaposlenih, ki s svojim delom 

utrjujejo tržni položaj in uspešnost podjetja, naraščajo tudi izdatki za plače. Skladno z 

naraščanjem človeškega kapitala je naraščal tudi finančni kapital, ki je od leta 2010 do leta 

2014 poskočil za 22,2 %. To pomeni, da se je tržni položaj Krke d. d. utrdil ter da je pridobila 

na konkurenčnosti. Nivo strukturnega kapitala je bolj neenakomeren. Od leta 2010 do 2012 je 

padal, v letu 2013 je viden precejšen porast, nato pa v letu 2014 zopet padec za 7,6 %.  

Situacija z dodano vrednostjo je precej enakomerna. Od leta 2010 do 2011 je dodana vrednost 

padla, saj je bila razlika med prihodki in odhodki manjša, stroški dela pa so skoraj 

nespremenjeni. Skozi leta 2011 in 2012 je ostala dodana vrednost skoraj nespremenjena, nato 

pa je v letu 2013 narasla za 17 % in ostala v letu 2014 zopet skoraj nespremenjena. Vzrok 

večje dodane vrednosti v letu 2013 je večja razlika med prihodki in odhodki. Gibanje 

učinkovitosti strukturnega kapitala je neenakomerno: do leta 2012 pada, v letu 2013 naraste in 

nato naslednje leto zopet pade. Vzrok je seveda nihanje količine strukturnega kapitala, ki je 

posledica naraščanja prihodkov in gibanja človeškega kapitala. Učinkovitost finančnega 

kapitala je zelo stabilna. Denarna enota, vložena v finančni kapital, je v letu 2010 dala 0,25 te 

enote, v letu 2014 pa 0,22 te enote. Drugače pa je z učinkovitostjo človeškega kapitala. V letu 

2010 je vsak evro vložen v zaposlene, ustvaril 2,15 evra nove vrednosti, v letu 2014 pa le 1,95 

evra nove vrednosti. Učinkovitost človeškega kapitala se je v 5 letih zmanjšala za 9 %. 
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Slika 8: Gibanje učinkovitosti človeškega, finančnega in strukturnega kapitala ter 

celotna učinkovitost Krke d. d. 

 

Celotna učinkovitost Krke d. d. je skozi obdobje zelo stabilna, prav tako učinkovitost 

strukturnega kapitala. VAIC je padal in rastel skladno z učinkovitostjo človeškega kapitala. 

Porast VAIC-a v letu 2013 je zato posledica večjih naložb v človeški kapital. Splošno gledano 

vidimo, da so bili vsi trije viri poslovanja v letu 2014 v primerjavi z letom 2010 manj 

učinkoviti, saj se je vrednost VAIC znižala za 1,2 %. Kljub temu ne moremo pričati o 

neučinkovitosti, saj je sprememba skoraj zanemarljiva. Prihodki so se vsako leto poviševali, 

prav tako stroški dela. Malce bi bilo potrebno popaziti samo na odhodke in delovati v smeri 

zmanjševanja nepotrebnih stroškov, da bi dosegli še intenzivnejše ustvarjanje vrednosti. 

Obliko krivulje celotne učinkovitosti Krke d. d. določa učinkovitost finančnega kapitala. 

Gorenje d. d. 

Preglednica 4: Izračun vrednosti intelektualnega kapitala po metodi VAIC za Gorenje 

d. d. 

V 1000 evrih (€) 2010 2011 2012 2013 2014 

Prihodki iz 

poslovanja 
648.386 

 

 

655.274 675.896 1.240.482 1.245.553 

Odhodki iz 

poslovanja 
648.237 666.579 678.612 1.212.547 1.211.472 

Stroški dela 102.401 100.158 105.068 92.675 96.898 

Dodana vrednost 102.550 88.853 102.352 120.610 130.979 

      

Človeški kapital 102.401 100.158 105.068 92.675 96.898 

Finančni kapital 851.648 881.299 847.894 885.588 910.137 

Strukturni kapital 149 -11.305 -2.716 27.935 34.081 

      

2,15 2,05 
1,89 

2,12 
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V 1000 evrih (€) 2010 2011 2012 2013 2014 

Učinkovitost 

človeškega kapitala 
1,00 0,89 0,94 1,3 1,35 

Učinkovitost 

finančnega kapitala 
0,12 0,1 0,12 0,14 0,14 

Učinkovitost 

strukturnega kapitala 
688,3 -7,86 -37,7 4,3 3,84 

      

VAIC 689,42 -6,87 -36,6 5,74 5,33 

Vir: Gorenje 2010; 2011; 2012; 2013; 2014. 

V obdobju 2010 –2013 se je vrednost človeškega kapitala v Gorenju drastično znižala, in sicer 

za 9,5 % (za 9,7 milijonov evrov), nato pa je v letu 2014 narastla za 4,6 %. Trend 

zmanjševanja gre pripisati zmanjševanju zaposlenih zaradi prestrukturiranja proizvodnih 

lokacij in s tem povezanih selitev proizvodnje. Od leta 2013 do 2014 se je število zaposlenih 

zmanjšalo za 1,2 %. Trend poviševanja vrednosti človeškega kapitala je posledica večjega 

števila ur, namenjenih na vsakega zaposlenega. Od leta 2013 do 2014 je iz povprečno 18,6 ur 

naraslo na 24,15 ur na zaposlenega. Zaradi vlaganj v zaposlene so se od leta 2013 do 2014 

povišali tudi stroški dela, kljub manjšemu številu zaposlenih. Od leta 2010 do 2014 so stroški 

dela padli za 5,3 %, finančni kapital pa je narastel za 6,9 %. Nivo strukturnega kapitala je 

izjemno neenakomeren. V letu 2010 je dosegal le 149.000 evrov, nato pa naslednje leto padel 

za 74,9 %. Vzrok so večji odhodki od prihodkov, kar pomeni, da je bilo konkurenčno stanje 

Gorenja v letu 2011 izjemno slabo. V letu 2012 se začne izboljševati, nato pa v letu 2013 

hitreje zviševati. Vzrok negativnemu stanju strukturnega kapitala v letih 2011 in 2012 je 

presežek stroškov nad dodano vrednostjo. Od leta 2012 do leta 2013 je strukturni kapital 

narastel že za 1.128 %. Dodana vrednost je padla samo v letu 2011, nato pa naraščala.  

Zanimiva je situacija v letu 2013, ko je dodana vrednost narasla za 17,8 %, kljub padcu 

stroškov dela za 12 %. Vzrok je v višanju razlike med prihodki in odhodki. Učinkovitost 

strukturnega kapitala je v letu 2010 absurdno visoka zaradi nizke količine strukturnega 

kapitala pri visoki dodani vrednosti. Do leta 2012 je padel kar za 105,5 % in se do leta 2014 

povzpel za 110 %. Učinkovitost človeškega kapitala je bila v letih 2010, 2011 in 2012 brez 

večjih sprememb, nato pa je v letu 2013 narasla za 38 % glede na predhodno leto. V letu 2010 

je vsak evro, vložen v zaposlenega, ustvaril 1 evro nove vrednosti, v letu 2014 pa že 1,35 evra 

nove vrednosti. V 5 letih je učinkovitost človeškega kapitala narasla za 35 %. Učinkovitost 

finančnega kapitala je padla samo v letu 2011, nato pa je skozi vsa leta naraščala. Denarna 

enota, vložena v finančni kapital, je v letu 2010 dala 0,12 te enote, v letu 2014 pa 0,14 te 

enote. 
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Slika 9: Gibanje učinkovitosti človeškega, finančnega in strukturnega kapitala ter 

celotna učinkovitost Gorenja d. d. 

Celotna učinkovitost Gorenja d. d. je skozi obdobje od 2011 do 2015 izjemno narasla. 

Izvzame se leto 2010, kjer je številka, zaradi izjemno nizkega strukturnega kapitala, zelo 

nerealna. V letih 2011 in 2012 pa je, zaradi padca strukturnega kapitala pod raven, celo 

negativna. Do vnovičnega rahlega padca VAIC-a v letu 2014 je prišlo zaradi večjih naložb v 

strukturni kapital in premalo povečane, na novo ustvarjene, vrednosti. Od leta 2013 do 2014 

je padel za 7,1 %. Prihodki podjetja so se v petih letih povečali za več kot 90 %, na žalost pa 

tudi odhodki. Dodana vrednost je vseeno doživela vzpon, vendar na račun stroškov dela. 

Potrebno bi bilo zmanjšati odhodke, stroške dela, ki jim predstavljajo naložbo, pa ohraniti na 

čim višjem nivoju. Obliko krivulje celotne učinkovitosti določa v primeru Gorenja d. d. 

učinkovitost strukturnega kapitala. Učinkovitost človeškega kapitala pa skoraj sovpada z 

učinkovitostjo finančnega kapitala. 

Mercator d.d. 

Preglednica 5: Izračun vrednosti intelektualnega kapitala po metodi VAIC za Mercator 

d. d. 

