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POVZETEK 

Zaposleni s svojim znanjem, sposobnostmi in inovativnostjo postajajo ključni dejavnik 

poslovne uspešnosti podjetij. Prehod podjetij v višje faze poslovne evolucije postaja nujen 

zaradi hitrih sprememb na trgu. Samo tako se bodo lahko podjetja prilagodila hitrim 

spremembam na trgu, ostala konkurenčna in poslovala uspešno. Za razliko od klasičnega 

računovodstva, ki zaposlene obravnava med stroški pa jih računovodstvo človeških zmožnosti 

obravnava kot premoženje podjetja. Informacije računovodstva človeških zmožnosti tako 

omogočajo poslovodstvu, da spozna vrednost zaposlenih, vrednost naložb podjetja vanje in da 

tako tudi učinkoviteje ravna z njimi. Potreba po poznavanju vrednosti zaposlenih je privedla 

do razvoja različnih denarnih in nedenarnih modelov vrednotenja, ki pa se niso uveljavili v 

praksi. Namen študije je preveriti uporabo pomembnih denarnih modelov vrednotenja in 

ugotoviti primernost tako oblikovanih informacij za poslovno odločanje v podjetju.  

Ključne besede: zaposleni, znanje, vrednotenje zaposlenih, poslovna evolucija, računovodstvo 

človeških zmožnosti, denarni modeli vrednotenja, nedenarni modeli vrednotenja.  

SUMMARY 

Employees with their knowledge, skill and innovation are becoming the most important factor 

of growth in a company. How a company transitions through the next phases of business 

evolution is becoming crucial because of the rapid changes sweeping through the business 

environment. This is the only way for the company to adapt to these rapid changes, stay 

competitive and achieve business success. Human Resource Accounting considers an 

employee as an Asset and not as a Cost. The role of the company management is how to 

handle the employees and provide information on them so that they can be successfully 

managed. The necessity of measuring the worth of employees has led to the development of 

different monetary and non-monetary models for measurement of employee-value, even 

though these models have not yet been established in practice. The aim of this study is to use 

these models with a view to determining their suitability as an aid to decision-making in the 

company. 

Keywords: employees, knowledge, employees-value measurement, business evolution, human 

resource accounting, monetary models, non-monetary models. 

UDK: 331.1_657(043.2) 

 





V 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorju izr. prof. dr. Franku Milostu za usmerjanje, spodbujanje in 

strokovno pomoč pri pripravi magistrske naloge.  

Hvala vsem ostalim, ki so kakorkoli sodelovali pri zasnovi naloge.  

Še posebna zahvala moji družini za razumevanje in spodbudo na tej poti. 

Vsem iz srca hvala. 

Tatjana 

 

 

 





VII 

VSEBINA 

1! Uvod ..................................................................................................................................... 1!

1.1! Področje preučevanja ................................................................................................... 2!

1.2! Opredelitev problema ................................................................................................... 4!

1.3! Namen in cilji raziskave ............................................................................................... 5!

1.4! Raziskovalna vprašanja ................................................................................................ 6!

1.5! Metodologija raziskovanja ........................................................................................... 6!

1.6! Predpostavke in omejitve raziskave ............................................................................. 8!

1.7! Struktura naloge ........................................................................................................... 8!

2! Poslovna evolucija ............................................................................................................. 10!

2.1! Pojem intelektualnega premoženja ............................................................................ 10!

2.2! Razvoj poslovnih sistemov skozi čas ......................................................................... 12!

2.3! Izzivi v novih poslovnih okoljih ................................................................................ 15!

2.4! Startup podjetja – obrisi nove ekonomije .................................................................. 16!

2.5! Skrita vrednost podjetij .............................................................................................. 19!

2.6! Znanje kot vir konkurenčne prednosti ....................................................................... 23!

2.7! Vpliv zaposlenih na poslovno uspešnost podjetja ...................................................... 25!

3! Računovodstvo človeških zmožnosti ............................................................................... 28!

3.1! Razvoj računovodstva človeških zmožnosti .............................................................. 28!

3.2! Zaposleni v računovodstvu človeških zmožnosti ....................................................... 31!

3.3! Vključevanje vrednosti zaposlenih v računovodske izkaze ....................................... 32!

3.4! Naložbe v zaposlene ................................................................................................... 34!

3.5! Pomen vrednotenja zaposlenih ................................................................................... 35!

3.6! Metode vrednotenja zaposlenih ................................................................................. 37!

3.6.1! Nedenarno vrednotenje zaposlenih ................................................................ 38!

3.6.2! Denarno vrednotenje zaposlenih .................................................................... 38!

4! Vrednotenje zaposlenih v preučevanem podjetju .......................................................... 50!

4.1! Predstavitev podjetja .................................................................................................. 50!

4.2! Praktični prikaz različnih denarnih modelov vrednotenja zaposlenih ....................... 55!

4.2.1! Model kapitalizacije zgodovinskih stroškov ................................................. 57!

4.2.2! Model nadomestitvenih stroškov ................................................................... 58!

4.2.3! Model diskontiranih plač ............................................................................... 59!

4.2.4! Model VAIC ................................................................................................... 64!

4.2.5! Dinamični model ........................................................................................... 68!

4.2.6! Model neto dodane vrednosti ......................................................................... 73!

4.3! Primerjava pristopa računovodstva človeških zmožnosti s klasičnim računovodskim 

pristopom ................................................................................................................... 74!

4.4! Uporabna vrednost dobljenih rezultatov za vodstvo podjetja .................................... 77!

5! Spodbude za podjetja ....................................................................................................... 78!



VIII 

5.1! Odnos podjetij do računovodstva človeških zmožnosti ............................................. 78!

5.2! Obstoječe spodbude za podjetja v Sloveniji .............................................................. 80!

5.3! Vlaganja podjetij v raziskave in razvoj ...................................................................... 82!

5.4! Vpliv spodbud na vlaganje v zaposlene ..................................................................... 84!

5.5! Model zmagam-zmagaš ............................................................................................. 88!

5.6! Stanje v poslovni evoluciji danes ............................................................................... 89!

6! Ključne ugotovitve raziskave in njen prispevek k znanosti in stroki .......................... 94!

7! Sklep ................................................................................................................................... 98!

Literatura ................................................................................................................................ 99!

 

  



IX 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1:  Konsolidirani poslovni rezultati in konsolidiran finančni položaj podjetja 

Viber za leti 2012 in 2013 v USD .................................................................. 18!

Preglednica 2:  Deleži nevidnih sredstev znanih svetovnih podjetij v njihovih tržnih 

vrednostih v milijardah USD na dan 31. 3. 2015 ........................................... 20!

Preglednica 3:  Razmerje med prihodki in tržno vrednostjo svetovnih podjetij v milijardah 

USD ................................................................................................................ 21!

Preglednica 4:  Tobinov koeficient »q« v podjetjih Facebook in LinkedIn med 2012 in  

2015* .............................................................................................................. 40!

Preglednica 5:  Podatki o zaposlenih ....................................................................................... 51!

Preglednica 6:  Podatki o bruto plačah zaposlenih v letih od 2008 do 2014 ........................... 52!

Preglednica 7:  Klasična bilanca stanja podjetja na dan 31.12. za leta med 2008 in 2013 ..... 52!

Preglednica 8:  Izkaz poslovnega izida podjetja na dan 31. 12. v obdobju od 2008 do 2013 . 53!

Preglednica 9:  Naložbe v pridobitev novozaposlenih ............................................................ 55!

Preglednica 10:  Stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v izbranem podjetju ....... 57!

Preglednica 11:  Razmerje med naložbami v zaposlene in plačami zaposlenih ....................... 58!

Preglednica 12:  Nadomestitveni stroški zaposlenih v izbranem podjetju ................................ 59!

Preglednica 13:  Verjetnost menjave službe .............................................................................. 60!

Preglednica 14:  Delež umrlih, mlajših od 65 let ...................................................................... 61!

Preglednica 15:  Izračun vrednosti zaposlenih izbranega podjetja pri različnih diskontnih 

stopnjah v EUR .............................................................................................. 62!

Preglednica 16:  Povprečna stopnja donosnosti sredstev podjetja v % ..................................... 62!

Preglednica 17:  Povprečna donosnost sredstev v narodnem gospodarstvu v % ...................... 63!

Preglednica 18:  Izračun vrednosti zaposlenih pri različnih diskontnih stopnjah ..................... 63!

Preglednica 19:  Izračun koeficienta VAIC za podjetje po letih ............................................... 64!

Preglednica 20:  Deleža ICE in CEE v koeficientu VAIC ........................................................ 65!

Preglednica 21:  Izračun nabavne vrednosti zaposlenega s sedmo stopnjo izobrazbe .............. 68!

Preglednica 22:  Izračun nabavne vrednosti zaposlenega s peto stopnjo izobrazbe ................. 69!

Preglednica 23:  Izračun vrednosti naložb v zaposlenega ......................................................... 69!

Preglednica 24:  Izračun verjetnosti, da zaposleni ostanejo v obravnavanem podjetju ............ 69!

Preglednica 25:  Izračun popravka nabavne vrednosti in popravka vrednosti naložb v 

zaposlene v podjetju za leto 2013 ................................................................... 70!

Preglednica 26:  Pregled naložb v zaposlene za podjetje .......................................................... 71!

Preglednica 27:  Dodana vrednost na zaposlenega v podjetju in celotnem gospodarstvu v  

letih med 2011 in 2013 ................................................................................... 72!

Preglednica 28:  Primerjava dodanih vrednosti na zaposlenega za podjetje in celotno 

gospodarstvo v letih 2009–2013 .................................................................... 72!

Preglednica 29:  Podatki za izračun z uporabo modela neto dodane vrednosti ........................ 73!



X 

Preglednica 30:  Klasična bilanca stanja in vrednosti zaposlenih, ugotovljene z uporabo 

posameznega pristopa za leto 2013 ................................................................ 75!

Preglednica 31: Delež vlaganj v raziskave in razvoj uspešnih svetovnih podjetij glede na 

prihodke .......................................................................................................... 84!

Preglednica 32:  Olajšava za izobraževanje zaposlenih ............................................................ 85!

Preglednica 33:  Olajšava za usposabljanje novozaposlenih ..................................................... 86!

Preglednica 34: Pregled naložb in amortizacije naložb v izobraževanje in usposabljanje 

zaposlenih ....................................................................................................... 86!

Preglednica 35:  Poslovni izid pred davki za posamezno situacijo ........................................... 87!

Preglednica 36: Naložbe v zaposlene, popravek vrednosti in neodpisana vrednost glede  

na čas trajanja zaposlitve ................................................................................ 88!

Preglednica 37: !Prikaz vrednosti olajšave in vrednosti plačanega davka za podjetje v  

obdobju 2013–2022 ........................................................................................ 89!

Preglednica 38:  Zadetki v iskalniku Google na globalni ravni ................................................ 90!

Preglednica 39:  Zadetki v iskalniku Google na lokalni ravni .................................................. 91!

 

SLIKE 

Slika 1:  Vidna in nevidna bilanca stanja podjetja ................................................................. 12!

Slika 2:  Trend rasti iskanja ključnih besed na Google Trends .............................................. 22!

Slika 3:  Konceptualni model – povezava med vlaganji v zaposlene, učinkovitostjo 

zaposlenih in poslovno uspešnostjo podjetja ........................................................... 26!

Slika 4:  Modeli vrednotenja zaposlenih ................................................................................ 37!

Slika 5:  Prihodki, sredstva, kapital, EBITDA in čisti dobiček za izbrano podjetje med 

letoma 2005 in 2013 ................................................................................................ 56!

Slika 6:  Zgodovinski stroški zaposlenih po letih za izbrano podjetje ................................... 58!

Slika 7:  Gibanje posameznih sestavin intelektualnega premoženja podjetja in dodane 

vrednosti .................................................................................................................. 65!

Slika 8:  Vrednost koeficienta VAIC in njegovih sestavin za podjetje .................................. 66!

Slika 9:  Vrednost keoficienta intelektualnega premoženja in njegovih sestavin za  

 podjetje ..................................................................................................................... 66!

Slika 10:  Gibanje učinkovitosti posameznih sestavin intelektualnega premoženja in 

koeficienta VAIC ..................................................................................................... 67!

Slika 11:  Vlaganja v raziskave in razvoj uspešnih svetovnih podjetij od 2011 do 2015 v 

milijardah USD ........................................................................................................ 83!

Slika 12:  Poslovni izid pred davki .......................................................................................... 87!

Slika 13:  Ocena števila iskanj v iskalniku Google v letu 2014 – globalno ............................. 92!

Slika 14:  Ocena števila iskanj v iskalniku Google v letu 2014 – lokalno ............................... 92!

 



XI 

KRAJŠAVE 

CE vključeni kapital (Capital Employed) 

CEE koeficient učinkovitosti finančnega kapitala (Capital Employed Efficiency) 

EBITDA dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo (Earnings Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization) 

EVA ekonomska dodana vrednost (Economic Value Added) 

HC človeško premoženje (Human Capital) 

HCE koeficient učinkovitosti človeškega premoženja (Human Capital Efficiency) 

HRA računovodstvo človeških zmožnosti (Human Resource Accounting) 

HRM menedžment človeških virov (Human Resource Management) 

IC intelektualno premoženje (Intelectual capital) 

ICE koeficient učinkovitosti intelektualnega premoženja (Intellectual Capital 

Efficiency) 

ROA čista dobičkonosnost sredstev (Return On Assets)  

ROE čista dobičkonosnost kapitala (Return On Equity)  

SC strukturno premoženje (Structural Capital) 

SCE koeficient učinkovitosti strukturnega premoženja (Structural Capital Efficiency) 

VA dodana vrednost (Value Added) 

VAIC intelektualni koeficient dodane vrednosti (Value Added Intellectual Coefficient) 

ZDDPO Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb  

 

 





 

1 

1 UVOD 

Živimo v spreminjajočem se svetu, kjer se spremembe ne dogajajo le občasno ali postopoma, 

temveč so del našega vsakdana. Če so dogodki v zadnjih petdesetih letih spremenili današnji 

svet v skoraj neprepoznavnega, lahko pričakujemo, da bo enak učinek dosežen v naslednjih 

dvajsetih letih. Spremembe je mogoče opaziti povsod okoli nas, v vsakdanjem načinu 

življenja, predvsem pa v načinu dela. Vstopamo v dobo znanja, v kateri bomo še naprej 

osuplo in zmedeno gledali na nove tehnologije in inovacije, ki nas presenečajo vsakodnevno. 

Današnji svet sodobnega poslovanja poganjajo nova tehnološka podjetja, za razliko od 

tradicionalnih proizvodnih podjetij v preteklosti. Klasično proizvajanje tako vse bolj 

nadomešča opravljanje storitev. 

V vrtincu nenehnih sprememb, ki se odvijajo okoli nas, smo prav tako priča razvoju novih 

konceptov poslovanja v menedžmentu in ekonomiji. Sodobna podjetja se zavedajo, da je 

pomen zaposlenih za njihovo uspešnost vse večji. Poslovno uspešna so tista podjetja, ki lahko 

ponudijo nekaj novega in boljšega, ki so inovativna in iznajdljiva. Zaposleni tako prinesejo v 

podjetje svoje znanje, talente, sposobnosti, spretnosti, izkušnje, modrosti in intuicijo, skratka 

vse potrebno za njegovo poslovno uspešnost. V industrijski dobi so bile surovine, stroji in 

fizično delo edini pomembni dejavniki proizvodnje. Toda v današnji informacijski dobi so jih 

nadomestili znanje, talent in spretnosti posameznikov. Z drugimi besedami, običajne vrste 

premoženja se umikajo in ustvarjajo pot premoženju v ljudeh. Edinstvena značilnost 

premoženja v ljudeh je, da ni prenosljivo, kot to velja za zemljišča, zgradbe, opremo ali denar. 

Vrednost zaposlenih in vrednost naložb vanje tako postajata ključna dejavnika poslovne 

uspešnosti.  

Vzemimo primer nogometnega kluba Barcelona (NK Barcelona), ki že dolgo velja za enega 

najboljših in najuspešnejših nogometnih klubov na svetu. Prepoznavnost in priljubljenost NK 

Barcelone predstavljajo njihovi igralci, med katerimi imajo nekateri v svetu športa skoraj 

status bogov – na primer igralci Lionel Messi, Neymar in Suarez. V zelo konkurenčnem svetu 

modernega nogometa ravno ti igralci pripomorejo k temu, da se NK Barcelona razlikuje od 

ostalih klubov. Ali lahko vzamemo z ulice človeka in ga prosimo, naj za eno tekmo zamenja 

recimo Messija? Seveda, taka oseba bi lahko odšla na igrišče in igrala nogomet, vendar ali bo 

sposobna igrati tako izjemno kot Messi? Ta je prav zaradi svojih posebnih spretnosti plačan 

milijone dolarjev na mesec, ta naložba pa se klubu v celoti povrne v obliki denarja od nagrad, 

televizijskih pravic, prihodkov od oglaševanja in prodaje reklamnega blaga – vse skupaj pa 

ima še dodatno vrednost zaradi priljubljenosti, ki jo doprinesejo igralci s svojimi 

sposobnostmi. Očitno je, da NK Barcelona ne zmaguje zaradi svojega spektakularnega 

nogometnega stadiona ali odličnih razmer za usposabljanje, lepih uniform ali najsodobnejše 

športne opreme, saj imajo tudi vse druge najboljše ekipe to in morda celo več. NK Barcelona 

zmaguje in uspeva zaradi obilne in čudežne količine človeških zmožnosti, ki jih ima na voljo, 

zaradi katerih se zdi, da ji noben drug klub ni kos. Temu smo priča tudi v sodobnem 
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poslovnem svetu, kjer zaposleni postajajo ključni dejavnik uspešnosti in najpomembnejše 

sredstvo podjetja. Vendar pa zaposleni, čeprav so najpomembnejše sredstvo podjetja, niso 

izkazani v klasični bilanci stanja podjetja.  

S pomočjo klasične bilance stanja tako ne dobimo podatka, ali ima podjetje Messija ali 

Neymara oziroma kolikšen del vrednosti podjetja predstavljata. Prav v tem leži pomen 

računovodstva človeških zmožnosti in vrednotenja zaposlenih. Medtem ko je na eni strani 

mogoče premoženje v ljudeh opredeliti kot ustrezno obliko premoženja, se na drugi strani 

razlikuje od običajnih vrst premoženja v tem, da ga je zelo težko ovrednotiti. Zato, čeprav 

ironično, je resnica v tem, da klasična bilanca stanja nekega podjetja ne odraža njegove 

največje vrednosti – človeških zmožnosti. Namesto pojma človeške zmožnosti se pojavlja tudi 

pojem intelektualno premoženje, ki vzbuja vedno večje zanimanje ravno zaradi večanja razlik 

med knjigovodsko in tržno vrednostjo uspešnih podjetij. Zato postaja ključno vprašanje, kako 

te razlike pojasniti. 

V nadaljevanju je predstavljen okvir raziskovanja, ki zajema področje proučevanja, 

opredelitev raziskovalnega problema, namen in cilje raziskave, raziskovalna vprašanja, 

metodologijo raziskovanja in omejitve raziskave.  

1.1 Področje preučevanja 

Globalni trg se vse bolj spreminja in postaja vedno bolj raznolik. V evoluciji ljudje dejavno 

sodelujejo, jo soustvarjajo in nadgrajujejo. Evolucije ne usmerjajo fizično najmočnejši, 

temveč najprilagodljivejši. V poslovnih sistemih so ključni ustvarjalci in izvajalci ljudje. 

Oblikovanje novih tržnih niš, izdelkov, storitev in poslovnih modelov je domena ustvarjalnih 

posameznikov, ki želijo videti. V ospredje prihajajo virtualni prostori z novimi pravili igre in 

vsebinami. Zato je danes učinkovito vodenje v podjetjih tako, ki presega funkcije in procese, 

se osredotoča na ravni, ki so bližje človeku in naravnemu vedenju ter pozorno spremlja in 

razvija odnose (Bulc 2006).  

Kot navaja Bukovec (2009, 23), so bili do zdaj napori pogosto usmerjeni v obvladovanje 

sprememb, pri čemer je bil prezrt bistven dejavnik obvladovanja sprememb, to je človek. 

Številni posamezniki, ki imajo uporabno znanje in druge zmožnosti, bodo na trgu znanja 

dosegali visoko ceno, podjetja z njihovim znanjem pa visoko dodano vrednost (Mihalič 2009, 

11).  

Jack Welch, legendaren direktor ameriškega podjetja General Electric je na začetku svoje 

sijajne kariere poslovanje podjetij presojal po treh merilih: zadovoljstvu potrošnikov, 

zadovoljstvu zaposlenih in denarnemu toku. Ob zaključku svoje kariere pa je povedal, da se je 

zmotil le v enem merilu, to je, da bi morali biti na prvem mestu zaposleni (Gruban 2006). 

Tega se vse bolj zavedajo tudi uspešna svetovna podjetja, ki so uspela prepoznati, da vlaganje 
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v zaposlene pomeni naložbo v dolgoročno poslovno uspešnost podjetja.  

Vse večje razlike med knjigovodsko in tržno vrednostjo podjetij potrjujejo dejstvo, da v 

podjetju poleg vidnih obstajajo tudi nevidna sredstva, ki niso izkazana v klasični bilanci 

stanja. Upton (2001, 60, po Milost 2007, 24) je mnenja, da če bi računovodski izkazi 

vsebovali vsa sredstva in vse vire sredstev in bi bile vse te postavke ustrezno ovrednotene, bi 

bila knjigovodska vrednost podjetja enaka njegovi tržni vrednosti. Vprašamo se lahko, kako je 

ta nevidna sredstva mogoče pojasniti. Kako lahko torej ovrednotimo znanje, usposobljenost, 

življenjsko energijo, motivacijo in ideje zaposlenih?  

Dejstvo je, da klasični računovodski pristop ne upošteva zaposlenih kot sredstvo v aktivi 

klasične bilance stanja. Čeprav obstaja utemeljen sum, da računovodski izkazi podjetja ne 

kažejo realne in objektivne slike o njegovem poslovnem življenju, pa se poslovne odločitve 

pogosto sprejemajo na njihovi osnovi. Edvinsson in Malone (1997, 3) sta že pred več kot 

petnajstimi leta zapisala, da klasične računovodske rešitve ne zadovoljujejo več potreb 

sodobnih podjetij. Nekateri avtorji so sicer mnenja, da vloga bilance stanja ni približati 

knjigovodsko vrednost podjetja njegovi tržni vrednosti (Andriessen 2001, 211), kljub temu pa 

puščajo nepojasnjeno vprašanje katera, vrednost podjetja je prava.  

»Ekonomisti so se že zelo zgodaj zavedali pomena človeških zmožnosti za družbeno blaginjo. 

Kljub temu pa so bili stoletja mnenja, da je ovrednotenje človeških zmožnosti nestvarno in da 

le-te ne sodijo v računovodske izkaze. Zamisli o računovodstvu človeških zmožnosti so se 

tako rodile šele v drugi polovici 20. stoletja.« (Milost 2007, 61) 

Zamisel računovodstva človeških zmožnosti je v strokovnih krogih deležna številnih kritik. 

Najmočnejši argumenti proti njej so, da (Milost 2007, 231): 

− zaposleni niso sredstva, 

− je ocenjevanje vrednosti zaposlenih povsem subjektivno in da so priporočene metode za 

njihovo vrednotenje strokovno sporne, 

− je ta računovodski pristop nesprejemljiv glede na splošno sprejeta računovodska načela, 

predvsem glede na načelo previdnosti,  

− ne obstaja dovolj razdelan model za praktično uporabo tega koncepta. 

Računovodstvo človeških zmožnosti uporablja nedenarna in denarna merila vrednotenja 

zaposlenih, ki so namenjena vrednotenju zaposlenih kot posameznikov in zaposlenih kot 

celote. Zamisel računovodstva človeških zmožnosti pri vrednotenju zaposlenih upošteva obe 

bistveni značilnosti sredstev: da ima neko vrednost in da se v poslovnem procesu troši (Milost 

2007, 113). Zaradi splošnega načela, da lahko vrednost neke dobrine izkažemo med sredstvi, 

le če jo denarno ovrednotimo, so denarni modeli uporabnejši. Vsekakor pa nedenarnih 

modelov vrednotenja zaposlenih ne smemo podcenjevati, saj so lahko dobra podlaga za 

preverjanje rezultatov, dobljenih z denarnimi modeli vrednotenja zaposlenih.  
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Nesprejemanje pristopa računovodstva človeških zmožnosti vse bolj kaže na togost 

računovodij pri sprejemanju novosti na tem področju. V prihodnosti bodo letna poročila, ki ne 

bodo vsebovala podatkov o vrednosti zaposlenih, vse manj uporabna. Lahko celo rečemo, da 

postajajo neuporabna že danes, sploh če pogledamo nekatera svetovno uspešna ali startup 

podjetja, kjer še vedno ostajajo nepojasnjene velike razlike med njihovo knjigovodsko in 

tržno vrednostjo. Prav tako lahko posamezniki s svojimi inovativnimi idejami in minimalnimi 

bilančno izkazanimi sredstvi ponesejo podjetja v svetovni vrh in tako idejo prodajo za 

milijonske zneske. Letna poročila takega podjetja nam ne nudijo potrebnih informacij za 

poslovno odločanje, sploh pa ne informacij o vrednosti zaposlenih, ki so ključni dejavnik 

konkurenčne prednosti.  

V magistrski nalogi smo se osredotočili na področje preučevanja poslovnih sistemov skozi 

čas, pomena znanja in zaposlenih v podjetju ter njihovega vrednotenja s pomočjo znanih 

denarnih modelov. Preučili smo tudi spodbude, ki jih podjetja že lahko uveljavljajo, in 

možnosti dodatnih spodbud, ki bi podjetja spodbudile k vrednotenju zaposlenih v podjetju.  

1.2 Opredelitev problema 

Grški filozof Heraklit je dejal, da je sprememba edina stalnica v življenju. Ta izrek smo vsi že 

velikokrat slišali ali ga celo uporabili v različnih kontekstih. Morebiti gre res za kliše, vendar 

se zdi, da ta izrek prihaja še toliko bolj v ospredje danes, ko živimo in poslujemo v izredno 

nepredvidljivem okolju in času.  

Za prejšnjo generacijo je bilo bistveno, da poseduje zemljišča, stroje in opremo, s pomočjo 

katerih je nekaj izdelovala ali proizvajala. Toda razmah interneta je povsem obrnil na glavo 

sleherno ustaljeno poslovno prakso. V sodobnem poslovnem svetu so potrebni ljudje, ki imajo 

primerna znanja in veščine, kar vpliva na rast podjetja in njegovo poslovno uspešnost. V 

korporativni areni so v ospredju podjetja, ki so spretnejša pri prepoznavi pomena človeških 

zmožnosti in učinkovito vlagajo v povečanje njihovih znanj in veščin.  

Čeprav številni menedžerji pogosto trdijo, da so ljudje naše največje bogastvo, se nam poraja 

vprašanje, zakaj vrednost zaposlenih v bilanci stanja podjetja ni izkazana med sredstvi. 

Odgovor je preprost: menedžerji ne poznajo vrednosti svojih zaposlenih in tudi ne vedo, kako 

bi jih bilo mogoče ovrednotiti. Z računovodskega vidika so zaposleni tako le »hodeči stroški«. 

Pa čeprav gre bolj za šalo, je v tej trditvi več resnice, kot bi si jo kdorkoli upal priznati.  

Največja slabost klasičnega računovodskega pristopa je nerealno izkazovanje podatkov o 

premoženju podjetja, saj računovodski izkazi ne vsebujejo podatkov o vrednosti zaposlenih. 

Ugotoviti vrednost zaposlenih je sicer zahtevno opravilo, kar pa še ne pomeni, da ni mogoče. 

Doslej so bili sicer oblikovani številni modeli denarnega vrednotenja zaposlenih, vendar pa še 

ni enotnega mnenja glede njihove verodostojnosti in uporabnosti. To je zagotovo 
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najpomembnejši razlog, da se računovodstvo človeških zmožnosti v praksi še ni uveljavilo. 

Za njegovo uveljavitev bo verjetno potrebna sprememba miselnosti. Številne računovodske 

rešitve so preveč konservativne.  

Kljub nasprotovanjem zamisli računovodstva človeških zmožnosti menimo, da so obstoječi 

modeli vrednotenja zaposlenih lahko dobra osnova za nadaljnje raziskave na tem področju, 

zato smo jih tudi uporabili pri vrednotenju zaposlenih v izbranem podjetju. Glavni 

raziskovalni problem izhaja iz dejstva, da nam klasične računovodske bilance ne dajo več 

verodostojnih informacij o podjetju in zaposlenih in tako postajajo neuporabne. S prehodom v 

tehnološko in znanjsko usmerjeno družbo, kjer sta najpomembnejša konkurenčna dejavnika 

inovacije in znanje, postajajo zaposleni v podjetju ključni in zato je pomembno vanje vlagati 

in te naložbe tudi ovrednotiti. Za poslovodstvo in lastnike so take informacije ključne, zato bi 

jih računovodski izkazi tudi morali vsebovati.  

1.3 Namen in cilji raziskave 

Zaposleni so najpomembnejša prvina poslovnega procesa, vendar odgovora na vprašanje, 

kolikšna je njihova vrednost v podjetju, ne poznamo. Namen naloge je raziskati faze poslovne 

evolucije in pomen zaposlenih v njih, preučiti pomen znanja in zaposlenih za poslovno 

uspešnost podjetja, raziskati pomen računovodstva človeških zmožnosti in na podlagi 

obstoječih denarnih modelov ovrednotiti zaposlene v preučevanem storitvenem podjetju, kjer 

je izvedba projektov odvisna predvsem od inovativnih zamisli, znanja in usposobljenosti 

zaposlenih. Pri vrednotenju zaposlenih smo uporabili že poznane denarne modele 

vrednotenja. Ker se denarni modeli med seboj razlikujejo tako vsebinsko kot metodološko, 

smo jih poskušali pojasniti in med seboj primerjati. Dobljene vrednosti smo umestili v bilance 

podjetja in poskušali ugotoviti, ali so lahko dobljeni rezultati podlaga pri ravnanju z 

zaposlenimi in poslovnem odločanju. V nadaljevanju smo preučili možnosti dodatnih 

spodbud za podjetja, ki bi lahko pripomogle k večjemu vlaganju podjetij v zaposlene in 

njihovemu vrednotenju. Ugotovitve raziskave bi tako lahko bile zanimive za poslovodstvo 

podjetja, lastnike in zainteresirano javnost.  

Cilji raziskave so: 

− preučiti literaturo in raziskave s področja razvoja poslovnih sistemov, pomena znanja v 

sodobnih poslovnih sistemih, intelektualnega premoženja, računovodstva človeških 

zmožnosti in vrednotenja zaposlenih,  

− prikazati trenutne bilance stanja podjetja in ugotoviti odnos poslovodstva in lastnikov do 

računovodstva človeških zmožnosti ter vrednotenja zaposlenih,  

− s pomočjo različnih denarnih modelov vrednotenja zaposlenih izračunati vrednost 

zaposlenih v preučevanem podjetju, prikazati te vrednosti v bilanci stanja in opredeliti 

uporabnost dobljenih rezultatov za poslovodstvo,  

− raziskati možnosti spodbujanja podjetij pri prepoznavi pomena vlaganja v zaposlene in 
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posledično njihovega vrednotenja v podjetju.  

1.4 Raziskovalna vprašanja 

Za doseganje namena in ciljev raziskave smo v magistrskem delu skušali najti odgovore na 

spodaj zastavljena raziskovalna vprašanja:  

1) Katere so značilnosti posamezne faze v razvoju poslovnih sistemov in kakšna je vloga 

zaposlenih v sodobnih poslovnih sistemih?  

2) Kakšno vlogo imajo zaposleni pri doseganju konkurenčne prednosti in uspešnosti 

podjetja? 

3) Kako vrednotiti zaposlene v spremenljivem okolju, da bodo take informacije v pomoč 

poslovodstvu in lastnikom? 

4) Kako je mogoče spodbuditi podjetja, da prepoznajo pomen vrednotenja zaposlenih in 

naložb vanje? 

5) Katere obstoječe denarne modele vrednotenja zaposlenih bi lahko uporabljali v podjetju, 

da bi poslovodstvu in lastnikom nudili koristne informacije o vrednosti njihovih 

zaposlenih in bi bile te informacije hkrati v pomoč pri poslovnem odločanju? 

Z analizo raziskovalnih vprašanj in preučitvijo relevantne literature smo pridobili poglobljen 

vpogled v možnosti vrednotenja zaposlenih v preučevanem podjetju in uporabe 

računovodstva človeških zmožnosti pri poslovnem odločanju.  

1.5 Metodologija raziskovanja 

Magistrska naloga je študija primera1 in je namenjena pridobitvi poglobljenega razumevanja 

pomena znanja, računovodstva človeških zmožnosti in vrednotenja zaposlenih v preučevanem 

podjetju. S študijo primera smo raziskovali razvoj poslovnih sistemov, pomen znanja in 

zaposlenih za poslovno uspešnost podjetja, pomen vrednotenja zaposlenih, ali so obstoječi 

denarni modeli vrednotenja zaposlenih uporabni v praksi, ali lahko dobljene rezultate 

umestimo v bilance stanja podjetja in ali lahko dobljeni rezultati vodstvu podjetja koristijo pri 

ravnanju z zaposlenimi. Pri raziskovanju smo sledili raziskovalnemu načrtu, kjer smo:  

− opredelili primer (pomen znanja, zaposlenih in vrednotenja zaposlenih v podjetju), 

− sestavili raziskovalna vprašanja, ki so bila vodilo v raziskovalnem procesu,  

− določili vzorec raziskovanja (temelji na priložnostnem vzorcu), 

− določili metode zbiranja podatkov (intervju z direktorjem podjetja, računovodji in 

direktorji drugih podjetij, analiza dokumentov),   

− obdelali, analizirali, interpretirali podatke in   

− podali zaključke.  

                                                
1
 Avtorica Trnavčevič (2007, 18) navaja, da raziskovalec izbere študijo primera zato, »da pridobi 

poglobljeno razumevanje situacije in pomena...in pomeni temeljit opis in analizo posamezne enote ali 
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Magistrsko nalogo sestavljata teoretični in empirični del. Teoretični del vsebuje predstavitev 

teoretičnih izhodišč domačih in tujih avtorjev ter pojmov in dejstev, ki so povezani z 

razvojem poslovnih sistemov, intelektualnim premoženjem, pomenom znanja, 

računovodstvom človeških zmožnosti in vrednotenjem zaposlenih v podjetju.  

S pomočjo metode kompilacije2 smo povzeli stališča in opazovanja drugih avtorjev v 

povezavi z izbranim raziskovalnim problemom. Njihova spoznanja in rezultati na področju 

vrednotenja zaposlenih in uporabe računovodstva človeških zmožnosti so bili osnova pri 

iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja. Uporabili smo tudi metodo komparacije,
3 s 

pomočjo katere smo primerjali obstoječe raziskave relevantnih avtorjev s področja človeških 

zmožnosti in vrednotenja zaposlenih.   

V empiričnemu delu smo na primeru preučevanega podjetja predstavili in uporabili naslednje 

modele vrednotenja zaposlenih: model kapitalizacije zgodovinskih stroškov, model 

nadomestitvenih stroškov, model diskontiranih plač, model VAIC, dinamični model in model 

neto dodane vrednosti. Pri tem smo uporabljali podatke, zbrane s pomočjo nestrukturiranega 

intervjuja z direktorjem podjetja in pridobljenih dokumentov podjetja (računovodski izkazi, 

plačilne liste itd.). Podatke smo obdelali s pomočjo programa MS Excel, v primeru večjih 

podatkovnih baz pa s programom MS Access. Pri interpretaciji dobljenih rezultatov na 

podlagi modelov vrednotenja smo uporabili metodo analize,4 deskripcije5
 in komparacije. S 

pomočjo razpoložljivih podatkov obravnavanega podjetja smo denarne modele vrednotenja 

izračunali posamično, analizirali dobljene vrednosti in jih med seboj primerjali. S pomočjo 

uporabljenih metod smo želeli ugotoviti, kateri denarni model vrednotenja zaposlenih bi lahko 

uporabljali v podjetju in kakšna so odstopanja v rezultatih posamičnih modelov.  

                                                
2
 S pomočjo metode kompilacije povzemamo opazovanja, spoznanja, stališča, sklepe in rezultate 

drugih avtorjev. To ni samostojno analitično delo, zato moramo upoštevati pravila citiranja in 

povzemanja. S pomočjo te metode lahko pridemo do novih samostojnih, posplošenih sklepov in se 

tako približamo analitičnemu delu, ki mu pravimo metoda indukcije (Žižmond 1998, 69). 
3
 Metoda komparacije primerja enaka ali podobna dejstva, pojave, procese in odnose. Z metodo 

komparacije tako ugotavljamo njihove podobnosti v obnašanju in razlike med njimi. Omogoča nam, 

da pridemo do novih sklepov in posplošitev, ki bogatijo dotedanja spoznanja (Žižmond 1998, 69).  
4
 Metoda analize je »postopek raziskovanja in pojasnjevanja stvarnosti z razčlenjevanjem sestavljenih 

miselnih stvaritev na njihove enostavnejše sestavne dele in prvine ter preučevanje vsakega dela oz. 

prvine ločeno in v odnosu na druge dele oz. celote. Metoda analize omogoča spoznavanje, odkrivanje 

in preučevanje znanstvene resnice« (Ivanko 2007, 10).  
5
 S pomočjo metode deskripcije opisujemo dejstva, procese in pojave v ekonomiji, vendar brez 

znanstvenega tolmačenja in pojasnjevanja (Žižmond 1998, 69). Osnovni cilj vsakega raziskovanja je 

deskripcija predmeta ali pojavov, ki jih raziskujemo. Tukaj ne gre le za opisovanje predmetov in 

pojavov, temveč za pojasnjevanje pojavov, ki jih raziskujemo (Ivanko 2007, 14).  
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Za potrebe pridobivanja informacij o miselnosti glede koncepta računovodstva človeških 

zmožnosti smo opravili nestrukturirane intervjuje z računovodji in direktorji tudi nekaterih 

drugih podjetij. Empirični del smo zaključili z interpretacijo rezultatov in predlaganim 

modelom spodbud za podjetja pri vlaganju v zaposlene. V zaključku smo predstavili 

ugotovitve raziskave in priporočila za prakso. 

1.6 Predpostavke in omejitve raziskave 

Zaposlene lahko vrednotimo z uporabo številnih nedenarnih in denarnih modelov. V raziskavi 

so uporabljeni denarni modeli vrednotenja zaposlenih, ki so pogojeni z razpoložljivostjo 

podatkov v izbranem podjetju.  

Predpostavka raziskave je, da je preučevano podjetje primerno za vrednotenje njegovih 

zaposlenih. Predpostavljamo tudi, da se poslovodstvo podjetja zaveda pomena vrednotenja 

zaposlenih in je tako pripravljeno sodelovati; za raziskavo namreč potrebujemo poslovno 

občutljive podatke, to je podatke o plačah zaposlenih, naložbah vanje, stroških 

novozaposlenih in podobno.  

Omejitev raziskave je zlasti majhnost vzorca, saj gre za obravnavo le enega podjetja z malo 

zaposlenimi. Poudarjamo pa, da gre za podjetje, ki deluje v storitveni dejavnosti z visoko 

dodano vrednostjo na zaposlenega in v katerem je pomen posameznika velik. Tako izbrani 

vzorec sicer ne omogoča širšega posploševanja ugotovitev, lahko pa je izhodišče za nadaljnje 

preučevanje vrednotenja zaposlenih v storitveni dejavnosti. Obenem pa pri raziskavi ni 

razkrito ime podjetja, saj uporabljamo podatke, ki niso vsebovani v javnih evidencah. Tako 

zagotavljamo varovanje poslovnih skrivnosti podjetja.  

Omejitev predstavlja tudi dejstvo, da nimamo primerjalnega primera podjetja v Sloveniji, ki 

bi tovrstne denarne modele vrednotenja uporabljalo v praksi in tako spremljalo vrednotenje 

zaposlenih skozi daljše časovno obdobje, kar bi nam lahko bilo v pomoč pri primerjavi 

dobljenih rezultatov.   

1.7 Struktura naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz sedmih poglavij.  

Uvod magistrske naloge sestavlja sedem podpoglavij, kjer so predstavljeni področje 

preučevanja, opredelitev problema ter namen in cilji raziskave. Navedena so raziskovalna 

vprašanja in uporabljena metodologija raziskovanja. Uvodno poglavje se zaključi z opisanimi 

omejitvami raziskave in predstavljeno strukturo naloge. 

V drugem poglavju so predstavljeni intelektualno premoženje, poslovna evolucija in razvoj 

poslovnih sistemov skozi čas. Nenehne spremembe, ki se dogajajo okoli nas, nam postavljajo 
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nove izzive tako v zasebnem kot v poslovnem življenju. Podpoglavja tako opisujejo izzive v 

novih poslovnih okoljih in novodobna startup podjetja. V poglavju se dotikamo tudi skrite 

vrednosti podjetij oziroma razkoraka med knjigovodsko in tržno vrednostjo podjetij, ki je v 

svetovno uspešnih podjetjih izredno velika. V zadnjih dveh podpoglavjih se dotaknemo 

pomena znanja kot vira konkurenčne prednosti in vpliva zaposlenih na poslovno uspešnost 

podjetja.  

Tretje poglavje zajema računovodstvo človeških zmožnosti od njegovega razvoja, 

vključevanja zaposlenih v računovodske izkaze do naložb v zaposlene in predstavitev 

denarnih metod vrednotenja zaposlenih. Poglavje je sestavljeno iz šestih podpoglavij. 

Četrto poglavje je namenjeno empiričnemu delu, kjer smo na primeru podjetja prikazali 

različne denarne modele vrednotenja zaposlenih. Uporabljeni denarni modeli vrednotenja so 

model kapitalizacije zgodovinskih stroškov, model nadomestitvenih stroškov, model 

diskontiranih plač, model VAIC, dinamični model in model neto dodane vrednosti. Poglavje 

se nadaljuje s primerjavo denarnih modelov vrednotenja zaposlenih in primerjavo dobljenih 

rezultatov z računovodstvom človeških zmožnosti. Sledi prikaz uporabne vrednosti dobljenih 

rezultatov za poslovodstvo.  

V petem poglavju predlagamo mogoče načine spodbud za podjetja, da bi podjetja prepoznala 

pomen znanja in zaposlenih pri doseganju konkurenčne prednosti in poslovne uspešnosti in bi 

tako več vlagala vanje. To pa bi lahko pripeljalo do začetka uveljavljanja računovodstva 

človeških zmožnosti v podjetjih oziroma izkazovanja zaposlenih kot naložbo in ne kot 

strošek. Sledi prikaz današnega stanja v poslovni evoluciji.  

Šesto poglavje je namenjeno odgovorom na raziskovalna vprašanja, ključnim ugotovitvam 

raziskave in prispevku k znanosti in stroki. 

V sedmem poglavju zajemamo zaključke raziskave. 
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2 POSLOVNA EVOLUCIJA 

Začetek teoretičnega dela magistrske naloge smo namenili predstavitvi pojma intelektualnega 

premoženja, poslovni evoluciji in razvoju poslovnih sistemov. Podpoglavja v nadaljevanju 

opisujejo novodobna startup podjetja, skrito vrednost podjetij in vpliv znanja ter zaposlenih 

na poslovno usešnost podjetja.  

2.1 Pojem intelektualnega premoženja 

Zaposleni so s svojimi delovnimi zmožnostmi gotovo najpomembnejše sredstvo vsakega 

podjetja, saj smo velikokrat priča dejstvu, da dve enako veliki podjetji, ki delujeta v istem 

okolju in se ukvarjata z isto dejavnostjo, dosegata različne poslovne rezultate. Razlogov je 

lahko več, vendar je razlika največkrat v kakovosti človeških zmožnosti6
 (Milost 2007, 13). 

Številni avtorji namesto pojma človeške zmožnosti uporabljajo pojem intelektualno 

premoženje7 in namesto pojma intelektualno premoženje izraze, kot so nevidna sredstva 

(Itami 1987), temeljne zmožnosti (Hamel in Prahalad 1990), neotipljiva sredstva (Sveiby 

1997) in podobno (vse povzeto po Milost 2007, 19). Edvinsson (1997, 369) pravi, da je 

intelektualno premoženje nekaj, česar se ne moremo dotakniti, a nas vseeno naredi bogate.  

Kljub različnim opredelitvam pojma intelektualnega premoženja so avtorji enotnega mnenja, 

da gre za nekaj neotipljivega, nesnovnega, nematerialnega, skritega, a vendar zelo bistvenega 

za preživetje podjetja v konkurenčnem boju.  

Roos idr. (2000) opredeljujejo intelektualno premoženje z vidika sestavin kot premoženje v 

ljudeh (znanje in izkušnje, izobrazba, delovne sposobnosti, inovativnost), premoženje v 

povezavah (kupci, dobavitelji, blagovne znamke, dobro ime podjetja) in premoženje v 

organiziranosti (patenti, blagovne znamke, procesi, informacijski sistemi). Vse opisane 

sestavine intelektualnega premoženja so pomembne, čeprav se predpostavlja, da je ravno 

premoženje v ljudeh temelj, na katerem se gradi premoženje v organiziranosti podjetja, 

skupno pa ustvarjata premoženje v povezavah (MZRS 1999, 62). Na tej osnovi je 

intelektualno premoženje kompleksen sistem človeškega, strukturnega in relacijskega 

premoženja podjetja. Številni avtorji to definicijo dopolnjujejo in ji dodajajo inovacijsko 

premoženje (Mihalič 2009, 17).  

Človeško premoženje tvorijo zaposleni s svojim znanjem, sposobnostmi, veščinami, 

izkušnjami, domišljijo, zadovoljstvom, odzivnostjo in čustvi. Podjetje, ki se zaveda pomena in 

vloge znanja, obravnava zaposlene drugače kot klasično podjetje. Podjetja, ki bodo znala 

»znanja« poiskati, zavarovati, povečevati, izkoristiti in pravilno upravljati, bodo v prihodnosti 

uspešna.  

                                                
6
 Human resources – človeške zmožnosti 

7
 Intellectual capital 
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Strukturno premoženje predstavlja to, kar ostane v podjetju, ko zaposleni končajo delovnik ali 

ko podjetje zapustijo. Predstavlja podporo človeškemu premoženju, saj predstavlja nekaj, kar 

je nastalo s pomočjo človeških zmožnosti, vendar je v lasti podjetja (Pučko 1998, 559). 

Vrednost strukturnega premoženja je odvisna od sposobnosti podjetja združiti in uporabiti 

človeške zmožnosti, ki predstavljajo znanje organizacije.  

Relacijsko premoženje sestavljajo odnosi s kupci, dobavitelji in strateškimi partnerji. Na 

vrednost relacijskega premoženja vpliva ugled podjetja, saj tako podjetje lahko za isti izdelek 

doseže višjo ceno. Za to premoženje so potrebni zvesti kupci, naloga podjetja pa je, da 

prepozna njihove potrebe in temu primerno prilagodi svojo ponudbo. 

Inovacijsko premoženje zajema blagovne znamke, patente, licence, razvoj novih izdelkov, 

inovacijsko kulturo, inovativnost, ustvarjalno razmišljanje zaposlenih ipd. Nekateri 

inovacijsko premoženje obravnavajo v okviru obnove in razvoja podjetja, nekateri ga 

združujejo z organizacijskim premoženjem, spet drugi kot del strukturnega premoženja.  

Intelektualno premoženje podjetja se kaže v višji dodani vrednosti izdelkov in storitev in tako 

vpliva na povečevanje uspešnosti podjetja, kar pa se izraža v povečanju tržne vrednosti 

podjetja kot celote. Ustrezno vrednotenje intelektualnega premoženja vodi do boljšega 

upravljanja in uspešnosti podjetja. Avtor Marr idr. (2003) so pri pregledu več kot 700 

različnih študij o vrednotenju intelektualnega premoženja prišli do petih ključnih razlogov 

namena vrednotenja: 

1. kot pomoč podjetjem pri oblikovanju poslovnih strategij, 

2. kot pomoč pri merjenju učinkovitosti izvajanja poslovnih strategij,  

3. kot pomoč pri odločitvah o širitvi in rasti podjetja, 

4. kot osnovo za nagrajevanje menedžmenta in  

5. kot pomoč pri komuniciranju z zunanjimi delničarji.  

Računovodski sistemi so namenjeni predvsem poročanju o opremetenih osnovnih sredstvih, 

kar ustvarja fenomen »nevidne bilance stanja«,8 kar kaže tudi slika 1 (Talukdar 2008). 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 Invisible Balance Sheet  
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Relacijsko premoženje   

 

  

  
Slika 1: Vidna in nevidna bilanca stanja podjetja 

Vir: Talukdar 2008, 5. 

Delež nevidnih sredstev podjetja je lahko zelo visok, predvsem pa je odvisen od tega, kako 

učinkovito podjetje upravlja in izkorišča premoženje v ljudeh, povezavah in organiziranosti 

podjetja. Temu smo priča predvsem v storitvenih in tehnološko usmerjenih podjetjih, čeprav 

je viden trend povečevanja vlaganja v intelektualno premoženje tudi v proizvodno usmerjenih 

podjetjih, kar kaže na velik pomen intelektualnega premoženja kot ključnega dejavnika rasti 

podjetja (Talukdar 2008).  

Računovodska stroka obravnava nevidna sredstva podjetja s pomočjo pristopa 

neopredmetenih sredstev, intelektualnega premoženja in človeških zmožnosti. Pristop 

neopredmetenih sredstev omogoča izkazovanje le manjšega deleža teh sredstev, saj znanje, ki 

ga v podjetju oblikujemo sami, in stroški raziskovanja nimajo značaja opredmetenih 

dolgoročnih sredstev. Ravno tako ima pristop intelektualnega premoženja določene slabosti, 

saj ni enotnega mnenja o tem, katere so sestavine intelektualnega premoženja, kako te 

sestavine ovrednotimo in kakšna so razmerja med njimi. Vrednost intelektualnega premoženja 

v podjetju ni znana in zato ne vpliva na knjigovodsko vrednost podjetja. Slabosti omenjenih 

pristopov lahko premagamo tako, da pojma neopremetena sredstva in intelektualno 

premoženje nadomestimo s pojmom zaposleni in zaposlene denarno ovrednotimo (Milost 

2007, 26). Modele vrednotenja zaposlenih obravnavamo v tretjem poglavju.   

2.2 Razvoj poslovnih sistemov skozi čas 

Poslovni sistemi se spreminjajo. Način poslovanja, razmišljanja in vodenja, ki je veljal nekoč, 

danes podjetju ne omogoča več konkurenčne prednosti ali uspeha na trgu. Z razvojem 

poslovnih sistemov se je spreminjal tudi pomen zaposlenih. Vedno jasnejše postaja dejstvo, 

da zaposleni niso samo strošek podjetja, temveč najpomembnejše in najbolj zaželeno 

sredstvo, ki je potrebno za delovanje vsake organizacije. Uspešna svetovna podjetja, ki so to 
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prepoznala, danes prednjačijo v inovacijah, znanju, napredku in uspehu.  

Peter Drucker (1969) je že davnega leta 1969 v svoji knjigi »The Age of Discontinuity« 

(Doba diskontinuitete) med prvimi uporabil pojem »ekonomija znanja«9 in 32 let kasneje, leta 

2001, napisal, da bo naslednja družba družba znanja. Znanje bo tako postalo ključno sredstvo 

podjetja in zaposleni, ki bodo imeli potrebna znanja, bodo postali ključni za podjetje in 

družbo. Danes smo se premaknili še dlje. Zaposleni imajo jasne vizije, verjamejo v stvari, ki 

jih delajo, in pri tem poleg svojega znanja uporabljajo tudi intuicijo.  

Razvoj poslovnih sistemov je raziskovala avtorica Bulc (2006) v knjigi “Ritmi poslovne 

evolucije”, kjer nam prikaže, kako so se poslovni sistemi spreminjali skozi čas. Avtorica 

navaja, da so v razvoju poslovnih sistemov ključne štiri evolucijske faze: delovno okolje, 

učeče se okolje, misleče se okolje in ozaveščeno okolje. Posamezne faze si sledijo in zanje 

veljajo točno določena pravila. Za obstoj nove faze je nujno treba obvladati predhodne faze. 

Te faze se ne razlikujejo le med različnimi poslovnimi okolji, gledano lokacijsko, temveč tudi 

med posameznimi panogami. Nekatere panoge so šele v fazi delovnega okolja, medtem ko 

druge prehajajo v misleča ali celo ozaveščena okolja. Pomembno se je zavedati, da so vse faze 

pomembne in da nam kasnejše faze samo dodajajo konkurenčno prednost.  

V delovnem okolju se dodana vrednost ustvarja z delavnostjo. Zmagovalni faktor na trgu v 

delovnem okolju je produktivnost. Pri tem gre za obvladovanje lastne cene. Optimizacija 

operativnih procesov nam omogoča nižanje lastne cene produktov in s tem veča 

konkurenčnost v primerjavi z ostalimi produkti (Bulc 2006, 27).  

V učečem se okolju postane vstopni faktor produktivnost, zmagovalni faktor pa kakovost kot 

posledica znanja, ki postane nov vir ustvarjanja dodane vrednosti. Medtem ko je v delovnem 

okolju glavni parameter uspešnosti vezan na produkt, postane v učečem se okolju to stranka. 

Osrednja vrednota se premakne iz delavnosti v znanje. Pri tem se učimo drug od drugega: od 

sodelavcev, nadrejenih, dobaviteljev in strank. Medtem ko po navedbah avtorice v delovnih 

okoljih strateško razmišlja le par posameznikov, je praksa pokazala, da v učečem se okolju za 

to potrebujemo vsaj 10 % strateško dejavnih zaposlenih. To nam že kaže, da »kakovost« več 

posameznikov lahko zelo vpliva na uspešnost podjetja.  

Ko sta se znanje in kakovost razširila med večino poslovnih subjektov, nista več glavna 

konkurenčna prednost. V ta namen se je treba premakniti v misleča okolja, kjer je glavna 

konkurenčna prednost inovativnost (Bulc 2006, 27). Glavno dodano vrednost v mislečem 

okolju prevzame ustvarjalnost, medtem ko je zmagovalni faktor inovativnost. Pri tem je 

poudarek na ustvarjanju nečesa drugačnega, še neznanega. V ta namen potrebujemo sproščena 

                                                
9
 V literaturi zasledimo različne opredelitve »nove dobe«: informacijska doba (ang. Information Era), 

doba znanja (ang. Knowledge Era), nova ekonomija (ang. New Economy), družba znanja (ang. 

Knowledge Society) in ekonomija znanja (ang. Knowledge Economy). Skupno vsem opredelitvam je, 

da sta znanje in informacije poglavitna dejavnika celotnega poslovnega procesa.  
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in dinamična okolja, ustvarjalci pa potrebujejo svoj čas in svobodo duha za navdih. V procesu 

ne gre več za sosledje korakov, ampak za ustvarjanje okolja, ki omogoča prost pretok misli. 

Večine »pomembnih« stvari ne moremo več spraviti na papir, ampak se odvijajo med člani 

tima. Pri tem je pomembnejša skrb za razmere dela kot pa za posamezne korake. Za 

spremembo obnašanja poslovnega sistema v mislečem okolju je potrebnih vsaj 30 % ljudi, ki 

so dejavno vključeni v proces strateškega razmišljanja. S tem pomen ljudi v poslovnem 

procesu postane še mnogo večji, materialni del pa je le osnova, nekaj, kar lahko kupiš na 

vsakem koraku (Bulc 2006, 30).  

Tej fazi sledi faza ozaveščenega okolja, ki jo je že mogoče zaznati v nekaterih uspešnih 

svetovnih podjetjih. Eno takih podjetij je danes Google. V ozaveščenem okolju prihaja do vse 

večje humanizacije poslovnega sveta, kar pomeni, da poslovno okolje postaja vse prijaznejše 

do ljudi. Tukaj dodano vrednost zaznamuje intuitivnost, zmagovalni faktor pa temelji na 

življenjski energiji posameznika, skupine in podjetja. Govorimo o »win-win-win« 

kombinaciji. Delovanje in dejavnosti so usmerjene tako v dobrobit posameznika, podjetja kot 

celotne družbe. Če dobro premislimo, ima dolgoročno le to resničen smisel. V tem okolju 

mora delovati vsaj 70 % posameznikov, da je prehod v tako okolje sploh mogoč. Tukaj 

zaposleni še povečajo svojo vlogo in tako postane prevladujoča (Bulc 2006, 35).  

S prehajanjem v višje faze razvoja poslovnih okolij se prav tako spreminja fokus delovanja 

ljudi. V delovnem okolju je to »kaj« delati, v učečem okolju »kako« delati in v mislečem 

»zakaj« in »zakaj ne« nekaj delati. V ozaveščenem okolju fokus delovanja preide na 

vprašanje, »s kakšnim namenom« nekaj delati. Skozi evolucijo fokus delovanja prehaja iz 

»kar vidim, to verjamem« v »kar verjamem, to vidim« (Bulc 2006, 118).  

Zaradi velikega pomena vsakega posameznika se skozi faze evolucije povečuje tudi vloga 

vodij in strokovnjaka za kadre, ki v uspešnih poslovnih sistemih pomaga pri osebnostni rasti 

zaposlenega, napredovanju in tako posredno vpliva tudi na rast podjetja, saj izbira in 

prepoznava ključnih zaposlenih prineseta podjetju dodano vrednost, konkurenčno prednost in 

uspeh. O tem govori tudi zamisel računovodstva človeških zmožnosti, ki se zaveda 

pomembnosti sodelovanja poslovodstva in kadrovske funkcije v podjetju pri ravnanju z 

zaposlenimi. Obratno se tudi zaposleni danes vedno bolj zavedajo pomembnosti svojega 

znanja in talentov. Niso samo delavci, ki prihajajo v službo, temveč želijo dejavno sodelovati. 

Tako se spreminjajo tudi njihov odnos in pričakovanja, ki jih imajo do podjetja. V mislečem 

okolju sta glavna motivatorja predvsem pripadnost podjetju in priznanje, medtem ko v 

ozaveščenem okolju prevladuje samomotivacija, ki je posledica tega, da človek živi svoje 

talente, ki ga izpolnjujejo (Bulc 2006, 122). V podjetjih, kjer že opazimo prehod v ozaveščena 

okolja, zaposleni tako pričakujejo dodatno vrednost zase, ki se kaže skozi stimulativno 

delovno okolje, priložnosti za rast in razvoj, status, spoštovanje, prepoznavanje dosežkov itd.  

V 21. stoletju potrebuje družba ustvarjalne ljudi, ki zaupajo v svoje ideje, poznajo vrednost 

teh idej in jih znajo tudi uresničiti. Za doseganje tega potrebujemo pozitivno vzdušje, 
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navdušenje, mnogo domišljije in intuicije (Ivanuša Bezjak 2006, 10). 

2.3 Izzivi v novih poslovnih okoljih 

Z vzponom tehnoloških podjetij se je spremenila miselnost o tem, da so stvari stalne in da se z 

leti le malo spreminjajo. Vse razvidneje postaja, da ob hitrih spremembah ustaljeni miselni 

vzorci in poslovni modeli ne omogočajo več konkurenčne prednosti, zato podjetja, ki se ne 

uspejo prilagoditi novim razmeram, zaidejo v težave ali celo propadejo. Hiter razvoj in hitre 

spremembe so predvsem posledica informacijske dobe in dobe znanja, kjer se znanje hitro 

razširja po vsem svetu predvsem s pomočjo svetovnega spleta. Za ustvarjanje novih idej in 

zamisli pa je vedno manj časa. Iz potrebe po hitrem in cenovno učinkovitem ustvarjanju sta se 

razvila dva pristopa. Prvi je, da podjetja na podlagi »poceni« prototipov preizkušajo ideje in 

jih v skladu z rezultati nadgrajujejo ali opustijo. Drugi pristop pa je razvoj poslovnih 

modelov, ki podobno omogočajo sestaviti osnovne elemente, potrebne, da ideja dejansko 

zaživi v svetu. V ta namen se najpogosteje uporabljajo kanvas preglednice, ki omogočajo 

jasen pregled in hitro modificiranje poslovnih modelov. Razvile so se predvsem ob pojavu 

novodobnih podjetij, imenovanih tudi »startup«10 podjetja. 

Da imajo inovativne ideje o novih poslovnih modelih velik potencial, se kaže v uspehu 

podjetij, ki so uspela tudi, ko so njihovi konkurentje zaradi recesije zašli v težave ali celo 

propadli. Tak primer je podjetje Airbnb.com, ki omogoča oddajanje in najem odvečnih 

prenočitvenih kapacitet tako posameznikov kot podjetij. Uspeli so na trgu nepremičnin v letih 

(ustanovljeni so bili leta 2007), ko je bila recesija največja in čeprav je trg nepremičnin 

strmoglavil. Podoben uspeh so doživeli nizkocenovni prevozniki, ki so z nižjimi cenami kot 

ostali prevozniki uspeli ustvariti večje donose. To je mogoče doseči le z novimi poslovnimi 

modeli, ki ustvarjajo vrednost tudi drugje, kot to počnejo podjetja z do zdaj uveljavljenimi 

poslovnimi modeli. Novi in inovativni poslovni modeli tako lahko ustvarjajo veliko skrito 

vrednost v podjetju. Tako so podjetja nove dobe vrednotena na celo desetkratnik prihodkov, 

ki jih ustvarijo.  

Avtorja kanvasa poslovnih modelov sta Osterwalder in Pigneur (2010). V svoji knjigi 

»Business Model Generation« (Generacija poslovnih modelov) opisujeta, da je kanvas 

poslovnih modelov orodje, preizkušeno v najprodornejših podjetjih po svetu in je postalo 

izredno popularno orodje, zaslužno za nekatere izredno uspešne podjetniške zgodbe 

sodobnega časa. Velika svetovna podjetja, kot so Dell, Xerox, Apple in IBM ter startupi 

Dropbox, Groupon in drugi, so svojo konkurenčno prednost zgradili prav na temelju 

inovativnega poslovnega modela (Vabšek 2015).  

                                                
10

 Startup podjetje ali zagonsko podjetje je novoustanovljeno podjetje z inovativno poslovno idejo 

in/ali inovativnim produktom, z dobro zasnovano poslovno strategijo in upanjem na visok zaslužek. 

Izraz zagonsko podjetje je še precej nov, zato se v slovenskem jeziku še išče ustreznejša alternativa. V 

nalogi bo uporabljena angleška izpeljanka »startup«. 
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V Sloveniji se s tovrstno problematiko ukvarja Savić (2012), ki je kanvas prevedel v 

slovenščino. Kanvas poslovnih modelov nam s pomočjo devetih gradnikov (ponudba 

vrednosti, segmentacija kupcev, distribucijske poti, odnosi s kupci, viri prihodkov, ključni 

viri, ključne dejavnosti, ključni partnerji in struktura stroškov) in vprašanj pomaga določiti 

ključne elemente v podjetju in njihove povezave. Za učinkovito implementacijo kanvasa 

poslovnih modelov pa je potrebno interdisciplinarno sodelovanje med zaposlenimi in drugimi 

deležniki podjetja. To nam ponovno pokaže, da so za uspešno delovanje podjetja in uspešnost 

poslovnih modelov potrebni zaposleni. 

2.4 Startup podjetja – obrisi nove ekonomije 

Danes trgi postajajo prenasičeni z dobrinami. Potrošniki so zelo zahtevni in izobraženi, 

konkurenca globalna, hitrost tehnoloških in ostalih sprememb pa vse večja. S spremembo 

poslovnega okolja se je tako pojavila potreba po konceptu novih podjetij, predvsem ko na trg 

prihajajo novi proizvodi in storitve (Kos 2012). Taka podjetja imenujemo startup podjetja. 

Paul Graham (2012) startup podjetja definira kot podjetja, ustvarjena s potencialom za hitro 

rast, ki ponujajo storitev, ki si jo želi veliko ljudi, in imajo način, kako te ljudi doseči. Startup 

je predvsem podjetje, ki je ustanovljeno z osrednjo vizijo: »s svojimi idejami spreminjati 

svet«. Za vsem tem stojijo ideje in znanje posameznikov, ki so uspeli ovire današnjega časa 

spremeniti v poslovne priložnosti.  

Kapital in delo, ki izvirata iz klasičnega kapitalizma, nimata več svoje prvotne vloge, saj ju je 

v izobilju. To nam kaže preko 115.000 ljudi na zavodu za zaposlovanje v Sloveniji (SURS 

2014) in milijoni, ki vlagajo v bolj ali manj nore ideje v startupih in pri crowdsorcingu.11 

Kickstarter je največja svetovna socialna platforma za financiranje ustvarjalnih projektov, 

namenjena ustvarjalnim posameznikom z različnih področij, ki imajo idejo, a za njeno 

uresničitev nimajo dovolj sredstev. Finančna podpora projektom, ki se zbirajo na platformi, 

poteka preko mini naložb ali donatorstva. Če je ideja dobro trženjsko promovirana in če v njej 

ljudje (potencialni donatorji) prepoznajo potencial, bo projekt tako lahko zbral potrebna 

finančna sredstva. Kickstarter od drugih podobnih storitev loči podjetniški model »vse ali 

nič«. Konec novembra 2014 je bilo na Kickstarterju zbranih že preko 1,4 milijarde dolarjev, 

pri čemer je bil največji projekt »Coolest Cooler«, ki je zbral preko 13 milijonov USD. Tudi 

mnogi slovenski inovatorji so na omenjeni platformi uspešno pridobili finančna sredstva. Med 

letoma 2007 in 2013 naj bi zbrali skupno okoli 53 milijonov USD. V letu 2013 je bilo v 

Sloveniji dejavnih kar 150 startup podjetij. Leta 2015 pa so startup podjetja z ustanovitelji 
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 Crowdsourcing je vrsta dejavnosti, pri kateri sodeluje množica ljudi z namenom reševanja širšega 

problema. Vsak posameznik z različnimi znanji prispeva manjši del, skupek del pa predstavlja 

dolgoročno korist za celotno skupnost. Problem vsebuje spremenljive kompleksnosti, ki jih mora 

množica upoštevati. Pri Kickstarterju gre predvsem za finančne prispevke za podporo projektu, 

običajno v zameno za določene koristi (Wikipedia 2014). 
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Slovenci zbrala rekordnih 114 milijonov EUR naložb. Številka je velika, sploh če 

upoštevamo, da je večina teh podjetij svojo poslovno pot začela popolnoma iz nič (Slovenski 

podjetniški sklad 2016). 

Ob pojavu novih poslovnih oblik se pojavi tudi vprašanje, kako taka podjetja, ki v večji meri 

temeljijo na ideji in znanju ter v procesu rasti in razvoja potrebujejo dodaten kapital, 

ovrednotimo. Podjetja rastejo in se razvijajo predvsem skozi naložbe za razvoj svojih 

produktov in storitev ali s prevzemom drugih podjetij, ne pa s pridobivanjem opredmetenih 

sredstev (Cassar 2004, 268).  

Delež nevidnih sredstev lahko predstavlja v startup podjetju celo več kot 80 % njegove 

vrednosti. Razmislimo, kaj se pravzaprav nahaja v bilanci stanja startup podjetja. Poleg 

začetnega kapitala, ki ga po navadi podjetja v začetni fazi svojega delovanja pridobijo od 

prijateljev, družine ali vlagateljev, morda računalniška oprema ali delovna miza. Veliko 

startupov začenja tako, da nimajo svojih pisarn z razpoložljivo opremo, temveč delajo od 

kjerkoli, tudi od doma. Določena startup podjetja imajo tako v začetku zbiranja kapitala v 

svojih bilancah določen polog finančnih sredstev na strani sredstev. Na drugi strani bilance 

(obveznosti do virov sredstev) pa se velikokrat nahajajo neplačane obveznosti do 

dobaviteljev, ki so pomagali narediti morda spletno stran, računalniški program ali prototipe 

produktov. Vendar bodo ti računi nekega dne poplačani, oblikovanje teh programov, znanje, 

človeška inteligenca pa ne bodo zabeleženi kot sredstvo v bilanci stanja (Juetten 2014).  

Poglejmo primer podjetja Youtube, ki so ga ustanovili trije posamezniki 14. februarja 2005, 

prej zaposleni v podjetju PayPal. Združili so svoje znanje in ustvarjalnost v idejo, ki je bila 

kasneje prodana za vrtoglave zneske. Pred uradnim lansiranjem portala Youtube decembra 

2005 je podjetje Sequoia Capital v idejo vložilo 3,5 milijona ameriških dolarjev in pol leta 

kasneje še 8 milijonov. Samo nekaj mesecev kasneje (16. 7. 2006) je podjetje Youtube 

zabeležilo 100 milijonov pregledanih videovsebin v 24 urah in 65.000 naloženih novih 

videovsebin. Priložnost in prihodnost ideje je prepoznalo podjetje Google, ki je v oktobru 

istega leta kupilo podjetje Youtube za vrtoglavih 1,65 milijarde USD v delnicah. Takrat je bil 

to za podjetje Google največji nakup doslej. Danes je Youtube dostopen v 75 državah in 

predvajan v 61 jezikih (Startlin 2016).  

Poglejmo še primer podjetja Viber Media Ltd, ki je tako kot podjetje Youtube zraslo na 

inovativnih idejah in rešitvah štirih posameznikov in bilo kasneje prodano za skoraj milijardo 

ameriških dolarjev. Preglednica 1 prikazuje konsolidirane poslovne rezultate in konsolidiran 

finančni položaj podjetja Viber, ko ga je kupilo japonsko internetno podjetje Rakuten.  
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Preglednica 1: Konsolidirani poslovni rezultati in konsolidiran finančni položaj podjetja 

Viber za leti 2012 in 2013 v USD 

Fiskalno leto 31. 12. 2012 31. 12. 2013 

Neto sredstva –19.364.000 –74.602.000 

Sredstva 28.131.000 7.090.000 

Neto sredstva na delnico –364,57 –1.404,54 

Prihodki / 1.516.000 

Dobiček –13.694.000 –26.463.000 

Čisti dobiček –14.732.000 –29.505.000 

Čisti dobiček na delnico –277,36 –555,49 

Dividende na delnico / / 

Vir: Rakuten 2014.  

Iz zgornje preglednice lahko vidimo, da je podjetje Viber ustvarilo v letu 2013 samo 1,5 

milijona USD prihodkov. Ob dejstvu, da so postavke neto sredstva, neto sredstva na delnico, 

dobiček, čisti dobiček in čisti dobiček na delnico imele negativen predznak, bi prikazani 

poslovni rezultati podjetja Viber večino podjetij odvrnili od nakupa. Japonsko podjetje 

Rakuten pa je kljub nanizanim podatkom videlo prihodnost podjetja Viber na tržišču in ga 

kupilo za 900 milijonov USD. Ko podjetja razmišljajo o nakupu takih startup podjetij, seveda 

preučijo predvsem možnosti prihodnjega potencialnega prihodka. Pomembni faktorji, ki 

vplivajo na to odločitev, so:  

− katere produkte/storitve podjetje ponuja/prodaja, 

− zaposleni kot pomemben faktor nadaljnjega razvoja produktov/storitev, 

− potencialna rast uporabnikov proizvoda/storitve, kar lahko vodi tudi do neposrednih 

prihodkov, 

− potencialni prihodki od oglaševanja oziroma dodatnih storitev, ki jih lahko ponuja 

podjetje (v primeru Viberja so to sličice, ki se dodatno zaračunavajo uporabnikom).  

Podjetje Rakuten je uspelo zaznati prihodnje potencialne koristi startup podjetja in uspešno 

predvidelo rast teh storitev na tržišču. Danes ima podjetje 449 milijonov uporabnikov Viber 

aplikacije in 209 milijonov aktivnih uporabnikov na mesec, kar je skoraj dvakrat več kot pred 

nakupom. Aplikacijo Viber uporablja kar 12 % svetovno aktivnih uporabnikov mobitela.  

Ob zgornjem primeru se sprašujemo, koliko so zaposleni s svojim znanjem vredni v takem 

podjetju. Dejstvo je, da zaposleni kot najpomembnejše in najbolj kakovostno sredstvo 

podjetja niso izkazani v bilanci stanja in njihove zmožnosti najdemo v tradicionalnem 

računovodstvu v okviru postavke presežka poslovne vrednosti podjetja (ang. goodwill). 