V 1000 evrih (€) 2010 2011 2012 2013 2014 

Prihodki iz 

poslovanja 
1.654.520 1.579.669 1.425.391 1.464.319 1.455.212 

Odhodki iz 

poslovanja 
1.575.868 1.510.797 1.419.925 1.434.707 1.453.753 
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V 1000 evrih (€) 2010 2011 2012 2013 2014 

Stroški dela 188.022 178.927 161.372 173.588 180.081 

Dodana vrednost 266.674 247.799 166.838 203.200 181.540 

      

Človeški kapital 188.022 178.927 161.372 173.588 180.081 

Finančni kapital 2.024.697 2.015.080 1.920.236 1.734.608 1.622.834 

Strukturni kapital 78.652 68.872 5.466 29.612 1.459 

      

Učinkovitost 

človeškega kapitala 
1,42 1,38 1,03 1,17 1,01 

Učinkovitost 

finančnega kapitala 
0,13 0,12 0,09 0,12 0,11 

Učinkovitost 

strukturnega kapitala 
3,39 3,6 30,5 6,86 124,4 

      

VAIC 4,94 5,1 31,62 8,15 125,54 

Vir: Mercator 2010; 2011; 2012; 2013; 2014. 

V podjetju Mercator d. d. se vrednost človeškega kapitala zelo neenakomerno giba. Od leta 

2010 do 2012 je padla za 14,2 %, se v letu 2013 povzpela za 7,6 % in nato v letu 2014 zopet 

narasla še za 3,7 % glede na predhodno leto. Od leta 2010 do 2012 je bilo zaradi slabih 

gospodarskih razmer precej odpuščanj. Vzrok porastov je v naraščanju števila zaposlenih, ki 

se je v letu 2014 zaradi pripojitve družbe Modiane d. o. o. še bolj povišalo. Število zaposlenih 

je od 2013 do 2014 naraslo za 0,8 %. Zaradi vedno večjih vlaganj v zaposlene, v smislu 

različnih izobraževanj in coachingov za izboljševanje produktivnosti, so se povečali tudi 

stroški dela. Od leta 2010 do 2014 so se stroški dela celo znižali, in sicer za 4,2 %, prav tako 

tudi finančni kapital, ki je v petih letih padel za skoraj 20 %. Nivo strukturnega kapitala je do 

leta 2012 vztrajno padal in to kar za 73 milijonov, kar je 93 %. V letu 2013 se je že kazala 

bolj pozitivna slika, ko je narastel za 441 % glede na leto 2012, vendar se je v 2014 zopet 

znižal za 95 %. Vzrok nizkega strukturnega kapitala je v nizki dodani vrednosti. Ta je zaradi 

nizkih razlik med prihodki in odhodki do leta 2012 padla za 37,4 % in se do leta 2014 

povzpela samo za 9,1 % glede na leto 2012. To pomeni, da podjetje Mercator d. d. v letu 2012 

in 2014 ni bilo konkurenčno. Učinkovitost strukturnega kapitala je doživela najbolj burna 

nihanja. Od leta 2010 do 2011 je bila še stabilna, nato pa v letu 2012 narasla za 750 % glede 

na leto 2011. Do leta 2013 se je zopet močno znižala (za 77,5 %). V letu 2014 je učinkovitost 

strukturnega kapitala glede na leto 2013 višja za 1713 %. Vzrok visokim vrednostim 

učinkovitosti gre pripisati nižanju prihodkov in višanju vrednosti človeškega kapitala. 

Učinkovitost človeškega kapitala je v petih letih doživela precejšen padec, in sicer za 29 %. 

Padala je vse do leta 2012, nato se v letu 2013 dvignila za 13,6 % in v letu 2014 zopet padla. 

Tukaj vzrok ni v človeškem kapitalu, temveč v dodani vrednosti. Učinkovitost človeškega 

kapitala je v letu 2014 glede na predhodno leto narasla, dodana vrednost pa se je zmanjšala. 

Tako je vsak evro, vložen v zaposlenega, v letu 2010 ustvaril 1,42 evra nove vrednosti, v letu 

2014 pa le 1,01 evra nove vrednosti. Podobno je z učinkovitostjo finančnega kapitala. Ta je 
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od leta 2010 do 2012 padla za 30,8 %, vendar se ni, če gledamo obdobje 2010 do 2014, skoraj 

nič spremenila. Denarna enota, vložena v finančni kapital, je v letu 2010 dala 0,13 te enote, v 

letu 2014 pa 0,11 te enote. 

 

Slika 10: Gibanje učinkovitosti človeškega, finančnega in strukturnega kapitala ter 

celotne učinkovitosti v Mercatorju d. d. 

Celotna učinkovitost Mercatorja d. d. VAIC je skozi obdobje od 2010 do 2015 izjemno 

narasla. V petih letih se je povišala za 2.440 %. Padec je doživela le v letu 2013, ko je padla 

za 74 % glede na leto 2012. Vzrok je višji strukturni kapital oziroma povišane naložbe v 

strukturni kapital ob višji dodani vrednosti. To je posledica večje razlike med prihodki in 

odhodki. Prihodki so se v 5 letih znižali za 12 %, odhodki pa le za 7,7 %. Stroški dela so se 

prav tako povišali, kar pomeni, da dodane vrednosti niso zviševali na račun zmanjševanja 

človeškega kapitala. Stroške dela bi lahko še povečali ob zmanjševanju ostalih odhodkov. 

Dodana vrednost bi vseeno naraščala, prav tako vrednost človeškega kapitala. Učinkovitost 

intelektualnega kapitala VAIC pa bi ostala na enakem visokem nivoju. Obliko krivulje celotne 

učinkovitosti določa, v primeru Mercatorja d. d., učinkovitost strukturnega kapitala. 

Petrol d. d. 

Preglednica 6: Izračun vrednosti intelektualnega kapitala po metodi VAIC za Petrol d.d. 

V 1000 evrih (€) 2010 2011 2012 2013 2014 

Prihodki iz 

poslovanja  
2.393.325 2.767.652 3.193.964 3.236.550 3.281.032 
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V 1000 evrih (€) 2010 2011 2012 2013 2014 

Odhodki iz 

poslovanja 
182.343 182.230 175.703 176.114 179.929 

Stroški dela 26.479 25.661 24.709 26.901 30.743 

Dodana vrednost 2.237.461 2.611.083 3.042.970 3.083.337 3.131.846 

      

Človeški kapital 26.479 25.661 24.709 26.901 30.743 

Finančni kapital 1.229.389 1.302.430 1.357.341 1.277.742 1.345.437 

Strukturni kapital 2.210.982 2.478.653 3.018.261 3.056.436 3.001.103 

      

Učinkovitost 

človeškega kapitala 
84,5 101,75 123,1 114,62 101,87 

Učinkovitost 

finančnega kapitala 
1,82 2,0 2,24 2,41 2,33 

Učinkovitost 

strukturnega kapitala 
1,01 1,05 1,01 1,01 1,04 

      

VAIC 87,3 104,8 126,35 118,04 105,24 

Vir: Petrol 2010; 2011; 2012; 2013; 2014a. 

Petrol d. d. je v obdobju od 2010 do 2014 doživel precejšen porast vrednosti človeškega 

kapitala, in sicer za 4,3 milijone, kar znese kar 16 % rast. Padec je viden v letu 2012, ko se je 

vrednost človeškega kapitala glede na predhodnje leto zmanjšala za 3,7 %, vendar je 

izgubljeno že konkretno nadoknadila v letu 2013, ko se je dvignila za skoraj 9 %. Vzrok gre 

pripisati upadanju števila zaposlenih, ki je do leta 2011 naraščalo, v letu 2012 pa glede na 

predhodnje leto padlo za 0,5 %. Odpuščanja so prinesla porast višje izobraženih in upad nižje 

izobraženih, kar pomeni, da so zaposlitve narasle na bolj intelektualnih delovnih mestih. Ker 

je bila s strani vodstva ugotovljena manjša produktivnost zaposlenih, so začeli z različnimi 

dodatnimi izobraževanji, med drugim tudi z učenjem na daljavo. Slednje je zaposlenim 

ponudilo tečaj angleškega jezika, ki je pri delu na bencinskih servisih že nujno potreben. 

Kazalniki zadovoljstva so se začeli takoj dvigati. V letu 2014 je bilo v zaposlene vloženega še 

več truda. Podpisana je bila prva Podjetniška kolektivna pogodba, ki neposredno ureja odnose 

med delodajalcem in delojemalci. Skladno z naraščanjem človeškega kapitala, so se povečali 

tudi stroški dela, kar je posledica večanja števila bencinskih servisov, zapiranja manjših 

bencinskih servisov z manj zaposlenimi in odpiranje večjih bencinskih servisov z več 

zaposlenimi. Finančni kapital je višek doživel v letu 2012, nato pa v naslednjem letu padel za 

5,9 %. V letu 2012 so bila višja vlaganja v okoljski razvoj. Nivo strukturnega kapitala je 

naraščal do leta 2013, ko je v primerjavi z letom 2011 narasel za 38,2 %, nato pa v letu 2014 

rahlo padel za 1,8 % v primerjavi s predhodnim letom. Padec v letu 2014 je posledica 

nesorazmernega višanja dodane vrednosti z vrednostjo človeškega kapitala. Dodana vrednost 

je v primerjavi s predhodnim letom narasla samo za 1,6 %, vrednost človeškega kapitala pa za 

14,3 %. Naraščanje dodane vrednosti do leta 2012 je posledica nižanja stroškov dela, od leta 

2012 do 2014 pa višanja razlike med prihodki in odhodki. Učinkovitost človeškega kapitala je 
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do leta 2012 naraščala, od leta 2012 do 2014 pa je padla za 17,2 %. Tako je vsak evro, vložen 

v zaposlenega, v letu 2012 ustvaril 123,1 evra nove vrednosti, kar je absurdna številka. 