Vrednost presežka je ugotovljena posredno in deloma kaže na nerealnost tako izkazane 

vrednosti, ki je neke vrste dodaten dobiček, pripisan obstoječim zmogljivostim podjetja. 

Podobno je tudi v zgornjem primeru nakupa podjetja Viber, torej »ko podjetje kupi neko 
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drugo podjetje in plača zanj več, kot znaša pri kupljenem podjetju vrednost bilančno 

izkazanega čistega premoženja.12 Presežek nakupne cene nad knjigovodsko izkazano 

vrednostjo čistega premoženja kupljenega podjetja je prav tako izkazan kot presežek poslovne 

vrednosti podjetja« (Milost 2001, 159–171).  

Presežek sestavljajo zaposleni in nematerialne naložbe (ang. intangible assets), kamor štejemo 

patente, licence, blagovne znamke in podobno. V takem primeru lahko vrednost zaposlenih 

ugotavljamo posredno s t. i. odštevno metodo, ki pa je nedodelana in ne daje zadovoljivih 

rezultatov. Zato so v razvitem svetu začeli razmišljati o uveljavitvi računovodstva človeških 

zmožnosti, kjer bi vrednosti zaposlenih vključili v bilanco stanja neposredno (Milost 2001, 

159–171). 

2.5 Skrita vrednost podjetij 

Eden izmed izzivov, s katerimi se srečujemo v novi ekonomiji, je razlika med knjigovodsko 

in tržno vrednostjo podjetja. Različni avtorji vzroke za vse večjo vrzel pripisujejo nevidnim 

sredstvom podjetja, ki niso izkazana v klasični bilanci stanja.  

Knjigovodska vrednost podjetja je vrednost čistega premoženja podjetja, medtem ko tržna 

vrednost podjetja predstavlja zmnožek števila delnic podjetja z njihovo tržno vrednostjo. Po 

navedbah Itamija (1987) so prav nevidna sredstva tista, ki predstavljajo vrzel med njegovo 

tržno in knjigovodsko vrednostjo. Pravi, da so nevidna sredstva pravi vir konkurenčne 

prednosti in ključni dejavnik prilagodljivosti podjetja. Vsa sredstva, tako vidna kot nevidna, 

so potrebna za poslovanje podjetja, vendar moramo ločiti dva tipa potrebe. Nekatera sredstva, 

na primer poslopje (stavba), morajo biti fizično prisotna, da lahko začnemo poslovanje, 

medtem ko so ostala sredstva pomembna za konkurenčen uspeh. Kot primer navaja sredstva, 

ki so potrebna za risanje slike. Da lahko narišemo sliko, mora biti fizično prisoten slikar, ki 

mora imeti dovolj denarja, da kupi čopiče, barvo in platno. Torej sta za risanje slike potrebna 

človek in kapital, vendar samo zato slika ne bo mojstrovina. Da lahko do tega pride, 

potrebujemo nekaj več, torej slikarjev umetniški čut in njegovo tehniko slikanja in ravno to so 

nevidna sredstva, ki ustvarijo vrednost (Itami 1987, 12). 

Tržna vrednost, ki se skriva v znanju in drugih neopredmetenih oblikah, je višja pri tistih 

podjetjih, ki imajo malo tradicionalnih opredmetenih sredstev (na primer svetovalna, 

internetna podjetja). Taka podjetja dosegajo veliko višje donose na kapital (ROE)
13

 in donose 

na vložena sredstva (ROA)
14

 v primerjavi s klasičnimi podjetji, ki opravljajo dejavnosti, ki 

temeljijo na opredmetenih sredstvih.  

                                                
12

 »Čisto premoženje (neto aktiva) je opredeljeno kot pozitivna razlika med vrednostjo sredstev 

(premoženja) in vrednostjo obveznosti do tujih virov sredstev. Njegova vrednost je tako enaka 

kapitalu, to je obveznostim do lastnih virov sredstev.« (Milost 2001, 159–171) 
13

 Return on investment 
14

 Return on assets 
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V preglednici 2 so zbrani podatki različnih podjetij, ki sodijo med največje na svetu. Na 

podlagi dostopnih podatkov Fortune500 so prikazani podatki o njihovi knjigovodski 

vrednosti, tržni vrednosti, vrednosti nevidnih sredstev in deleža nevidnih sredstev v njihovi 

tržni vrednosti. Podjetja smo razdelili na šest skupin. V prvo skupino spadata podjetji Google 

in Apple, ki sta svetovna spletna brskalnika, razvijalca internetnih storitev (Gmail, Apple 

mail) in novih produktov. Druga skupina sta podjetji, ki delujeta kot socialni omrežji. Tretja 

skupina sta podjetji Microsoft in Oracle, ki se ukvarjata z razvojem programske opreme. 

Naslednja skupina sta podjetji Amazon in Wall-Mart. Amazon je spletna trgovina, medtem ko 

ima Wall-Mart svoje lastne trgovine za prodajo izdelkov. Peta skupina sta podjetji, ki imata 

zelo močno prepoznavnost zaradi blagovne znamke: Coca-Cola in Nike. V zadnji skupini sta 

podjetji Exxon Mobil in Chevron kot naftni družbi.    

Preglednica 2: Deleži nevidnih sredstev znanih svetovnih podjetij v njihovih tržnih 

vrednostih v milijardah USD na dan 31. 3. 2015 

Podjetje 
Knjigovodska 

vrednost 
Tržna vrednost 

Nevidna sredstva 

Vrednost "!

Google 131,1 377,5 246,4 65,30 

Apple 231,8 724,7 492,9 68 

Facebook 40,2 230,1 189,9 82,5 

LinkedIn 5,4 31,3 25,9 82,7 

Microsoft 172,4 333,5 161,1 48,3 

Oracle 90,3 188,4 98,1 52,1 

Wal-Mart Stores 203,7 265,3 61,6 23,2 

Amazon 54,5 172,8 118,3 68,5 

Coca-Cola 92 177,1 85,1 48,1 

Nike 18,6 86,6 68 78,5 

Exxon Mobil 349,4 356,5 7,1 2 

Chevron 0,266 0,197 0 0 

Vir: Fortune 2015. 

V zgornji preglednici je razvidno, da je delež nevidnih sredstev podjetij zelo visok. Poslovno 

uspešnejša kot so podjetja, višji je delež. Tržna vrednost na dan 31. 3. 2015, ki so jo kupci ali 

vlagatelji pripravljeni plačati za podjetje, je nekajkrat večja od njegove knjigovodske 

vrednosti. Podjetja, kot sta Nike in Coca-Cola, imajo prepoznavno blagovno znamko in veliko 

vlagajo v trženjske dejavnosti. Zato je ne glede na usmerjenost v prodajo izdelkov skrita 

vrednost velika in se pri podjetju Nike skoraj enači s podjetji LinkedIn in Facebook. 

Facebook in LinkedIn sta socialni omrežji, ki sta med ljudmi tudi zelo priljubljeni in veliko 

ljudi verjame vanju, v uporabnost, znanje, razvoj, novosti itd. Ti dve podjetji imata najvišji 

delež skrite vrednosti (82 %). Njun uspeh je odvisen od uporabe socialnih omrežij in ni vezan 

na materialne stvari niti ni potrebna proizvodnja sredstev, ki se beležijo v bilanci podjetja. 
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Njuna vrednost je predvsem v znanju in produktu, ki je neopredmeten. Vendar na tržno 

vrednost vplivajo tudi zunanji dejavniki, saj ima npr. podjetje Exxon Mobil, ki se ukvarja z 

nafto, majhen delež nevidnih sredstev, kar je pričakovano. Pa vendar, če bi podjetje naznanilo 

najdbo novega nahajališča nafte, bi cene delnic najbrž poskočile, kar bi spremenilo tudi 

razmerje med tržno in knjigovodsko vrednostjo.  

Glavno vprašanje, kako povezati knjigovodsko in tržno vrednost podjetja, tako še vedno 

ostaja neodgovorjeno, tako kot vprašanje, katera vrednost podjetja je prava: tržna ali 

knjigovodska. 

Razmerja med prihodki in tržno vrednostjo omenjenih podjetij kaže preglednica 3. 

Preglednica 3: Razmerje med prihodki in tržno vrednostjo svetovnih podjetij v 

milijardah USD 

Podjetje 
Tržna vrednost na 

dan 31. 3. 2015 
Prihodki 

Razmerje tržna 

vrednost/prihodki 

Google 377,5 71,5 5,3 

Apple 724,7 182,8 4 

Facebook 230,1 12,5 18,4 

LinkedIn 31,3 2,2 14,2 

Microsoft 333,5 86,8 3,8 

Oracle 188,4 38,3 4,9 

Wal-Mart Stores 265,3 485,6 0,5 

Amazon 172,8 89 1,9 

Coca-Cola 177,1 46 3,9 

Nike 86,6 22,8 3,8 

Exxon Mobil 356,5 382,6 0,9 

Chevron 0,197 0,204 0,9 

Vir: Fortune 2015.  

Pri teh razmerjih lahko vidimo, da prihodki niso več najpomembnejši, ampak je pomembnejše 

ustvarjanje nove vrednosti, ki se povezuje s pričakovanji vlagateljev. Zanimiva sta primera 

Facebooka in LinkedIna, kjer je razmerje med tržno vrednostjo in prihodki kar 18,4 oziroma 

14,2, kar pomeni, da je vrednost Facebooka kar 18,4-krat večja od prihodkov, ki jih ustvari 

letno. Vidimo, da je vrednost podjetij odvisna od pričakovanj in mogočega potenciala, 

medtem ko prihodki tega ne izkazujejo. Na začetku ima podjetje več skritih potencialov, zato 

je njihova skrita vrednost večja. Tako mlada kot startup podjetja, pri katerih se pokažeta velik 

potencial rasti in ustvarjanje nove vrednosti, lahko upravljajo z zelo visokimi skritimi 

vrednostmi.  

Ali je večji del te vrednosti skrit v zaposlenih? Odgovor na to je da in ne. V tem primeru je 
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treba vsekakor ločiti zaposlene v podjetju od ustvarjalcev zamisli, ki jih uresničujejo preko 

podjetja. Menimo, da je v začetnih fazah razvoja podjetja velika skrita vrednost dejansko v 

njih. To je eden izmed razlogov, zakaj je cena predvsem startup podjetij odvisna od ideje in 

ekipe, ki ga sestavlja. V kasnejših fazah, ko se določeni postopki delovanja uveljavijo, pa 

postane ta skupina manj pomembna, sploh če je izdelan sistem, kjer lahko zaposleni v večji 

meri nadomestijo člane te skupine. Seveda je to predvsem odvisno tudi od evolucijske faze, v 

kateri se podjetje nahaja. V ozaveščenem okolju je skrita vrednost v večji meri vsekakor skrita 

v zaposlenih.  

Ena izmed pomembnih kategorij o vrednosti podjetij je splošno prepričanje o tem, koliko je 

podjetje vredno. Menimo, da je vrednost podjetja večja, če so podjetja zasidrana v glavah 

ljudi. Večkrat kot ljudje pomislijo na podjetje oz. blagovno znamko, več je vredna. Primer so 

Coca-Cola, Nike, Google, Facebook, Apple, Microsoft in podobni. V ta namen smo z 

orodjema Google Trends (2016) in Google AdWords (2016) pregledali, kakšen je trend rasti 

zanimanja za blagovne znamke, in ocenili, koliko iskanj na mesec ima posamezna ključna 

beseda posamezne blagovne znamke v iskalniku Google. Trend rasti iskanja ključnih besed na 

Google Trends prikazuje slika 2. 

 

Slika 2: Trend rasti iskanja ključnih besed na Google Trends  

Vir: Google Trends 2016; Google AdWords, 2016. 

S slike 2 je razvidno, da sta vrednost podjetja in njena visoka skrita vrednost povezani z 

iskanjem te besede v iskalniku Google. Pri tem daleč izstopata Google in še bolj Facebook. 

Beseda Google ima mesečno skoraj milijardo poizvedb, medtem ko jih ima beseda Facebook 

preko štiri milijarde. Iskanje v iskalniku Google zaradi njegove razširjenosti kaže prisotnost 

imena blagovne znamke v glavah ljudi in posledično možnost za doseganje visoke skrite 

vrednosti. S pomočjo slike 2 lahko pojasnimo, zakaj imata Facebook in Google tako visoko 
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razmerje med tržno in knjigovodsko vrednostjo, saj je njuna prisotnost na spletu vsaj 100- oz. 

25-krat večja kot pri ostalih podjetjih. Res je, da samo z eno preprosto sliko ne moremo 

zaobjeti vse kompleksnosti skrite vrednosti, je pa prikazana analiza zelo dober pokazatelj, ki 

kaže na merljivost dobrega imena podjetja, povezanega z zaposlenimi, ki s svojim znanjem 

ustvarjajo nove ideje.  

Velike razlike med knjigovodsko in tržno vrednostjo podjetij, ki so se začele pojavljati v 

začetku dvajsetih let, so sprožile vprašanje vrednosti znanja in njegove možnosti za 

ustvarjanje dodane vrednosti. Avtorji so bili mnenja, da poleg finančnega premoženja obstaja 

še nekaj drugega in so tako to razliko poimenovali kot skrito oziroma nevidno (ang. Hidden 

Value), predvsem ker ni zajeta v bilanci stanja podjetja (Roos idr. 1997, 413).  

Tomas Stewart (1997) je že davnega leta 1997 povedal, da ravno skrita vrednost podjetij 

postaja vedno pomembnejša za preživetje podjetij in da zaposleni postajajo najdragocenejše 

sredstvo podjetja in najostrejše orožje v boju s konkurenco. Izziv podjetja je, da najde, kar že 

ima, in to uporabi.  

Ena od metod merjenja razlike med knjigovodsko in tržno vrednostjo je metoda, imenovana 

Tobinov koeficient »q«. Predstavljena je v tretjem poglavju.  

2.6 Znanje kot vir konkurenčne prednosti  

Znanje vse bolj postaja ključni konkurenčni dejavnik ustvarjanja dodane vrednosti podjetja. V 

ozaveščenih poslovnih okoljih se znanju pridružujejo še pomembne lastnosti posameznikov, 

ki dodatno pripomorejo k uspešnosti podjetja. Za podjetja postaja pomembnejša dolgoročno 

ustvarjena dodana vrednost, ki temelji na znanju.  

Vedno bolj se zanašamo na informacijsko tehnologijo, pri svojem delu uporabljamo programe 

in svoje lastne sposobnosti, talente in veščine. Podjetja danes poudarjajo, da ni več osrednja 

težava pomanjkanje finančnih virov, temveč pomanjkanje ustrezno izobraženih, prilagodljivih 

in ključnih kadrov.  

Če povzamemo prej opisan razvoj poslovnih sistemov, vidimo, da ima znanje velik pomen v 

učečih se okoljih, medtem ko je za prehod v naslednje, misleče okolje pomembna 

inovativnost. Seveda sta znanje in inovativnost prepletena, saj brez znanja težko pridemo do 

inovacij. Albert Einstein je že davno povedal, da je domišljija celo pomembnejša od znanja. 

Morda bi lahko rekli, da domišljija postaja vse pomembnejši dejavnik v povezavi z znanjem, 

predvsem v današnjem konkurenčenm okolju, kjer je trg zasičen s proizvodi in storitvami. 

Konkurenčne prednosti tako ne predstavlja le nov proizvod ali dobra oglaševalska akcija, saj 

lahko vse zelo hitro posnemamo. Zato se uspešna podjetja danes zavedajo, da morajo biti 

drugačna, lahko celo rečemo malce »nora«. Nove, vse bolj nore ideje, ki se pojavljajo 

predvsem s startupi, spreminjajo trg in ustvarjajo nove potrebe kupcev.  
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Naložbe v znanje in razvoj veljajo za najdonosnejše naložbe, saj so dodane vrednosti izdelkov 

oziroma storitev lahko le rezultat znanja. Naložbe v zaposlene tako predstavljajo naložbo v 

dolgoročno poslovno uspešnost podjetja. Predvsem je to pomembno za podjetja, ki se 

znajdejo v težavah, čeprav se najpogosteje pokaže, da podjetja takrat najmanj sredstev 

namenijo za izobraževanje zaposlenih.  

Ravno dejstvo, da talentov oziroma ključnih kadrov ni veliko, je za podjetja ključnega 

pomena. Morajo jih znati prepoznati in usmeriti tako, da bodo s svojim delom dosegli izjemne 

rezultate. Podjetja morajo biti dovzetna za uvajanje novih pristopov na vseh področjih, ki so 

podlaga za razvoj talentov. Ključni kadri iščejo dobre delovne odnose, možnost osebnostnega 

in profesionalnega razvoja in izobraževanja (Academia 2015).  

Dodana vrednost na zaposlenega je v razvitih državah 2,7-krat večja kot v Sloveniji, kar 

pomeni, da za enak učinek potrebujemo 3-krat več zaposlenih. Strošek dela je velikokrat med 

najvišjimi in najobčutljivejšimi stroški v podjetju, predvsem v državah, kot je Slovenija, kjer 

je obdavčitev plač visoka. Razumljivo je, da se podjetje pri racionalizaciji stroškov tako 

loteva najprej zaposlenih. Vendar zaposleni za podjetje ne smejo biti zgolj strošek, saj so 

človeške zmožnosti eden temeljnih dejavnikov poslovne odličnosti in uspešnosti (Mojedelo 

2014).  

Poslovna uspešnost podjetja je danes odvisna od obvladovanja redkih dobrin, ki se jih ne da 

posnemati. Taka dobrina so zaposleni s svojim znanjem. Kot pravita Nordstrom in 

Ridderstrale (2001, 34), imamo v lasti temeljno sredstvo družbe – svoje ume. Pravita, da 

imamo lahko končno pravico vedeti in izbrati, kar hočemo, iti, kamor hočemo, delati, kar 

hočemo, in biti, kar hočemo. Lahko izbiramo in smo izbirčni, a je vse odvisno od nas. 

Svobodo si moramo izboriti. Danes se moč skriva v nadzorovanju vira, ki ga je najmanj na 

voljo oz. je najbolj zaželen. To je človeška inteligenca. Bolj kot bomo edinstveni, uspešnejši 

bomo. V nasprotju z materialnimi sredstvi znanje z uporabo narašča in je naša last. Ko gremo 

domov, ga odnesemo s seboj. Pravita tudi, da če bi si radi ustvarili dobro življenje in zaslužili 

denar, je pot do uspeha popolnoma jasna. Moč je v rokah vsakega posameznika in jo lahko 

uporablja in zlorablja po mili volji. Danes ne moremo služiti denarja zgolj z naravnimi 

surovinami. Nekoč je bila zemlja odločilen dejavnik v proizvodnji, kasneje pa jo je izrinil 

kapital. Danes je odločilen dejavnik človek s svojim znanjem. Poslovni uspeh se skriva v 

združevanju možganov. Pri tem pa je pomembno dejstvo, da je podjetje dobra oblika za 

združevanje možganov, če je pravilno zastavljena. 

Zaradi pomembnosti znanja podjetja namenjajo čedalje večjo pozornost zaposlenim in tako 

vedno bolj sistemsko in načrtno pristopajo k upravljanju z njimi. Za podjetja ni več 

pomemben le poslovni izid oziroma dobiček, temveč prilagodljiva in sposobna delovna sila, 

ki lahko s svojim znanjem in sposobnostmi obvladuje spremembe na trgu. Ključni zaposleni 

postajajo najbolj zaželeno premoženje in nikakor ne strošek, zato bo nagrajevanje zaposlenih 

v prihodnosti postalo naložba in ne odhodek organizacij (Černetič 2007, 369).  
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2.7 Vpliv zaposlenih na poslovno uspešnost podjetja 

Omenili smo že, da smo priča velikim spremembam v načinu poslovanja podjetij. Največja 

sprememba je prav prehod iz materialnoproizvodnih v storitvena podjetja. Tak prehod zahteva 

nove pristope in strategije za spremljanje in pospeševanje rasti podjetij. Bolj kot podjetja 

postajajo storitveno usmerjena, vse bolj se zavedajo pomena svojih zaposlenih za uspeh.  

Ljudje razpolagajo s svojim znanjem, talenti, spretnostmi, sposobnostmi, izkušnjami, 

inteligenco, razsodnostjo in modrostjo, ki se razlikujejo od posameznika do posameznika. 

Tako lahko kakovost dela posameznika izboljšamo s krepitvijo znanja, spretnosti in delovnih 

sposobnosti. Podjetja, ki bodo izstopala v prihodnjih letih, bodo tista, ki bodo sposobna 

najbolje izkoristiti svojo naložbo v zaposlene. Kar posledično pomeni skrbno razmišljanje, od 

kod njeni ljudje prihajajo, kakšno vlogo bodo igrali v podjetju, ali so lahko uspešni v tej vlogi 

in ali lahko prispevajo h krepitvi, rasti in uspehu podjetja. Prav zato se podjetja soočajo z 

velikimi izzivi ne le v iskanju talentov po vsem svetu, ampak tudi, kako take talente obdržati 

v izredno konkurenčnem okolju sodobnega poslovanja. Zato postaja za podjetja bistvenega 

pomena povečanje naložb v svoje ljudi. 

Povezava med zaposlenimi in rastjo podjetja je razmeroma preprosta in poznana. Boljše 

izobraževanje, usposabljanje in znanje vodijo do boljših sposobnosti posameznika, ki 

posledično vodijo v večjo produktivnost. To posledično vodi tudi k višjemu dobičku podjetja. 

Poleg tega prisotnost posameznikov, ki so visoko izobraženi in usposobljeni, vpliva pozitivno 

na produktivnost ostalih zaposlenih. Vzročni model z nizom presečnih podatkov, ki so ga 

razvili Selvarajan idr. (2007), kaže, da vlaganje v zaposlene in s tem v njihov razvoj vodi do 

večje inovativnosti, kar posledično vodi k večji rasti podjetja. 

Študija Seleima, Ashoura in Bontisa (2007) je analizirala odnos med zaposlenimi in uspešnost 

podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme. Taka podjetja danes na trgu dosegajo 

velike razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo. Avtorji so v svoji študiji ugotovili, da so 

zaposleni imeli pozitivno povezavo z delovanjem in uspešnostjo podjetja. Usposabljanje 

zaposlenih in skupinsko delo sta vodila v izjemno produktivnost, ki je vplivala na boljše 

poslovanje podjetja. To je potrdil tudi Dooley (2000), ki je pokazal na pomembno pozitivno 

povezavo med kakovostjo razvijalcev in obsegom tržnega deleža podjetja. 

Nekateri avtorji v svojem delu omenjajo tudi konceptualni model (slika 3), ki prikazuje 

povezavo med vlaganji v zaposlene, njihovo učinkovitostjo in uspešnostjo podjetja. Model 

govori o tem, kar smo že omenjali, in sicer da vlaganje v izobraževanje, usposabljanje, znanje 

in spretnosti zaposlenih pripomore k njihovi učinkovitosti, kar pa vodi v rast podjetja, 

njegovo delovanje in uspešnost. Uspešnost podjetja so v tem modelu razdelili na finančno in 

nefinančno. Finančna uspešnost podjetja je povezana s produktivnostjo, tržnim deležem in 

dobičkonosnostjo, medtem ko nefinančna uspešnost vključuje zadovoljstvo kupcev, inovacije, 

izboljšanje delovnih procesov in razvoj spretnosti zaposlenih.  
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Slika 3: Konceptualni model – povezava med vlaganji v zaposlene, učinkovitostjo 

zaposlenih in poslovno uspešnostjo podjetja 

Vir: Marimuthu, Arokiasamy in Ismail 2009. 

Sodobna podjetja agresivno iščejo nove načine za spodbujanje razvoja, zato je pomembno, da 

se ne osredotočajo samo na poslovne strategije, temveč tudi na strategije, povezane z 

zaposlenimi. V današnjem poslovnem okolju morata rast in poslovna uspešnost podjetja 

hoditi z roko v roki z razvojem zaposlenih. Nekatera podjetja še naprej nadaljujejo iskanje 

čudežne tabletke za razvoj in se ne zavedajo, da je veliko tega, kar v resnici potrebujejo za 

uspeh, že mogoče najti v lastnem podjetju. Če je poslovna uspešnost podjetja resnično 

odvisna od njegovih zaposlenih, potem je čas, da podjetja poiščejo neizkoriščen potencial 

znotraj lastne organizacije, ga razvijajo in negujejo, dokler zaposleni ne začnejo delovati s 

svojimi največjimi potenciali.  

Zaposleni imajo pomembno vlogo pri strateškem načrtovanju konkurenčnih prednosti, ki so 

tako zelo pomembne v sodobnem poslovnem prostoru. Collis in Montgomery (1995) 

poudarjata, da je pomen zaposlenih za podjetje odvisen od tega, koliko lahko prispevajo k 

ustvarjanju konkurenčnih prednosti. Z ekonomskega vidika podjetje pridobi konkurenčno 

prednost, ko njegovi tekmeci ne morejo posnemati njegovih izdelkov ali storitev. Bolj kot se 

povečuje edinstvenost človeškega premoženja, bolj je podjetje pripravljeno vlagati v njihov 

razvoj.  

Premoženje v ljudeh se pozitivno poveča glede na izobrazbeno raven zaposlenih in njihovo 

splošno zadovoljstvo v podjetju. Motivirani zaposleni so pripravljeni v delo vložiti več časa, 

napora in energije in so odzivnejši, inovativnejši in prilagodljivejši. S tem je povezan tudi 

občutek lojalnosti in pripadnosti podjetju. Pahor (2011, 3) v članku Udeležba zaposlenih pri 

dobičku kot plačilo za vloženi kapital meni, da bi tradicionalno lastniško teorijo podjetja 

morala nadomestiti deležniška teorija, ki pravi, da je podjetje odgovorno vsem, ki so 

udeleženi v njem. Ta koncept je tesno povezan z zaposlenimi. Pri ustvarjanju dodane 

vrednosti sodelujejo vsi in zato je tudi edino pravilno, da so tudi vsi udeleženi pri dodani 

vrednosti (udeležba zaposlenih pri dobičku) in do določene mere tudi v odločevalskih 

procesih. Nekatera podjetja se še ne zavedajo, da bo vodenje podjetja v starem slogu v 

prihodnosti vodilo v propad. Voditelji novega kova moč vidijo v tem, da zaposlenim ponudijo 
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sanje. Danes se vse vrti okoli tokov znanja in velik del ključnega znanja imajo še vedno 

posamezniki. Voditelji nove dobe morajo znati pritegniti in obdržati pomembne ljudi, 

nenehno ustvarjati magnetno polje privlačnosti in pozornosti (Nordstrom in Ridderstrale 2001 

234–235). Podjetja, ki se danes nahajajo na svetovni lestvici najboljših delodajalcev, že 

delujejo v ozaveščenem okolju. Zavedajo se, da so zaposleni danes drugačni, in pri izbiri 

delodajalca postavljajo zelo veliko vrednost neotipljivim sredstvom, kot so možnosti za 

učenje in napredovanje, ravnovesje med delom in osebnim življenjem ter priznanja. Predvsem 

pa želijo spoštovanje.  

Zadnjih nekaj let se na vrhu lestvice najboljših delodajalcev nahaja podjetje Google. Njegova 

tržna vrednost je 31. 3. 2015 znašala 377,5 milijarde USD, vrednost njegovih nevidnih 

sredstev pa 246,4 milijarde USD. Ob pogledu na te številke si danes skoraj težko 

predstavljamo, da se vse lahko začne v študentski sobi. Značilnost podjetja Google je, da so 

vsi zaposleni njegovi solastniki, kar pomeni odlično motivacijo za podjetniški in osebni 

uspeh. Vlagajo v visokotalentiran kader in v ospredje postavljajo sodelovanje zaposlenih in s 

tem dosegajo boljšo ustvarjalnost. Verjamejo v timsko delo in zmanjšujejo hierarhijo, saj je s 

tem komunikacija znotraj podjetja bolj sproščena in vključuje angažiranje vseh v podjetju. 

Zanimiv motivacijski dejavnik, ki ga podjetje uporablja, je, da če Google zaposli človeka po 

priporočilu zaposlenega, je ta upravičen do 2.000 USD denarne nagrade. Tako podjetje 

spodbuja širjenje informacij tudi zunaj podjetja in v svoje kroge privablja talente. Podjetje 

prejme dnevno tudi do 1000 prošenj za zaposlitev. Zaposleni v Googlu čutijo močno 

pripadnost podjetju. Zaposleni se počutijo kot doma, saj v podjetju ni stalnega delovnika, zato 

se zdi, kot da ga sploh nimajo. Pripadnost podjetju je velika, saj zaposleni nosijo majice, kape, 

uporabljajo svinčnike z oznako podjetja. Zavzetost zaposlenih se kaže predvsem v tem, da 

pozitivno govorijo o podjetju, so pripravljeni sprejemati nove izzive v korist podjetja, so 

pripravljeni narediti več, kot se od njih zahteva, in ne razmišljajo, da bi podjetje zapustili. 

Tako podjetje pridobiva ne samo na učinkovitosti in kakovosti, temveč tudi na ugledu. 

Podjetje ustvarja sproščeno delovno okolje lepih, sproščenih barv. Zaposleni imajo na voljo 

sobe za počitek in globinsko sprostitev, lahko delajo in se gibljejo po celotnem kompleksu, 

kjer imajo praktično vse pri roki. Podjetje se zaveda, da sproščeno delovno okolje vpliva na 

ustvarjalnost, učinkovitost, spodbuja voljo do dela in ustvarja dobro razpoloženje (Grkinič 

2008, 40).  

Podjetje Google pri svojem vodenju uporablja pravilo 70/20/10, kar pomeni, da naj bi vsak 

zaposleni porabil 70 % svojega delovnega časa za osnovno dejavnost, 20 % svojega 

delovnega časa za ugotavljanje načinov, kako povečati in razširiti osnovno dejavnost, in 10 % 

delovnega časa za razmišljanje popolnoma izven okvirov (ang. Outside the box). Izmerili so, 

da so bili zaposleni najproduktivnejši v okviru 20 % delovnega časa, kjer so ustvarili veliko 

novih produktov, kot so Gmail, Google News, Orbit in AdServe. Pravzaprav so skoraj 

polovico Googlovih novih produktov ustvarili prav znotraj teh 20 % proste ustvarjalnosti 

zaposlenih (Sherman 2012, 47). 
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3 RAČUNOVODSTVO ČLOVEŠKIH ZMOŽNOSTI 

Zavedanje pomena ljudi oziroma človeških zmožnosti je že zelo staro. Če pogledamo 

svetovno zgodovino, najdemo veliko imen ljudi, ki so pustili svoj pečat in pripomogli k 

uspešnosti svoje države, pa njihova vrednost ni bila nikoli upoštevana v bilancah teh držav. 

Morda bo ta pogled pretiran, pa vendar pokaže na pomembnost človeških zmožnosti na vseh 

področjih življenja.  

Veliko se piše in govori o tem, da je uspeh podjetij v današnjem konkurenčnem poslovnem 

svetu v veliki meri odvisen od ključnih zaposlenih. Vedno znova se poudarja, da so zaposleni 

najpomembnejše sredstvo vsakega podjetja. Naložbe, usmerjene v dvig znanja, sposobnosti in 

zmožnosti delovne sile podjetja, so pravzaprav naložbe v zaposlene, ki v podjetju 

predstavljajo tudi največji donos. Vendar pa vrednost zaposlenih danes ni znana. Ravno v to 

je usmerjeno računovodstvo človeških zmožnosti, ki si prizadeva za neposredno vključevanje 

vrednosti človeških zmožnosti v računovodske izkaze. Računovodstvo človeških zmožnosti 

zajema ugotavljanje, spremljanje, vrednotenje in analiziranje podatkov o zaposlenih in 

njihovih potencialov ter oblikovanje poročil, ki bi se uporabljala za notranje in zunanje 

poročanje. Gre za pristop, ki se bistveno razlikuje od klasičnega računovodskega pristopa, saj 

obravnava zaposlene kot premoženje podjetja in ne le kot strošek.  

O pomembnosti zaposlenih in računovodstvu človeških zmožnosti je bilo v zadnjem 

desetletju objavljeno veliko literature. Prvi zametki računovodstva človeških zmožnosti 

segajo že v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko se je v ameriški literaturi prvič pojavila 

razprava o konceptu računovodstva človeških zmožnosti,15 poznanega tudi pod imenom 

»Human Asset Accounting«, kar bi lahko prevedli kot računovodstvo človeških virov oziroma 

zaposlenih. Milost (2007, 71) računovodstvo človeških zmožnosti opredeljuje »kot sistem 

priskrbe informacij o vrednosti zaposlenih za podjetje in z njimi povezanimi stroški«. Z 

vidika poslovodstva ima vlogo pri ravnanju z zaposlenimi in priskrbi informacij o zaposlenih, 

kar omogoča učinkovito in uspešno ravnanje z njimi. Na podlagi poznavanja vrednosti in 

stroškov zaposlenega pa lahko podjetje lažje sprejema poslovne odločitve v povezavi z 

zaposlenimi, ovrednoti koristnost zaposlenih za podjetje in lažje nadzira nižje odločitvene 

ravni. 

3.1 Razvoj računovodstva človeških zmožnosti 

Prvi je leta 1662 v svoji Razpravi o davkih in prispevkih16 opredelil ljudi kot premoženje in 

bogastvo angleški ekonomist William Petty (1662), ki je preučeval ekonomsko moč Anglije 

in Nizozemske. Menil je, da je delo »oče bogastva«17 in ga je treba vključiti v vsa ocenjevanja 
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 The Treatise of Taxes and Contributions 
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 The father of wealth 
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nacionalnega bogastva. Vrednost je videl v delu ljudi, ki so živeli v teh državah.  

O pomenu človeških zmožnosti so razmišljali tudi klasični ekonomisti Adam Smith (1776), 

Jean Baptiste Say (1821) in Nassau W. Senior (1928). Adam Smith se je zavedal pomena 

zaposlenih, saj jih je obravnaval kot sestavino premoženja, vendar jih ni poskušal ovrednotiti. 

Smithov koncept dela kot proizvodnega faktorja in sestavin premoženja je preučeval Jean 

Baptiste Say, ki je koncept razširil na porabo dela v neproduktivne namene (znanost, 

umetnost). Prišel je do zaključka, da je izobraževanje najpomembnejši dejavnik vrednosti 

zaposlenega. Senior je zelo poudarjal pomen delovnih sposobnosti zaposlenih. Menil je, da je 

delovna usposobljenost zaposlenih najpomembnejši dejavnik uspešnega delovanja proizvodne 

funkcije in vpliva na višino njihovih mezd. Njegovo mnenje je bilo, da se človeške zmožnosti 

prenašajo le posredno kot proizvedeni izdelki oziroma opravljene storitve, saj znanje in 

sposobnosti niso povsem prenosljivi in jih zato ne označujemo kot kapital (Milost 2007, 62). 

Sledili so neoklasični kapitalisti v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja, ki so pri 

raziskovanju človeških zmožnosti iskali argumente za ali proti njihovemu obravnavanju kot 

sestavine sredstev podjetja. Najbolj poznana med njimi sta Alfred Marshal in Irving Fisher. 

Marshal je menil, da človeške zmožnosti niso sestavina premoženja podjetja, saj človek, za 

razliko od ostalih proizvodnih faktorjev, ni naprodaj. Prav tako zaposleni lahko prekine svojo 

prisotnost v poslovnem procesu. Potrdil je tezo, da je od delovnih zmožnosti zaposlenega 

odvisna višina njegove mezde. Vendar pa je bil mnenja, da so, če podjetje vlaga v 

izobraževanje zaposlenega, pridobljene večje delovne zmožnosti zaposlenega tovarnarjeva 

last, tako kot tudi večina koristi, ki so posledica pridobljenih delovnih sposobnosti. Ugotavljal 

je, da so naložbe v izobraževanje zaposlenih dobičkonosnejše od naložb v opremo, in zaznal 

preusmerjanje naložb lastnikov premoženja od materialnega premoženja k naložbam v 

človeka. Kljub vsemu pa Marshal človeških zmožnosti ni upošteval v svojem konceptu 

bogastva, saj je menil, da bi bil tak koncept v praksi nepregleden in težje preverljiv. Tako je 

vse napore v zvezi z njihovim vrednotenjem obravnaval kot nestvarne in menil, da človeške 

zmožnosti nimajo pravega mesta v makroekonomskih modelih, še manj v računovodskih 

izkazih (Marshall 1890, 560, po Milost 2007, 63). Irving Fisher je podpiral že širši koncept 

definicije premoženja, ki je vseboval tudi človeške zmožnosti, pa vendar se je zavedal 

problemov v zvezi z njihovim vrednotenjem (Fisher 1927, po Milost 2007). 

Žal so tako stališče prevzeli tudi drugi ekonomisti, tako da vse do začetka šestdesetih let ni 

bilo odmevnih poskusov vrednotenja človeških zmožnosti oziroma njihovega izkazovanja v 

računovodskih izkazih. Prvi pravi premiki na področju računovodstva človeških zmožnosti so 

se začeli po letu 1960. V tem obdobju so k zamisli računovodskih zmožnosti največ prispevali 

avtorji Rensis Likert, Theodore W. Schultz, Gary S. Becker in Lester C. Thurow. 

Likert je leta 1967 sodeloval v raziskavi na michiganski univerzi, kjer so izdali niz projektov, 

namenjenih razvoju konceptov in metod računovodstva človeških zmožnosti (Flamholtz, 

Bullen in Hua 2002, 949). Članek, ki ga je napisal kasneje Brummet skupaj z ostalimi avtorji 
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in je posledica omenjene raziskave, je predstavljal eno izmed prvih del na področju 

računovodstva človeških zmožnosti, kjer naj bi bil ta izraz tudi prvič uporabljen (Johanson 

1998, 15).  

Schultz se je ukvarjal z vprašanjem produktivnosti. Menil je, da je vloga ljudi podcenjena, in 

zavračal izgovore stroke glede težav pri vrednotenju človeških zmožnosti. Predlagal je 

uporabo diskontiranja dodatnih prihodnjih donosov,18 ki se sicer uporablja pri vrednotenju 

naložb v stvarno premoženje, zato je v teoriji poznana tudi kot naložbena metoda,19 vendar jo 

je kasneje zavrnil. Metoda temelji na ugotavljanju potrebnih vlaganj v človekovo 

usposabljanje, kar ustvarja stroške, namesto da bi obravnavala pričakovane koristi teh virov 

(Schultz 1971, po Milost 2007, 65).  

Beckerjevo delo je pretežno makroekonomske narave, čeprav lahko njegov pristop uporabimo 

tudi na ravni podjetja. Preučeval je usposabljanje zaposlenih in z njim povezane stroške. 

Mnenja je bil, da trg sam določi ceno proizvoda in višino (strošek) mezde, ko zaposlenega ni 

treba usposabljati za delo. Mezda zaposlenega je tako enaka vrednosti mejnega proizvoda 

(dohodka) podjetja. Višina mezde je po njegovem mnenju odvisna tudi od narave 

usposabljanja, zato je uspodabljanje razdelil na splošno in posebno. S svojim delom je Becker 

naznanil, da stroški usposabljanja zaposlenih niso vedno naložba podjetja vanje (Paperman 

1981, 36, po Milost 2007, 66).  

Da je mogoče vrednost človeških zmožnosti opredeliti le na podlagi koristi, ki jih prinašajo, 

pa je menil Thurow (1970). Preučeval je, ali so zaslužki zaposlenih resnično merilo njihovih 

proizvodnih sposobnosti, in ugotovil, da to velja le, če so stroški mezd enaki višini mejnega 

proizvoda podjetja. Beckerjev koncept delitev usposabljanja sprejema, vendar meni, da je 

splošno in posebno usposabljanje zaposlenih pogosto težko ločiti, saj se dopolnjujeta. Podjetja 

so velikokrat pripravljena nositi tudi stroške splošnega usposabljanja, saj to povečuje učinke 

posebnega usposabljanja in tako prinaša posredne koristi. Glede uporabe računovodstva 

človeških zmožnosti na mikroravni priporoča veliko previdnost, saj meni, da je uporaben 

predvsem na makroravni (Milost 2007, 67).  

Vrhunec raziskav in razmišljanja o računovodstvu človeških zmožnosti je bil v šestdesetih in 

začetku sedemdesetih let, ko so se ekonomisti ukvarjali predvsem z vprašanjem uporabnosti 

teh informacij za notranje in zunanje poročanje. Zgodovinsko gledano, je bil prvi korak v 

smeri poskusa praktične uporabe računovodstva človeških zmožnosti narejen v podjetju R. G. 

Barry Corporation. V podjetju so se že takrat zavedali, da jim klasičen računovodski sistem ne 

nudi potrebnih informacij za učinkovito ravnanje z zaposlenimi. Zato so se odločili razviti tak 

računovodski informacijski sistem, s pomočjo katerega bi lahko merili stroške, povezane z 

zaposlenimi, in vrednost zaposlenih.  
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 Discounting the additive future earnings method  
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 Cost Method 
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Ob koncu sedemdesetih let je zanimanje za računovodstvo človeških zmožnosti skoraj 

zamrlo, saj je bila do takrat večina preprostih raziskav že narejena, za kompleksnejše pa ni 

bilo prevelikega zanimanja, saj ni bilo veliko usposobljenih poznavalcev, ki bi lahko vodili 

take raziskave v sodelovanju s podjetji. Ponovno zanimanje za zamisel računovodstva 

človeških zmožnosti in njegovo uporabo v računovodskih izkazih podjetij se je pokazalo šele 

po letu 1980, v zadnjih letih pa postaja vse aktualnejše. Ob prehodu iz industrijske družbe v 

družbo znanja, informacij in tehnologije so se podjetja začela zavedati pomena zaposlenih za 

svoj uspeh in ohranjanje konkurenčne prednosti. Zavedajo se, da računovodski izkazi ne 

nudijo potrebnih informacij za odločanje in ravnanje z zaposlenimi, saj tradicionalno 

računovodstvo še vedno temelji na vzorcu, kjer so sredstva lahko samo fizična in 

oprijemljiva. Danes pa podjetja potrebujejo predvsem dragocene informacije o ljudeh in 

njihovih povezavah, ki so tudi največje bogastvo podjetja.     

3.2 Zaposleni v računovodstvu človeških zmožnosti 

Zaposleni so najpomembnejši dejavnik rasti vrednosti podjetja, ki poganja vse ostale. Od vseh 

poslovnih vzvodov ustvarjanja vrednosti, ki so na voljo poslovodstvu in lastnikom podjetij, 

največji potencial za ustvarjanje vrednosti ponujajo ljudje. Računovodstvo človeških 

zmožnosti obravnava zaposlene kot premoženje podjetja. Glede obravnavanja zaposlenih med 

sredstvi podjetja pa obstajajo različna mnenja. To je tudi največja dilema različnih avtorjev in 

eden od glavnih razlogov proti vključevanju vrednosti zaposlenih (in naložb vanje) v 

računovodske izkaze. Drugi razlog je povezan z vprašanjem, koliko so zaposleni sploh vredni.  

Za svoje delovanje podjetje potrebuje štiri prvine. To so: 

1. delovna sredstva (zemljišča, zgradbe, oprema, večletni nasadi, osnovna čreda, drobni 

inventar), 

2. predmeti dela (surovine, materiali, polproizvodi, embalaža, pisarniški material, energija),  

3. storitve (sprotne, npr. prevozne, poštne, bančne, in dolgoročne, npr. patenti in licence) in  

4. zaposleni s svojo delovno silo (fizično delo in umsko delo).  

Prvine poslovnega procesa omogočajo poslovni proces. Izostanek ene od prvin v poslovnem 

procesu lahko povzroči prekinitev procesa. Pomembno je, da zagotovimo medsebojno 

usklajenost prvin poslovnega procesa in z njimi načrtno gospodarimo, kar pripelje do 

uspešnega poslovnega izida.  

Delo je proces, v katerem delavec s svojo delovno silo in s pomočjo delovnih sredstev in 

predmetov dela ustvarja uporabno vrednost za svoje potrebe oziroma za trg. Zaposleni so 

bistven sestavni del podjetja, saj v delovnem procesu izrabljajo svojo delovno silo in s tem 

pripomorejo k doseganju ciljev podjetja. Brez zaposlenih si ni mogoče zamisliti poslovnega 

procesa. Od ostalih prvin poslovnega procesa se razlikujejo po načinu svojega delovanja in so 

veliko kompleksnejši od ostalih prvin.  
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Za razliko od ostalih prvin poslovnega procesa vrednost zaposlenih ni izkazana med sredstvi 

klasične bilance stanja, saj jih klasično računovodstvo obravnava kot strošek. Podobno velja 

tudi za naložbe v zaposlene in imajo že ob nastanku značaj stroškov. Med stroške dela po 

Slovenskem računovodskem standardu 13 (Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev 

Slovenije 2016) štejemo plače (v bruto znesku), nadomestila plač zaposlenim, darila in 

nagrade zaposlenim, odpravnine in dajatve (bremenijo izplačevalca). Vendar stroški podjetja 

niso povezani samo s plačami zaposlenih, temveč se v podjetju pojavijo tudi določeni stroški, 

ki nastanejo zaradi zaposlovanja in usposabljanja novozaposlenih.  

Obravnavanje zaposlenih med sredstvi podjetja bi lahko privedlo do učinkovitejšega ravnanja 

z njimi. Vendar glede obravnavanja zaposlenih med sredstvi obstajajo različna mnenja, ki so 

odvisna od pojmovanja sredstev in razumevanja merila lastništva. Lev in Schwartz (1971, 

109) pravita, da lastništvo ne more biti merilo za opredelitev sredstev, saj so zaposleni kot 

celota trajno povezani s podjetjem. Ravno tako so nekateri zaposleni kot posamezniki na 

podjetje vezani s pogodbo. Zmožnosti vrhunsko usposobljenih zaposlenih so zelo redka 

dobrina, zato njihove pogodbe velikokrat vsebujejo konkurenčne klavzule, kar jim 

onemogoča prehod h konkurenci. To nam pove, da je mobilnost zaposlenih v praksi 

pravzaprav zelo omejena.  

Zaposleni v osnovi ostajajo najpomembnejša prvina poslovnega procesa. Njihova prisotnost 

je povezana z doseganjem gospodarske koristi in so edina prvina, ki ustvarja novo dodano 

vrednost. Nabavna vrednost sredstva je vrednost naložbe, ki je povezana z njegovo 

pridobitvijo, tako lahko rečemo, da je tudi nabavna vrednost zaposlenega enaka vrednosti 

naložbe v njegovo pridobitev in kaže na to, da bi jo lahko zanesljivo izmerili. Ta vključuje 

seštevek vrednosti naložb v usposabljanje (naložbe, povezane s pridobitvijo njegovih 

delovnih zmožnosti), pridobitev (naložbe v razpis) in oportunitetnih stroškov zaposlenega 

(naložbe v znanje in razvoj). Obravnavanje zaposlenih kot najpomembnejšega sredstva v 

podjetju je ključnega pomena za uspeh in razvoj podjetja.   

3.3 Vključevanje vrednosti zaposlenih v računovodske izkaze 

Računovodska stroka je mnenja, da zaposleni niso sredstva podjetja, zato jih ne moremo 

obravnavati med sredstvi. V literaturi se pojavljajo številni razlogi za in proti vključevanju 

zaposlenih v računovodske izkaze.  

Avtorji Powell, Sciullo in Mattson (1977) so uveljavitev računovodstva človeških zmožnosti 

podprli z naslednjimi razlogi: 

− o zaposlenih se govori kot o najdragocenejšem in najpomembnejšem sredstvu podjetja, 

kljub vsemu pa ta sredstva niso ovrednotena in se o njih ne poroča; 

− če zaposleni res spadajo med sredstva, ki bodo prinašala vrednost podjetju, nepoznavanje 

njihove vrednosti vodi do napačnih poslovnih odločitev; 
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− zunanji uporabniki računovodskih informacij (potencialni vlagatelji) bi lahko imeli boljši 

vpogled v fluktuacijo zaposlenih v podjetju; 

− menedžment podjetij bi s pomočjo informacij o zaposlenih odgovorneje in resneje 

razmišljal o pomenu zaposlenih za podjetje; 

− boljše upravljanje z zaposlenimi pripelje do večje motivacije zaposlenih in posledično 

večje pripadnosti podjetju in ciljem podjetja. 

 

Paperman (1981, 41) in v prevodu Milost (2007, 36) navajata naslednje razloge proti 

vključevanju vrednosti človeških zmožnosti v računovodske izkaze:  

− pomembna značilnost sredstev je, da so last nekoga. Zaposleni ne izpolnjujejo merila 

lastništva;  

− značilnost sredstev je, da so prenosljiva oz. mobilna. Zaposleni niso tako prosto 

prenosljivi,kot druga sredstva; 

− vključevanje vrednosti zaposlenih v računovodske izkaze bi negativno vplivalo na 

njihovo moralo; 

− ocenjevanje vrednosti zaposlenih je povsem subjektivno. Ocenjeno vrednost je praktično 

nemogoče preveriti, saj je težko oceniti prihodnje koristi v povezavi z njimi; 

− priporočene metode za vrednotenje zaposlenih so nesprejemljive tako za zasnovo 

računovodstva človeških zmožnosti kot tudi za splošno sprejeta računovodska načela; 

− informacije o zaposlenih v računovodskih izkazih bi uporabnike teh izkazov zmedle, ker 

uporabniki ne poznajo standardov vrednotenja zaposlenih in s tem nimajo izkušenj; 

− ne obstaja dovolj razdelan model za praktično uporabo tega koncepta; 

− računovodstvo mora najprej poiskati odgovore na druge, težavnejše in aktualnejše 

probleme.  

Največja slabost klasičnega računovodskega pristopa je nerealno izkazovanje podatkov o 

premoženju podjetja. To je zato, ker bilanca stanja ne vsebuje podatkov o vrednosti 

zaposlenih. Poleg tega imajo vse naložbe v zaposlene značaj stroška. Čeprav obstaja veliko 

razlogov za in veliko razlogov proti temu, da se zaposlene vključi v bilanco podjetja, menimo, 

da je beleženje vrednosti zaposlenih dandanes nujno. Predvsem se pojavi vprašanje, koliko 

posamezen zaposleni prispeva podjetju. Plače zaposlenih in stroški njihovega delovnega 

mesta so dandanes običajno visoki, zato je smiselno voditi evidenco o tem, koliko je 

posamezen zaposleni doprinesel v preteklosti, koliko doprinaša zdaj in kakšno je pričakovanje 

v prihodnosti. Menimo, da so vsi ti doprinosi zelo pomembni za ustrezno upravljanje z 

zaposlenimi in podjetjem na splošno.  

Če povzamemo po Milostu (2007, 201), bi zaposlene lahko izkazovali v bilanci stanja 

podjetja med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi. V takem primeru se tako pojavi 

potreba po uvedbi pojma nabavne vrednosti zaposlenih, ki je ocenjena z uporabo katere od 

metod vrednotenja. V primeru pridobitve novih zaposlenih je njihova nabavna vrednost enaka 
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višini izdatkov, ki so povezani s to pridobitvijo. Z vključitvijo zaposlenih med sredstva 

podjetja bi se vrednost sredstev povečala, s tem pa bi bilo treba ustrezno povečati tudi 

vrednost kapitala v isti višini. V ta namen bi bilo treba oblikovati tudi posebno sestavino 

kapitala v bilanci, saj trenutne postavke v ta namen v bilanci niso najprimernejše. Vrednost 

zaposlenih bi bilo mogoče izkazovati tudi v zunajbilančni evidenci oz. podobno, kot se 

izkazuje število zaposlenih v podjetju na zadnji dan v letu in na ravni letnega povprečja.  

Povsem drugače pa je, ko govorimo o izkazovanju naložb v zaposlene med sredstvi, saj ne 

potrebujemo oblikovanja nove postavke na strani obveznosti do virov sredstev. Tukaj bi 

prišlo samo do preoblikovanja sredstev, ki nima vpliva na vrednost obveznosti do virov 

sredstev. Lahko rečemo, da vrednost zaposlenih in vrednost naložb v zaposlene spadata med 

osnovna sredstva v obliki pravic. Vrednost zaposlenih je tako treba amortizirati, saj tako 

zaposleni kot njihovo znanje z leti zastarajo. V ta namen se uporabijo amortizacijske stopnje 

glede na dobo koristnosti oziroma življenjski cikel. Tukaj se srečamo tudi s potrebo po uvedbi 

pojmov popravka vrednosti zaposlenih20 in neodpisane vrednosti zaposlenih.21 Pri 

obračunavanju amortizacije zaposlenih se njihova vrednost zmanjšuje, čeprav lahko 

pričakujemo, da bo njihova vrednost naraščala, če bo podjetje vlagalo v njihovo znanje in 

delovne sposobnosti.  

Vključevanje vrednosti zaposlenih in naložb v zaposlene v računovodske izkaze bi imelo 

vpliv tako na bilanco stanja kot na izkaz poslovnega izida, saj sta medsebojno povezani. 

Seveda se v primeru vključevanja zaposlenih v računovodske izkaze in naložb vanje pojavi 

tudi vprašanje, ali lahko pride do razlik v višini poslovnega izida, kar posledično vpliva tudi 

na davčno obremenitev podjetja. Tega se tudi bojijo poslovodstva podjetij, saj predvidevajo, 

da bi z uvedbo zaposlenih v bilancah podjetja dosegali boljše poslovne rezultate in to bi 

posledično vplivalo na višino davka iz dobička. Ravno tako se poslovodstva bojijo dodatnih 

stroškov, ki bi lahko nastala z uvedbo takega računovodstva. Ne nazadnje ne gre zanemariti 

tudi togosti računovodske stroke, ki kljub zavedanju pomena zaposlenih in njihovega znanja 

za podjetje ni pripravljena na korenite spremembe na tem področju.  

3.4 Naložbe v zaposlene 

Naložbe v zaposlene se razlikujejo od naložb v ostale prvine poslovnega procesa. Čeprav se 

podjetja vedno bolj zavedajo pomena zaposlenih in potrebnih naložb vanje, je to v praksi še 

vedno manj izvedljivo. Delež naložb v zaposlene je sicer povezan z dobičkom, ugledom in 

uspehom podjetja. Omenili smo že primer podjetja Google, za katerega je znano, da veliko 

vlaga v svoje zaposlene. Tako lahko trdimo, da uspešnejša podjetja bolje upravljajo z 

                                                
20

 Popravek vrednosti zaposlenih je vrednost, ki so jo zaposleni v obračunskem obdobju prenesli na 

poslovne učinke, to je zmanjšanje njihove vrednosti z obračunano amortizacijo (Milost 2007, 202). 
21

 Neodpisana vrednost zaposlenih je pozitivna razlika med njihovo nabavno vrednostjo in popravkom 

vrednosti (Milost 2007, 202). 
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zaposlenimi kot manj uspešna. Čeprav bi se manj uspešna podjetja morala zavedati, da je 

obstoj podjetja mogoč le ob trajnih naložbah v znanje in sposobnosti zaposlenih.  

Naložbe v zaposlene predstavljajo vse dejavnosti podjetja, povezane z iskanjem novih 

zaposlenih (razpis, razgovori, izbira kandidatov), s pridobitvijo in namestitvijo 

novozaposlenih na delovno mesto, z uvajanjem ter formalnim in neformalnim 

usposabljanjem. Naložbe podjetja pa predstavljajo tudi naložbe v razvoj in pridobivanje 

izkušenj ostalih zaposlenih, kjer podjetje vlaga v dodatna izobraževanja, seminarje in druge 

programe usposabljanja. V dinamičnem modelu vrednotenja zaposlenih, ki ga predstavljamo 

podrobneje v nadaljevanju naloge, so naložbe v zaposlene opredeljene kot: 

− naložbe v neposredno zagotavljanje delovnih zmožnosti, 

− naložbe v zdravje in dobro počutje ter 

− naložbe v pripadnost podjetju.  

Naložbi v razpis in pridobitev sta v dinamičnem modelu vrednotenja opredeljeni kot sestavini 

nabavne vrednosti zaposlenega. Ne glede na opredelitev in definicijo naložb v zaposlene 

govorimo o izdatkih, povezanih s pridobitvijo zaposlenega, in vsem, kar je potrebno, da 

zaposleni opravlja svoje delo. Kot smo že prej omenili, podjetje ne izkazuje naložb v 

zaposlene kot povečanje vrednosti zaposlenih, temveč kot strošek, in to utemeljuje predvsem 

z načelom previdnosti pri bilanciranju. Računovodska stroka naložbe v zaposlene namreč 

obravnava kot tvegane. Vendar lahko rečemo, da je ta predpostavka neutemeljena in sporna, 

saj gre za naložbe z najvišjim dolgoročnim donosom. Povpraševanje po znanju bo vedno zelo 

veliko in podjetja, ki bodo premalo vlagala v svoje zaposlene, tvegajo, da bodo razmeroma 

hitro propadla (Milost 2001, 167).  

Ravno tako je koncept vrednotenja naložb v zaposlene v klasičnem računovodstvu v nasprotju 

z ekonomskim konceptom vrednosti, saj klasično računovodstvo vrednost naložb v zaposlene 

odpiše že, ko do njih pride. To pomeni, da je vrednost pričakovanih prihodnih storitev, 

povezanih s temi naložbami, enaka nič. To je v nasprotju z računovodskim načelom 

vzročnosti odhodkov. Ravno zaradi neupoštevanja računovodskih načel se postavi pod 

vprašaj realnost klasičnih računovodskih izkazov.  

3.5 Pomen vrednotenja zaposlenih 

Nesporno je dejstvo, da se vrednost zaposlenih povečuje. Podjetja vlagajo vse več sredstev v 

izobraževanje zaposlenih, ohranjanje znanj in njihovih delovnih sposobnosti. Zaposleni 

postajajo najpomembnejše premoženje podjetja in vplivajo na njegov uspeh.  

Odbor ameriškega združenja računovodij je leta 1973 opredelil računovodstvo človeških 

zmožnosti kot »proces odločanja in merjenja podatkov o človeških dejavnikih in sporočanje 

teh informacij zainteresiranim skupinam«. Vsebuje merjenje stroškov zaposlovanja in 
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usposabljanja zaposlenih, merjenje ekonomske vrednosti zaposlenih za podjetja in 

obračunavanje ljudi kot sredstev podjetja za potrebe notranjih in zunanjih informacij (Vezjak 

1998, 159).  

Vprašamo se lahko, ali sporočanje informacij o zaposlenih vpliva na uporabnike 

računovodskih informacij in kakšen je njihov vpliv. To vprašanje je povezano tudi z 

raziskovalnim vprašanjem, saj nas je na praktičnem primeru zanimalo, kako potencialni 

uporabniki podatkov, pridobljenih z uporabo računovodstva človeških zmožnosti, preberejo 

taka poročila oziroma katere informacije o zaposlenih z njimi pridobijo in ali bi te informacije 

vplivale na njihovo poslovno odločitev.  

Študije kažejo različne ugotovitve glede vpliva informacij, pridobljenih z računovodstvom 

človeških zmožnosti, na odločitve poslovodstva. Študija, ki jo je leta 1974 opravil 

Zaunbrecher (1974), govori v prid vplivu teh informacij na odločitve o zaposlovanju. 

Tomassini (1977) je preučeval razlike pri zaposlovanju in odpuščanju zaposlenih in ravno 

tako ugotovil pozitivno povezavo med informacijami, pridobljenimi s pomočjo računovodstva 

človeških zmožnosti, in odločitvami menedžmenta. Do pozitivnega vpliva teh informacij na 

odločanje so prišli tudi drugi avtorji, kot so Schwan (1976), Acland (1976), Hendrics (1976), 

Ogan (1976) in drugi. Med novejšimi raziskavami je najbolj poznana študija zavarovalniške 

skupine Skandia, ki jo je opravila z namenom izboljšanja poslovnih rezultatov v podjetju. 

Flamholtz, Bullen in Hua (2002, 947) so mnenja, da bi informacije o zaposlenih večina 

poslovodstev prevzela in uporabila brez velikega upiranja, če bi računovodstvo človeških 

zmožnosti pokazalo, da kakovostno upravljanje z zaposlenimi izboljšuje poslovne rezultate.  

Vendar z vrednotenjem zaposlenih ne pridobimo informacije samo za namen zunanjega in 

notranjega obveščanja, temveč lahko take informacije uporabimo za namen ravnanja z 

zaposlenimi, saj bi omogočale poslovodstvu sprejemati kadrovske odločitve, temelječe na 

stroškovnih in vrednostnih dejavnikih. Poslovodstvo bi razpolagalo z informacijami, 

potrebnimi za izbiro, najetje, namestitev, vrednotenje in nagrajevanje zaposlenih. Informacije 

bi se uporabljale tudi za ugotavljanje uspešnosti ravnanja z zaposlenimi. Računovodstvo 

človeških zmožnosti bi vplivalo tudi na povezovanje različnih področij znotraj poslovnega 

sistema, predvsem s kadrovsko funkcijo, ki je zdaj žal v večini podjetij neproduktivna (Milost 

2001, 167). 

S pomočjo informacij računovodstva človeških zmožnosti bi lahko tudi ugotovili, koliko so 

zaposleni učinkoviti in kolikšen je njihov prispevek k doseganju podjetniških ciljev (Puri 

1997, 17). Najpomembnejši argument zagovornikov računovodstva človeških zmožnosti so 

informacije o zaposlenih, predvsem za notranje uporabnike informacij. Take informacije bi 

vplivale tudi na obnašanje zaposlenih, saj podjetje, ki razpolaga s podatki o svojih ključnih 

zaposlenih, skrbi za njihov razvoj in posledično vpliva na njihovo zadovoljstvo in pripadnost 

podjetju.  
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3.6 Metode vrednotenja zaposlenih 

Čeprav so bili v preteklosti opravljeni številni poskusi vrednotenja zaposlenih, še vedno 

ostajamo v pričakovanju preobrata, ki bo prinesel splošno metodo vrednotenja zaposlenih. V 

togih računovodskih sistemih ravno kompleksnost merjenja povzroča nesprejemanje koncepta 

računovodstva človeških zmožnosti v računovodski praksi. Vendar so in bodo v obdobju 

velikih sprememb in možnosti prostega pretoka ljudi in znanja informacije o zaposlenih 

ključnega pomena za podjetje. Kaj lahko pomeni za podjetje odhod pomembnega 

strokovnjaka? Oblikovanje ustreznih metod vrednotenja zaposlenih nam bi lahko ponudilo 

odgovore na taka vprašanja.  

Računovodstvo človeških zmožnosti uporablja denarna in nedenarna merila, ki so namenjena 

vrednotenju zaposlenih kot posameznikov in kot celote. Vrednotenje zaposlenih kot 

posameznikov, npr. pri zaposlitvi, letnih razgovorih, izobraževanju in podobno, je bolj v 

domeni kadrovnikov, medtem ko je vrednotenje zaposlenih kot celote pomembno za 

odločanja v podjetju z vidika vlaganj, raziskav in usmerjanja podjetja. Večina modelov 

vrednotenja zaposlenih je bila oblikovana v šestdesetih oziroma sedemdesetih letih dvajsetega 

stoletja. Wall in Gebauer (2002) denarne modele vrednotenja delita na stroškovne in 

vrednostne, kar je prikazano na sliki 4. Stroškovni modeli so namenjeni vrednotenju na 

podlagi stroškov in izdatkov za njihovo pridobitev, medtem ko so vrednostni usmerjeni bolj v 

ocenjevanje koristi, ki jih zaposleni prinesejo podjetju. Stroškovne modele lahko uporabimo 

za izračun podatkov za pretekla obdobja in za načrtovanje prihodnjih. Po tem se tudi razlikuje 

opredeljevanje vrednosti ali stroškov, saj je vrednotenje na podlagi stroškov usmerjeno 

predvsem v preteklost, medtem ko je vrednotenje zaposlenih usmerjeno predvsem v 

prihodnost in je povezano z negotovostjo zaradi pridobivanja podatkov na osnovi napovedi.  

 

Slika 4: Modeli vrednotenja zaposlenih 

Vir: Wall in Gebauer 2002, 313.  
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Pri vrednotenju računovodstvo človeških zmožnosti upošteva dve bistveni značilnosti 

sredstev. Prva je, da ima sredstvo vrednost, in druga, da se v poslovnem procesu troši. Z 

nedenarnimi modeli ne moremo določiti vrednosti in so zato po mnenju mnogih manj 

uporabna. V denarju izražena vrednost je razumljivejša in preprostejša, zato denarnim 

modelom vrednotenja zaposlenih dajejo večji pomen. Mnenja smo, da bi bilo treba spremljati 

in uporabiti tako denarne kot nedenarne modele vrednotenja zaposlenih skupaj.  

3.6.1 Nedenarno vrednotenje zaposlenih 

Čeprav zagovorniki računovodstva človeških zmožnosti pripisujejo večji pomen denarnim 

modelom vrednotenja zaposlenih, ima nedenarno vrednotenje v računovodstvu človeških 

zmožnosti prav tako pomembno vlogo. Rezultate nedenarnega vrednotenja lahko uporabimo 

pri poslovnem odločanju, ko ne potrebujemo denarnih informacij, kot nadomestek za denarno 

vrednotenje in kot napoved za denarno merjenje vrednosti zaposlenih oziroma kot njen 

popravek (Milost 2007, 114). Nedenarno vrednotenje temelji predvsem na vrednotenju 

postavk, kot so (Flamholtz 1974, 152, po Milost 2007, 114): 

− znanje in izkušnje zaposlenih (stopnja izobrazbe, leta delovnih izkušenj), 

− uspešnost zaposlenih pri delu (ocenjevanje, razvrščanje), 

− potenciale zaposlenih (razvoj, napredovanje, osebnostne lastnosti), 

− vedenje zaposlenih (izražanje čustev), 

− subjektivno pričakovano korist (razvrščanje in primerjanje).  

Nedenarne modele običajno sestavljajo vedenjske in organizacijske spremenljivke. Te sicer 

niso denarno ovrednotene, a na podlagi njihovih sprememb lahko sklepamo o povečevanju oz. 

zmanjševanju vrednosti zaposlenih v določenem podjetju.  

Med najbolj poznane in najpogosteje navajane nedenarne modele spadajo zlasti Michiganski 

(Likert, Bowers in Norman 1970), Flamholzov (1972) in Oganov (1976) model. Oganov 

model za razliko od prvih dveh vsebuje poleg nedenarnih tudi nekatera denarna merila 

vrednotenja. Med sodobnejše modele nedenarnega vrednotenja spadajo modeli, razviti v 

danskih in švedskih podjetjih. Nedenarni modeli vrednotenja so bili že uporabljeni v praksi, 

vseeno pa moramo na dobljene rezultate gledati z določenimi zadržki. Lahko pa so osnova za 

nadaljnje raziskovanje ali kot podlaga za denarne modele vrednotenja. 

3.6.2 Denarno vrednotenje zaposlenih  

Prednost denarnih modelov vrednotenja zaposlenih pred nedenarnimi je predvsem v tem, da je 

denar njihov skupni imenovalec, kar olajšuje medsebojno primerjavo ekonomskih kategorij, 

ki so sicer težko primerljive. Poznamo več modelov denarnega vrednotenja zaposlenih, kot 

so:  
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− model razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo, 

− Tobinov koeficient »q«, 

− model »nenabavljenega« dobrega imena, 

− model kapitalizacije zgodovinskih stroškov,  

− model nadomestitvenih stroškov,  

− model oportunitetnih stroškov 

− model diskontiranih plač, 

− model VAIC,  

− dinamični model in 

− model neto dodane vrednosti. 

Model razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo 

Prednost modela je zlasti njegova preprostost, vendar je to hkrati tudi njegova slabost, saj nam 

izračun pove le, da razlika obstaja, ne pove pa, kaj je v tej razliki skrito. Poleg tega ne 

upošteva zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na tržno vrednost podjetja. Zunanji dejavniki so 

ponudba-povpraševanje, splošna občutljivost trga kapitala in informacije, s pomočjo katerih 

vlagatelji zaznavajo naložbeno priložnost. Druga slabost tega modela je, da se podjetja ne 

obravnava kot celoto, zato informacija poslovodstvu ne da veliko uporabnih informacij za 

odločanje. Tretja slabost pa je, da je knjigovodska vrednost podjetij običajno podcenjena, saj 

davčni predpisi podjetjem omogočajo uporabo visokih amortizacijskih stopenj z namenom 

spodbujanja naložb v osnovna sredstva (Stewart 1997, 224). Model je zanimiv, ker je zelo 

preprost, a žal ne daje uporabnih informacij na podlagi katerih bi lahko uspešno upravljali z 

ičloveškim premoženjem, da bi bilo podjetje uspešnejše.  

Tobinov koeficient »q« 

Model »q« je razvil Nobelov nagrajenec James Tobin kot metodo napovedovanja naložbenega 

obnašanja vlagateljev. Predstavlja razmerje med tržno in nadomestitveno vrednostjo sredstev 

podjetja. Če je koeficient »q« večji od 1, tržna vrednost presega knjigovodsko vrednost 

podjetja, zato podjetje pobira večje donose na svojo naložbo, kot bi bilo normalno (Edvinsson 

1997, 367). Tobinov koeficient »q« opredeljuje zmožnost podjetja, da pridobi velike dobičke, 

saj je podjetje doseglo nekaj, kar nihče drug ni, in mu to omogoča prednost na tržišču. 

Uporaba koeficienta je smiselna predvsem za primerjave znotraj podjetij iste panoge v 

daljšem časovnem obdobju (Zambon 2002, 18).   

Tobinov koeficient »q« ima tako kot model razlike med tržno in knjigovodsko vrednostjo 

enake pomanjkljivosti, saj obstaja problem določitve tržne vrednosti in nadomestitvenih 

stroškov. V preglednici 4 primerjamo dve podjetji, ki delujeta v isti panogi. Obe sta socialni 

omrežji. Če pogledamo Tobinov koeficient »q«, vidimo, da je zelo visok, čeprav pri podjetju 
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LinkedIn po letih pada. Pomanjkljivost tega modela lahko vidimo na primeru podjetja 

LinkedIn, saj je njegova tržna vrednost 7. 4. 2016 znašala 14,86 milijarde USD v primerjavi s 

podatki konec leta 2015, kjer je znašala 30,5 milijarde USD.   

Preglednica 4: Tobinov koeficient »q« v podjetjih Facebook in LinkedIn med 2012 in 

2015* 

 

2012 2013 2014 2015 

 
K T T"Q" K T T"Q" K T T"Q" K T T"Q" 

Facebook 11,7 70,8 6,05 15,5 159,5 10,2 36,1 222,8 6,17 44,2 310,6 7,03 

LinkedIn 0,908 12,6 13,9 3 26,5 8,83 3,3 29,4 8,9 4,5 30,5 6,8 

* Vrednosti po letih so podatki podjetij na dan 31.12. v milijardah ameriških dolarjev. 

K predstavlja knjigovodsko vrednost. 

T  predstavlja tržno vrednost. 

T«Q« predstavlja izračunan Tobinov koeficient »q«. 

Vir: Stock Analysis on Net 2016. 

Model »nenabavljenega« dobrega imena 

Hemanson je leta 1964 predlagal model, s katerim je med prvimi poskušal ovrednotiti 

zaposlene. Model »nenabavljenega« dobrega imena (ang. Unpurchased Goodwill Method) 

temelji na ideji, da je razliko v uspešnosti med posameznimi podjetji mogoče pripisati 

kakovosti njihovih zaposlenih (Chowdhury 1997, 22). Hermanson pravi, da koristi podjetju 

prinašajo le delujoča sredstva, ki so v pretežni meri sestavljena iz zmožnosti zaposlenih. 

Zaposleni so najpomembnejši razlog za različne stopnje donosnosti vloženih sredstev v 

posameznih podjetjih znotraj panoge in stopnje donosnosti so podlaga za izračun vrednosti 

zaposlenih (Hermanson 1964, 5, po Milost 2007, 126). Slabost modela »nenabavljenega« 

dobrega imena je, da upošteva podatke le iz prejšnjih obračunskih obdobij, kar je uporabno 

bolj za zunanje uporabnike. Poleg tega model priznava samo vrednost zaposlenih, ko stopnja 

donosnosti sredstev preseže povprečno stopnjo donosnosti v panogi, kar lahko posledično 

pripelje do tega, da je vrednost zaposlenih podcenjena. Model tudi nima večje teže pri 

uveljavljanju morebitnih davčnih ugodnostih, zato ga v naslednjem poglavju izračunov nismo 

uporabili. Vrednost pri tem modelu se namreč računa iz ustvarjenega dobička, ne pa iz 

dejanskih nevidnih sredstev oz. vrednosti zaposlenih.   