Učinkovitost človeškega kapitala je, v primeru Petrola d. D, tako visoka zaradi zelo visoke 

dodane vrednosti skozi obdobje, ta pa je posledica visokih prihodkov in nizkih odhodkov. V 

letu 2014 je vsak evro, vložen v zaposlenega, ustvaril 101,87 evra nove vrednosti. 

Učinkovitost finančnega kapitala je v obdobju od 2010 do 2013 naraščala, in sicer za 32,4 %, 

nato pa v letu 2014 rahlo padla (3,3 %). Denarna enota, vložena v finančni kapital, je v letu 

2010 dala 1,82 te enote, v letu 2014 pa 2,33 te enote, kar pomeni, da je v celotnem 5-letnem 

obdobju učinkovitost finančnega kapitala narasla za 28 %. Drugačna je situacija z 

učinkovitostjo strukturnega kapitala. Ta je v letu 2011 narasel za 4 % v primerjavi z letom 

2010, nato je v letu 2012 padel na staro stopnjo in se na njej obdržal tudi v letu 2013, v letu 

2014 pa je zopet narasel za 3 %. 

 

Slika 11: Gibanje učinkovitosti človeškega, finančnega in strukturnega kapitala ter 

celotne učinkovitosti Petrola d. d. 

Celotna učinkovitost oziroma intelektualna sposobnost Petrola d. d. je izjemno visoka, višek 

je doživela v letu 2012, ko je v primerjavi z letom 2010 narasla za 44,7 %. V naslednjih dveh 

letih se je spustila za 16,7 %, vendar se je, če gledamo celotno sliko, v petih letih povišala za 

20,5 %. Vrednosti VAIC koeficienta so v tem primeru zelo visoke, kar gre pripisati visoki 

učinkovitosti človeškega kapitala. Prihodki so se vsa leta višali, odhodki nižali, posledično je 

bila dodana vrednost vedno višja. Ob izjemno visoki dodani vrednosti in stabilnem človeškem 

kapitalu je postala učinkovitost človeškega kapitala precej visoka. Oblika krivulje celotne 

učinkovitosti v primeru tega podjetja namreč zasleduje krivuljo učinkovitosti človeškega 

kapitala. 
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Metoda tržne in knjigovodske vrednosti ter Tobinov Q koeficient 

Intelektualni kapital = tržna kapitalizacija – knjigovodska vrednost 

Tobinov Q = tržna vrednost podjetja/nadomestitvena vrednost sredstev 

Tržna kapitalizacija = tečaj delnice × število izdanih delnic 

Knjigovodska vrednost = velikost kapitala (izražena v denarju) = celotna sredstva – celotne 

obveznosti 

Krka d. d. 

Preglednica 7: Izračun intelektualnega kapitala po metodi razlike med tržno in 

knjigovodsko vrednostjo in po metodi Tobinovega Q koeficienta za Krko 

d. d. 

Krka d. d. 2010 2011 2012 2013 2014 

Število delnic v 

trgovanju 
3.542.612,0 

 

3.542.612,0 

 

3.542.612,0 

 

3.542.612,0 

 

3.279.344,8 

 
Tržna vrednost 

delnice v EUR 

(zadnji trgovalni dan 

v letu) 

62,95 

 

52,90 

 

50,00 

 

60,00 

 

59,60 

 

Knjigovodska 

vrednost delnice v 

EUR 

29,73 32,17 35,02 37,62 41,22 

Tržna vrednost 

podjetja v EUR 
223.007.425 

 

187.404.174 

 

177.130.600 

 

212.556.720 

 

195.448.902 

 
Knjigovodska 

vrednost podjetja v 

EUR 

105.815.400 114.048.500 123.221.500 133.224.600 138.131.300 

Market – Book value 

= intelektualni 

kapital 

 

117.192.025 

 

 

73.355.674 53.909.100 

 

79.332.120 

 

57.317.602 

 

 

Market/Book value = 

Tobinov Q 
2,1 1,64 1,44 1,59 1,41 

Vir: Krka 2014b. 

Po metodi tržne in knjigovodske vrednosti je IK v Krki d. d. iz vrednosti 117.192.025 v letu 

2010, padel v naslednjem letu za 37,4 %. V letu 2012 je glede na leto 2011 viden še padec za 

26,50 %, nato pa se v letu 2013 intelektualni kapital končno poviša za kar 47,2 % glede na 

predhodno leto. V letu 2014 zopet sunkovito pade za 57.317.602. Slednje je posledica 

povišane knjigovodske vrednosti podjetja. Knjigovodska ali čista vrednost Krke d. d. je v 

celotnem obdobju 2010–2014 v manjšinskem deležu. Razlika med tržno in čisto vrednostjo, 

ki ji lahko rečemo skrita vrednost oziroma vrednost intelektualnega kapitala, predstavlja v letu 

2010 52,6 % tržne vrednosti, v letu 2014 pa le 29,3 %. Vzrokov, zakaj je tržna vrednost toliko 

večja od knjigovodske vrednosti, je več. Dejstvo je, da veliko prispevajo inovativni projekti, 
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saj gre za podjetje, katerega obstoj sloni na inovativnosti in idejah, prav takšno nematerialno 

premoženje pa predstavlja tržna vrednost podjetja. Po metodi Tobinovega Q koeficienta je 

situacija podobna. Koeficient je stabilen, vidnejši padec je tudi tokrat viden v letu 2012 in 

nato v letu 2014. Vzrok je manjša skrita vrednost podjetja oziroma visoka knjigovodska 

vrednost podjetja ob nesorazmerno povečani tržni vrednosti. Vrednost koeficienta 2,1 v letu 

2010 nakazuje, da dva od treh evrov vrednosti podjetja predstavljata neopredmetena sredstva 

oziroma intelektualni kapital. V letu 2014 predstavlja intelektualni kapital le 1,41 od dveh 

evrov vrednosti podjetja, vendar širše gledano vidimo, da se je Tobinov Q v vseh petih letih 

obdržal nad 1, kar pomeni, da je bila tržna vrednost večja od stroškov nadomestitve in takšna 

investicija je za podjetje vsekakor donosna. Naraščanje koeficienta v letu 2013 je posledica 

učinkovitejšega uporabljanja neopredmetenih sredstev s strani Krke d. d. 

Gorenje d. d. 

Preglednica 8: Izračun intelektualnega kapitala po metodi razlike med tržno in 

knjigovodsko vrednostjo in po metodi Tobinovega Q koeficienta za 

Gorenje d. d. 

Gorenje d.d. 2010 2011 2012 2013 2014 

Število delnic v 

trgovanju 
15.906.876 15.906.876 15.906.876 22.104.427 24.424.613 

Tržna vrednost 

delnice v EUR 

(zadnji trgovalni dan 

v letu) 

12,25 8,88 4,62 3,04 5,45 

Knjigovodska 

vrednost delnice v 

EUR 

21,04 21,24 24,51 17,32 15,65 

Tržna vrednost 

podjetja v EUR 
194.909.229 141.393.532 73.540.338 67.252.797 133.101.585 

Knjigovodska 

vrednost podjetja v 

EUR 

332.189.000 335.326.000 319.466.000 347.907.000 365.910.000 

Market – Book value 

= intelektualni 

kapital 

 

-137.279.771 

 

 

-193.932.468 

 

 

-245.925.662 

 

 

-280.654.203 

 

 

-232.808.415 

Market/Book value = 

Tobinov Q 
0,59 0,42 0,23 0,19 0,36 

Vir: Gorenje Group 2014. 

V primeru Gorenja d. d. je vidno, da je vrednost intelektualnega kapitala po metodi razlike 

med tržno in knjigovodsko vrednostjo v celotnem obdobju med 2010 do 2014 negativna. 

Vzrok se skriva v višini knjigovodske vrednosti oziroma čiste vrednosti podjetja, ki je precej 

višja od tržne vrednosti Gorenja d. d. V letu 2012 se je knjigovodska vrednost zmanjšala za 

4,7 % glede na predhodno leto, vendar se je močno zmanjšala tudi tržna vrednost, in sicer za 

kar 48 %. Vrednost intelektualnega kapitala po tej metodi se je v letu 2013 še dodatno znižala, 

dosegla je močno negativno vrednost -280.654.203. Padanje vrednosti sovpada s padanjem 
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vrednosti delnice v letih od 2010 do 2013, in sicer zaradi nizke likvidnosti slovenskega 

kapitalskega trga. Na koncu leta 2013 se je začela dokapitalizacija podjetja, ki je prinesla 

nove vlagatelje iz tujine, spremenil pa se je tudi strateški načrt. V letu 2014 je zato vidna 

povišana tržna vrednost delnice in posledično tudi tržna vrednost podjetja. Če gledamo 

celotno obdobje od 2010 do 2014, se je vrednost intelektualnega kapitala v Krki d. d. 

zmanjšala za skoraj 7 %. Podobno je s Tobinovim Q koeficientom. Vrednost koeficienta je v 

vseh petih letih pod vrednostjo 1, kar pomeni, da je tržna vrednost nižja od stroškov 

nadomestitve. To pomeni, da takšna investicija za podjetje ni donosna. Podjetje v takšnem 

primeru pobira nižje donose na svojo naložbo, kot jih je vanjo vložilo. Do 2013 je bilo 

podjetje neprivlačno za vlagatelje, na koncu leta 2013 pa so, kot že omenjeno, pridobili na 

račun inovacij nekaj novih tujih vlagateljev. Od 30. 12. 2013 kotirajo delnice Gorenja tudi na 

Varšavski borzi vrednostnih papirjev. Najvišjo vrednost je koeficient dosegel v letu 2010, ko 

je bila tržna vrednost delnice najvišja v primerjanem obdobju, prav tako je bila v tem letu 

najvišja skrita vrednost podjetja. Leta 2009 je bilo izjemno krizno obdobje in delnica Gorenja 

je bila ena izmed redkih, ki je v letu 2010 dosegla pozitivno rast. To jim je uspelo z uspešnim 

izvajanjem protikriznih ukrepov, kot sta stabilizacija denarnega toka in prestrukturiranje 

finančnih dolgov. Tako so povečali stabilnost poslovanja.  