Model kapitalizacije zgodovinskih stroškov  

Prvi, najosnovnejši model je model kapitalizacije zgodovinskih stroškov, ki ga je razvil Likert 

že leta 1967 in je znan tudi kot model izvirnih stroškov (ang. Original Cost Model). Model 

temelji na preračunu (kapitalizaciji) vseh stroškov, povezanih z usposabljanjem zaposlenega, 

da lahko opravlja svoje delo (Milost 2007, 129). Kapitalizirani stroški zaposlenega so 
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seštevek stroškov pridobitve zaposlenega in stroškov njegovega usposabljanja. Obe vrsti 

stroškov sta lahko neposredni ali splošni.  

Model je relativno preprost za razumevanje in uporabo, vendar pa so zgodovinski stroški 

praviloma neprimerna osnova za poslovno odločanje. Primernejša osnova bi morda bili v 

povezavi z načrtovanimi stroški. Čeprav model ni primeren za poslovno odločanje, bi zaradi 

preprostosti lahko bil parameter pri bilančnem poročanju in osnova za morebitne davčne 

olajšave. Razlog za to je, da je z vidika države smiselno spodbujati tako višino plač kot tudi 

dodatno izobraževanje. Če ima zaposleni višjo plačo, posledično plača več davka in dajatev, 

če ima več znanja in sposobnosti, lahko omogoči podjetju boljše poslovanje. Model je 

predstavljen v poglavju 4. 

Model nadomestitvenih stroškov  

Model nadomestitvenih stroškov je razvil Flamholz leta 1973. Pri tem loči dva koncepta: 

posamične in položajne nadomestitvene stroške. Posamični nadomestitveni stroški so stroški, 

ki nastanejo, da lahko nadomestimo posameznika z določenimi delovnimi sposobnostmi z 

nekom drugim ali z opremo, ki ima enake delovne sposobnosti. Stroški nadomestitve dobro 

prikazujejo vrednost zaposlenega za podjetje. Vrednost posameznika je odvisna tudi od 

položaja, ki ga bo zasedel v prihodnosti. Te nadomestitvene stroške avtor opredeljuje kot 

stroške za nadomestitev določenih opravil vsakega zaposlenega na določenem delovnem 

mestu v podjetju (Milost 2007, 132). Stroški se v osnovi delijo na stroške pridobitve 

zaposlenega (razpis, izbira, najetje, napredovanje oziroma premeščanje na druga delovna 

mesta), stroške usposabljanja zaposlenega (formalno izobraževanje, usposabljanje na 

delovnem mestu, izvajalci usposabljanja) in stroške odhoda zaposlenega iz podjetja 

(odškodnina zaposlenemu ob odhodu iz podjetja, stroški nezasedenega delovnega mesta, 

zmanjšanje učinkovitosti zaposlenega pred odhodom). Uporabnost modela je omejena, saj 

zahteva oceno verjetnosti, da bo drugi zaposleni opravil enako delo. Ocena nadomestnih 

stroškov zaposlenih je zahtevno in nenatančno opravilo. Model smo preizkusili na izbranem 

podjetju.  

Model oportunitetnih stroškov  

Model oportunitetnih stroškov sta razvila Hekimian in Jones leta 1967. Osnova modela je 

določitev oportunitetnih stroškov zaposlenega, ki predstavljajo vrednost zaposlenega v 

primeru njegove alternativne uporabe. Oportunitetni stroški so pri tem opredeljeni kot stroški 

izgubljene koristi, če zaposleni opravlja neko drugo opravilo, oziroma kot stroški pridobitve 

potrebnega zaposlenega (Hekimian in Jones, 1967, 108–110, po Milost 2007, 133). Zaposleni 

ima pri tem pojmovanju določeno vrednost le, če je redek vir. To je na primer, če zaradi 

njegovega prehoda iz enega oddelka v drugega pride do pomanjkanja delovne sile v prvem 
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oddelku.  

Tega stroška zaradi kompleksnosti obravnave nismo izračunali, saj za poročanje v 

računovodstvu zaradi subjektivnosti in zapletenosti nima prave teže. Menimo, da je izračun te 

vrste stroška primernejši v sistemih HRM (upravljanje s človeškimi viri) kot pa za izračun 

vrednosti zaposlenih. Poleg tega je njegova slabost tudi, da ne upošteva možnosti pridobitve 

določenih delovnih sposobnosti z zaposlitvijo ljudi izven podjetja. Obravnavano podjetje v 

nalogi je majhno, nima različnih oddelkov kot večja podjetja in deluje v panogi, kjer vsi 

delajo skupaj kot tim.  

Model diskontiranih plač 

Model diskontiranih plač sta razvila Lev in Schwarz leta 1971. Vrednost zaposlenih je po tem 

modelu opredeljena kot sedanja vrednost predvidenih plač zaposlenih v prihodnosti in je 

prevrednotena za koeficient uspešnosti njihovega dela. Koeficient je opredeljen kot razmerje 

med stopnjo donosnosti podjetja in povprečno stopnjo donosnosti v narodnem gospodarstvu. 

Če je stopnja donosnosti v podjetju večja, gre za pozitivno prevrednotenje, sicer pa za 

negativno prevrednotenje sedanje vrednosti predvidenih zaslužkov zaposlenih. Predpostavka 

pri tem modelu je, da je vrednost zaposlenih odvisna od vrednosti njihovih plač v prihodnosti. 

Model je namenjen vrednotenju tako posameznika kot tudi skupine posameznikov oz. vseh 

zaposlenih v podjetju. Lev in Schwartz (1971, po Milost 2007, 136) menita, da je vrednost 

zaposlenega enaka sedanji vrednosti njegovih prihodnjih plač. Pri ugotavljanju te vrednosti 

uporabljata naslednji izraz: 

 

Pri čemer pomeni: 

Vv – vrednost zaposlenega pri njegovi starosti v letih, 

I(t) – višina letne plače zaposlenega do njegove upokojitve, 

r – diskontna stopnja, značilna za zaposlenega, 

T – čas do upokojitve zaposlenega. 

Ker je ta metoda v osnovi namenjena preteklemu vrednotenju zaposlenih, saj je dejanska 

vrednost I(t) poznana šele ob upokojitvi zaposlenega, sta avtorja izkazala predvidene stroške 

plač (I(t)
*
) v spremenjenem izrazu:  

 

Avtorja ugotavljata, da predstavljena enačba ne upošteva možnosti smrti zaposlenega pred 

upokojitvijo, zato sta ga dopolnila takole: 
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Pri čemer pomeni: 

I(t)
*
 – predvidena višina letne plače zaposlenega do njegove upokojitve, 

E(Vt
*
) – ocenjena vrednost zaposlenega, 

Pv(t) – verjetnost, da bo zaposleni umrl v času t. 

Pri vrednotenju zaposlenih po tem modelu ima veliko težo stroškovni dejavnik. Načrtovani 

stroški zaposlenih so boljše merilo od zgodovinskih stroškov, zato je ta model v praksi 

podjetij iz razvitega sveta razmeroma pogosto uporabljen. Slabost tega modela pa je, da ne 

upošteva možnosti, da bo zaposleni zapustil podjetje iz drugih razlogov, kot sta smrt in 

upokojitev. Predvidena doba do upokojitve zaposlenega (T) je predolga in posledično je tudi 

precenjena vrednost zaposlenih. V ta namen je smiselno popraviti izraz, pri čemer bi za 

verjetnost upoštevali tudi, da zaposleni odide iz podjetja (Milost 2007, 137). Ta popravek je v 

današnjem svetu nujen, saj je menjavanje delovnega mesta oz. podjetja razmeroma pogosto. 

Poleg tega se ljudje vedno bolj izobražujejo oziroma vlagajo v različna znanja in s tem 

usmerjajo na različna področja. Avtorja sicer navajata, da je model namenjen vrednotenju 

tako posameznikov kot skupin zaposlenih, vendar ne pojasnjujeta njegove univerzalne 

uporabnosti. Model diskontiranih plač smo preizkusili tudi na izbranem podjetju v poglavju 4. 

Model VAIC ™  

Metodo VAIC (ang. Value Added Intellectual Capital – intelektualni koeficient dodane 

vrednosti) je oblikoval profesor zagrebške fakultete dr. Ante Pulić. Ugotovil je, da obstoječi 

računovodski sistem ne more več zadostiti zahtev sodobnih podjetij, ker se preveč usmerja na 

stroške in ne na ustvarjanje vrednosti, kar je jedro sodobnega poslovanja. Če želi podjetje 

doseči čim višji rezultat z upravljanjem določenega premoženja, mora najprej vedeti, kako 

uspešna so posamezna sredstva pri ustvarjanju vrednosti v podjetju. Metoda VAIC meri in 

sledi učinkovitosti ustvarjanja vrednosti v podjetju, pri tem pa uporablja podatke, ki temeljijo 

na računovodskih podatkih. Bolje kot so sredstva (kapital, zaposleni) uporabljena, večja bo 

učinkovitost ustvarjanja dodane vrednosti, pri čemer je premoženje v ljudeh prepoznano kot 

odločilen dejavnik ustvarjanja vrednosti sodobnega poslovanja. Posledica tega je povečanje 

dodane vrednosti na eni in tržne vrednosti na drugi strani (Pulić 2000). 

Njegov model uporablja eksplicitne ekonomske vrednosti, tj. dodano vrednost (VA – value 

added) in uporabljeni kapital (CE – capital employed), človeško premoženje (HC – human 

capital) in strukturno premoženje (SC – structural capital). Izračuni  VAIC temeljijo na (Pulić 

2008):  

− človeškem premoženju (HC – human capital), katerega vrednost je enaka stroškom plač,  

− strukturnem premoženju (SC – structural capital), ki predstavlja razliko med proizvedeno 
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dodano vrednostjo (VA) in človeškim premoženjem (HC), tj. SC = VA – HC, in  

− vloženem kapitalu (CE – capital employed), ki predstavlja vrednost kapitala.  

Dodano vrednost (VA) izračunamo kot razliko med »outputom« in »inputom«. Metodologije 

obračunavanja dodane vrednosti so različne. Po AJPES (2016) je dodana vrednost:  

− kosmati donos iz poslovanja 

− stroški blaga, materiala in storitev 

− drugi odhodki iz poslovanja 

=  dodana vrednost 

VAIC je izračunan kot neposredna vsota ključne učinkovitosti. Učinkovitosti posameznega 

premoženja so izračunane kot razmerja med posameznimi vrednostmi po naslednjih formulah:  

− učinkovitost vloženega kapitala nam pove, koliko je denarna enota kapitala ustvarila 

dodane vrednosti: (CEE) = VA/CE, 

− učinkovitost človeškega premoženja nam pove, koliko je ena denarna enota, vložena v 

človeško premoženje, ustvarila dodane vrednosti: (HCE) = VA/HC, in  

− učinkovitost strukturnega premoženja nam pove, kolikšen je delež strukturnega 

premoženja v ustvarjeni dodani vrednosti: (SCE) = SC/VA.  

Pulić je mnenja, da je vrednost strukturnega premoženja v obratnem sorazmerju z vrednostjo 

človeškega premoženja. Namreč, večji kot je delež človeškega premoženja v ustvarjeni 

dodani vrednosti, manjši je delež strukturnega premoženja. Če bi učinkovitost strukturnega 

premoženja poskušali izračunati enako kot pri človeškem premoženju, bi dobili nelogičen 

rezultat, ki bi kazal na naraščanje in padanje učinkovitosti strukturnega premoženja skupaj z 

učinkovitostjo človeškega premoženja (Pulić 2008). Koeficient učinkovitosti intelektualnega 

premoženja (ICE) opredelimo kot: ICE = HCE + SCE. 

Intelektualno premoženje ne more samo po sebi ustvarjati vrednosti, zato metoda VAIC  

upošteva tudi informacijo o učinkovitosti finančnega premoženja in jo meri z dodano 

vrednostjo na enoto premoženja. Iz učinkovitosti vloženega kapitala in učinkovitosti 

intelektualnega premoženja se nato izračuna VAIC: 

VAIC = ICE + CEE oziroma VAIC = HCE + SCE + CEE 

VAIC je relacijski indeks, v katerem se proizvaja dodana vrednost v primerjavi s strukturnim 

premoženjem in človeškim premoženjem (to so stroški zaposlenih). Če je vrednost 

strukturnega premoženja nič (ali negativna), je lahko vrednost VAIC nič ali negativna. 

Običajno se v praksi pokaže, da se giblje med 1 in 3. Večji kot je koeficient, več vrednosti se 

je ustvarilo z viri, kar vključuje tudi intelektualno premoženje. Metoda VAIC nam pove, 

koliko nove vrednosti se je ustvarilo z eno denarno enoto, vloženo v vire. 

Prednost metode VAIC je predvsem v preprostosti in razumljivosti. Podatke za izračun 
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najdemo v klasičnih bilancah podjetja in poslovnih poročilih. Metodo lahko uporabimo za 

podjetje ali panogo in je primerna tako za majhne kot velike vzorce. Pulić je sicer mnenja, da 

je treba metodo kombinirati z drugimi metodami. Metoda ima tudi določene slabosti, saj nam 

ne da natančnih podatkov o tem, kaj je treba v podjetju spremeniti, čeprav pokaže šibke točke 

v poslovanju. Ravno tako višina plače zaposlenih ni vedno enakovredna ustvarjeni dodani 

vrednosti. Lahko pride tudi do velikega časovnega zamika med naložbami v zaposlene in 

nastalimi koristmi. Pulićevo metodo VAIC smo uporabili tudi v empiričnem delu naloge, saj 

smo mnenja, da so zaposleni s svojim znanjem ključni za ustvarjanje dodane vrednosti in 

konkurenčne prednosti na tržišču v obravnavanem podjetju. Pomembno je dejstvo, da 

zaposleni v tej metodi niso obravnavani kot strošek podjetja in da so njihove plače in ostali 

stroški obravnavani kot naložba. Menimo, da je metoda primerna tudi za obravnavo v 

majhnem podjetju. 

Dinamični model  

Oblikovan model vrednotenja zaposlenih je rezultat večletnega raziskovalnega dela 

strokovnjakov na Fakulteti za management v Kopru (Milost 2007, 138–153). 

Najpomembnejša značilnost modela je, da poudarja in ne podcenjuje pomena zaposlenega za 

podjetje. Dinamični model vrednotenja temelji na dejstvu, da so vse sestavine intelektualnega 

premoženja, to je premoženja v ljudeh, povezavah podjetja, v njegovi organiziranosti, 

inovacijah in podobno, rezultat dela zaposlenih v podjetju. Z odhodom zaposlenega iz 

podjetja (ali skupine) se ustrezno zmanjša tudi vrednost ostalih sestavin intelektualnega 

premoženja. Zasnovan je na gospodarskem konceptu vrednosti. Vrednost zapsolenih je tako 

odvisna od sedanje vrednosti njihovih pričakovanih prihodnjih storitev. Pristop je podoben 

vrednotenju opredmetenih osnovnih sredstev, kjer se upošteva posebnosti zaposlenih. Model 

je namenjen vrednotenju zaposlenih kot posameznikov in zaposlenih kot celote. Vrednost 

zaposlenih kot posameznikov ugotovimo izvirno, medtem ko vrednost kot celote dobimo s 

prevrednotenim seštevkom vrednosti zaposlenih v podjetju. Prevrednotenje tako izvedemo s 

koeficientom uspešnosti dela zaposlenih, ki predstavlja razmerje med dodanimi vrednostmi v 

podjetju in celotnem gospodarstvu v zadnjih treh letih. 

Vrednotenje zaposlenih kot posameznikov: Vrednost zaposlenega je seštevek nabavne 

vrednosti zaposlenega in vrednosti naložb v zaposlenega: 

    Nabavna vrednost zaposlenega 

+ vrednost naložb v zaposlenega 

– popravek vrednosti zaposlenega 

= vrednost zaposlenega v podjetju 

Nabavno vrednost zaposlenega sestavljajo vse naložbe vanj pred njegovim prihodom v 

podjetje in neposredno ob njegovem nastopu dela: 

− naložbe v usposabljanje zaposlenega so povezane s pridobitvijo njegovih delovnih 
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zmožnosti in niso odvisne od načina pridobitve zaposlenega. Vrednost naložbe je tako pri 

enako usposobljenih enaka in jo zato poenotimo na vseh stopnjah izobraževanja;  

− naložbe v pridobitev zaposlenega sestavljajo naložbe v razpis in naložbe v neposredno 

pridobitev zaposlenega (zdravniški pregledi idr.) in 

− oportunitetni stroški zaposlenega, ki predstavljajo izgubljene koristi, ki se pojavijo zaradi 

izbire določene različice.  

Vrednost naložb v zaposlenega opredelimo z naložbami v: 

− neposredno zagotavljanje delovnih zmožnosti in so najtesneje povezane z delom 

zaposlenega v podjetju (naložbe v formalno in neformalno usposabljanje, naložbe v 

uvajanje, zmanjšanje produktivnosti zaposlenega med uvajanjem in pred njegovim 

odhodom iz podjetja), 

− zdravje in dobro počutje (posredni in neposredni učinki naložb) in  

− pripadnost podjetju, ki zmanjšujejo verjetnost, da bo zaposleni zapustil podjetje pred 

svojo nezmožnostjo za delo, upokojitvijo in podobno.  

Popravek vrednosti zaposlenega je vrednost, ki jo je zaposleni s svojim sodelovanjem v 

poslovnem procesu prenesel na poslovne učinke, in predstavlja seštevek popravka nabavne 

vrednosti zaposlenega in popravka vrednosti naložb v zaposlene. 

     Popravek nabavne vrednosti zaposlenega 

+  popravek vrednosti naložb v zaposlenega 

=  popravek vrednosti zaposlenega 

 

Popravek nabavne vrednosti zaposlenega je zmnožek nabavne vrednosti zaposlenega in 

njegove letne amortizacijske stopnje. Amortizacijsko stopnjo opremetenega osnovnega 

sredstva dobimo tako, da 1 delimo z dobo koristnosti v letih, kar velja tudi za zaposlene.  

 

Doba koristnosti zaposlenega v letih je obdobje, v katerem bo zaposleni nudil svoje storitve 

podjetju. Pojem dobe koristnosti je povezan s prihodnostjo. Doba koristnosti opredmetenega 

sredstva je lažje določljiva v primerjavi z dobo koristnosti zaposlenega. Določanje dobe 

koristnosti je lahko zasnovano na osnovi podatkov o trajanju zaposlitve tistih zaposlenih, ki so 

v preteklosti opravljali podobna dela. Tako ugotovimo povprečno trajanje zaposlitve 

posameznih zaposlenih v preteklosti in to prenesemo v prihodnost.  

Popravek vrednosti naložb v zaposlenega je zmonožek vrednosti naložb v zaposlenega in 

letne amortizacijske stopnje teh naložb, ki jo dobimo tako, da ena delimo z dobo koristnosti 

naložb v zaposlenega v letih.   

1

doba koristnosti zaposlenega v letih
Letna amortizacijska doba v letih =
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Ko vrednotimo opredmetena osnovna sredstva, govorimo tudi o neodpisani vrednosti, ki 

predstavlja pozitivno razliko med njegovo nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. 

Neodpisana vrednost zaposlenega kot posameznika je odvisna od pozitivne razlike med 

nabavno vrednostjo zaposlenega in njegovim popravkom vrednosti ter od pomena 

zaposlenega za podjetje. Plača zaposlenega je pomemben pokazatelj vrednosti zaposlenega, 

saj kaže na učinkovitost delovnih zmožnosti posameznika v podjetju, zato je treba uporabiti 

korekcijski faktor, ki prikazuje razmerje med letno plačo zaposlenega v podjetju in povprečno 

letno plačo zaposlenega v narodnem gospodarstvu. Plača zaposlenega je bruto plača, 

povečana za dajatve..  

 

Vrednotenje zaposlenih kot celote: Vrednost zaposlenih ni le preprost seštevek vrednosti 

zaposlenih kot posameznikov, vendar se ta vrednost zaradi sinergijskih učinkov od tega 

seštevka običajno razlikuje. Zato je pri oblikovanju merila uspešnosti dela zaposlenih 

primerno uporabiti pojem dodane vrednosti (Milost 2007, 152). To lahko opredelimo kot 

povečanje tržne vrednosti poslovnih učinkov, ki so posledica povečanja njihove vrednosti. 

Določimo jo tako, da prodajno vrednost učinkov zmanjšamo za nabavno vrednost prvin, ki so 

za to potrebne. Kot merilo uspešnosti je oblikovan koeficient uspešnosti dela zaposlenih. Ta 

je prikazan kot razmerje med seštevkom uteženih povprečij dodane vrednosti na zaposlenega 

v podjetju in v celotnem gospodarstvu zadnjih treh let. Zadnje leto utežimo s faktorjem 3, 

predzadnje z 2 in predpredzadnje z 1. Koeficient uspešnosti dela zaposlenih je videti takole: 

Koeficient uspešnosti dela zaposlenih!= 

3!
AA0

BB0
!!"2 

AA!

BB!
!! 
AA!

BB2

6
!!!!!!!!! 

AA0 – dodana vrednost na zaposlenega v podjetju v zadnjem letu. 

BB0 – dodana vrednost na zaposlenega v celotnem gospodarstvu v zadnjem letu. 

Indeks 1 – pomeni v predzadnjem letu. 

Indeks 2 – pomeni v predpredzadnjem letu. 

Izbira uteži in obdobja je stvar subjektivne presoje. Milost (2007, 153) meni, da je triletno 

obdobje smiselno, s čimer se strinjamo tudi mi. Dolžina obdobja povpreči vrednosti in s tem 

zmanjša nihanja v prikazu rezultatov v poslovanju podjetja. V daljšem obdobju bi se v 

primeru bistveno slabšega ali bistveno boljšega poslovanja v sedanjosti zakril rezultat s 

preteklim poslovanjem. 

1

doba koristnosti naložb zaposlenega v letih
Letna amortizacijska doba v letih =

letna plača zaposlenega v podjetju

povprečna letna plača zaposlenega v narodnem gospodarstvu
Korekcijski faktor
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Model neto dodane vrednosti 

Poslovanje podjetij zajema lastniški in družbeni vidik. Lastniški vidik poslovanja podjetij se 

nanaša na doseganje ekonomskih koristi za lastnike, ki se odražajo v uspešnosti podjetja in 

njegovi rasti tržne vrednosti. Podjetje ima tudi pomembno družbeno vlogo v okolju, saj 

zaposluje delavce in zagotavlja plače, plačuje davke državi in obresti posojilodajalcem.  

Namen modela neto dodane vrednosti je izračun vrednosti zaposlenih v podjetju, kjer socialni 

vidik ni vključen. Lastniški vidik poslovanja podjetij temelji na konceptu ekonomske 

vrednosti, ki pravi, da vrednost določene dobrine temelji na sedanjih in prihodnjih koristih, 

povezanih s to dobrino. Tako je tudi vrednost premoženja v ljudeh odvisna od sedanje 

vrednosti pričakovanih prihodnjih storitev. Ekonomska korist za lastnike je tako povezana s 

konceptom čistega dobička oziroma konceptom čiste donosnosti kapitala in dodane vrednosti 

(Milost 2014). Dobiček je pozitivna razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki 

podjetja v določenem obračunskem obdobju. Čisti dobiček je dobiček, zmanjšan za davek. 

Čista dobičkonosnost kapitala (ang. Return on Equity – ROE) pa nam pove, koliko čistega 

dobička ali izgube je ustvarjenega z denarno enoto vloženega kapitala. Višja vrednost 

kazalnika tako pomeni večjo poslovno uspešnost. Kazalnik kaže, kako uspešno poslovodstvo 

upravlja s premoženjem lastnikov.   

Naslednji kazalnik je ekonomska dodana vrednost (ang. Economic Value added – EVA), ki je 

opredeljena kot razlika med čistim dobičkom in celotnimi stroški kapitala. Posebnost pri tem 

je, da se poleg celotnih stroškov kapitala upoštevajo tudi oportunitetni stroški lastniškega 

kapitala. To vrednostno predstavlja donos, ki bi ga delničarji podjetja lahko dobili, če bi denar 

vložili v neko drugo naložbo z enakim ali vsaj podobnim tveganjem. Metoda EVA s tem 

odpravlja računovodske nepravilnosti, ki jih običajna računovodska načela pri izračunu 

dobička ne upoštevajo. S pomočjo metode EVA je mogoče zagotavljati informacije o tem, 

kateri poslovni procesi, proizvodi ali storitve in projekti so dobičkonosni in prispevajo k 

povečanju vrednosti podjetja. Poleg tega dobimo informacije tudi o tem, kateri nosilci 

ustvarjajo največjo dodano vrednost (Zambon 2002, 25).  

Model neto dodane vrednosti je namenjen vrednotenju vseh zaposlenih v podjetju. Osnova za 

vrednotenje zaposlenih po tem modelu je dodana vrednost, ki pripada lastnikom in jo 

imenujemo neto dodana vrednost. Neto dodana vrednost je tako del dodane vrednosti, ki 

pripada podjetju (čisti dobiček za rezerve in nerazporejeni čisti dobiček), lastnikom 

(dividende) ter članom nadzornega sveta in zaposlenim (nagrade iz čistega dobička). 

Vključuje stroške dela, stroške obresti in davek na dobiček. Ocena neto dodane vrednosti nam 

omogoča izračun vrednosti zaposlenega. Vrednotenje zaposlenih zajema dve fazi (Milost 

2014): 

1. Določanja primarne oziroma nepopravljene vrednosti zaposlenega, kjer je osnova za 

izračun dodana vrednost, ki pripada lastnikom. Neto dodana vrednost se nanaša na čisti 

donos določene naložbe. Zato je pomembno določiti količino potrebnih sredstev za 
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doseganje donosa v višini neto dodane vrednosti. Višina teh sredstev je izračunana kot 

količnik med neto dodano vrednostjo in obrestno mero, kar odraža pričakovanja 

lastnikov.  

2. Popravek izračunane vrednosti zaposlenega s pomočjo koeficienta poslovne uspešnosti, 

ki predstavlja razmerje med čisto dobičkonosnostjo kapitala podjetja (števec) in vsoto 

letnih števil (imenovalec):  

Koeficient uspešnosti !"#$%&$'(= 

3!
REC0

REE0
!!"2 

REC!

REE!
!! 
REC!

REE2

6
!!!!!!!!! 

REC0 – čista dobičkonosnost kapitala v zadnjem letu. 

REE0 – čista dobičkonosnost kapitala v celotnem gospodarstvu v zadnjem letu. 

REC1 – čista dobičkonosnost kapitala v predzadnjem letu. 

REE1 – čista dobičkonosnost kapitala v celotnem gospodarstvu v predzadnjem letu. 

REC2 – čista dobičkonosnost kapitala dve leti nazaj. 

REE2 – čista dobičkonosnost kapitala v celotnem gospodarstvu dve leti nazaj. 

Omenjen pristop nam omogoča upoštevanje poslovanja podjetja v daljšem obdobju in ne le v 

zadnjem letu. Izbira obdobja pri izračunu je sicer stvar subjektivne presoje, vendar se zdi 

izbira triletnega obdobja primerna (Milost 2014).  
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4 VREDNOTENJE ZAPOSLENIH V PREUČEVANEM PODJETJU 

V magistrski nalogi smo s pomočjo določenih obstoječih denarnih modelov vrednotenja 

zaposlenih poskušali odgovoriti na vprašanje, ali obstoječe modele lahko uporabljamo pri 

vrednotenju zaposlenih v podjetju in ali dobljeni rezultati koristijo poslovodstvu pri 

sprejemanju odločitev. V predstavitvi podjetja so vključeni podatki, ki so potrebni pri uporabi 

različnih modelov vrednotenja.  

4.1 Predstavitev podjetja 

Imena podjetja zaradi občutljivosti podatkov ne bomo izpostavili. Podjetje je družba z 

omejeno odgovornostjo, na področju Republike Slovenije posluje od leta 2004 in je izključno 

storitveno usmerjena. Ukvarja se z arhitekturnim projektiranjem. Šifra dejavnosti podjetja je 

74.203. Podjetje je nastalo iz majhnega podjetja, ki sta ga ustanovila dva posameznika leta 

1989 in se je ukvarjalo z grafično in arhitekturno dejavnostjo. Do leta 2004 je podjetje rastlo 

in imelo 14 zaposlenih. Istega leta so v podjetju ukinili grafično dejavnost in posameznika sta 

se razšla. Eden od ustanoviteljev je tako ustanovil novo podjetje, ki je tudi predmet obravnave 

v magistrskem delu. Od leta 2004 je podjetje rastlo tako po prihodku kot po številu 

zaposlenih, saj se je število zaposlenih od začetka poslovanja do leta 2013 povečalo na 8. 

Zaradi krize, ki se je začela v gradbeništvu in je vplivala tudi na arhitekturno dejavnost, je 

podjetje zašlo v težave že po letu 2009. Gonilna sila v podjetju je lastnik in višji arhitekt (ang. 

senior architect). V tujini ima njegovo znanje večjo težo in je tudi drugače ovrednoteno, pri 

nas pa takega pojmovanja in vrednotenja še nimamo.  

Globoka kriza v gradbeništvu je prizadela vse poklice, povezane z njim. Manj dela v 

arhitekturni stroki ne pomeni samo manj dobička, temveč tudi nezmožnost utrjevanja 

strokovnih znanj, saj arhitekti po končani fakulteti nujno potrebujejo usposabljanje v 

uveljavljenih arhitekturnih birojih pod mentorstvi izkušenih arhitektov, ki lahko tako znanje 

predajajo. V Sloveniji je skoraj 4000 arhitektov. Zadnja leta se na fakulteto za arhitekturo 

vpisuje od 150 do 200 študentov na leto. Odprta pa je bila tudi nova fakulteta v Mariboru. V 

primerjavi z letom 2007, ko je bilo gradbeništvo na vrhuncu, so leta 2013/2014 izdali 

približno polovico manj gradbenih dovoljenj. Zaradi krize je tudi delo manj plačano kot 

nekoč, saj lahko vlagatelj vedno najde arhitekta, ki je cenejši, čeprav manj kakovosten (Grgič 

2014).  

Vsaka kriza pa je lahko tudi priložnost. Dejstvo je, da se je arhitektura vsaj dve desetletji 

posvečala predvsem sebi, kot da je sama sebi namen. S krizo pa so se morali arhitekti zazreti 

vase in se predvsem obrniti k ljudem, k njihovim željam in potrebam. Predvsem so danes 

pomembni znanje, inovativnost in pravi ljudje, ki razmišljajo izven okvirov, če uporabimo 

izraz podjetja Google. Uspešni arhitekti oziroma arhitekturni biroji so se tako uveljavili v 

tujini, nekateri zaposlujejo celo tuje kadre v svojih arhitekturnih birojih v Sloveniji. 
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Prepoznavanje ključnih kadrov z ustvarjalno energijo in inovativnimi idejami je kljub krizi 

umestilo nekatere arhitekte ob bok svetovni eliti.    

Čeprav je obravnavano podjetje iskalo priložnosti in izzive na tujih trgih že pred nastankom 

krize, je po tem obdobju poslovalo slabše. Velik vpliv na to sta imela tudi dva dogodka, 

povezana z neplačili naročnikov, kar je bila posledica krize, in sledilo je zamudno reševanje 

primerov na sodiščih.  

Kadrovski podatki zaposlenih 

V preglednici 5 predstavljamo število zaposlenih, stopnjo izobrazbe zaposlenih in plače 

zaposlenih v evrih od leta 2008 do 2013 v obravnavanem podjetju. Podatki so bili kasneje 

uporabljeni pri denarnih modelih vrednotenja.  

Preglednica 5: Podatki o zaposlenih  

Zaporedna 

številka 

zaposlenega 

Letnica 

rojstva 

Stopnja 

izobrazbe Zaposlen od 

Leta delovne 

dobe na dan 

31.12.2013* 

Število let do 

upokojitve** 

1 1980 7 2009 8 32 

2 1972 7 2009 16 24 

3 1970 7 2010 18 22 

4 1974 7 2013 19 26 

5 1969 7 2004 19 21 

6 1959 5 2006 34 11 

7 1969 7 2006 19 21 

8 1952 7 2004 32 4 

9 1984 7 2004 7 36 

10 1966 7 2008 24 18 

*Leta delovne dobe smo podali na dan 31.12.2013. 

**Pri številu let do upokojitve smo upoštevali upokojitev glede na starost 65 let, leta 2013 oziroma do 

maksimalno 40 let.  

V preglednici 6 podajamo še podatke plač zaposlenih po letih. Vidimo lahko, da je skupna 

vsota plač stalno rastla od leta 2008 do leta 2013 in bila najvišja v letu 2011. Predvsem je 

zanimivo leto 2009, ko so plače rastle kljub slabemu poslovnemu izidu. Glavni razlog za 

zmanjšanje prihodkov je bila kriza v gradbenem sektorju. Tudi začeti projekti in dogovori v 

tujini so kazali na možnost velikih prihodkov, zato se je direktor odločil, da kljub padcu 

prihodkov in krizi obdrži večino zaposlenih, saj so ti pripravljali predstavitve in preliminarne 

projekte. Podjetje tudi ves čas vlaga v zaposlene in ima s tem možnost za nadaljnjo rast v 

pokriznem času.  
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Preglednica 6: Podatki o bruto plačah zaposlenih v letih od 2008 do 2014  

Zaporedna številka  

zaposlenega 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1   9.354 26.755 28.124 25.179 17.838 

2 

 

21.509 20.989 

   3 

  

10.055 53.985 30.047 29.255 

4 

     

27.634 

5 19.582 1.652 

    6 14.586 13.422 14.565 14.629 14.602 10.227 

7 22.149 43.337 49.093 49.038 27.431 15.898 

8 24.733 51.926 62.615 62.883 38.666 55.822 

9 

 

3.675 21.307 21.412 23.755 29.703 

10 18.447 23.596 23.535 25.842 25.960 23.871 

Skupaj 99.497 168.471 228.912 255.912 185.640 210.248 

Klasična bilanca stanja izbranega podjetja 

V preglednici 7 navajamo podatke iz klasičnih bilanc stanja podjetja za obravnavana leta.  

Preglednica 7: Klasična bilanca stanja podjetja na dan 31.12. za leta med 2008 in 2013 

Ekonomska kategorija 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sredstva 1.641.813 541.721 340.043 373.057 558.044 637.076 

A. Dolgoročna sredstva 241.232 132.843 35.059 46.870 75.937 59.560 

I. Neopredmetena sredstva in 

dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 9.050 3.277 4.247 9.579 6.029 26.005 

1. Neopredmetena sredstva 9.050 3.277 4.247 9.579 6.029 26.005 

2. Dolgoročne aktivne časovne 

razmejitve 0 0 0 0 0 0 

II. Opredmetena osnovna 

sredstva 131.182 129.566 30.812 37.291 69.908 33.555 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 101.000 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročne finančne naložbe, 

razen posojil 101.000 0 0 0 0 0 

B. Kratkoročna sredstva 1.344.685 279.952 270.423 310.540 279.935 379.527 

II. Zaloge 0 0 0 0 0 83.600 

III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 0 9.488 9.261 

2. Kratkoročna posojila 0 0 0 0 9.488 9.261 

IV. Kratkoročne poslovne 

terjatve 1.341.002 256.363 262.727 308.936 248.396 286.170 

V. Denarna sredstva 3.683 23.589 7.696 1.604 22.051 496 
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Ekonomska kategorija 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

C. Kratkoročne aktivne časovne 

razmejitve 55.896 128.926 34.561 15.647 202.172 197.989 

Zabilančna sredstva 0 0 0 3.260 0 0 

Obveznosti do virov sredstev 1.641.813 541.721 340.043 373.057 558.044 637.076 

A. Kapital 518.599 221.581 9.238 65.986 30.902 29.789 

I. Vpoklicani kapital 8.763 8.763 8.763 8.763 8.763 8.763 

1. Osnovni kapital 8.763 8.763 8.763 8.763 8.763 8.763 

III. Rezerve iz dobička 15.654 15.654 15.654 15.654 15.654 15.654 

V. Preneseni čisti poslovni izid 

(preneseni čisti dobiček/izguba) 291.283 476.954 197.164 0 41.569 6.485 

VI. Čisti poslovni izid 

poslovnega leta (čisti 

dobiček/čista izguba poslovnega 

leta) 202.899 

-

279.790 

-

212.343 41.569 –35.084 –1.113 

Č. Kratkoročne obveznosti 987.460 267.192 327.857 237.071 453.742 607.287 

II. Kratkoročne finančne 

obveznosti 0 46.000 62.202 18.500 144.404 282.230 

III. Kratkoročne poslovne 

obveznosti 987.460 221.192 265.655 218.571 309.338 325.057 

D. Kratkoročne pasivne časovne 

razmejitve 135.754 52.948 2.948 70.000 73.400 0 

Zabilančne obveznosti 0 0 0 3.260 0 0 

Izkaz poslovnega izida izbranega podjetja  

Preglednica 8 prikazuje izkaz poslovnega izida za leta med 2008 in 2013.  