Mercator d. d. 

Preglednica 9: Izračun intelektualnega kapitala po metodi razlike med tržno in 

knjigovodsko vrednostjo in po metodi Tobinovega Q koeficienta za 

Mercator d. d. 

Mercator d. d. 2010 2011 2012 2013 2014 

Število delnic v 

trgovanju 
3.765.361 3.765.361 3.765.361  

 

3.765.361  

 

6.090.943  

 
Tržna vrednost 

delnice v EUR 

(zadnji trgovalni dan 

v letu) 

157,7  

 

147,0  

 

114,0  

 

82,00  

 

72,00  

 

Knjigovodska 

vrednost delnice v 

EUR 

221,76 221,81  

 

198,82  

 

155,19  

 

105,67  

 

Tržna vrednost 

podjetja v EUR 
593.797.430 553.508.067  

 

429.251.154  

 

308.759.602  

 

438.547.896  

 
Knjigovodska 

vrednost podjetja v  

EUR 

825.634.000 825.825.000 740.244.000 577.787.000 639.201.000 

Market – Book value 

= intelektualni 

kapital 

 

-231.836.570 

 

-272.316.933 

 

 

-310.992.846 -269.027.398 

 

 

-200.653.104 

 

 

Market/Book value = 

Tobinov Q 
0,72 0,67 0,58 0,53 0,69 

Vir: Mercator 2010; 2011; 2012; 2013; 2014. 
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Mercator d. d. je podjetje, ki se lahko pohvali z izjemno visoko tržno vrednostjo delnice, kar 

vodi v visoko tržno vrednost celotnega podjetja. Ta je v obdobju od 2010 do 2013 padala 

skladno s ceno delnice, nato pa v letu 2014 zaradi višjega števila delnic doživela tudi porast. 

Tržna vrednost je tako v letu 2014 znašala že kar 438 milijonov. Po metodi razlike med tržno 

in knjigovodsko vrednostjo vidimo, da je skrita vrednost oziroma vrednost intelektualnega 

kapitala tudi v Mercatorju d. d., skozi celotno obdobje od 2010 do 2014, negativna. Tako kot 

pri Gorenju d. d. je tudi tukaj vidna prevlada knjigovodske vrednosti nad tržno. Po tej metodi 

je bil intelektualni kapital najvišji v letu 2014, ko se je število delnic v trgovanju skoraj 

podvojilo, kar je kot posledico prineslo dvig tržne vrednosti Mercatorja d. d. Število delnic je 

naraslo zaradi povečanega kapitala. Zasluga gre Agrokorju d. d., ki je v korist Mercatorja d. d. 

omogočil predčasno odplačilo posojil in povečal likvidnost podjetja. Tobinov Q koeficient je 

v primeru Mercatorja d. d. v celotnem  petletnem obravnavanem obdobju pod vrednostjo 1. 

To pomeni, da je nadomestitvena vrednost sredstev podjetja večja od njegove tržne vrednosti. 

Najbolj se je vrednosti 1 približalo v letu 2010, nato je koeficient padal do leta 2013, v letu 

2014 pa se je zopet zvišal na 0,69. Vzrok se skriva v dokapitalizaciji podjetja, v povečanem 

številu delnic in v manjši knjigovodski vrednosti delnice. Višanje Tobinovega Q koeficienta 

od leta 2013 do 2014 nakazuje na boljše uporabljanje neopredmetenih sredstev in privabljanje 

novih vlagateljev. 

Petrol d. d. 

Preglednica 10: Izračun intelektualnega kapitala po metodi razlike med tržno in 

knjigovodsko vrednostjo in po metodi Tobinovega Q koeficienta za 

Petrol d. d. 

Petrol d. d. 2010 2011 2012 2013 2014 

Število delnic v 

trgovanju 
2.086.301 2.086.301 2.086.301 2.086.301 2.086.301 

Tržna vrednost 

delnice v EUR 

(zadnji trgovalni dan 

v letu) 

272,00 155,10 236,4 218,00 284,00 

Knjigovodska 

vrednost delnice v 

EUR 

201,00 183,00 195,00 224,00 241,00 

Tržna vrednost 

podjetja v EUR 
567.476.872 323.585.285 493.200.000 454.813.618 592.509.484 

Knjigovodska 

vrednost podjetja v 

EUR 

419.601.118 381.657.663 406.289.823 398.510.035 419.763.507 

Market – Book value 

= intelektualni 

kapital 

 

147.875.754 

 

 

- 58.072.378 

 

 

86.910.177 

 

 

56.303.583 

 

 

172.745.977 

 

 

Market/Book value = 

Tobinov Q 
1,35 0,85 1,21 1,14 1,41 

Vir: Petrol 2014b. 
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Petrol d. d. se sodeč po metodi razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo, sooča z visokim 

intelektualnim koeficientom. Kot je vidno v tabeli, je razlika v celotnem obdobju 2010 do 

2014 pozitivna, razen v letu 2011. Tega leta so se v podjetju srečali s precejšnjim padcem 

tržne vrednosti delnice, ki je padla za 43 %. Zaradi nižje tržne vrednosti delnice je bila nižja 

tudi tržna vrednost podjetja. Slednja je bila v tem letu celo nižja od knjigovodske vrednosti 

podjetja, zato je skrita vrednost Petrola d. d. v letu 2011 negativna. Vzroke lahko iščemo v 

finančni krizi in gospodarski recesiji, ki sta vplivali na poslovno okolje. Podjetja, ki se 

ukvarjajo z naftnimi derivati, je prizadela še posebej velika nelikvidnost in plačilna 

nedisciplina. V naslednjem letu se je tržna vrednost delnice povišala na 236, 4 evra, povišala 

pa se je tudi knjigovodska vrednost, vendar le za 6,6 %. Vzrok je v novih in posodobljenih 

programih. Tako je bila v letu 2012 razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo zopet 

stabilna in pozitivna ter posledično lahko pričamo o večji količini intelektualnega kapitala. 

Skrita vrednost Petrola d.d. je znašala v letu 2012 17,6 % tržne vrednosti. V letu 2013 je tržna 

cena delnice zopet malce padla v primerjavi s predhodnim letom, vendar je obdržala tržno 

vrednost še vedno v večinskem deležu, v primerjavi s knjigovodsko vrednostjo podjetja. Leto 

2014 je bilo za Petrol d. d. neke vrste prelomno leto. Tržna vrednost delnice jim je zrasla v 

višave, kar na 284 evrov. Skrita vrednost podjetja je znašala v tem letu skoraj 30 %. Tobinov 

Q koeficient se je v Petrolu d. d. držal nivoja nad vrednostjo 1, razen v letu 2011, ko je padel 

na 0,85. V tem primeru je bila tržna vrednost podjetja nižja od stroškov nadomestitve in 

takšna investicija za podjetje ni donosna. Vrednost Tobinovega koeficienta, ki je bil v 

obdobju od 2012 do 2014 nad vrednostjo 1, priča o tem, da kar enega od dveh evrov vrednosti 

podjetja predstavljajo neopredmetena sredstva oziroma intelektualni kapital. V letu 2014 je 

predstavljal že skoraj 1,5 evra od dveh evrov vrednosti podjetja intelektualni kapital. Vzrok 

temu je učinkovito uporabljanje neopredmetenih sredstev v Petrolu d. d. V tem letu se je 

podjetje namreč soočilo z visoko tržno kapitalizacijo, ki je uvrstila delnico Petrola d. d. na 

Ljubljanski borzi med delnicami na kar tretje mesto. Nekoliko se je spremenila tudi lastniška 

struktura, ki je vodila v višjo ocenitev vrednosti delnice. 

4.6 Primerjava vrednosti IK s kazalniki donosnosti in uspešnosti podjetij 

 

Izračunane vrednosti intelektualnega kapitala je smiselno povezati s kazalniki donosnosti in 

uspešnosti podjetij, saj tako neopredmetena sredstva »ovrednotimo« še s finančnimi sredstvi. 

Dana primerjava nam pokaže, kako intelektualni kapital v podjetju dejansko vpliva na 

konkurenčnost in posredno na donosnost oziroma na dobiček podjetja. Če podjetje ustvarja 

proizvode ali storitve z visoko oziroma kar nadpovprečno kakovostjo in hkrati z nižjimi 

stroški kot njegova konkurenca, potem zagotavlja lastnikom podjetja nadpovprečne donose 

(Makovec 1997, 43). Lahko se pokaže, da sorazmerno z višanjem intelektualnih sredstev 

narašča tudi dobiček, lahko pa je prav obratno. Donosnost in uspešnost podjetij se lahko 

preveri s kazalniki, ki jih je kar nekaj. Uporabili bomo kazalnike ROA, ROE in EBITDA. 
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Z namenom natančnega in ciljnega primerjanja je najprej potrebno točno razdelati pomen 

primerjave neopredmetenih s finančnimi sredstvi. Neopredmetena sredstva kot taka nudijo 

managerjem oceno delničarske vrednosti brez primarnega zanašanja na finančne indikatorje. 

To pomeni, da so neopredmetena sredstva sama po sebi izredno polnopomenska, vendar samo 

nemonetarni management ni dovolj za zagotavljanje finančnega uspeha (Sveiby, 2002). Za 

uspeh podjetja sta pomembna oba, tako intelektualni kot finančni kapital, vendar le z 

združevanjem njunih moči. Podjetja, ki imajo visoko stopnjo intelektualnega kapitala, lažje 

ustvarijo viden poslovni rezultat, saj imajo več moči za višanje dobička na enoto sredstev. 

 ROA (Return on Assets) kazalnik nam pokaže, kakšen dobiček dosega podjetje v 

povezavi z njegovimi sredstvi. Bolj kot je podjetje učinkovito pri ustvarjanju dobička z 

generiranjem sredstev, večjo vrednost ima kazalnik; 

 ROA (čista donosnost sredstev) = čisti dobiček / povprečno stanje sredstev; 

 ROE (Return on Equity) kazalnik nam pokaže, koliko dobička lahko podjetje ustvari, 

glede na vire, ki so mu dani s strani delničarjev; 

 ROE (čista donosnost kapitala) = čisti dobiček / lastniški kapital (povprečni kapital iz 

bilance stanja za konec tekočega leta in konec leta prej); 

 

 EBITDA oziroma dobiček iz poslovanja pred amortizacijo izključuje efekt računovodskih 

in finančnih odločitev in potez. Ja kazalnik, ki nam pokaže profitabilnost podjetja; 

 EBITDA (uspeh poslovanja) = dobiček iz poslovanja (EBIT) + amortizacija. 

Preglednica 11: Primerjava vrednosti intelektualnega kapitala z ROA, ROE in EBITDA 

kazalniki za Krko d. d. 

KRKA D. D. 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 12,00 % 10,3 % 10,2 % 10,1 % 8,3 % 

ROE 16,7 % 13,7 % 13,0 % 12,8 % 10,6 % 

EBITDA 257.132 244.564 230.994 282.993 329.217 

VAIC 4,27 4,23 4,23 4,24 4,22 

Market – Book 

value = 

intelektualni 

kapital 

 

117.192.025 

 

 

 

 

73.355.674 

 

 

 

 

53.909.100 

 

 

 

 

79.332.120 

 

 

 

 

57.317.602 

 

 

 

 
Market/Book 

value = Tobinov 

Q 

2,1 1,64 1,44 1,59 1,41 

Vir: Krka 2013, Krka 2014a. 

Če primerjamo kazalnike ROA, ROE in EBITDA z vrednostjo intelektualnega kapitala v 

podjetju Krka d. d., vidimo, da obstaja tesna povezanost med kazalnikoma čiste donosnosti 

kapitala (ROE) in čiste donosnosti sredstev (ROA). Kazalnik ROE je dosegel najvišjo 
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vrednost v letu 2010, prav v tem letu je, po izračunu vseh treh metod za izračun 

intelektualnega koeficienta, najvišja tudi vrednost intelektualnega kapitala. Na podlagi ROE 

kazalnika je bila Krka d. d. najbolj splošno učinkovita v letu 2010, kar pomeni, da so ustvarili 

najvišjo stopnjo dobička glede na dane vire. Slednje je precej logično in razumno, saj večja 

intelektualna sposobnost podjetja vodi v boljše izkoriščanje virov in pretvarjanje njihovega 

potenciala v poslovni uspeh. Intelektualno sposobnost nosijo v sebi vsi zaposleni, ki so v Krki 

d. d. s svojo inovativnostjo, iznajdljivostjo in strokovnostjo vodili podjetje na izjemno 

uspešen nivo.  

V obdobju od 2011 do 2012 je čista donosnost kapitala in čista donosnost sredstev padla, prav 

tako tudi intelektualna sposobnost podjetja, vendar obstaja nesorazmerje v letu 2013, ko je 

intelektualna sposobnost po izračunu vseh treh metod nazaj narasla, kazalnika ROE in ROA 

pa sta se znižala. ROE je padel za 1,5 %, ROA pa za 1 %. To pomeni, da je bil intelektualni 

kapital podjetja, kljub večjemu obsegu, manj učinkovit, saj ni vodil v višji ali enaki donos 

kapitala in sredstev v primerjavi s predhodnim letom. V letu 2014 sta se kazalnika ROA in 

ROE zopet znižala, prav tako se je znižala vrednost intelektualnega kapitala podjetja. 

Kazalnik profitabilnosti EBITDA je bil najvišji v letih 2013 in 2014. Vrednost intelektualnega 

kapitala je najvišja v letih 2010 in 2011, kar pomeni, da EBITDA kazalnik ni povezan z 

vrednostjo intelektualnega kapitala.  

Preglednica 12: Primerjava vrednosti intelektualnega kapitala z ROA, ROE in EBITDA 

kazalniki za Gorenje d. d. 

GORENJE 

D. D. 

2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 3,6 % 8,35 % 16,2 % 17,4 % 20,00 % 

ROE 8,02 % 19,03 % 42,8 % 45,1 % 50,3 % 

EBITDA 29.781 29.073 34.242 33.381 39.567 

VAIC 689,42 -6,87 -36,6 5,74 5,33 

Market – 

Book value = 

intelektualni 

kapital 

 

-137.279.771 

 

 

 

 

-193.932.468 

 

 

 

 

-245.925.662 

 

 

 

 

-280.654.203 

 

 

 

 

-232.808.415 

 

 

 

 
Market/Book 

value = 

Tobinov Q 

0,59 0,42 0,23 0,19 0,36 

Vir: Gorenje 2010; 2011; 2012; 2013; 2014. 

Če primerjamo kazalnike ROA, ROE in EBITDA z vrednostjo IK v podjetju Gorenje d. d., 

vidimo, da tesna povezanost med kazalnikoma čiste donosnosti kapitala (ROE) in čiste 

donosnosti sredstev (ROA) ne obstaja. Kazalnik ROE je dosegel najvišjo vrednost v letu 

2014, medtem ko je vrednost intelektualnega kapitala po izračunu vseh treh metod (VAIC, 

metoda razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo, Tobinov Q) najvišja v letu 2010. To 

pomeni, da niso bili zaposleni glavni faktor pri višanju donosa na kapital. Na podlagi ROE 
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kazalnika je bilo Gorenje d. d. najbolj splošno učinkovito v letu 2014, kar pomeni, da so v tem 

letu ustvarili najvišjo stopnjo dobička glede na dane vire. Vrednost ROE kazalnika je bila v 

tem letu za 527 % višja v primerjavi z letom 2010, vrednost kazalnika ROA pa za 456 %. V 

tem letu je bila tudi najvišja vrednost ROA kazalnika in EBITDA kazalnika, kar pomeni, da je 

Gorenje d. d. ustvarilo v tem letu najvišjo stopnjo dobička glede na kapital in tudi najvišjo 

profitabilnost. Iz rezultatov sklepamo, da ni povezave med višino obravnavanih treh 

kazalnikov in vrednostjo intelektualnega kapitala, izračunano po metodah za vrednotenje 

intelektualnega kapitala. Čista donosnost sredstev in kapitala je naraščala v celotnem obdobju 

od 2010 do 2014, medtem ko je vrednost intelektualnega kapitala, izračunana po metodi 

VAIC, padala do leta 2010, nato pa se je v letu 2013 zvišala za 115 %. Vrednost 

intelektualnega kapitala po metodi razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo je padala do 

leta 2013 in se v letu 2014 zvišala za 17 %, prav tako je padala vrednost IK, izračunana po 

metodi Tobinovega Q do leta 2013 in se v letu 2014 zvišala za 89 %. Zanimivo je, da je v letu 

2013 poleg vrednosti intelektualnega kapitala, izračunanega po metodah tržne vrednosti, 

padla tudi vrednost EBITDA kazalnika oziroma dobičkonosnost podjetja. To pomeni, da je 

padec vrednosti delnice vplival na nizko dobičkonosnost v podjetju ter posledično tudi na 

zaposlene in njihovo delo. Manj izdatkov je bilo namenjenih izobraževanju zaposlenih in 

posodabljanju programov, posledica tega je nižja intelektualna sposobnost podjetja. 

Preglednica 13: Primerjava vrednosti intelektualnega kapitala z ROA, ROE in EBITDA 

kazalniki za Mercator d. d. 

MERCATOR 

D. D. 

2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 1,8 % 1,55 % 3,94 % 1,94 % 5,66% 

ROE 4,56 % 3,8 % 10,00 % 5,4 % 15,6% 

EBITDA 249.627 230.605 257.288 203.546 250.124 

VAIC 4,94 5,1 31,62 8,15 125,54 

Market – Book 

value = 

intelektualni 

kapital 

 

-231.836.570 

 

 

 

 

-272.316.933 

 

 

 

 

-310.992.846 

 

 

 

 

-269.027.398 

 

 

 

 

-200.653.104 

 

 

 

 
Market/Book 

value = Tobinov 

Q 

0,72 0,67 0,58 0,53 0,69 

Vir: Mercator 2010; 2011; 2012; 2013; 2014. 