Preglednica 8: Izkaz poslovnega izida podjetja na dan 31. 12. v obdobju od 2008 do 2013 

Postavka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Čisti prihodki od prodaje 3.886.470 1.520.420 1.151.518 1.654.026 969.498 550.704 

2. Sprememba vrednosti 

zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje 0 0 0 0 0 81.800 

4. Drugi poslovni prihodki                        

(s prevrednotovalnimi 

poslovnimi prihodki) 0 0 0 0 0 34 

5. Stroški blaga, materiala 

in storitev 3.477.880 1.554.452 1.082.965 1.313.494 770.121 378.415 
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Postavka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

a) Nabavna vrednost 

prodanega blaga in 

materiala ter stroški 

porabljenega materiala 229.165 23.043 19.182 39.394 21.378 17.557 

b) Stroški storitev 3.248.715 1.531.409 1.063.783 1.274.100 748.743 360.858 

6. Stroški dela 113.971 199.717 239.523 258.482 203.673 233.929 

a) Stroški plač 84.681 158.129 190.715 207.226 159.896 181.096 

b) Stroški pokojninskih 

zavarovanj 13.634 13.994 16.878 18.340 14.151 16.027 

c) Stroški drugih socialnih 

zavarovanj 1.182 11.464 18.103 15.024 11.593 12.577 

č) Drugi stroški dela 14.474 16.130 13.827 17.892 18.033 24.229 

7. Odpisi vrednosti 28.718 34.541 34.806 18.912 26.198 16.377 

a) Amortizacija 28.718 34.541 24.972 16.955 26.198 16.377 

c) Prevrednotovalni 

poslovni odhodki pri 

obratnih sredstvih 0 0 9.834 1.957 0 0 

8. Drugi poslovni odhodki 15.482 14.367 4.416 4.433 5.611 6.003 

10. Finančni prihodki iz 

danih posojil 0 0 285 355 345 595 

11. Finančni prihodki iz 

poslovnih terjatev 2.738 3.218 0 0 0 98 

13. Finančni odhodki iz 

finančnih obveznosti 0 94 2.157 1.311 1.624 15.592 

14. Finančni odhodki iz 

poslovnih obveznosti 9.202 433 3.263 1.405 1.851 329 

15. Drugi prihodki 15.962 176 2.984 406 4.151 16.317 

16. Drugi odhodki 11 0 0 2 0 0 

17. Davek iz dobička 57.007 0 0 0 0 16 

19. Čisti poslovni izid 

obračunskega obdobja (čisti 

dobiček/izguba 

obračunskega obdobja) 202.899 –279.790 –212.343 56.748 –35.084 –1.113 

20. Povprečno število 

zaposlencev na podlagi 

delovnih ur v obračunskem 

obdobju 4,94 5,42 6,77 7 7 7 

21. Preneseni čisti 

dobiček/čista izguba 291.283 476.954 197.164 –15.179 41.569 6.485 

25. Bilančni dobiček/izguba 494.182 197.164 –15.179 41.569 6.485 5.372 

Informacije o naložbah v zaposlene smo dobili z intervjujem z lastnikom in direktorjem 

preučevanega podjetja. Podatke o naložbah v pridobitev novozaposlenega prikazuje  
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preglednica 9. 

Preglednica 9: Naložbe v pridobitev novozaposlenih   

Pripava in izvedba razpisa, pregled prijav in izbor 800 

Zdravniški pregled 180 

Uvajanje – mentorstvo med pripravništvom 6 mesecev 7.000 

Skupaj 7.980 

Priprava razpisa za delovno mesto in izbor kandidata znašata okrog 800 EUR, temu pa je 

treba dodati še zdravniški pregled v višini 180 EUR. Uvajanje novozaposlenega, ki ima zaradi 

tega manjšo učinkovitost v obdobju prvih šestih mesecev dela, znaša okrog 7.000 EUR. 

Strošek za uvajanje novozaposlenega znaša 7.000 EUR. V arhitekturni dejavnosti je 

pomembna tudi uporaba zahtevnih računalniških programov, brez katerih arhitekt v 

današnjem času ne more uspešno delovati. Tako kot smo pisali že v prejšnjih poglavjih, 

stranke postajajo vedno zahtevnejše, imajo izredno dodelane želje in pričakujejo, da projekte 

vidijo kot film. Če arhitekturni biroji ne vključijo vseh teh delov v svojo ponudbo, lahko 

kmalu postanejo nekonkurenčni. Za vse to pa so potrebni izredno zmogljiva računalniška 

oprema in posebni programi, ki jih morajo zaposleni obvladati. Letni strošek izobraževanj 

znaša 2.200 EUR na zaposlenega. Zdravniški pregledi se izvajajo vsaka 3 leta in njihov 

strošek znaša 180 EUR. Če ta strošek razdelimo na letno osnovo, znaša ta v povprečju 60 

EUR na leto. Vrednosti bruto plač za posameznega zaposlenega po letih, ki predstavljajo 

strošek za delodajalca, so navedene v preglednici 6.  

V nadaljevanju so prikazani rezultati izračunov vrednotenja zaposlenih s pomočjo denarnih 

modelov vrednotenja zaposlenih, predstavljenih v podpoglavju 3.6.2.   

4.2 Praktični prikaz različnih denarnih modelov vrednotenja zaposlenih 

Za izračune smo obdelali podatke o poslovanju podjetja od leta 2008 do 2013. Razlog za 

izbrano obdobje so podatki o zaposlenih, ki smo jih lahko prejeli od podjetja. V nekaterih 

delih magistrske naloge so prikazani podatki tudi za leta do 2008, ki smo jih pridobili z 

uporabo spletnega portala Bizi (2016). Kot smo že navedli v predstavitvi podjetja, gre za malo 

podjetje, ki je imelo v obdobju do leta 2013 do 15 zaposlenih. Večina je bila zaposlena preko 

redne zaposlitve, del preko pogodb kot zunanji izvajalci.  

Iz izkaza poslovnega izida, prikazanega v preglednici 8, je razvidno, da je podjetje v letu 

2008, pred začetkom krize, zelo dobro poslovalo. V letu 2009 so se prihodki od prodaje 

znižali za 61 %, v letu 2010 za nadaljnjih 24 %, v letu 2011 so se povečali za 44 %, nato v 

letu 2012 spet znižali za 41 % in v letu 2013 za nadaljnjih 43 %. Podjetje se je v preteklosti 

srečevalo s precejšnjim nihanjem prihodkov.   
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Nižji prihodki običajno vodijo v izgubo podjetja, sploh če se stroški pravočasno ne znižajo. 

Kapital podjetja je v letu 2009 padel za 57 %, v letu 2010 za 96 %, v letu 2011 je narasel za

614 %, v letu 2012 padel za 53 % in v letu 2013 za 4 %. Sredstva podjetja so v letu 2009 

padla za 67 %, v letu 2010 za 37 %, v letu 2011 so narasla za 10 %, v letu 2012 za 50 % in v 

letu 2013 za 14 %. V vseh primerih je upoštevana rast glede na predhodnje leto.  

Podatke o poslovanju podjetja pred letom 2008 prikazuje slika 5. Podatki se nanašajo na 

višino sredstev, kapitala, čistega dobička ali izgube, EBITDA in prihodkov za izbrano 

podjetje med letoma 2005 in 2013. S slike je razvidno, da je bila od leta 2005 do 2008 rast 

podjetja intenzivna, leta 2009 pa je prenehala z nastopom krize. 

 

Slika 5: Prihodki, sredstva, kapital, EBITDA
22

 in čisti dobiček za izbrano podjetje med 

letoma 2005 in 2013 

V začetku raziskave smo se spraševali, ali je izbrano podjetje primerno za raziskavo, saj je 

njegovo poslovanje po letu 2008 razmeroma nemirno. Kasneje smo ugotovili, da analiza 

izbranega podjetja omogoča zaznavo morebitnih nepravilnosti, ki bi nastale pri izračunih. 

Tega v podjetjih s stalno rastjo oz. podobnim poslovanjem v vseh letih ne bi zaznali.  

Na podlagi podatkov o podjetju smo v nadaljevanju izračunali vrednost zaposlenih z uporabo 

naslednjih modelov: 

− model kapitalizacije zgodovinskih stroškov, 

− model nadomestitvenih stroškov, 

− model diskontiranih plač, 

− model VAIC, 

                                                
22

 EBITDA je kazalec uspešnosti gospodarske družbe. V angleškem jeziku kratica pomeni »Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization« in je dobiček pred obrestmi, davki, odpisi in 

amortizacijo. Izračuna se tako, da se od prihodkov odštejejo odhodki (brez obresti, davkov, odpisov in 

amortizacije). Kaže sposobnost gospodarske družbe pokrivati odpise vrednosti in druge odhodke, ki 

niso povezani s poslovnimi odhodki. EBITDA se pogosto uporablja za oceno denarnega toka, ki izvira 

iz poslovne dejavnosti podjetja. 
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− dinamični model in 

− model neto dodane vrednosti. 

4.2.1 Model kapitalizacije zgodovinskih stroškov  

Model temelji na preračunu vseh stroškov, povezanih s pridobitvijo zaposlenega, da lahko 

nato opravlja delo. Model je preprost, a ne daje jasne slike o poslovanju v prihodnosti, zato bi 

bilo smiselno te podatke povezati z načrtovanimi izdatki v prihodnosti. V izbranem podjetju 

se strošek pridobitve novega zaposlenega giblje okrog 980 EUR, najetje delavca znaša v 

povprečju 26.500 EUR na leto in strošek njegovega usposabljanja 7.000 EUR. Letni strošek 

izobraževanja zaposlenega dosega 2.260 EUR. Glede na obstoječe podatke smo ocenili 

stroške izobraževanja do leta 2008. Ti znašajo 26.400 EUR. Skupni stroški, to so stroški 

izobraževanja in stroški uvajanja, znašajo 74.280 EUR. Stroški po posameznih letih so 

prikazani v preglednici 10. 

Preglednica 10: Stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v izbranem podjetju  
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do 2008*         26.400 74.280 74.280 

2008 5 0 0 2.260 11.300 11.300 85.580 

2009 8 3 23.940 2.260 18.080 42.020 127.600 

2010 8 1 7980 2.260 18.080 26.060 153.660 

2011 7 0 0 2.260 15.820 15.820 169.480 

2012 7 1 7980 2.260 15.820 23.800 193.280 

2013 8 0 0 2.260 18.080 18.080 211.360 

Skupaj         123.580 211.360 1.015.240 

Iz preglednice 10 je razvidno, da je skupni strošek izobraževanja v izbranem podjetju med 

letoma 2008 in 2013 znašal med 11.300 in 18.080 EUR. Če vključimo strošek usposabljanja 

novozaposlenih, pa se ta strošek na letni ravni dvigne glede na število novozaposlenih. Tako 

je bil najvišji leta 2009, ko je podjetje zaposlilo 3 nove delavce. Stroški za celotno obdobje 

delovanja podjetja znašajo 123.580 EUR za izobraževanje, v primeru usposabljanja novih 

zaposlenih pa znašajo skupaj 211.360 EUR. V obravnavanem podjetju se zavedajo pomena 

izobraževanja zaposlenih, saj s hitrim razvojem tehnologij, programov in znanj lahko ostanejo 

konkurenčni samo, če sledijo temu razvoju in tako pridobivajo nova znanja, ki so potrebna za 

ustvarjanje konkurenčne prednosti na tržišču. Kljub slabšemu poslovanju podjetje ni 

prenehalo vlagati v znanje, kar naredi večina podjetij, ko se znajdejo v krizi. Stroški za 

izobraževanje so velikokrat med prvimi (poleg plač zaposlenih) na seznamu odpisa, ko 
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podjetje zaide v finančne težave. Naraščanje zgodovinskih stroškov zaposlenih po letih kaže 

slika 6.

 

Slika 6: Zgodovinski stroški zaposlenih po letih za izbrano podjetje 

Ali je vrednost naložb v zaposlene visoka ali ne, nam najbolje pove razmerje med naložbami 

v zaposlene in njihovimi plačami, kar kaže preglednica 11. Kot vidimo, naložbe v 

izobraževanje zaposlenih predstavljajo 11 % skupnih stroškov plač zaposlenih. Razmerje je 

najnižje leta 2011, kar je najverjetneje posledica izgube v letu 2010.  

Preglednica 11: Razmerje med naložbami v zaposlene in plačami zaposlenih 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Skupne plače zaposlenih  99.497 168.471 228.912 255.912 185.640 210.248 

Stroški izobraževanja skupaj 11.300 18.080 18.080 15.820 15.820 18.080 

Razmerje med naložbami v 

zaposlene in njihovi plačami  
11 % 11 % 8 % 6 % 8 % 9 % 

Ta model je primeren za beleženje, koliko stroškov je nastalo z izobraževanjem zaposlenih, in 

ni najprimernejši za poslovno odločanje. Podjetje R. G. Barry je uporabljalo svoj model 

kapitalizacije zgodovinskih stroškov, ki naj bi pozitivno vplival na obnašanje poslovodstva, 

ker jim je omogočal, da so se v večji meri zavedali ekonomskega pomena zaposlenih za 

podjetje, pomena nenehnega usposabljanja zaposlenih in so lažje ugotavljali dejansko 

poslovno uspešnost podjetja. Če vrednost posameznega zaposlenega gledamo le z vidika 

stroškov njegove nadomestitve, je temu namenjem model nadomestitvenih stroškov.  

4.2.2 Model nadomestitvenih stroškov  

Model nadomestitvenih stroškov loči posamične in položajne nadomestitvene stroške. 

Posamični nadomestitveni stroški so opredeljeni kot sedanja žrtev, ki je potrebna, da lahko 
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nadomestimo posameznika z nekom z istimi delovnimi sposobnostmi. Položajne 

nadomestitvene stroške pa sestavljajo stroški pridobitve zaposlenega, njegovega usposabljanja 

in odhoda iz podjetja. V izbranem podjetju so stroški za pridobitev posameznega zaposlenega 

različni, a v povprečju znašajo okrog 980 EUR za razpis, izbor in zdravniški pregled ter okrog 

7.000 EUR za njegovo funkcionalno usposabljanje.  

Preglednica 12: Nadomestitveni stroški zaposlenih v izbranem podjetju  

Leto Zaposleni Novozaposleni 
Strošek 

novozaposlenega 

Nadomestitveni 

strošek zaposlenih 

2008 5 0 0 39.900 

2009 8 3 23940 63.840 

2010 8 1 7980 63.840 

2011 7 0 0 55.860 

2012 7 0 0 55.860 

2013 8 1 7980 63.840 

Nadomestitveni stroški zaposlenih po tem modelu znašajo v letu 2013 okrog 63.840 EUR. 

Model prikaže oprijemljivo vrednost, kolikšen bo strošek podjetja, če se odloči za zamenjavo 

zaposlenega oz. zaposlenih. Zaposleni niso nenadomestljivi, je pa njihova zamenjava 

povezana z določenimi stroški. Vrednost se ocenjuje iz preteklih stroškov. Po naših 

predpostavkah bi zamenjava vseh zaposlenih v letu 2013 stala 63.840 EUR, kar predstavlja 

vrednost trenutno zaposlenih v primerjavi s tem, da podjetje zaposli nove ljudi. Vrednost 

zaposlenih iz predvidenih zaslužkov zaposlenih v prihodnosti pa predstavlja model 

diskontiranih plač.  

4.2.3 Model diskontiranih plač 

Vrednost zaposlenih je po tem modelu opredeljena kot sedanja vrednost predvidenih 

(prihodnjih) plač zaposlenih. Ta se uravnava s količnikom uspešnosti njihovega dela. 

Koeficient uspešnosti dela zaposlenih je opredeljen kot razmerje med stopnjo donosnosti 

podjetja in povprečno stopnjo donosnosti v gospodarstvu. Predpostavlja se, da je vrednost 

zaposlenih za podjetje odvisna od vrednosti njihovih prihodnjih plač. Kot smo že omenili v 

poglavju 3.6.2, ima model tudi nekatere pomanjkljivosti, saj ne upošteva možnosti, da 

zaposleni zapusti podjetje pred upokojitvijo (razen v primeru smrti), in ravno tako ne 

upošteva prehajanja zaposlenih na drugo delovno mesto. Možnosti, da zaposleni zapusti 

podjetje, je danes veliko več kot nekoč, ko so ljudje ostajali v istih podjetjih do upokojitve. 

Veliko več ljudi se dodatno izobražuje in tako prehaja na druga področja delovanja in 

zaposlitve. Prosti pretok med državami Evropske unije je prav tako povzročil večjo možnost 

zaposlitve drugje, z boljšo plačo in delovnimi razmerami. Ravno tako imajo vse večji vpliv 

vzdušje v podjetju, medsebojni odnosi in možnost napredovanja.  
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Obravnavano podjetje deluje v slovenskem prostoru že 15 let. Na podlagi ugotovljene 

fluktuacije delavcev za pretekla obdobja smo ugotavljali, kolikšna je verjetnost, da bo nekdo 

ostal v podjetju do upokojitve. V obravnavanem obdobju od leta 2008 do leta 2013 sta 

podjetje zapustila dva delavca, kar je zelo majhen vzorec za izračun. Zaposleni tudi dejansko 

niso v isti službi do konca življenja. Lahko zamenjajo službo ali pred upokojitvijo umrejo. V 

ta namen smo izračunali verjetnost, da zaposleni zamenja službo oz. da predčasno umre. Za 

oceno verjetnosti smo uprabili podatke iz ankete z naslovom Pogostost menjave zaposlitve 

(Bajde 2012). 

V preglednici 13 so predstavljeni deleži zaposlenih glede na število menjav službe. Pri tem 

smo predvideli, da je največje število menjav službe 3, čeprav je v resnici glede na anketo 

mogoče, da je ta vrednost večja kot tri. Ker je delež anketirancev, ki so zamenjali službo vsaj 

trikrat, le 13 %, menimo, da napaka zaradi te predpostavke ni velika. Glede na podatke ankete 

smo izračunali, da je povprečna delovna doba anketirancev 25 let.  

Preglednica 13: Verjetnost menjave službe  

Število menjav službe Delež Uteženo število menjav službe 

0 36% 0 

1 23% 0,23 

2 28% 0,56 

3 13% 0,39 

Skupaj   1,18 

Verjetnost   4,60 % 

Vir: Bajde 2012. 

V povprečju so anketiranci zamenjali službo okrog 1,18-krat, pri čemer so v povprečju imeli 

25 let delovne dobe. Iz tega lahko izračunamo, da je verjetnost menjave službe okrog 5 %. Če 

bi imeli osnovne podatke iz ankete, bi lahko izračunali tudi verjetnosti po letih. 

Predpostavljamo namreč, da je v mlajših generacijah menjava služb pogostejša kot pri 

starejših generacijah.  

Ocenili smo tudi prevrednotenje zaradi smrti. Ta je glede na verjetnost manj pomemben. Na 

podlagi podatkov s statističnega urada smo izračunali, da ta v povprečju znaša 0,21 %. 

Razlikuje se pri moških in ženskah. Verjetnost za moške, da bodo umrli mlajši od 65 let, je 

0,27 %, za ženske pa 0,15 %, kot je prikazano v preglednici 14. 
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Preglednica 14: Delež umrlih, mlajših od 65 let  

Umrli Moški  Ženska Skupaj 

Mlajši od 65 let 2.389 1.222 3.611 

Starejši od 65 let 886.914 839.236 1.726.150 

Delež 0,27% 0,15% 0,21% 

Vir: SURS 2013. 

Iz analiz je razvidno, da je verjetnost odhoda iz podjetja zaradi zamenjave službe približno 

22-krat večja kot zaradi smrti. Ker v primeru smrti ali odhoda iz podjetja običajno lahko 

najdemo zamenjavo, to dolgoročno nima takega vpliva, kot če bi delovno mesto ostalo 

prazno. Verjetnost, da zaposleni zapusti delovno mesto ali umre, je skupaj:  

1,046 * 1,0021 = 1,048, kar je 4,8 %. Verjetnost, da ostane, je 95,2 %. 

To nas napeljuje na misel, da je v podjetju posamezno delovno mesto zelo pomembno. To 

velja predvsem na delovnih mestih, kjer so zaposleni razmeroma preprosto zamenljivi. Tako 

bi lahko lažje opisali vrednost posameznega delovnega mesta, zaposleni pa bi moral dosegati 

standarde, da to delovno mesto lahko opravlja. Primer so podjetja (npr. Hofer23), kjer vsak 

zaposleni opravi določen trening, da lahko opravlja delo, ki se od njega zahteva. Seveda to 

niso zaposleni, ki bi napravili revolucijo v podjetniškem svetu, vendar ravno tako prispevajo 

svoj del k uspešnosti podjetja. Ker si država želi čim več zaposlenih s čim višjo plačo, saj 

tako pobere največ davkov, bi bilo smiselno uvesti davčno olajšavo za podjetja, ki vlagajo v 

izobraževanje zaposlenih, saj s tem povečujejo uspešnost zaposlenih in posledično tudi 

uspešnost podjetja.  

V nadaljevanju smo izračunali vrednosti zaposlenih z uporabo različnih diskontnih stopenj. 

Izhodišče za izračun vrednosti zaposlenih po modelu diskontiranih plač je, da so vsi 

zaposlenih redno zaposleni in da nihče ne namerava zapustiti podjetja. Pri računanju 

upokojitve smo upoštevali delovno dobo 40 let za moške in ženske (ZPIZ 2016). Rezultati so 

prikazani v preglednici 15. 

  

                                                
23

 Hofer je nemško trgovsko podjetje z mrežo trgovin po Evropi. 
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Preglednica 15: Izračun vrednosti zaposlenih izbranega podjetja pri različnih 

diskontnih stopnjah v EUR 
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Izračun vrednosti zaposlenih po diskontnih stopnjah 

5% 10% 15% 20% 25% 

1 1980 32 17.838 285.333 178.758 128.906 101.626 84.861 

2 1972 24 
      

3 1970 22 29.255 394.444 272.144 204.928 164.572 138.428 

4 1974 26 27.634 363.605 253.836 192.392 154.993 130.580 

5 1969 21 
 

     6 1959 11 10.227 59.148 52.140 46.579 42.122 38.477 

7 1969 21 15.898 209.174 146.031 110.659 89.168 75.100 

8 1952 4 55.822 396.624 336.651 291.618 257.060 230.054 

9 1984 36 29.703 480.790 298.878 214.912 169.327 141.319 

10 1966 18 23.871 269.009 200.519 158.040 130.202 111.066 

Skupaj   210.248 2.458.128 1.738.957 1.348.032 1.109.070 949.885 

V preglednici so izračunane vrednosti zaposlenih po diskontnih stopnjah 5 %, 10 %, 15 %,      

20 % in 25 %. Izračunana vrednost zaposlenih nam predstavlja sedanjo vrednost predvidenih 

prihodnjih plač zaposlenih do njihove upokojitve oziroma do odhoda iz podjetja. Vidimo 

lahko, da vrednost zaposlenih pada skladno z dvigom diskontne stopnje. Izračunane vrednosti 

zaposlenih iz preglednice 15 prevrednotimo s korekcijskim faktorjem oziroma koeficientom 

uspešnosti dela. Koeficient je opredeljen kot razmerje med povprečno stopnjo donosnosti 

sredstev podjetja in povprečno stopnjo donosnosti v narodnem gospodarstvu. Večja stopnja 

donosnosti podjetja v primerjavi z narodnim gospodarstvom pomeni pozitivno prevrednotenje 

sedanje vrednosti predvidenih plač zaposlenih. Izračun povprečne stopnje donosnosti sredstev 

podjetja je prikazan v preglednici 16, izračun povprečne donosnosti sredstev v narodnem 

gospodarstvu pa je prikazan v preglednici 17. 

Preglednica 16: Povprečna stopnja donosnosti sredstev podjetja v % 

Obračunsko 

obdobje 

Dobiček pred 

obdavčitvijo v EUR 

Vrednost celotnih 

sredstev v EUR 

Stopnja donosnosti 

sredstev v % 

2011 56.748 373.057 15,2 

2012 –35.084 558.044 –6,3 

2013 –1.097 637.076 –0,2 

Skupaj 20.567 1.568.177 1,3 

Povprečje     1,3 
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Preglednica 17: Povprečna donosnost sredstev v narodnem gospodarstvu v % 

Obračunsko 

obdobje 

Dobiček pred 

obdavčitvijo v EUR 

Vrednost celotnih 

sredstev v EUR 

Stopnja donosnosti 

sredstev v % 

2011 1.112.604 99.418.322 1,1 

2012 915.064 96.814.562 0,9 

2013 749.158 93.031.758 0,8 

Skupaj 2.776.826 289.264.642 1,0 

Povprečje     1,0 

Donosnost sredstev obravnavanega podjetja je v letu 2013 negativna in znaša –0,2 %, kar 

pomeni, da sredstva ne prinašajo dobička, temveč izgubo. To lahko vidimo tudi v letu 2012, 

ko je bila stopnja donosnosti negativna, leto prej pa visoka. Takrat je podjetje ustvarilo 

dobiček. Donosnost sredstev v narodnem gospodarstvu pa je za isto obdobje pozitivna in 

znaša 0,8 %. Negativna donosnost sredstev podjetja je posledica negativnega poslovnega 

izida podjetja v letih 2012 in 2013. Povprečna donosnost sredstev podjetja za obdobje od 

2011 do 2013 je pozitivna in znaša 1,3 %, v narodnem gospodarstvu pa 1 %. To nam pove, da 

je podjetje poslovalo nad povprečjem. Donos sredstev podjetja je bil višji od povprečne 

donosnosti narodnega gospodarstva.  

Korekcijski faktor izračunamo takole: 

Korekcijski faktor = 
povprečna donosnost sredstev podjetja 

povprečna donosnost narodnega gospodarstva 

Korekcijski faktor znaša 1,3 % (1,3/1). V spodnji preglednici prikazujemo vrednosti 

zaposlenih pri različnih diskontnih stopnjah ob upoštevanju korekcijskega faktorja.  

Preglednica 18: Izračun vrednosti zaposlenih pri različnih diskontnih stopnjah 

Diskontna 

stopnja 

Vrednost zaposlenih 

skupaj 

Korekcijski 

faktor 

Vrednost zaposlenih s 

korekcijskim faktorjem 

5 % 2.458.128 1,3 3.195.566 

10 % 1.738.957 1,3 2.260.644 

15 % 1.348.032 1,3 1.752.442 

20 % 1.109.070 1,3 1.441.791 

25 % 949.885 1,3 1.234.850 

S pomočjo modela diskontiranih plač smo dobili vrednost zaposlenih pri različnih diskontnih 

stopnjah. Vrednosti bi bile lahko upoštevane v bilanci stanja podjetja (na premoženjski strani 

med sredstvi), če bi podjetje uporabljalo računovodstvo človeških zmožnosti. Iz izračuna 

lahko vidimo, da je donosnost sredstev podjetja večja od donosnosti sredstev v narodnem 

gospodarstvu, zato bi podjetje model lahko uporabilo tudi v praksi. Vendar kot smo že 
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omenili, je slabost modela, da ne upošteva odhoda zaposlenih iz podjetja pred upokojitvijo 

oziroma smrtjo. To lahko pripelje do precenjene vrednosti zaposlenih. Ravno tako model ne 

upošteva možnosti napredovanja, čeprav imajo v obravnavanem podjetju vsi arhitekti enak 

status, lahko pa nekdo napreduje v direktorja podjetja. Vprašljiv je tudi preprost seštevek 

zaposlenih posameznikov, ki v praksi ne prinese iste dodane vrednosti kot učinek zaposlenih 

v skupini. 

4.2.4 Model VAIC  

VAIC je analitični postopek, ki omogoča spremljanje procesa ustvarjanja nove vrednosti. Je 

seštevek treh komponent, ki so bistvene za izračun koeficienta učinkovitosti ustvarjanja 

vrednosti, in sicer učinkovitosti premoženja v ljudeh, učinkovitosti premoženja v povezavah 

in učinkovitosti premoženja v organiziranosti. Glavna prednost metode VAIC je v njeni 

preprostosti. Vse podatke, potrebne za izračun koeficienta, dobimo v standardnih bilancah in 

izkazih podjetja, zato dodatno zbiranje podatkov iz drugih virov ni potrebno. Metoda sicer 

prepozna kritične točke pri ustvarjanju vrednosti, a ne more dati natančne predstave o tem, kaj 

je treba v poslovanju podjetja spremeniti. V preglednici 19 je prikazan izračun za posamezno 

leto za izbrano podjetje.  

Preglednica 19: Izračun koeficienta VAIC za podjetje po letih 

V EUR/leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VA 383.079 –48.399 64.137 336.099 193.766 166.320 

HC 113.971 199.710 239.515 258.483 203.673 233.930 

SC 269.108 –248.109 –175.378 77.616 –9.907 –67.610 

IC 383.079 –48.399 64.137 336.099 193.766 166.320 

CE 518.599 221.581 9.238 65.986 30.902 29.789 

CEE 0,74 –0,22 6,94 5,09 6,27 5,58 

HCE 3,36 –0,24 0,27 1,3 0,95 0,71 

SCE 0,7 5,13 –2,73 0,23 –0,05 –0,41 

ICE 4,06 4,88 –2,47 1,53 0,9 0,3 

VAIC 4,8 4,67 4,48 6,62 7,17 5,89 

Dodana vrednost glede na leta niha. Dodana vrednost je v letu 2009 negativna, nato v letu 

2011 doseže vrednost preko 300.000 EUR in se nato zmanjša pod 200.000 EUR v letu 2013. 

Učinkovitost intelektualnega premoženja je ravno tako nihala in bila v letih 2008 in 2009 

visoka, nato leta 2010 negativna, v letih 2012 in 2013 pa je padala glede na leto 2011, ko je 

bila spet pozitivna. V letu 2009 vrednost vseh faktorjev pade, razen človeškega premoženja, 

ki celo naraste, doseže vrh v letu 2011, pade v letu 2012 in nekoliko naraste v letu 2013. 

Strukturno premoženje je po letu 2008 negativno, razen v letu 2011, ko doseže vrednost 

77.616 EUR.  
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Na sliki 7 vidimo, da podjetje lahko posluje tudi, če je strukturno premoženje negativno. 

Nadaljnji razvoj mu omogoča človeško premoženje, ki je v izbranem podjetju kljub recesiji 

stabilno. Človeško premoženje je stalno naraščalo v obdobju od 2008 do 2011, ko je doseglo 

najvišjo vrednost, nato v letu 2012 nekoliko padlo in ponovno nekoliko narastlo v letu 2013. 

Gibanje človeškega premoženja nima tako izrazitega nihanja kot strukturno premoženje, 

vključeni kapital (finančni kapital) in dodana vrednost. Finančni kapital sicer ne doseže 

negativne vrednosti, vendar se v letu 2010 zmanjša za 6,7 % glede na leto 2008, leta 2011 pa 

se poveča za 47,8 % glede na leto 2010.  

 

Slika 7: Gibanje posameznih sestavin intelektualnega premoženja podjetja in dodane 

vrednosti 

Koeficient VAIC je sestavljen iz učinkovitosti intelektualnega premoženja in učinkovitosti 

vključenega (finančnega) kapitala. V preglednici 20 prikazujemo, kolikšna je učinkovitost 

finančnega kapitala v koeficientu VAIC in kolikšna je učinkovitost intelektualnega 

premoženja. Deleža ICE in CEE v koeficientu VAIC prikazuje preglednica 20. 

Preglednica 20: Deleža ICE in CEE v koeficientu VAIC  

  2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

ICE 4,06 84,60 4,88 104,60 -2,47 -55,10 1,53 23,10 0,90 12,60 0,30 5,20 

CEE 0,74 15,40 -0,22 4,60 6,94 155,10 5,09 76,90 6,27 87,40 5,58 94,80 

VAIC 4,80   4,67   4,48   6,62   7,17   5,89   

Iz preglednice vidimo, da je delež finančnega kapitala v koeficientu VAIC velik od leta 2010 

dalje. Do leta 2010 lahko razberemo, da je učinkovitost intelektualnega premoženja visoka in 

predstavlja v letu 2008 kar 84,6 % koeficienta VAIC, v naslednjem letu je ta odstotek še višji 

zaradi negativne vrednosti koeficienta finančnega kapitala. Po letu 2010 se razmerje obrne. 

Vrednost koeficienta VAIC in njegovih sestavin za podjetje prikazuje slika 8. 
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Slika 8: Vrednost koeficienta VAIC in njegovih sestavin za podjetje 

Zaradi negativnih vrednosti intelektualnega premoženja smo v nadaljevanju pogledali, kako 

se gibljejo njegove posamezne sestavine. Ta razmerja prikazuje slika 9. 

 

Slika 9: Vrednost keoficienta intelektualnega premoženja in njegovih sestavin za 

podjetje 

Vidimo lahko, da največji delež učinkovitosti intelektualnega premoženja predstavlja 

učinkovitost človeškega premoženja v letih 2008, 2010, 2011, 2012 in 2013. V letu 2009 je 

koeficient človeškega premoženja negativen. V tem letu sta negativna tudi koeficient 

učinkovitosti finančnega kapitala in dodana vrednost. Strukturno premoženje je bilo v istem 

letu tudi negativno, čeprav je bil koeficient njegove učinkovitosti pozitiven in je znašal 5,13. 

Pulić omenja, da enoletna negativna vrednost strukturnega premoženja ni problematična. Če 

pa se to dogaja nekaj let zaporedoma, pomeni, da strukturno premoženje ne obstaja, saj ne 

ustvarja vrednosti (Pulič 2000). Učinkovitost posameznih sestavin intelektualnega 

premoženja in vrednost koeficienta VAIC prikazuje slika 10. 
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Slika 10: Gibanje učinkovitosti posameznih sestavin intelektualnega premoženja in 

koeficienta VAIC  

Če pogledamo še skupno sliko učinkovitosti posameznega premoženja (slika 10), vidimo, da 

je učinkovitost človeškega premoženja padla z vrednosti 3,36 na negativno vrednost –0,24 v 

obravnavanih letih. To je posledica negativne dodane vrednosti, ki jo je podjetje doseglo v 

letu 2009. Učinkovitost srtukturnega in intelektualnega premoženja pade šele v letu 2010, kar 

je posledica nepravilnosti, ki nastane pri izračunu, če imajo strukturno premoženje, 

intelektualno premoženje in dodana vrednost negativen predznak. V resnici sta strukturno in 

intelektualno premoženje padla že v letu 2009, a je zaradi negativne dodane vrednosti njuna 

učinkovitost celo narasla. 

Koeficient VAIC je med letoma 2008 in 2010 med 4,5 in 5, po letu 2011 pa je narasel in 

dosegel najvišjo vrednost v letu 2012, ki znaša nekaj več kot 7. V letu 2013 se je nato 

zmanjšal na okrog 6. Tudi pri tem faktorju je v letu 2009 zaznati nepravilnost. Glede na 

pričakovanja bi moral pasti, a je zaradi negativne vrednosti strukturnega premoženja in 

dodane vrednosti ostal skoraj nespremenjen. Ta model je zelo informativen, je pa potrebna 

pazljivost v letih, ko so dodana vrednost in hkrati tudi vloženi kapital, človeško premoženje 

ali strukturno premoženje negativni.  