Če primerjamo kazalnike ROA, ROE in EBITDA z vrednostjo intelektualnega kapitala v 

podjetju Mercator d. d., vidimo, da je bil višek vseh vrednosti dosežen v letu 2014, vendar so 

bila nihanja v obravnavanem obdobju od 2010 do 2014 neenakomerna. Vrednosti kazalnikov 

ROA, ROE in EBITDA so se v letu 2011 znižale, nato v letu 2012 zvišale in naslednje leto 

zopet znižale. ROA se je v letu 2013 znižal za 50,8 %, ROE za 46 % in EBITDA za 20,9 % 

glede na predhodno leto. Nihanja v vrednostih intelektualnega kapitala so drugačna. Po 
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metodi VAIC je vrednost intelektualnega kapitala v Mercatorju d. d. v letu 2011 narasla v 

primerjavi s predhodnim letom za 3,2 %, v letu 2012 pa kar za 520 %. V letu 2013 je padla in 

se nato v letu 2014 zvišala na vrednost 125,54. V obdobju od 2012 do 2014 je opazna 

povezanost med vrednostjo intelektualnega kapitala po metodi VAIC in po metodi 

Tobinovega Q in vrednostmi vseh treh kazalnikov uspešnosti in dobičkonosnosti. To pomeni, 

da je bil padec intelektualne sposobnosti podjetja (zmanjšanje števila zaposlenih) posledica 

padca vrednosti delnice in posledično dobičkonosnosti in uspešnosti podjetja. V letu 2014 je 

tržna vrednost delnice zopet narasla, posledično tudi vlaganja v podjetje. Zanimivo, da je 

vrednost intelektualnega kapitala po metodi razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo 

začela naraščati že v letu 2013, takrat ko je vrednost intelektualnega kapitala po drugih dveh 

metodah padla. Kar zadeva najnižje vrednosti je zopet vidno, da kazalniki uspešnosti in 

donosnosti, v primeru Mercatorja d. d., niso povezani z vrednostmi intelektualnega kapitala. 

Kazalnika ROA in ROE sta imela najnižjo vrednost v letu 2010, medtem ko jo je imel 

kazalnik EBITDA v letu 2013. Vrednosti intelektualnega koeficienta so bile po metodi VAIC 

najnižje v letu 2010, po metodi razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo v letu 2012, po 

metodi Tobinovega Q pa v letu 2013. Vrednost intelektualnega kapitala, izračunana po metodi 

Tobinovega Q, je najbolj povezana s kazalnikom donosnosti EBITDA. To pomeni, da je 

podjetje Mercator d. d. močno odvisno od svoje tržne vrednosti oziroma, da ima slednje 

izjemen vpliv na njihovo splošno donosnost. Iz dane primerjave je opazno, da je tudi 

naraščanje in padanje vrednosti intelektualnega kapitala v tem podjetju različno, to pa zadeva 

vse tri metode presojanja intelektualnega kapitala. Metoda razlike med tržno in knjigovodsko 

vrednostjo je usklajena z metodo Tobinovega Q, ker obe temeljita na tržnih vrednostih delnic. 

Vrednosti, izračunane po VAIC metodi, ki temeljijo na prihodkih in odhodkih, pa kažejo 

popolnoma drugačno sliko.  

Preglednica 14: Primerjava vrednosti intelektualnega kapitala z ROA, ROE in EBITDA 

kazalniki za Petrol d. d. 

PETROL D. 

D. 

2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 3,2 % 0,91 % 2,6 % 2,3 % 3,2 % 

ROE 9,3 % 2,9 % 8,6 % 8,2 % 10,9 % 

EBITDA 64.425 35.166 58.273 57.880 70.436 

VAIC 87,3 104,8 126,35 118,04 105,24 

Market – Book 

value = 

intelektualni 

kapital 

 

147.875.754 

 

 

 

 

- 58.072.378 

 

 

 

 

86.910.177 

 

 

 

 

56.303.583 

 

 

 

 

172.745.977 

 

 

 

 
Market/Book 

value = Tobinov 

Q 

1,35 0,85 1,21 1,14 1,41 

Vir: Petrol 2010; 2011; 2012; 2013; 2014a. 
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Kazalnika uspešnosti ROA in ROE sta naraščala in padala skladno s kazalnikom donosnosti 

EBITDA. Najvišjo vrednost so dosegli v letu 2014, ko je kazalnik ROA narasel na isto 

vrednost kot v letu 2010, kazalnik ROE je narasel za 17,2 % v primerjavi z letom 2010, 

kazalnik EBITDA pa za 9,3 % v primerjavi z letom 2010. V letu 2014 je podjetje doseglo 

najvišjo čisto donosnost kapitala in sredstev ter najvišjo dobičkonosnost. Najnižjo vrednost so 

dosegli v letu 2011. Takrat je tudi vrednost intelektualnega kapitala, izračunana po metodi 

razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo, padla pod ničlo. Vrednost IK, izračunana po 

Tobinovem Q, pa je padla pod vrednost 1. To pomeni, da je bil v Petrolu d. d. v letu 2010 slab 

donos na sredstva in kapital, prav tako je bila v tem letu najnižja vrednost intelektualnega 

kapitala. Slednja je bila nizka tudi po VAIC metodi, vendar je bila vrednost IK po tej metodi 

najnižja že leta 2010, ko je bila uspešnost in donosnost podjetja visoka. Nizka intelektualna 

sposobnost podjetja je vplivala na nižji dobiček. V letu 2011 je viden padec donosnosti 

sredstev, kapitala, dobičkonosnosti in vrednosti IK po metodah tržne vrednosti. Po metodi 

VAIC se je IK v tem letu zvišal za 20 %. V letu 2012 so se vse vrednosti zopet zvišale, tako 

uspešnost podjetja in njegova dobičkonosnost kot tudi vrednost intelektualnega kapitala, 

izračunana po vseh treh metodah. ROA se je zvišal za 185,7 %, ROE za 196,6 % in kazalnik 

EBITDA za 65,7 %. Iz danih odstotkov je viden kar precejšen porast vrednosti. Ker so 

izredno visoke tudi vrednosti IK v tem letu, lahko rečemo, da je višja intelektualna sposobnost 

podjetja vplivala na višji dobiček. V primeru Petrola d. d. obstaja povezanost med kazalniki 

ROA, ROE in EBITDA ter vrednostjo intelektualnega kapitala, izračunano po metodi razlike 

med tržno in knjigovodsko vrednostjo in po metodi Tobinovega Q koeficienta. Rahla 

povezanost obstaja tudi z vrednostjo IK, izračunano po metodi VAIC, vendar le v obdobju od 

2011 do 2014. 
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

 

Analiza, opravljena s pomočjo AHP metode, je pokazala, da sta najpomembnejša kriterija za 

izbiro metode za presojo IK uporabnost in zanesljivost rezultatov. To pomeni, da so člani 

ekspertne skupine mnenja, da je najpomembnejša pri izbiri metode za presojanje 

intelektualnega kapitala uporabnost rezultatov v čim širšem pomenu, torej v različnih 

primerjavah med podjetji in v raziskavah gospodarskega trga. Pomembno je, da so rezultati 

podani v takšni obliki, da se jih lahko primerja ne le med podjetji, ampak tudi v večletnem 

obdobju. Uporabnost rezultatov pa se nanaša tudi na uporabnike, kar pomeni, da se lahko 

danih rezultatov poslužuje karseda širok krog raznovrstnih uporabnikov. Bolj kot so rezultati 

uporabni, bolj so tudi razumljivi širšemu spektru ljudi. Uporabni rezultati nas pripeljejo do 

nadaljnjih ugotovitev in raziskav, saj nam podajo jasno sliko o stanju podjetja, panoge 

oziroma celotnega trga. Kar zadeva drugi najpomembnejši kriterij, zanesljivost rezultatov, pa 

pomeni, da rezultati izračunavanj odražajo realno sliko stanja, da so pravilni ter da lahko iz 

njih sklepamo na celotno situacijo oziroma stanje nečesa. V teoretičnem delu magistrske 

naloge smo opredelili vse metode, ki v sodobnem gospodarskem času služijo za presojanje 

intelektualnega kapitala in merjenje človeških virov. Navedli smo tudi njihove glavne 

prednosti in slabosti. S poznavanjem teoretičnega izhodišča in z danimi rezultati smo povezali 

stične točke in prišli do sklepa, da so tri metode, ki najbolj ustrezajo dobljenim kriterijem, 

naslednje: metoda VAIC (Value Added Intellectual Coefficient), metoda razlike med tržno in 

knjigovodsko vrednostjo in metoda Tobinovega Q. Seveda je metod, katerih rezultati so 

zanesljivi in uporabni več kot samo tri, vendar je tukaj potrebno upoštevati mnogo okoliščin. 

Ene izmed teh metod so preveč osredotočene na izključno inovativna podjetja (Indeks 

ustvarjanja vrednosti), ene omogočajo primerjavo intelektualnega kapitala samo med podjetji 

z nadpovprečnim donosom na sredstva (CIV metoda), metoda uravnoteženega sistema 

kazalnikov je preveč zasidrana na investiciranje podjetij v prihodnosti, metoda Skandiin 

navigator pa vključuje preveč elementov subjektivnosti. Vsekakor so zaposleni glavni nosilec 

intelektualne sposobnosti, vendar se je potrebno zavedati, da pri svojem ocenjevanju 

zadovoljstva z delom in s svojim podjetjem njihovo mnenje sloni na precejšnji subjektivnosti. 

To pomeni, da lahko podajo neresnično mnenje samo zaradi določenega trenutka 

nezadovoljstva in na podlagi tega mnenja ne moremo splošno presojati intelektualne 

sposobnosti znotraj podjetja. 

Metode, ki v največjem deležu ustrezajo dobljenim kriterijem, so tudi metode, s katerimi smo 

nato izračunavali vrednost intelektualnega kapitala v podjetjih Krka d. d., Gorenje d. d., 

Mercator d. d. in Petrol d. d. v obdobju 5 let (od 2010 do 2014). Metoda VAIC sodi med 

metode, naravnane na dobičkonosnost sredstev, ostali dve metodi pa sodita med pristope, ki 

izhajajo iz tržne vrednosti. Vzrok, da so rezultati, ki jih dajo te metode, najbolj uporabni in 

zanesljivi, se skriva tudi v bilančnih postavkah, ki so predvidoma najbolj zanesljiv pokazatelj 

objektivnega finančnega stanja podjetja. Gre za trde osnove, ki nam pokažejo tržno situacijo, 
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v kateri se nahaja podjetje. Tržna situacija podjetja pa je navsezadnje posledica subjektivnega 

stanja podjetja, torej notranjih procesov povezanih s človeškimi viri (njihovo zadovoljstvo, 

motivacija, izobraženost, usposobljenost).  

Z uporabo VAIC metode smo prišli do rezultatov, ki so pokazali, da ima Krka d. d. skozi 

petletno obdobje enakomerno količino intelektualnega kapitala, ni ugotovljenih opaznih 

nihanj, najvišji intelektualni kapital pa je imela v letu 2010 (4,27). V tem podjetju namenjajo 

izredno veliko pozornosti zaposlenim, njihovi izobrazbi, kompetencam in vlaganju v 

nadgrajevanje njihovih sposobnosti in znanj. Gorenje d. d. kaže povsem drugačno sliko. V 

letu 2010 je količina IK izjemno velika (689,42), v letu 2012 pa celo negativna (- 36,6). V 

letih 2013 in 2014 se je IK v Gorenju d. d. stabiliziral, in sicer je v letu 2013 znašal 5,74, v 

letu 2014 pa 5,33. Negativni rezultat je posledica nizke razlike med prihodki in odhodki, ki je 

ustvarila minimalno dodano vrednost. Izjemno visok rezultat v letu 2010 je nastal zaradi 

visoke učinkovitosti strukturnega kapitala. Mercator d. d. je dosegel večja odstopanja v letih 

2012 in 2014.  Leta 2012 se je povzpel na 31,62 in nato v letu 2014 na kar 125,54. Vzrok za 

to, so visoka vlaganja v človeški kapital in posledično višja učinkovitost strukturnega 

kapitala. Petrol d. d. ima, sodeč po metodi VAIC, najvišji nivo intelektualnih sposobnosti, ki 

sega od 87,3 v letu 2010 do 126,35 v letu 2012, v letu 2014 pa je dosegel višino 105,24. 

Visoke intelektualne sposobnosti so povezane z visoko dodano vrednostjo, ki je posledica 

nizkih odhodkov Petrola d. d., ki je vodila v visoko učinkovitost človeškega kapitala. 

Po metodi razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo lahko že na prvi pogled ocenimo, kje 

in kdaj je bila tržna vrednost precej višja od knjigovodske. Krka d. d. se lahko pohvali s 

pozitivno razliko v celotnem petletnem obdobju, Gorenje d. d. pa se sooča z negativno razliko 

predvsem zaradi nizke tržne vrednosti svojih delnic. Podobno je z Mercatorjem d. d., ki se 

prav tako sooča z negativno razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo, predvsem zaradi 

visoke knjigovodske vrednosti svojih delnic. Petrol d. d. se drži pozitivne razlike, razen v letu 

2011 je razlika padla pod ničlo zaradi precejšnjega padca tržne vrednosti njegovih delnic. 

Najbolj transparentni in primerljivi podatki so nastali z metodo Tobinovega Q koeficienta. 

Rezultati pridobljeni po tej metodi, so pokazali, da imata tržno vrednost večjo od stroškov 

nadomestitve, podjetji Krka d. d. in Petrol d. d. Njune vrednosti Tobinovega Q so namreč 

skozi celotno 5-letno obdobje nad 1. Krka d. d. je bila leta 2010 celo nadpovprečno 

investicijsko donosna, saj je tržna vrednost delnice dosegla visoko raven (62,95 €). Posledično 

je bila visoka tudi tržna vrednost podjetja, kar pomeni, da je bila Krka v letu 2010 izredno 

investicijsko privlačna. Tobinov koeficient je v tem letu dosegel vrednost 2,1. Gorenje d. d. 

ima precej nizke vrednosti koeficienta, Mercator d. d. pa se je v letu 2010 z vrednostjo 0,72 že 

močno približal zmanjšanju stroškov nadomestitve nad višino tržne vrednosti. 

Dane vrednosti neopredmetenih sredstev smo primerjali še s finančnimi kazalniki ROA, ROE 

in EBITDA. Rezultati primerjav so pokazali, da obstaja v Krki d. d. korelacija med 

kazalnikom ROA (donos na sredstva) in med kazalnikom ROE (donos na kapital) ter med 
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vrednostjo intelektualnega kapitala, izračunano po vseh treh uporabljenih metodah, ni pa 

nobena vrednost IK povezana s kazalnikom profitabilnosti EBITDA (glej Preglednica 10). V 

primeru Gorenja d. d. ni opazne nobene korelacije med kazalniki in vrednostmi 

intelektualnega kapitala (Preglednica 11), obstaja pa korelacija med ROA kazalnikom v 

Mercatorju d. d. in med vrednostjo IK, izračunano po metodi VAIC, ter med kazalnikom 

EBITDA in vrednostjo IK, izračunano po metodi Tobinovega Q koeficienta (Preglednica 12). 

V Petrolu d. d. obstaja korelacija med obema kazalnikoma uspešnosti ROA in ROE z 

vrednostjo IK, izračunano po metodi razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo in po 

metodi Tobinovega Q (Preglednica 13). 

Raziskava je postregla z mnogimi informacijami, ne samo kar zadeva metode za presojanje 

intelektualnega kapitala, temveč tudi kakšna je povezava vrednosti nefinančnih kazalnikov s 

finančnimi, če obstaja in v primeru katere uporabljene metode sploh obstaja. Ugotovili smo, 

da se vrednosti intelektualnega kapitala med podjetji izredno razlikujejo. Nihanja niso opazna 

samo med večimi podjetji, ampak tudi znotraj enega samega podjetja v večletnem obdobju. 

Ugotovili smo, da se po metodi VAIC ponaša z najvišjo vrednostjo IK podjetje Petrol d. d., po 

metodi razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo in po metodi Tobinovega Q pa dosega 

najvišjo vrednost IK Krka d. d. Primerjava vrednosti IK s kazalniki ROA, ROE in EBITDA, 

je pokazala, da obstaja korelacija med kazalniki ter med intelektualnim kapitalom, 

izračunanim po vsaj eni izbrani metodi. Izjema je Gorenje d. d., kjer ni zaznane korelacije 

med nobenim kazalnikom z vrednostmi IK. 
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6 UGOTOVITVE 

 

V zadnjem poglavju magistrske naloge so podani rezultati raziskave in potrditev oziroma 

zavrnitev postavljenih hipotez. Z analizo literature in primerjavo različnih metod presoje smo 

pridobili precej znanja s področja intelektualnega kapitala in finančnega položaja 

obravnavanih podjetij, zato lahko na podlagi tega predlagamo določene predloge za prakso, ki 

bi jih lahko upoštevala slovenska podjetja, če želijo izboljšati vrednost svojega IK. 

6.1 Rezultati raziskave 

 

Na začetku raziskave smo si zastavili tri različne hipoteze. Prva hipoteza, da je med različnimi 

metodami merjenja intelektualnega kapitala najbolj uporabna VAIC, je zavržena. Izračuni so 

pokazali, da so rezultati pridobljeni po tej metodi, med podjetji slabo primerljivi. Je uporabna, 

kar zadeva primerjave znotraj enega podjetja v večletnem obdobju, za primerjavo med 

podjetji pa so si rezultati preveč različni, saj so preveč odvisni od višine finančnega kapitala. 

Kot najbolj uporabna metoda se je pokazala metoda Tobinovega Q koeficienta, ki omogoča 

bolj transparentno primerjavo podatkov med podjetji in med obdobji. Nihanje vrednosti 

koeficienta izkazuje uspešnost delovanja intelektualnega kapitala podjetja. Rezultat te metode 

je odvisen od tržnega položaja podjetja, na katerega pa v veliki meri vplivajo procesi znotraj 

podjetja. Ti procesi so posledica človeškega dela oziroma količine intelektualnega kapitala. 

Druga hipoteza, ki pravi, da se vrednost intelektualnega kapitala lahko razlikuje glede na 

izbrano metodo vrednotenja, je potrjena. Razlike med vrednostmi glede na izbrano metodo so 

opazne v primeru Mercatorja d. d. in Petrola d. d. Podjetje Mercator d. d. je pri uporabi VAIC 

metode doseglo najvišjo vrednost v letu 2014, pri uporabi metode Tobinovega Q-ja pa v letu 

2010. Podjetje Petrol d. d. je doseglo najvišjo vrednost intelektualnega kapitala po VAIC 

metodi v letu 2012, po metodi razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo in po metodi 

Tobinovega Q pa je doseglo najvišjo vrednost v letu 2014. Takšne razlike med izračunanimi 

vrednostmi po različnih metodah so posledica vrste podatkov, ki so v posamezni metodi 

uporabljeni. VAIC metoda uporablja prihodke, odhodke in stroške, medtem ko sta Tobinov Q 

in metoda razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo bolj osredotočena na vrednost delnic.  