Problem, ki smo ga zasledili pri tem modelu na primeru predstavljenega podjetja, je pojav 

negativnih vrednosti strukturnega premoženja in dodane vrednosti. Navidezno je učinkovitost 

strukturnega premoženja v letu 2009 celo pozitivna. Tak rezultat ni uporaben. Podobno je v 

letih 2010, 2012 in 2013, ko je strukturno premoženje negativno. To dejansko pomeni, da 

strukturno premoženje učinkuje negativno. Leta 2010, ko je bila dodana vrednost zaradi 

slabega poslovanja negativna, je bila tudi učinkovitost vloženega kapitala in človeškega 

premoženja negativna. Model ni primeren za podjetje, ki je zaradi krize zašlo v težavo, je pa 

vsekakor primeren za podjetja, ki poslujejo relativno stabilno.  
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ICE - učinkovitosti 
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4.2.5 Dinamični model 

Kot smo že predhodno opisali, je pristop dinamičnega modela podoben vrednotenju 

opredmetenih osnovnih sredstev, kjer se upošteva posebnosti zaposlenih. Model je namenjen 

vrednotenju zaposlenih kot posameznikov in zaposlenih kot celote. Vrednost zaposlenih kot 

posameznikov ugotovimo izvirno, medtem ko vrednost kot celote dobimo s prevrednotenim 

seštevkom vrednosti zaposlenih v podjetju. Prevrednotenje tako izvedemo s koeficientom 

uspešnosti dela zaposlenih, ki predstavlja razmerje med dodanimi vrednostmi v podjetju in 

celotnem gospodarstvu v zadnjih treh letih. Izračune obravnavanega podjetja s pomočjo 

dinamičnega modela podajamo v nadaljevanju.  

Vrednotenje zaposlenih kot posameznikov 

Za izračun so bili uporabljeni izvirni podatki, potrebni za določitev vrednosti posameznega 

zaposlenega v izbranem podjetju. Ker v podjetju ni zaposlenih veliko delavcev, smo izračun 

naredili za vsakega zaposlenega posebej. Skoraj vsi zaposleni imajo visoko izobrazbo, razen 

enega. Spodaj je podan izračun nabavne vrednosti zaposlenega in naložb v zaposlenega. 

Naložbe v usposabljanje zaposlenega pred nastopom dela opredeljujejo doseženo izobrazbo 

zaposlenega in so v modelu poenotene. Izračuni so prikazani v preglednicah 21, 22 in 23.  

Preglednica 21: Izračun nabavne vrednosti zaposlenega s sedmo stopnjo izobrazbe 

1. Naložbe v usposabljanje zaposlenega   

Osnovna šola 6.677 

Srednja šola  5.008 

Visoka izobrazba 8.345 

2. Naložbe v pridobitev zaposlenega    

Priprava in izvedba razpisa za prosto delovno mesto, zbiranje 

prijav, razgovori in izbira kandidata 800 

Zdravniški pregled pred zaposlitvijo 180 

Namestitev na delovno mesto, pripravništvo 7.000 

Skupaj 28.010 
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Preglednica 22: Izračun nabavne vrednosti zaposlenega s peto stopnjo izobrazbe 

1. Naložbe v usposabljanje zaposlenega   

Osnovna šola 6.677 

Srednja šola  5.008 

2. Naložbe v pridobitev zaposlenega    

Priprava in izvedba razpisa za prosto delovno mesto, zbiranje 

prijav, razgovori in izbira kandidata 800 

Zdravniški pregled pred zaposlitvijo 180 

Namestitev na delovno mesto, pripravništvo 7.000 

Skupaj 19.665 

Preglednica 23: Izračun vrednosti naložb v zaposlenega 

1. Naložbe v neposredno zagotavljanje delovnih zmožnosti 

 Letno izobraževanje 2200 

Zdravniški pregled 60 

Skupaj 2260 

Naložbe v zaposlene obsegajo dodatna letna usposabljanja zaposlenih z raznimi tečaji, 

seminarji, šolanji in vsakodnevnim izobraževanjem delavcev. Dodatna izobraževanja 

delavcev prispevajo k povečanju delovnih možnosti zaposlenih in nadgradnji znanja, kar 

dolgoročno prispeva k uspešnosti podjetja. Izračunali smo še popravek vrednosti zaposlenega 

kot seštevek popravka nabavne vrednosti zaposlenega in popravka vrednosti naložb v 

zaposlenega. Doba koristnosti zaposlenega v letih je obdobje, v katerem bo zaposleni nudil 

svoje storitve podjetju. Obravnavano podjetje je majhno in je imelo v letu 2013 osem 

zaposlenih. V letih od 2008 do 2013 sta prenehala delo samo dva zaposlena. En zaposlen je 

imel še 17 let do upokojitve, drugi 21. Vzorec ni najprimernejši za računanje dobe koristnosti 

zaradi majhnosti. V preglednici 24 so navedene izračunane verjetnosti, da zaposleni zapustijo 

podjetje, oziroma verjetnosti, da ostanejo v podjetju. V preglednici 25 pa je prikazan izračun 

popravka nabavne vrednosti in popravka vrednosti naložb v zaposlene v letu 2013.  

Preglednica 24: Izračun verjetnosti, da zaposleni ostanejo v obravnavanem podjetju 

Zaposleni 

Število let do 

upokojitve 

Število zaposlenih, ki 

so odšli 

Verjetnost, da 

zapustijo podjetje 

Verjetnost, da 

ostanejo 

1 32 0 0 1 

3 22 0 0 1 

4 21 1 0,5 0,5 

6 6 0 0 1 

7 21 0 0 1 

8 8 0 0 1 

9 33 0 0 1 

10 16 0 0 1 
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Kot vidimo iz preglednice, je verjetnost, da nekdo, ki mu manjka 21 let do upokojitve, odide 

ali ostane v podjetju, 50 %. V naslednji preglednici so izračunani popravki nabavnih vrednosti 

zaposlenih in popravki vrednosti naložb v zaposlene.  

Preglednica 25: Izračun popravka nabavne vrednosti in popravka vrednosti naložb v 

zaposlene v podjetju za leto 2013 
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1 5 32 37 1 28.010 37 2,7% 757 2.260 12,39 0,08 0,25 565 1.322 28.948 

3 4 22 26 1 28.010 26 3,8% 1.077 2.260 12,39 0,08 0,25 565 1.642 28.628 

4 1 21 22 0,5 28.010 11 4,5% 1.273 2.260 12,39 0,08 0,25 565 1.838 28.432 

6 7 6 13 1 19.665 13 7,7% 1.513 2.260 8,70 0,11 0,25 565 2.078 19.847 

7 7 21 28 1 28.010 28 3,6% 1.000 2.260 12,39 0,08 0,25 565 1.565 28.705 

8 8 8 16 1 28.010 16 6,3% 1.751 2.260 12,39 0,08 0,25 565 2.316 27.954 

9 5 33 38 1 28.010 38 2,6% 737 2.260 12,39 0,08 0,25 565 1.302 28.968 

10 7 16 23 1 28.010 23 4,3% 1.218 2.260 12,39 0,08 0,25 565 1.783 28.487 

Skupaj         215.735     9.326 18.080       4.520 13.846 219.969 

Iz preglednice 25 vidimo, da je doba koristnosti naložb v zaposlenega 12,39 leta oziroma 8,7 

leta za zaposlenega s peto stopnjo izobrazbe. Doba koristnosti je obdobje, v katerem naj bi 

zaposleni nudil svoje storitve podjetju kot posledica naložb vanj. Pove nam, v koliko letih 

znanje zastara. Kako hitro znanja zastarajo in se posledično zmanjšajo delovne sposobnosti 

zaposlenega, nam pove amortizacijska stopnja naložb v zaposlenega, ki skoraj pri vseh 

zaposlenih znaša 0,08. Praviloma bi pričakovali višje amortizacijske stopnje in hitrejše 

zastarevanje znanj pri zaposlenih z višjo izobrazbo, čeprav prikazani primer tega ne kaže, saj 

je amortizacijska stopnja zaposlenega v podjetju s peto stopnjo izobrazbe višja kot pri ostalih 

zaposlenih z višjo stopnjo izobrazbe. Predvidevamo, da je to predvsem zato, ker je vrednost 

naložb v zaposlene za vse enaka, nabavna vrednost zaposlenega s peto stopnjo izobrazbe je 

manjša, posledično je manjša tudi doba koristnosti naložb v zaposlenega, kar pripelje do višje 

amortizacijske stopnje. Zaposleni v podjetju s peto stopnjo izobrazbe opravlja preprosta 

opravila tiskanja dokumentov, sprejemanja strank, prevzemanja pošte idr. in bi lahko trdili, da 

tako znanje zastara počasneje kot znanje ostalih zaposlenih arhitektov. Kljub vsemu pa 

menimo, da je doba koristnosti previsoka, saj znanje zastara hitreje kot v 12 letih. Predvsem 

danes v času hitrih sprememb in tehnoloških odkritij. Tako smo upoštevali 25 % 

amortizacijsko stopnjo za vse zaposlene. Naložbe v zaposlene prikazuje preglednica 26.  
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Preglednica 26: Pregled naložb v zaposlene za podjetje  
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1 2.200 60 2.260 4 0,25 565 1.695 

3 2.200 60 2.260 4 0,25 565 1.695 

4 2.200 60 2.260 4 0,25 565 1.695 

6 2.200 60 2.260 4 0,25 565 1.695 

7 2.200 60 2.260 4 0,25 565 1.695 

8 2.200 60 2.260 4 0,25 565 1.695 

9 2.200 60 2.260 4 0,25 565 1.695 

10 2.200 60 2.260 4 0,25 565 1.695 

Skupaj 17.600 480 18.080     4.520 13.560 

Naložbe v zaposlene obravnavanega podjetja predstavljajo naložbe v zaposlene v letu 2013. V 

primeru obravnavanega podjetja so naložbe v zaposlene za vse zaposlene enake in obsegajo 

različna izobraževanja za vse zaposlene ter naložbe v zdravje. Podjetje se ukvarja z 

arhitekturno dejavnostjo, za kar potrebujejo posebne računalniške programe za oblikovanje in 

pripravljanje načrtov ter visokozmogljive računalnike. Izdatkov, povezanih z licenčninami 

programov in nakupom računalniške opreme, nismo upoštevali, saj so ti nujni za nemoteno 

opravljanje dejavnosti podjetja. Podjetje je tako v letu 2013 vložilo skupaj 18.080 EUR v 

povečevanje delovnih zmožnosti zaposlenih in 480 EUR v naložbe v zdravje. Naložbe se med 

seboj vsebinsko razlikujejo, zato velja, da doba njihove koristnosti za podjetje ni enaka. Kot 

je razvidno tudi iz primera, podjetja načeloma več vlagajo v naložbe za neposredno 

zagotavljanje delovnih zmožnosti in te so praviloma višje od naložb v zdravje in dobro 

počutje. To je povezano tudi s stopnjo poslovne evolucije, saj uspešna svetovna podjetja, kot 

je Google, veliko vlagajo v zdravje, dobro počutje in pripadnost, kar smo napisali že v 

poglavju 2.7. Hitrost zastarevanja znanj in nujnost obnavljanja sta zelo različni tudi glede na 

zahtevnost delovnega mesta. V dejavnosti, v kateri deluje podjetje, so nova znanja, napredki v 

gradbeništvu in tehnologiji pomembni in se glede na intenzivnost odkritij in sprememb v 

svetu hitro spreminjajo. 

Vrednotenje zaposlenih kot celote 

Iz preglednice 25 vidimo, da seštevek vrednosti posameznih zaposlenih znaša 219.969 EUR. 

Zaradi sinergijskih učinkov pa posameznih vrednosti ne moremo kar sešteti. Vrednost 

zaposlenih kot celote namreč ni preprost seštevek vrednosti zaposlenih kot posameznikov. 

Zato vrednosti zaposlenih prevrednotimo s koeficientom uspešnosti dela zaposlenih. 

Koeficient uspešnosti dela zaposlenih je merilo uspešnosti dela. Opredeljen je kot razmerje 
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med seštevkom tehtanih povprečij dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju in v celotnem 

gospodarstvu v zadnjih treh letih.  

Koeficient uspešnosti dela zaposlenih!= 

3!
AA0

BB0
!!"2 

AA!

BB!
!! 
AA!

BB2

6
!!!!!!!!! 

Dodano vrednost na zaposlenega v podjetju in celotnem gospodarstvu v letih med 2011 in 

2013 prikazuje preglednica 27. 

Preglednica 27:  Dodana vrednost na zaposlenega v podjetju in celotnem gospodarstvu v 

letih med 2011 in 2013 

Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2013 23.392 

Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2012 28.164 

Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2011 50.924 

Dodana vrednost na zaposlenega v celotnem gospodarstvu v letu 2013 39.011 

Dodana vrednost na zaposlenega v celotnem gospodarstvu v letu 2012 38.006 

Dodana vrednost na zaposlenega v celotnem gospodarstvu v letu 2011 37.512 

Vir: AJPES 2011–2013.  

Koeficient uspešnosti dela zaposlenih = 3 (23.392/39.011) + 2 (28.164/38.006) + 

(50.924/37.512) = 4,6384/6 = 0,7731.   

Rezultat izračuna koeficienta uspešnosti dela zaposlenih je manjši od ena in znaša 0,7731, kar 

nakazuje, da je uspešnost dela zaposlenih v izbranem podjetju manjša v primerjavi z 

uspešnostjo dela zaposlenih v narodnem gospodarstvu. Če dobljeni koeficient pomnožimo z 

vrednostjo vseh zaposlenih, 219.968 EUR, dobimo končno vrednost zaposlenih 170.058 

EUR.   

Preglednica 28: Primerjava dodanih vrednosti na zaposlenega za podjetje in celotno 

gospodarstvo v letih 2009–2013 

  Dodana vrednost na zaposlenega 

Leto podjetje narodno gospodarstvo 

2013 23.392 39.011 

2012 28.164 38.006 

2011 50.924 37.512 

2010 9.474 36.044 

2009 –8.930 34.168 

2008 77.546 34.253 

Vir: AJPES 2011–2013.  
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Kot vidimo, je bila dodana vrednost na zaposlenega v podjetju v letu 2009 celo negativna. Če 

primerjamo podjetje in narodno gospodarstvo v letih 2012 in 2011, vidimo, da je koeficient v 

letu 2012 sicer nekoliko narasel in znaša 0,8668, v letu 2011 pa 0,7223. Koeficient pokaže, da 

je uspešnost dela zaposlenih v podjetju v primerjavi z narodnim gospodarstvom nihala iz leta 

v leto.  

4.2.6 Model neto dodane vrednosti 

Model neto dodane vrednosti je namenjen vrednotenju vseh zaposlenih v podjetju. Osnova za 

vrednotenje zaposlenih po tem modelu je dodana vrednost, ki pripada lastnikom. Neto dodana 

vrednost je tako del dodane vrednosti, ki pripada podjetju (čisti dobiček za rezerve in 

nerazdeljeni čisti dobiček), lastnikom (dividende), članom nadzornega sveta in zaposlenim 

(nagrade iz čistega dobička). Vključuje stroške dela, stroške obresti in davek na dobiček.  

Koeficient uspešnosti !"#$%&$'(= 
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Omenjeni pristop nam omogoča upoštevati poslovanje podjetja v daljšem obdobju in ne le v 

zadnjem letu. Podatke, uporabljene pri izračunu z uporabo modela neto dodane vrednosti, 

prikazuje preglednica 29. 

Preglednica 29: Podatki za izračun z uporabo modela neto dodane vrednosti 

  v EUR 

Dodana vrednost 166.320 

Strošek dela 360.858 

Sredstva 637.076 

Obveznosti 607.287 

Kapital  29.789 

Dobiček –1.113 

  v  % 

Letna obrestna mera 5,81% 

Letni strošek kapitala 8,50% 

Davek na dobiček 17% 

Čista dobičkonosnost kapitala zadnje leto –3,60% 

Čista dobičkonosnost kapitala zadnje leto (gospodarstvo) 0,45% 

Čista dobičkonosnost kapitala predzadnje leto  –72% 

Čista dobičkonosnost kapitala predzadnje leto (gospodarstvo) 0,88% 

Čista dobičkonosnost kapitala pred predzadnje leto  –110% 

Čista dobičkonosnost kapitala pred predzadnje leto (gospodarstvo) 1,21% 

Vir: AJPES 2016.  
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Zaradi negativnih vrednosti dobička podjetja in posledično negativne vrednosti čiste 

dobičkonosnosti kapitala nam model neto dodane vrednosti ne daje primernih rezultatov za 

izračun. Po modelu neto dodane vrednosti se v nadaljevanju izračuna koeficient uspešnosti 

podjetja: 

Koeficient uspešnosti !"#$%&$'(= 
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!! 
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!!!!!!!!! 

Koeficient uspešnosti podjetja je –16,12. Dobljeni koeficient nato pomnožimo z vrednostjo 

sredstev. Tako dobimo vrednost zaposlenega.  

Model neto dodane vrednosti je relativno nov in ni podatkov o praktični uporabi. Ravno tako 

primer obravnavanega podjetja ne da potrebnih rezultatov pri uporabi tega modela, saj zaradi 

slabšega poslovanja podjetja prikaže negativne vrednosti zaposlenih. 

4.3 Primerjava pristopa računovodstva človeških zmožnosti s klasičnim 

računovodskim pristopom 

Računovodski izkazi podjetij so glavni vir informacij o uspešnosti delovanja podjetij, ne 

vključujejo pa najpomembnejših sredstev v podjetju, njegovih zaposlenih. Zaposleni niso 

izkazani med sredstvi klasične bilance stanja. Računovodstvo človeških zmožnosti v 

nasprotju s klasičnim računovodstvom zaposlene obravnava kot sredstva podjetja.  

Na podlagi uporabljenih denarnih modelov vrednotenja zaposlenih prikazujemo vpliv 

neposrednega vključevanja dobljenih vrednosti zaposlenih v računovodske bilance podjetja v 

letu 2013 (preglednica 30).  
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Preglednica 30: Klasična bilanca stanja in vrednosti zaposlenih, ugotovljene z uporabo 

posameznega pristopa za leto 2013 

   Računovodstvo človeških zmožnosti 

Ekonomska kategorija 
Klasična 

bilanca 

Dinamični 

model 

Model diskontiranih plač                                               

5%            10%           15%          20% 

Nadomestni 

stroški 

Zgodovinski 

stroški 

Sredstva 637.076 802.614 3.095.204 2.376.033 1.985.108 1.746.146 700.916 848.436 

A. Dolgoročna 

(stalna) sredstva 
59.560 225.098 2.517.688 1.798.517 1.407.592 1.168.630 123.400 270.920 

I. Neopredmetena 

sredstva iz 

dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve 

26.005 191.543 2.484.133 1.764.962 1.374.037 1.135.075 89.845 237.365 

1. Neopredmetena 

sredstva 
26.005 191.543 2.484.133 1.764.962 1.374.037 1.135.075 89.845 237.365 

1.1. Patenti, licence, 

koncesije 
26.005 26.005 26.005 26.005 26.005 26.005 26.005 26.005 

1.2. Naložbe v 

zaposlene 
0 165.538 2.458.128 1.738.957 1.348.032 1.109.070 63.840 211.360 

1.2.1. Vrednost 

naložb v zaposlene 
0 170.058 2.458.128 1.738.957 1.348.032 1.109.070 63.840 211.360 

1.2.2. Popravek 

vrednosti naložb v 

zaposlene 

0 -4.520 0 0 0 0 0 0 

II. Opredmetena 

osnovna sredstva 
33.555 33.555 33.555 33.555 33.555 33.555 33.555 33.555 

B. Kratkoročna 

(gibljiva) sredstva 
379.527 379.527 379.527 379.527 379.527 379.527 379.527 379.527 

C. Kratkoročne 

aktivne časovne 

razmejitve 

197.989 197.989 197.989 197.989 197.989 197.989 197.989 197.989 

Obveznosti do virov 

sredstev 
637.076 802.614 3.095.204 2.376.033 1.985.108 1.746.146 700.916 848.436 

A. Kapital 29.789 195.327 2.487.917 1.768.746 1.377.821 1.138.859 93.629 241.149 

Č. Kratkoročne 

obveznosti 
607.287 607.287 607.287 607.287 607.287 607.287 607.287 607.287 

Delež 

neopredmetenih 

sredstev v sredstvih  

0% 21% 79% 73% 68% 64% 9% 25% 

Obravnavano podjetje je izključno storitveno usmerjeno, kar pomeni, da so zaposleni 

najpomembnejše premoženje podjetja. Odhod izkušenega arhitekta ali statika lahko pomeni 

veliko izgubo za podjetje. Iz preglednice 30 lahko ugotovimo, da različno obravnavanje 

naložb v zaposlene pripelje do razlik v vrednosti sredstev in kapitala med pristopi. Vrednost 

zaposlenih je v bilanci stanja izkazana med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi. 

Dinamični model vrednotenja je zasnovan na gospodarskem konceptu vrednosti, kjer je 

vrednost zaposlenih odvisna od sedanje vrednosti njihovih pričakovanih prihodnjih storitev. 
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Naložbe v zaposlene obravnava kot naložbe, medtem ko so ta vlaganja v klasični bilanci 

podjetja obravnavana kot strošek že ob nastanku. Čeprav podjetje ni vlagalo v formalno 

izobraževanje zaposlenih pred zaposlitvijo, to naložbo ovrednoti in jo izkaže med sredstvi. To 

privede do spremembe kapitala. Delež vrednosti zaposlenih med celotnimi sredstvi podjetja je 

21 % in se približa vrednotenju zaposlenih po modelu kapitaliziranih stroškov, ki pa temelji 

na preračunu vseh stroškov, povezanih s pridobitvijo zaposlenega, da lahko ta opravlja svoje 

delo. Kapitalizirani zgodovinski stroški zaposlenega so tako seštevek vseh stroškov pridobitve 

zaposlenega in stroškov njegovega usposabljanja. Model je preprost, vendar ni primeren za 

poslovno odločanje. Model kapitalizacije zgodovinskih stroškov kaže dejanska vlaganja v 

zaposlene skozi čas. Model nadomestitvenih stroškov nam poda oceno, kolikšen bi bil 

strošek, če bi bilo treba zaposlene zamenjati. V tem modelu je vrednost zaposlenih med 

celotnimi sredstvi podjetja samo 9 %. Vsekakor je model kapitalizacije zgodovinskih stroškov 

bolj dokazljiv kot slednji.  

S pomočjo modela diskontiranih plač smo izračunali vrednost zaposlenih kot celote z uporabo 

različnih diskontnih stopenj (5 %, 10 %, 15 %, 20 %) in jo v bilanci stanja prikazali med 

neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi. Zaposlene vrednotimo na podlagi pričakovanih 

prihodnjih storitev, ki so izražene v obliki plače. Model diskontiranih plač ima kljub visoki 

diskontni stopnji največjo vrednost, saj so v tej vrednosti vštete plače zaposlenih do njihove 

upokojitve. Model ni uporaben za izračunavanje davčnih olajšav in ne dodaja bistvene 

informacije o podjetju, saj bi bilo to vrednost mogoče oceniti že iz stroškov plač. Delež 

vrednosti zaposlenih med sredstvi glede na različno diskontno stopnjo se giblje med 64 % in 

79 %. Delež z višanjem diskontne stopnje pada. Prihodnje predvidene plače zaposlenih so 

diskontirane na dan vrednotenja zaposlenih ob upoštevanju dobe koristnosti posameznega 

zaposlenega in prevrednotene s koeficientom uspešnosti podjetja. V klasični bilanci stanja 

niso obravnavane. Eden izmed problemov diskontiranih plač je, da ne dopuščajo prehoda na 

drugo delovno mesto, kar pa za obravnavano podjetje tudi ni sporno, saj je podjetje majhno in 

so skoraj vsi zaposleni arhitekti. Druga slabost pa je precenjenost vrednosti zaposlenih, ker ni 

upoštevana možnost odhoda zaposlenega iz podjetja.  

Iz preglednice 30 lahko razberemo bistvene razlike med obravnavanimi modeli. Različno 

vrednotenje zaposlenih in naložb v zaposlene v računovodstvu človeških zmožnosti privede 

do pomembnih sprememb v vrednosti sredstev in kapitala med pristopi. Zaradi vključitve 

vrednosti zaposlenih v bilanco stanja se tako na aktivni strani povečajo sredstva, na pasivni pa 

vrednost kapitala. Večji delež kapitala v pasivi pa posledično povečuje tudi kreditno 

sposobnost podjetja.  

Ker je vrednost zaposlenih odvisna tudi od razmer na trgu, menimo, da je smiselno uporabljati 

obe vrsti kazalnikov: tako kazalnike, ki temeljijo na vlaganju v zaposlene, kot tudi tiste, ki 

temeljijo na razmerah na trgu. Za usmerjanje podjetja in poslovno odločanje je to nujno, 

medtem ko uporaba faktorjev, ki so odvisni od razmer na trgu, v bilancah ni praktična.  
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4.4 Uporabna vrednost dobljenih rezultatov za vodstvo podjetja 

Računovodsko vrednotenje zaposlenih postaja vedno večja nujnost, čeprav računovodska 

stroka vidi umeščanje vrednosti zaposlenih v bilance stanja kot nemogočo nalogo. Poročila 

podjetja, ki v prihodnosti ne bodo vsebovala vrednosti zaposlenih, bodo za vodstvo podjetja 

neuporabna. Nekatera svetovna podjetja, ki so že vpeljala koncept računovodstva človeških 

zmožnosti, vrednost zaposlenih prikazujejo v letnih poročilih največkrat kot dodatek k tem 

poročilom. To je velik napredek v primerjavi s podjetji, ki tovrstnih informacij o vrednosti 

zaposlenih sploh ne prikazujejo.  

Informacije o zaposlenih bi bilo treba prilagoditi različnim skupinam uporabnikov, čeprav v 

obravnavanem primeru, kjer gre za manjše podjetje, z informacijami upravlja direktor 

podjetja oziroma lastnik. Menimo, da bi bilo treba informacije o zaposlenih uvesti postopoma, 

saj ob pogledu na bilanco stanja podjetja, ki vključuje vrednosti zaposlenih, uporabniki 

nimajo prave predstave o njenem pomenu, prav tako si ne znajo predstavljati, kaj nove 

vrednosti v bilanci pomenijo.  

Obstoječi modeli vrednotenja zaposlenih imajo različen vpliv na premoženjsko in finančno 

stanje podjetja. Ravno raznolikost modelov in pomanjkljivost vsakega modela pripeljeta do 

vprašanja, kateri model v podjetju uporabiti. Pri vrednotenju zaposlenih v obravnavanem 

podjetju je največjo uporabnost pokazal dinamični model. Uporaba računovodstva človeških 

zmožnosti bi vodstvu podjetja omogočila predvsem razpolaganje s potrebnimi informacijami 

o svojih zaposlenih. Vrednotenje zaposlenih bi tako privedlo do dviga zavedanja podjetja o 

pomenu zaposlenih, saj se zavedanje v očeh uporabnikov ustrezno poveča, če je vrednost 

predstavljena v denarni obliki.  

Vrednotenje zaposlenih bi omogočilo podjetju tudi spremljanje in beleženje vlaganj v 

zaposlene, na podlagi katerih bi tako sprejemalo potrebne odločitve o vlaganjih v prihodnosti. 

Podjetje bi razpolagalo z informacijami o tem, ali v zaposlene vlaga dovolj, preveč ali 

premalo. Če bi bili taki podatki kasneje v poročilih podjetij tudi javno objavljeni, bi podjetje 

lahko primerjalo svoje naložbe v zaposlene z naložbami v konkurenčnih podjetjih. Naložbe v 

znanje vplivajo tudi na donosnost poslovanja podjetja, zato so te informacije izredno 

dragocene in lahko pripomorejo k poslovnim odločitvam podjetja.  
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5 SPODBUDE ZA PODJETJA 

 

Vključevanje vrednosti zaposlenih v bilanco stanja in dvig zavedanja podjetij o pomembnosti 

vlaganja v zaposlene bi lahko država spodbudila na dva načina:  

1. s predpisi, kot je to storila danska vlada, kjer so podjetja morala izkazovati vrednosti 

svojih zaposlenih v letnih poročilih, ali 

2. z določenimi spodbudami, kjer bi podjetja vrednosti izkazovala med sredstvi podjetja. 

Za prvi pogoj trenutno ni veliko možnosti, saj bi bilo za tovrstno spremembno zakonodaje 

potrebno veliko časa in vključitev vseh organov, ki sprejemajo zakone. Pomemben vpliv na 

spremembo zakonov pa imajo na drugi strani tudi podjetja, in če ta v tem ne bi videla večjega 

smisla glede poslovanja, razvoja in možnosti uspeha, bi bil pritisk podjetij na sprejetje takega 

zakona negativen.  

Druga možnost je verjetnejša in izvedljivejša, saj bi država tako omogočila podjetjem 

vključevanje vrednosti vlaganj v zaposlene med sredstva podjetja. Slaba stran je, da podjetja 

tega zelo verjetno ne bi uporabljala. V primeru dobrega poslovnega uspeha podjetja vidijo 

smisel vključevanja tovrstnih vlaganj med stroške, saj tako znižajo poslovni izid in plačajo 

manj davkov. Iz tega lahko sklepamo, da je za množično spodbuditev podjetij, naj vlagajo v 

zaposlene in to beležijo med sredstvi podjetja, nujna določena spodbuda (npr. subvencija 

vlaganj ali pa olajšava za taka vlaganja). V nadaljevanju želimo pokazati, da bi lahko 

določene olajšave za vlaganje v zaposlene manj davčno obremenile podjetja, hkrati pa bi 

država dolgoročno pobrala več davkov. To privede do zmagam-zmagaš situacije, ki jo 

predstavljamo v nadaljevanju.  

5.1 Odnos podjetij do računovodstva človeških zmožnosti  

Sodelovanje in vključitev zaposlenih v poslovne procese ima odločilno vlogo v razvoju in 

uspešnosti podjetja. Zaposleni niso last podjetja, saj ga lahko kadarkoli zapustijo. Zato je 

način, kako bodo podjetja upravljala s svojimi zaposlenimi, izredno pomemben. Dejstvo, da 

uspešna svetovna podjetja namenijo velik del naložb v izboljševanje znanja, razvijanje 

sposobnosti zaposlenih in ustvarjanje dobrega počutja za zaposlene, odgovori na vprašanje, 

zakaj so ta podjetja tudi tako priljubljena kot delodajalci in zakaj zaposlujejo najboljše kadre.  

Tudi nekatera slovenska podjetja že prikazujejo podatke o vrednosti svojih zaposlenih v letnih 

poročilih, čeprav je še vedno zaznati, da na tem področju ni prišlo do velikih sprememb, če 

slovenska podjetja primerjamo z drugimi državami. Zazanati je večje nezadovoljstvo ljudi v 

podjetjih, ki ni nujno povezano samo s krizo. Podjetja ne posvečajo dovolj pozornosti skrbi za 

ljudi, njihovemu razvoju in znanju ter dobremu počutju. Usmerjenost v prihodnost, inovativni 

poslovni pristopi in vključevanje zaposlenih v celoten proces podjetja podjetje pripeljejo do 

ustvarjanja konkurenčne prednosti na tržišču.  
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Evropsko podjetje Coface letno izdaja poročilo o najuspešnejših 500 podjetij v Vzhodni in 

Srednji Evropi, med katerimi so tudi nekatera uspešna slovenska podjetja: Petrol na 24. 

mestu, Holding Slovenske elektrarne na 43., Krka na 116., Revoz na 177., Gorenje na 234., 

Telekom Slovenije na 363. in druga. Na seznamu je 15 slovenskih podjetij (Coface Central 

Europe 2015). Nekatera izmed teh podjetij so se že usmerila v upravljanje, vrednotenje in 

poročanje o zaposlenih, kot sta Krka in Gorenje. Tudi Banka Koper in Nova Kreditna banka 

Maribor v svojih letnih poročilih dodajata določene podatke o svojih zaposlenih. Nova 

Kreditna banka Maribor je v poročilu iz leta 2000 objavila podatke o intelektualnem 

premoženju, ki ga je merila z modelom VAIC. V poročilu za leto 2014 pa navajajo samo 

splošne podatke o zaposlenih in vlaganja v znanje ter organizacijsko vzdušje. V letu 2014 je 

tako za 48 % izboljšala izobrazbeno strukturo in za 72 % izboljšala število notranjih 

izpopolnjevanj v primerjavi z letom 2013.  

Najboljši primer uvrščanja vrednosti zaposlenih v letna poročila sta država Danska in njena 

vlada. Danski minister industrije in gospodarstva je glede na vpliv trgovanja leta 2005 izdal 

direktivo, da morajo vsa podjetja, registrirana na Danskem, izkazovati v svojih letnih 

poročilih tudi informacije o zaposlenih. Poročila morajo vsebovati vsaj pet meril vrednotenja 

zaposlenih in vključevati primerjavo iz preteklih dveh let. Kar pomeni, da morajo biti podatki 

o vlaganju v zaposlene prikazani v letnih poročilih in primerjani s poročili izpred dveh let. 

Poleg tega je vlada naročila, naj take podatke  zajema vsaj tretjina letnega poročila. Po vzoru 

danske vlade so nekatere druge države, kot so Velika Britanija, Avstralija in Nizozemska, 

naredile pomemben korak v tej smeri (Jasrotia 2004).  

Indija je tudi ena izmed pomembnih držav pri uvajanju vrednosti zaposlenih v svoja poročila. 

Računovodstvo človeških zmožnosti se tako vse bolj uveljavlja v uspešnih indijskih podjetjih, 

kot so Infosys Technologies Ltd, Bharat heavy Electrical Ltd, Steel Authoruty of India, Oil 

India, Tata, Mineral and Metal trading Corporation of India in druga. Indijsko podjetje 

Infosys posluje v več kot 50 državah in zaposluje kar 193.000 ljudi. Leta 2015 so ustvarili 

9,21 milijarde prihodkov. V njihovih letnih poročilih se nahajajo tudi podatki o zaposlenih in 

njihovo vrednotenje. Podjetje pri vrednotenju zaposlenih uporablja Levov in Schwartzev 

model diskontiranih plač, ki temelji na sedanji vrednosti predvidenih prihodnjih plač 

zaposlenih, diskontiranih po 11,21 % stopnji (predhodnje leto 10,60 %). Poročilo o 

vrednotenju zaposlenih v omenjenem podjetju je prikazano v prilogi 1.  

Računovodstvo človeških možnosti še ni dobilo pravega mesta v slovenskih podjetjih, čeprav 

se uspešna podjetja vse bolj zavedajo pomena svojih zaposlenih. Nedavne konference (april 

2016) v Ljubljani, na kateri so predavali uspešni slovenski in tuji podjetniki ter motivatorji, se 

je presenetljivo udeležilo kar 4.200 ljudi. Ljudje so se začeli zavedati svojega potenciala in 

vlagajo v svoje znanje, želijo biti inovativni, ustvarjalni in uspešni. Podjetja, ki bodo vlagala v 

zaposlene, pa bodo privabila k sebi tudi take ljudi. Celjsko podjetje Mik se vsekakor zaveda 

pomena svojih zaposlenih, saj je direktor podjetja na omenjeno konferenco pripeljal 100  
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svojih zaposlenih.  

Vprašanje, ki se nam postavlja, je, kako bi lahko država z uvedbo višjih spodbud za podjetja 

spodbudila podjetja k večjemu vlaganju v svoje zaposlene in tako tudi spremljanju oz. 

prikazovanju njihove vrednosti v svojih računovodskih izkazih, tako kot to počnejo že 

uspešna svetovna podjetja. To lahko najpreprosteje naredimo s primerjavo z obstoječimi 

spodbudami, kar smo prikazali v nadaljevanju.    

5.2 Obstoječe spodbude za podjetja v Sloveniji 

Zavedanje pomena zaposlenih je za razvoj podjetij zelo pomembno. V ta namen lahko z 

različnimi ukrepi omogočimo osredotočenje in razvoj tistih faktorjev v podjetju, ki 

omogočajo uspešnost. Ugotovljeno je bilo, da naložbe v nabavo sredstev podjetja prispevajo k 

rasti podjetij. K še večji rasti prispevajo naložbe v raziskovanje in razvoj, zato so tovrstne 

spodbude v Sloveniji še občutno večje. Občasno so razpisane tudi spodbude v izobraževanje 

zaposlenih in njihovo usposabljanje. Pogosteje te spodbude ciljajo na nezaposlene, da 

postanejo zopet zaposljivi. Občasno razpisane spodbude za izobraževanje zaposlenih niso 

sistematično in dologoročno naravnane. V nadaljevanju so prikazane mogoče spodbude za 

hitrejši in trajnostni razvoj podjetij ter poslednično tudi razvoj narodnega gospodarstva.  