Tretja hipoteza, ki pravi, da obstaja korelacija med vrednostjo IK in donosnostjo, merjeno s 

kazalniki ROA, ROE in EBITDA, je delno potrjena. Drži v vseh obravnavanih podjetjih, 

razen v Gorenju d. d. V slednjem so namreč kazalniki naraščali skladno z vrednostjo IK po 

VAIC metodi le od leta 2012 do 2013, po metodi razlike med tržno in knjigovodsko 

vrednostjo ter po metodi Tobinovega Q pa le od leta 2013 do 2014.  
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6.2 Priporočila za prakso 

 

Intelektualni kapital je začel v zadnjem desetletju uživati večji sloves, zahvaljujoč promociji 

pomembnosti človeških virov in upravljanja z njimi. Podjetja so spoznala, da je dobiček  

podjetja odvisen od tega, kako hitro, kvalitetno in učinkovito so storitve in izdelki 

posredovani v prodajo. To pa je odvisno od zaposlenih, od njihovih zmogljivosti, znanja in 

spretnosti. Osnove teh so v neki meri že v začetku ukoreninjene v zaposlenih, vendar jih je 

potrebno spodbujati in nadgrajevati skladno z razvojem podjetij in siceršnje družbe. Razvoj in 

nadgradnjo kadrov imajo v domeni vodje podjetij in kadrovski managerji. Pri tem ni dovolj, 

da »nenadzorovano« vlagajo v zaposlene, ampak morajo tudi nadzirati in meriti učinke svojih 

naložb v zaposlene. Da bi jim takšne meritve približali, moramo razumeti in poznati možne 

metode za presojanje intelektualnega kapitala. Nekatere slonijo na izključno finančnih 

kazalnikih, druge na človeških, tretje na kombinaciji obojih. Vsako podjetje lahko metodo 

prilagodi svojemu načinu delovanja in strategiji. Dane meritve niso v pomoč samo podjetju 

pri umestitvi samega sebe na lestvico konkurenčnosti, ampak lahko kompetenco vrednotenja 

intelektualnega kapitala pohvalno umestijo tudi v letna poročila. Takšni podatki dajejo vedeti, 

da se podjetje zavzema za svoj dobiček in tržni položaj z ustvarjanjem kompetentnosti 

zaposlenih in da imajo procese delovanja znotraj podjetja pod kontrolo, zunanji deležniki pa 

podjetju, opremljenemu s tovrstnimi poročili, bolj zaupajo. 

Fraza, da morajo podjetja višati prihodke in nižati odhodke, je že dokaj obrabljena. 

Poznavanje pomena intelektualnega kapitala nam da vedeti, da je bistvo vse prej kot le v 

prihodkih in odhodkih. Stroške dela je potrebno predvsem smatrati kot naložbo. To pomeni, 

da so vsi finančni izdatki namenjeni usposabljanju, izobraževanju in drugačnemu 

nadgrajevanju zaposlenih naložba podjetja in ne strošek. Gre za odhodke, ki na dolgi ravni 

pomenijo več prihodkov, zato je podjetjem potrebno vcepiti miselnost gledanja v prihodnost. 

Zaposlene je potrebno spodbujati k miselnosti in izražanju idej ter zamisli. Inoviranje je 

temelj konkurenčnosti. Potrebno je vzdrževati dobre odnose s kupci, dobavitelji in 

naložbeniki. Vse našteto je ključ do uspeha, vendar slovenska podjetja še vedno zaostajajo v 

zavedanju pomena intelektualne sposobnosti zaposlenih in posledično intelektualne 

sposobnosti podjetij. Dvig intelektualnih sposobnosti večjih slovenskih podjetij bi dvignil tudi 

raven gospodarske konkurenčnosti celotne države.  

Podjetja ne potrebujejo samo zavedanja in osveščanja, potrebujejo vzpodbudo. Ni boljše 

vzpodbude, kot je promocija podjetij skozi njihove dosežke. Zakaj torej ne bi ocenjevali 

dosežkov podjetij na področju vrednotenja intelektualnega kapitala? Nagrade s področja 

upravljanja človeških virov in kadrovanja so že stalnica na slovenskih tleh. Kot novost bi 

lahko vpeljali natečaje in nagrajevanje dosežkov na področju vrednotenja intelektualnega 

kapitala znotraj podjetij, ki bi bili izpeljani s strani managementa podjetij. Podjetja, ki bi se 

odločila za sodelovanje v natečaju, bi morala meriti intelektualni kapital skozi leto, na koncu 
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leta pa podati rezultate in jih dopolniti s podatki o ukrepih, ki so vodili do danih učinkov. Do 

tukaj gre seveda za interni proces podjetja. Tista podjetja, ki so nazadovala v intelektualnih 

sposobnostih, tega verjetno ne bodo izpostavljala, podjetja, ki so v vrednostih IK skozi leto 

napredovala, pa bi lahko to na javni način izpostavila in predstavila drugim podjetjem, kako 

so prišla do željenih rezultatov. Združevanje idej vodi v uspešnejšo prihodnost.
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AHP VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, sem Neli Koražija, študentka magistrskega programa Management na Fakulteti 

za management, Univerze na Primorskem. V sklopu svoje magistrske naloge primerjam 

metode za presojanje vrednosti intelektualnega kapitala v izbranih podjetjih. O primernosti 

posameznih metod pričajo spodaj našteti kriteriji. Glede na Vaše poznavanje področja 

intelektualnega kapitala in metod za merjenje le-tega Vas vljudno prosim za izpolnitev AHP 

(Analytical Hierarchy Process) vprašalnika. Na lestvici od 1 do 9 ustrezno označite vrednost 

(z označevalcem teksta), ki po Vašem mnenju najbolj ustreza pomembnosti kriterija i v 

primerjavi s kriterijem j. Začetna vrednost 1 pomeni, da sta primerjana kriterija enakovredna. 

Vsaka druga vrednost pa odraža večji ali manjši pomen prvega kriterija v primerjavi z drugim 

kriterijem. Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem.  
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ALTERNATIVE  

 

   

 

   

 

 

  

KRITERIJ POMEN KRITERIJA 

Zanesljivost rezultatov Zanesljivost se nanaša na vrednost rezultatov; ali 

vrednost izračunana z določeno metodo resnično 

izraža pravo sliko tistega, kar je bilo merjeno 

oziroma lahko na njeni podlagi sklepamo o stanju 

merjenega. 

Dostopnost podatkov So podatki za obravnavo oziroma uporabo lahko 

dostopni; so dostopni širši javnosti (bilance, baze 

podatkov, računovodski izkazi, ...). 

Uporabnost rezultatov Ta kriterij se nanaša na možnosti uporabe 

izračunanih vrednosti. Širše kot jih je možno 

koristiti, bolj so uporabne. 

Objektivnost  Objektivnost zadeva rezultate, ki so v tem primeru 

resnično odraz pravega stanja v posameznem 

podjetju, brez osebnih mnenj in predlogov; 

objektivni rezultati se enostavneje tolmačijo kot 

subjektivni. 

Izbor  najprimernejše metode 

merjenja IK-ja 

Dostopnost 

podatkov 

Objektivnost 

rezultatov 

Zanesljivost Uporabnost 

rezultatov 

Razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo 

 
Indeks ustvarjanja vrednosti (VCI)  

 

 

Metoda tržne vrednosti  

 

Metoda inteligence človeškega kapitala  

 

Tobinov koeficient ˝q˝   

 

Skandiin navigator  
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Navedena je Preglednica lestvice parnih primerjav, kjer so pojasnjeni pomeni danih stopenj 

pomembnosti. 

Intenziteta pomembnosti                                   Definicija                                                                    Razlaga 

1 Enaka pomembnost     Kriterija i in j sta enako  

2                                                           Šibka razlika pomembnosti     pomembna. 

3                                                          Opazna razlika pomembnosti       Kriterij i je nekoliko 

4                                                           Srednja razlika pomembnosti       pomembnejši od j. 

5 Velika razlika pomembnosti                                         Kriterij i je precej 

6                                                       Zelo velika razlika pomembnosti pomembnejši od j. 

7    Močna razlika pomembnosti                                         Kriterij i je močno 

8                                                      Zelo močna razlika pomembnosti pomembnejši od j. 

9 Ekstremna razlika pomembnosti Kriterij i je ekstremno 

                                                                                                                                                          pomembnejši od j. 

Metoda verige vrednosti  

 
Monitor neopredmetenih sredstev (IAM) 

 
IK indeks  

 
Raziskovalec vrednosti  

 
Uravnoteženi sistem kazalnikov  

 
Metoda ocenjevanja na podlagi vprašalnika  

 
Metoda vrednotenja patentov  

 
Metoda ocenjevanja dodane vrednosti  

 
Metoda vrednotenja intelektualne lastnine  

 
Intelektualni koeficient dodane vrednosti (VAIC)  

 
Model izračunane neopredmetene vrednosti (CIV)  

 
Ekonomska dodana vrednost (EVA)  

 
Metoda vrednotenja zmožnosti ljudi (HRCA)  

 
Metoda dobičkonosnosti kapitala znanja  

 
Računovodstvo prihodnosti (AFTF)  
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