Davčne olajšave za podjetja 

V letu 2014 lahko podjetje po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO, Uradni 

list RS, št. 117/2006) uveljavlja davčno olajšavo za vlaganje, olajšavo za vlaganja v raziskave 

in razvoj, olajšavo za zaposlovanje, olajšavo za zaposlovanje invalidov, olajšavo za izvajanje 

praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko 

zavarovanje in olajšavo za donacije. V nadaljevanju so na kratko predstavljene naslednje 

spodbude za podjetja: 

− olajšava za naložbe, 

− olajšava za raziskovanje in razvoj, 

− olajšave v zaposlovanje in izobraževanje. 

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in olajšava za donacije sta izven 

konteksta te magistrske naloge.  

Olajšava za naložbe 

Pri olajšavi za naložbe lahko pravna oseba uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 

odstotkov vloženega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar največ v višini 

davčne osnove v posameznem davčnem obdobju. Pri tem je treba upoštevati omejitve, česa se 
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ne šteje za neopredmetena sredstva in opremo (ZDDPO). Za neopredmetena sredstva se ne 

štejejo dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice. Za opremo 

se ne štejejo: 

− pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, in 

− motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na 

hibridni ali električni pogon in tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj 

emisijskim zahtevam EURO VI. 

Namen olajšave je povečati vlaganje v osnovna sredstva, ki prispevajo k boljšemu poslovanju 

podjetij in večji konkurenčni prednosti. Iz višine olajšave (40 % davčne osnove) v primerjavi 

z davčno olajšavo za raziskovanje in razvoj (100 % davčne osnove) je razvidno, da je pomen 

raziskovanja in razvoja večji kot zgolj nakup osnovnih sredstev. To je v skladu s fazami 

poslovne evolucije, predstavljenimi v poglavju 2. Nakup novih osnovnih sredstev spada v 

prvo in drugo fazo v poslovni evoluciji (v fazi, kjer sta konkurenčna prednost produktivnost 

in kakovost), medtem ko raziskovanje in razvoj spada med konkurenčno prednost v tretji fazi, 

kjer je bistvo v inovacijah. Olajšava za raziskovanje in razvoj je prikazana v naslednjem 

poglavju.  

Olajšava za raziskovanje in razvoj 

Pri olajšavi za raziskovanje in razvoj zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v 

višini 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskovanje in razvoj v davčnem letu, vendar 

največ v višini davčne osnove. Vlaganja po tem odstavku so vlaganja v (ZDDPO): 

− notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-

razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalne-razvojne 

dejavnosti zavezanca; 

− nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi 

osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije). 

Pri tej olajšavi je mogoče del stroškov zaposlenih in v znanje prenesti v sredstva podjetja pod 

pogojem, da se dokaže, da je strošek nastal za raziskovanje in razvoj v podjetju. Tu gre kar 

100 % davčne osnove v davčno olajšavo, kar kaže na velik pomeni te dejavnosti za uspešno 

poslovanje in rast podjetij. Visoka davčna olajšava je nastala zaradi zavedanja, da so podjetja 

in posledično tudi države uspešnejše, če vlagajo več v raziskovanje in razvoj. Želja držav je, 

da podjetja postanejo konkurenčnejša. S to olajšavo bi podjetja lažje prehajala iz druge v 

tretjo fazo poslovne evolucije, kjer je konkurenčna prednost inoviranje, kakovost in 

produktivnost pa postaneta samoumevni. V prehodu v četrto fazo poslovne evolucije postaja 

pomemben vsak posameznik, zato so se izoblikovale tudi olajšave, ki omogočajo 

zaposlovanje in izobraževanje ljudi oz. zaposlenih, kar je prikazano v naslednjem poglavju.  
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Olajšave v zaposlovanje in izobraževanje 

Pri olajšavi v zaposlovanje in izobraževanje obstaja predvsem na prodročju zaposlovanja kar 

nekaj davčnih ugodnosti. Te niso v osnovi mišljene v povezavi s prehodom v četrto fazo 

poslovne evolucije, temveč s socialnega vidika, to je zmanševanje števila brezposelnih, še 

posebej težje zaposljivih. Tovrstna davčna olajšava omogoča težje zaposljivim prednost, saj 

so za določeno obdobje manjši strošek za delodajalca, po drugi strani pa možnost, da lahko 

pokažejo svoje potenciale. Z vidika delodajalca to pomeni manj stroškov za zaposlovanje. Te 

olajšave so (ZDDPO 55b.–57. člen): 

− Olajšava za zaposlovanje: To olajšavo lahko uveljavlja zavezanec, ki na novo za 

nedoločen čas zaposli osebo, mlajšo od 26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ki je bila pred 

zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu 

Republike Slovenije za zaposlovanje in v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena 

pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi. Uveljavlja lahko znižanje davčne osnove v 

višini 45 % plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove.  

− Olajšava za zaposlovanje invalidov: To olajšavo se lahko uveljavlja pri zaposlitvi 

invalidov, kjer davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50 % plač 

te osebe, vendar največ v višini davčne osnove. Zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo 

s 100 % telesno okvaro in gluho osebo, pa v višini 70 % plač te osebe, vendar največ v 

višini davčne osnove.  

− Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju: To oljašavo lahko 

uveljavlja zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje 

praktičnega dela v strokovnem izobraževanju. Uveljavlja lahko znižanje davčne osnove v 

višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih 

v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem 

izobraževanju. 

Osnovno mnenje je, da so zgoraj naštete olajšave namenjene predvsem zmanjšanju števila 

brezposelnih. Pri olajšavi za strokovno usposabljanje vajencev, študentov in dijakov pa jim 

omogoča, da spoznajo, ali jih delo, za katerega se šolajo oz. usposabljajo, sploh veseli. Na 

področju izobraževanja zaposlenih je bilo v preteklosti nekaj razpisov za njihovo 

sofinanciranje, vendar ne kot dolgotrajna davčna olajšava. Vlaganje in izobraževanje 

zaposlenih sta pomembni konkurenčni prednosti v četrti fazi poslovne evolucije, v kateri pa 

večina slovenskih podjetij še ni. Ko bo postalo jasno dejstvo, da pomeni vlaganje v zaposlene 

vsaj tako oz. večjo konkurenčno prednost kot raziskovanje in razvoj, menimo, da bodo 

Slovenija in tudi ostale države uvedle tovrstne spodbude za podjetja. 

5.3 Vlaganja podjetij v raziskave in razvoj 

Vlaganje v raziskave in razvoj je eden ključnih dejavnikov za konkurenčno prednost podjetij 

predvsem v tretji fazi poslovne evolucije, kjer je najpomembnejša ustvarjalnost. V Sloveniji 
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se vlaganja v raziskave in razvoj sicer povečujejo, vendar smo še daleč od najuspešnejših 

držav. Treba bi bilo predvsem okrepiti davčne spodbude za povečanje vlaganja v raziskave in 

razvoj ter spodbujati usposabljanje raziskovalcev in razvojnikov. Slovenija sicer dosega 

visoko raven znanja raziskovalcev na posameznih tehnoloških področjih, vendar veliki začetni 

vložki otežujejo nastanek novih inovativnih podjetij.  

Raziskava revizijske hiše Deloitte v letu 2015 je pokazala, da slovenska podjetja vlagajo okoli 

tri odstotke prihodkov v raziskave in razvoj (52 % slovenskih podjetij) in premalo 

uveljavljajo davčne olajšave. V raziskavi je sodelovalo 411 anketirancev iz 11 evropskih 

držav. Najpomembnejša zunanja dejavnika, ki vplivata na načrtovanje tovrstnih vlaganj, sta 

razpoložljivost usposobljenih in izkušenih raziskovalcev in stroški raziskav. Petina slovenskih 

podjetij je v raziskave in razvoj namenila manj kot odstotek. Ravno tako je samo 11 % 

anketiranih podjetij vložilo več kot 10 % prihodkov v letu 2014 v raziskave in razvoj, kar je 

manj od povprečja vseh držav, sodelujočih v anketi. Raziskava je pokazala, da slovenska 

podjetja sicer bolje poznajo in koristijo sistem davčnih spodbud (olajšav) za raziskave in 

razvoj (58 %) v primerjavi s sistemom dotacij oz. nepovratnih finančnih sredstev (37 %), saj 

je ta povezan s precejšnjimi administrativnimi zahtevami in nejasnimi pravili, kar veliko 

podjetij odvrne (Pavlin 2015).  

Bolj kot se bodo podjetja zavedala pomena znanja in svojih zaposlenih za poslovno uspešnost 

in konkurenčnost, več bodo pripravljena vlagati v raziskave in razvoj ter izobraževanje. Na 

sliki 11 so prikazana uspešna svetovna podjetja, o katerih smo pisali tudi v drugem poglavju. 

Prikazana je višina sredstev, ki so jih podjetja namenila v raziskave in razvoj od leta 2011 do 

2015 v milijardah ameriških dolarjev. S slike je razvidno, da so podjetja od leta 2011 do 2015 

povečevala svoja vlaganja v raziskave in razvoj. V nadaljevanju smo pogledali še, kolikšen je 

delež njihovih vlaganj v primerjavi s prihodki podjetja (preglednica 31).  

 

Slika 11: Vlaganja v raziskave in razvoj uspešnih svetovnih podjetij od 2011 do 2015 v 

milijardah USD 

Vir: Ycharts 2016. 
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Preglednica 31:  Delež vlaganj v raziskave in razvoj uspešnih svetovnih podjetij glede na 

prihodke 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Google 13,62 13,21 12,85 14,90 16,38 

Facebook 10,64 27,49 17,98 21,38 26,86 

Apple 2,24 2,16 2,62 3,30 3,45 

Amazon 6,05 7,47 8,82 10,42 11,72 

Microsoft 12,93 13,31 13,37 13,11 12,88 

Vir: Ycharts 2016. 

V preglednici 31 lahko vidimo, kolikšen delež svojih prihodkov namenijo uspešna svetovna 

podjetja v raziskave in razvoj. Kot smo že omenili, podjetje Facebook prodaja predvsem 

storitve, zato je njegov delež vlaganj velik. Podjetje Apple veliko prihodkov ustvari z 

različnimi elektronskimi napravami. Za isto dodano vrednost mora tako podjetje ustvariti 

bistveno več prihodkov (v primerjavi s podjetjem Facebook).  

5.4 Vpliv spodbud na vlaganje v zaposlene 

Danes večina uspešnih podjetij deluje v tretji fazi poslovne evolucije, kjer je pomembna 

ustvarjalnost, zato lahko vlaganje v raziskave in razvoj podjetju prinese bistveno konkurenčno 

prednost. Z raziskavo mogočih spodbud za podjetja smo ugotovili, da bi določene spodbude 

lahko spodbudile podjetja, da bi več vlagala v zaposlene in da bi ta vlaganja beležila med 

sredstvi podjetja. Zato smo poleg mogočih obstoječih olajšav za podjetja, predstavljenih v 

poglavju 5.2, predlagali uvedbo olajšave za izobraževanje in zaposlovanje. Izračun olajšav, ki 

bi bile posledica vlaganja v izobraževanje oz. v zaposlene, je prikazan v nadaljevanju. Kot 

primer smo za izračun uporabili izbrano podjetje, kjer je strošek izobraževanja 2.200 EUR na 

leto. Izdelali smo model, s pomočjo katerega smo izračunali, kolikšna bi bila lahko ta olajšava 

za podjetje. Spodbujanje vlaganj v izobraževanje bi omogočilo podjetjem hitrejši razvoj in 

večjo konkurenčno prednost. Izobraževanje poteka na dveh ravneh, in sicer kot uvajanje 

novih zaposlenih in nadaljnje izobraževanje že obstoječih zaposlenih.  

V ta namen smo izdelali dva modela davčnih olajšav: 

1. model, v katerem smo uporabili davčne olajšave 40 %, 60 % in 90% za izobraževanje 

zaposlenih.  

2. model, v katerem smo uporabili davčne olajšave 30 %, 40 % in 50 % na plačo 

novozaposlenih, kar pomeni izobraževanje v obliki uvajanja za obdobje 6 mesecev. 

Pri obeh modelih se znesek, namenjen izobraževanju oz. uvajanju, beleži med neopredmetena 

osnovna sredstva. Amortizacijska doba je v izračunih za tovrstno naložbo 4 leta. To pomeni, 

da je maksimalna amortizacijska stopnja 25 %. Stopnja olajšave bi bila lahko tudi drugačna. 
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Mogoče bi bilo povečati olajšavo tudi čez 100 %, kar sicer ni vsakdanja praksa, a bi tako 

pokazali, da je pomen tovrstnih vlaganj zelo pomemben. 

V preglednici 32 je prikazana predlagana davčna olajšava za izobraževanje zaposlenih. Iz 

preglednice je razvidno, da je izbrano podjetje vlagalo v izobraževanje zapolenih med 11.000 

in 17.600 EUR na leto. Pri tem smo izračunali 3 vrste olajšav, in sicer za 40 %, 60 % in 90 % 

zneska, namenjenega izobraževanju. Olajšava omogoča podjetju izkazati višje dobičke, ne da 

bi jim bilo treba plačati davek od dobička. Kjub visokim davčnim olajšavam za izobraževanje 

zaposlenih je prihodek zaradi pobranih davkov države relativno majhen. Davek od dobička 

podjetij je v letu 2013 znašal 17 %, zato znaša znesek manj pobranih davkov 17 % davčne 

olajšave. Davčna olajšava pri 90 % stopnje za izbrano podjetje znaša v letu 2013 15.840 EUR, 

medtem ko bi država pri tem pobrala 2.693 EUR manj davka. Manj pobranih davkov pomeni 

več denarja za podjetje.  

Preglednica 32: Olajšava za izobraževanje zaposlenih 

          Olajšava  Manj pobranih davkov 
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40 % 60 % 90 % 40 % 60 % 90 % 

2008 5 2.200 11.000 0 4.400 6.600 9.900 748 1.122 1.683 

2009 8 2.200 17.600 2.750 7.040 10.560 15.840 1.197 1.795 2.693 

2010 8 2.200 17.600 7.150 7.040 10.560 15.840 1.197 1.795 2.693 

2011 7 2.200 15.400 11.550 6.160 9.240 13.860 1.047 1.571 2.356 

2012 7 2.200 15.400 15.400 6.160 9.240 13.860 1.047 1.571 2.356 

2013 8 2.200 17.600 16.500 7.040 10.560 15.840 1.197 1.795 2.693 

Skupaj   94.600   37.840 56.760 85.140 6.433 9.649 14.474 

Podjetja bi z vlaganji v izobraževanje lahko izkazovala večje dobičke, ki bi bili neobdavčeni. 

Stroški izobraževanja gredo v bilanco stanja pod sredstva in se kot strošek prikazujejo z 

zamikom (amortizacijo), zato bi imela podjetja večji dobiček. Ker bi zaradi vlaganja v 

zaposlene podjetja dobila olajšavo, bi plačala manj davka kljub večjemu dobičku. Večje 

vlaganje v izobraževanje pa pomeni večjo možnost za večjo konkurenčno prednost in s tem 

boljše poslovanje. Posledično bi bilo več zaposlenih, večje dodane vrednosti, večje plače 

zaposlenih, od česar bi država dobila več prihodkov. Pričakujemo lahko namreč, da bi 

podjetje zaradi vlaganj v zaposlene tudi bolje poslovalo, ustvarilo več prihodkov in dobička 

(več, kot je olajšava) in posledično bi tudi država pobrala več davkov. Podobno bi bilo 

mogoče uvesti olajšavo v novozaposlene v podjetju. To bi bila na eni strani lahko stimulacija 

za zaposlovanje, po drugi strani pa bi bil to vložek v izobraževanje novozaposlenih. Ti ob 

prihodu v novo službo in novo okolje delujejo le z delno učinkovitostjo, vse dokler ne 
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obvladajo znanja in veščin, potrebnih za določeno delovno mesto. Pri izbranem podjetju 

ocenjujejo, da je po preteku pol leta novozaposleni sposoben učinkovito opravljati delo na 

svojem delovnem mestu. V preglednici 33 je izdelan predlog za olajšavo za usposabljaje 

novozaposlenih ob predpostavki, da v povprečju v prvih šestih mesecih novozaposleni deluje 

s 50 % učinkovitostjo. Olajšava, ki jo predlagamo v ta namen, je med 30 in 50 %. V izbranem 

podjetju bi to pri 50 % oljašavi v 6 mesecih znašalo 6.000 EUR na novozaposlenega. Pri 

nižjih olajšavah pa sorazmerno manj. Manj pobranih davkov iz tega naslova bi bilo 3.060 

EUR za 50 % olajšavo, vse ostale izračunane olajšave pa so prikazane v preglednici 33.  

Preglednica 33: Olajšava za usposabljanje novozaposlenih 

!! !! !! !! !! !! Olajšava Manj pobranih davkov 
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50 % 40 % 30 % 50 % 40 % 30 % 

2008 5 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 8 3 2.000 36.000 0 18.000 14.400 10.800 3.060 2.448 1.836 

2010 8 0 2.000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 

2011 7 -1 2.000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 

2012 7 0 2.000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 

2013 8 1 2.000 0 9.000 0 0 0 0 0 0 

Skupaj     36.000   18.000 14.400 10.800 3.060 2.448 1.836 

Menimo, da bi bila predlagana olajšava spodbudna za podjetja, saj bi jim omogočila boljše 

poslovanje in več izkazanega dobička, ki ne bi bil obdavčen. Večji dobiček je odvisen od 

amortizacijske stopnje, ki je za izbrano podjetje predstavljena v preglednici 34. Olajšave so 

namenjene le delu plače zaradi manjše učinkovitosti novozaposlenega (uvajanja in 

izobraževanja), za del plače, ki ni zaobjet v olajšavi, pa predpostavljamo, da zaposleni 

opravlja svoje delo s polno učinkovitostjo. Višino naložb in amortizacije naložb v 

izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter novozaposlenih prikazuje preglednica 34.   

Preglednica 34:  Pregled naložb in amortizacije naložb v izobraževanje in usposabljanje 

zaposlenih 

Zaposleni Leto 

Izobraževanje 

zaposlenih kot 

naložba 

Amortizacija  

(25 %) 

izobraževanja 

Usposabljanje 

novozaposlenih 

kot naložba 

Amortizacija  

(25 %) 

usposabljanja 

5 2008 11.000 0 0 0 

8 2009 17.600 2.750 36.000 0 

8 2010 17.600 7.150 0 9.000 

7 2011 15.400 11.550 0 9.000 

7 2012 15.400 15.400 0 9.000 

8 2013 17.600 16.500 0 9.000 
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V preglednici 35 so izračunani dobički pred davki, če stroške izobraževanja in usposabljanja 

beležimo med neopredmetena osnovna sredstva ter jih amortiziramo po 25 % stopnji. Iz 

preglednice je razvidno, da bi bil dobiček podjetja v primeru naložbe v izobraževanje 

zaposlenih 41.250 EUR, za usposabljanje novozaposlenih pa bi bil kot vsota med leti 2008 do 

2013 enak nič. Pri obeh olajšavah skupaj pa bi bil dobiček višji za 41.520 EUR.  

Preglednica 35: Poslovni izid pred davki za posamezno situacijo 

Poslovni izid pred plačanimi davki Višji dobiček pred plačanimi davki 
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2008 259.906 270.906 259.906 270.906 11.000 0 11.000 

2009 -279.790 -264.940 -243.790 -228.940 14.850 36.000 50.850 

2010 -212.343 -201.893 -221.343 -210.893 10.450 -9.000 1.450 

2011 56.748 60.598 47.748 51.598 3.850 -9.000 -5.150 

2012 -35.084 -35.084 -44.084 -44.084 0 -9.000 -9.000 

2013 -1.097 3 -10.097 -8.997 1.100 -9.000 -7.900 

Skupaj     41.250 0 41.250 

Slikovno je spremenjen poslovni izid prikazan na sliki 12. S slike je razvidno, da je v letu, ko 

je podjetje zaposlilo tri nove ljudi, najvišji in znaša skupaj 50.850 EUR. Dobiček iz naslova 

usposabljanja zaposlenih je vedno višji, če se vlaga več v izobraževanje, kot je amortizacija 

izobraževanja. Pri vlaganju v novozaposlenega je dobiček višji takrat, ko se zaposli novega 

delavca. V naslednjih 4 letih, kot je predpostavljeno amortizacijsko obdobje, pa je nato nižji.  

 

Slika 12: Poslovni izid pred davki 
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Na podlagi izračunov vidimo, da bi podjetja povečala dobiček, če bi stroške izobraževanja in 

usposabljanja zaposlenih beležila med neopredmetena osnovna sredstva. Podjetja bi bila 

enako ali manj davčno obrememnjena. Tako bi podjetja spodbudili, da vlagajo v zaposlene in 

beležijo vlaganja v bilanco stanja. Ta vlaganja pa bi se sčasoma amortizirala. Pojavlja se 

vprašanje, kako bi bilo to izvedljivo in kakšne posledice bi prineslo. Za trajnostni razvoj je 

nujno potreben model zmagam-zmagaš, ki je predstavljen v naslednjem poglavju.  

5.5 Model zmagam-zmagaš 

Z modelom zmagam-zmagaš smo želeli prikazati smiselnost uvedbe predlagane olajšave za 

podjetja. V ta namen smo naredili izračun, kjer smo uporabili obravnavano podjetje in 

določili nekaj predpostavk. Predpostavili smo, da je v vsem opazovanem obdobju 8 

zaposlenih, kot jih je bilo v obravnavanem podjetju v letu 2013. Letna vrednost naložb v 

zaposlenega znaša 2.200 EUR. Zaradi olajšave se ta znesek vsako leto poveča za 2 %. Zaradi 

vlaganja v zaposlene imamo 90 % davčno olajšavo. Podjetje tako plača manj dobička. Ocenili 

smo, da zaradi olajšave in vlaganj v zaposlene prihodki podjetja naraščajo za 2 % na leto. 

Odhodki ostajajo enaki, saj smo prihodke minimalno povečevali. Vlaganja v zaposlene so 

glede na prihodke stalna in znašajo 2,7 % prihodkov. Dobiček narašča, saj smo privzeli stalne 

odhodke, prihodki pa se povečujejo 2 % na leto. Zaradi večjega dobička država pobere več 

davka. Pobranega davka na dobiček je približno 2,9-krat več, kot je bilo manj plačanega 

davka zaradi olajšave. Podatke o naložbah v zaposlene, popravku vrednosti teh naložb in 

njihovi neodpisani vrednosti glede na trajanje zaposlitve prikazuje preglednica 36.  

Preglednica 36:  Naložbe v zaposlene, popravek vrednosti in neodpisana vrednost glede 

na čas trajanja zaposlitve 

Leto od zaposlitve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vlaganje v zaposlene 2.200 2.244 2.289 2.335 2.381 2.429 2.478 2.527 2.578 2.629 

Odpis vrednosti 550 1.111 1.683 2.267 2.312 2.358 2.406 2.454 2.503 2.553 

Preostala vrednost 1.650 2.783 3.389 3.456 3.526 3.596 3.668 3.741 3.816 3.893 

Predpostavljamo, da v letu 2013 podjetje v zaposlene vloži 2200 EUR. Imamo amortizacijsko 

dobo 4 leta in amortizacijsko stopnjo 25 %. Vlaganja v zaposlene se vsako leto povečajo za          

2 %. V preglednici tako vidimo, kolikšna so vlaganja v zaposlene v posameznem letu in 

kolikšna je preostala vrednost vlaganja v zaposlene. Prvo leto se amortizira 25 % vlaganja v 

zaposlene, v drugem letu 25 % prejšnjega leta itd. V preglednici 37 so tako prikazane 

vrednosti olajšave in vrednosti plačanega davka za podjetje v opisanem obdobju. Vidimo, da 

bi podjetje v primeru predlaganih olajšav med letoma 2013 in 2022 v zaposlene vložilo 

192.715 EUR. Olajšava bi znašala 173.444 EUR, kar pomeni, da bi podjetje plačalo 26.068 

EUR manj davkov. Dobiček pred davki bi se povečal in znašal za vseh 10 let 605.919 EUR. 

Če predpostavimo, da bi se prihodki povečevali za 2 % na leto, odhodki pa bi ostali enaki, 
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lahko vidimo, da bi podjetje zaradi uvedene olajšave plačalo 26.068 EUR manj davkov, 

država pa bi zaradi boljšega poslovanja pobrala 49.584 EUR več davkov na dobiček.  

Preglednica 37:  Prikaz vrednosti olajšave in vrednosti plačanega davka za podjetje v 

obdobju 2013–2022 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Skupaj 

Vlaganje v 

zaposlene 
17.600 17.952 18.311 18.677 19.051 19.432 19.820 20.217 20.621 21.034 192.715 

Odpis 

vrednosti 
4.400 8.888 13.466 18.135 18.498 18.868 19.245 19.630 20.023 20.423 161.575 

Preostala 

vrednost 
13.200 22.264 27.109 27.651 28.204 28.769 29.344 29.931 30.529 31.140 268.142 

Olajšava (90%) 15.840 16.157 16.480 16.810 17.146 17.489 17.838 18.195 18.559 18.930 173.444 

Povečan čisti 

dobiček zaradi 

olajšave 

0 2.022 2.802 2.858 2.915 2.973 3.033 3.093 3.155 3.218 26.068 

Prihodki 649.548 662.539 675.790 689.306 703.092 717.153 731.497 746.126 761.049 776.270 7.112.369 

Odhodki 650.645 650.645 650.645 650.645 650.645 650.645 650.645 650.645 650.645 650.645 6.506.450 

Vlaganja v 

zaposlene (od 

prihodkov) 

2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 
 

Dobiček pred 

davki 
-1.097 11.894 25.145 38.661 52.447 66.508 80.852 95.481 110.404 125.625 605.919 

Nekoriščene 

olajšave 
15.840 20.103 11.438 0 0 0 0 0 0 0 47.381 

Davek na 

dobiček 
0 0 0 3.715 6.001 8.333 10.712 13.139 15.614 18.138 75.652 

Čisti dobiček -1.097 11.894 25.145 34.946 46.445 58.175 70.139 82.343 94.790 107.487 530.268 

Pobrani davek 

na dobiček 
0 0 0 3.715 6.001 8.333 10.712 13.139 15.614 18.138 75.652 

S tem modelom smo želeli pokazati, da je spodbujanje vlaganj v zaposlene smiselno, saj po 

eni strani podjetju omogoča večje dobičke in spodbudi podjetja, da vlagajo v zaposlene, po 

drugi strani pa zaradi večje uspešnosti podjetja državi omogoča več pobranih davkov. 

Podjetja bi tako začela spremljati vrednost svojih zaposlenih, kar bi pripeljalo do večjega 

zavedanja o pomenu zaposlenih v podjetju in nujnosti vlaganja v zaposlene za doseganje 

konkurenčne prednosti na trgu. 

5.6 Stanje v poslovni evoluciji danes 

V knjigi Ritmi poslovne evolucije (Bulc 2006, 38) je izdelana analiza zadetkov iskanih besed 

produktivnost, kakovost, inovativnost in življenjska energija za leto 2006. Analiza je izdelana 

na globalni in lokalni ravni. Pri globalni ravni je upoštevan le angleški jezik, pri lokalni pa 

slovenščina. V tem podpoglavju smo želeli preveriti, kakšna sprememba je nastala od začetka 
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leta 2006 do danes (konec leta 2014). V preglednici 38 je prikazana analiza besed na globalni 

ravni. Produktivnost nakazuje na delovno okolje, kakovost na učeče se okolje, inovativnost na 

misleče okolje in življenjska energija na ozaveščeno okolje.  

Preglednica 38: Zadetki v iskalniku Google na globalni ravni 

  Število zadetkov - globalno 

(www.google.com) 

Povprečna letna 

rast na globalnem 

nivoju  Iskana beseda 8.2.2006 15.12.2014 

produktivnost (productivity) 161.000.000 181.000.000 1% 

kakovost (quality) 1.010.000.000 3.800.000.000 16% 

inovativnost, inovacija (innovation) 2.000.000 412.000.000 81% 

življenjska energija (life energy) 1.120.000 1.390.000.000 121% 

Vir: Bulc 2006, 38. 

V preglednici 38 smo podatkom iz leta 2006 (Bulc 2006, 38) dodali še podatke iz leta 2014. 

Na podlagi teh podatkov smo izračunali povprečno letno rast zadetkov. Čeprav ima kakovost 

tako v letu 2006 kot tudi v letu 2014 največ zadetkov, ima najvišjo rast življenjska energija, in 

sicer v letnem povprečju 121 %, sledi ji inovativnost z 81 % povprečno letno rastjo, nato 

kakovost s 16 % letno rastjo in produktivnost z 1 % letno rastjo. Tega se zavedajo velike 

uspešne korporacije, na primer Google, ki na eni strani spodbuja inovativnost, na drugi pa 

skrbi za življenjsko energijo zaposlenih – skrbi za dobro počutje zaposlenih in njihovo 

udobje. Tako se lahko v službenem času rekreirajo, počivajo, se prehranjujejo oz. počnejo 

stvari, ki dobro vplivajo na njihovo počutje. Tako si povečajo življenjsko energijo. Z večjo 

življenjsko energijo posameznik postane tudi inovativnejši, dela bolj kakovostno in je 

produktivnejši.  

Podatki za lokalno območje Slovenije so prikazani v preglednici 39. Glede na število 

zadetkov lahko sklepamo, da ima v slovenskem okolju še vedno velik pomen produktivnost, 

saj je povprečna stopnja rasti 20 % in za 20-krat presega rast na globalni ravni. Kakovost je 

primerljiva z globalno ravnjo, inovativnost je več kot pol manjša, medtem ko življenjska 

energija dosega rast globalne ravni. Ta rast je posledica tudi zelo malo zadetkov v letu 2006.  
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Preglednica 39: Zadetki v iskalniku Google na lokalni ravni
24

 

  Število zadetkov - lokalno 

(www.google.com) Povprečna letna rast 

na lokalnem nivoju  Iskana beseda 8.2.2006 15.12.2014 

produktivnost (productivity) 83.400 443.000 20% 

kakovost (quality) 293.000 1.040.000 15% 

inovativnost, inovacija (innovation) 56.100 947.000 37% 

življenjska energija (life energy) 193 200.000 116% 

Vir: Bulc 2006, 38. 

Iz primerjave preglednic 38 in 39 lahko sklepamo, da je v Sloveniji še vedno prisotno delovno 

okolje, inovativnost pa je nižja kot v globalnem merilu, hkrati pa se kaže zavedanje o pomenu 

življenjske energije. Iz analize teh podatkov predvidevamo, da bo v prihodnosti velik 

poudarek na tem, koga zaposliti v podjetju in kako bo potekalo njegovo usposabljanje in 

izobraževanje. Predvsem se bo povečala skrb za dobro počutje zaposlenih, da bodo lahko 

dosegali večjo inovativnost, da bodo delali bolj kakovostno in produktivneje. Menimo, da 

bosta dolgoročno le naložba podjetij v zaposlene in še posebej naložba zaposlenih vase 

omogočili prehod na višjo stopnjo evolucije, uspešno poslovanje, prilagajanje hitrim 

spremembam na tržišču in konkurenčnost. Vsekakor pa bi bilo treba povečati vlaganja v 

raziskave in razvoj, saj v Sloveniji tovrstne olajšave podjetja ne izkoriščajo dovolj učinkovito.  

Poleg pregleda števila strani na svetovnem spletu smo pregledali tudi iskanja določenih 

ključnih besed. Podatki se po obsegu razlikujejo od prejšnje raziskave, saj je vir podatkov, 

čeprav jih dostavlja isto podjetje, nekoliko drugačen. Iskalnik Google išče po straneh, kjer je 

prisotna ključna beseda ali sopomenka, medtem ko je pri iskanju v načrtovalniku ključnih 

besed (Google Adwords) število iskanj prikazano za točno določeno besedo. Kljub tej razliki 

so pridobljeni podatki dovolj informativni, da omogočajo ustrezno interpretacijo. 

S slike 13 je razvidno, da je bila beseda »productivity« (produktivnost) iskana polmilijonkrat, 

kar je 4-krat manj kot iskanje besede »quality« (kakovost) in skoraj 5-krat manj kot iskanje 

besede »innovation« (inovativnost). Iz tega lahko razberemo, da je največje povpraševanje po 

znanju o inovativnosti, sledita znanje o kakovosti in znanje o produktivnosti. Znanje o 

življenjski energiji v osnovi ni zelo iskan izraz. Zato je dodana še ocena iskanj vadb, ki naj bi 

večale življenjsko energijo: meditacija, taj či, joga in bioenergija. Ta je od inovativnosti večja 

kar 4-krat. 

                                                
24

 Angleška beseda innovation pomeni tako inovativnost kot inovacija, zato smo v slovenščini iskali 

obe besedi in število zadetkov sešteli. 
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Slika 13: Ocena števila iskanj v iskalniku Google v letu 2014 – globalno  

Vir: Google AdWords 2016. 

V Sloveniji je stanje nekoliko drugačno (slika 14). Produktivnost je primerljiva iskanju 

kakovosti, medtem ko je inovativnost trikrat bolj iskana. Izraz življenjska energija v Sloveniji 

ni zelo iskan, so pa zato zelo iskane dejavnosti, ki naj bi življenjsko energijo pospeševale. 

Iskanje teh je za 2,5-krat večje kot iskanje informacij o inovativnosti. 

 

Slika 14: Ocena števila iskanj v iskalniku Google v letu 2014 – lokalno  

Vir: Google AdWords 2016. 

Iz raziskave sklepamo, da je zavedanje o pomenu življenjske energije veliko. Ponudba je v 

zadnjih 8 letih v povprečju rasla za 120 % na leto. Tudi iskanje dejavnosti, ki naj bi večale 

količino življenjske enegije, presega iskanja besed produktivnost, kakovost in inovativnost.  
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Iz zadnjega dela raziskave lahko zaključimo, da je v poslovnem svetu globalno velik 

poudarek na kakovosti in inovativnosti, manj pa na produktivnosti, ki je postala samoumevna. 

V Sloveniji je potreba po znanju produktivnosti še vedno velika, prav tako je tudi rast števila 

zadetkov na iskalniku bistveno večja kot na globalni ravni. Predvidevamo, da pri nas večina 

podjetij še vedno deluje po načelu delovnega okolja, kjer je pomembna produktivnost, hkrati 

pa se velik del podjetij zaveda tudi inovativnosti.  

Življenjske energije se zaveda vse več ljudi, a zanjo skrbijo večinoma v prostem času, 

medtem ko so v poslovnih sistemih še vedno bistvene produktivnost, kakovost in 

inovativnost. Zgledi svetovno uspešnih podjetij kažejo, da je pomembno vlaganje v dobro 

počutje zaposlenih, da bi s tem dosegli boljše rezultate in višjo dodano vrednost. Življenjska 

energija postane del poslovnih sistemov, kjer se zaposleni počutijo dobro, lahko telovadijo, 

meditirajo in tako tudi bolje ustvarjajo, so inovativnejši in pripadnejši podjetju.  
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6 KLJUČNE UGOTOVITVE RAZISKAVE IN NJEN PRISPEVEK K ZNANOSTI 

IN STROKI 

V raziskavi smo postavili raziskovalna vprašanja, ki so nas vodila skozi celotno raziskavo. 

Raziskovalna vprašanja so: 

1. Katere so značilnosti posamezne faze v razvoju poslovnih sistemov in kakšna je vloga 

zaposlenih v sodobnih poslovnih sistemih? 

2. Kakšno vlogo imajo zaposleni pri doseganju konkurenčne prednosti in uspešnosti 

podjetja? 

3. Kako vrednotiti zaposlene v spremenljivem okolju, da bodo take informacije v pomoč 

poslovodstvu in lastnikom? 

4. Kako je mogoče spodbuditi podjetja, da prepoznajo pomen vrednotenja zaposlenih in 

vlaganj vanje? 

5. Katere obstoječe denarne modele vrednotenja zaposlenih bi lahko uporabljali v podjetju, 

da bi poslovodstvu in lastnikom nudili koristne informacije o vrednosti njihovih 

zaposlenih in bi bile te informacije hkrati v pomoč pri poslovnem odločanju? 

Odgovore na prva štiri raziskovalna vprašanja podajamo v nadaljevanju.  

Raziskave smo se lotili triplastno: 

1. z vidika poslovne evolucije, 

2. z vidika denarnega vrednotenja zaposlenih in 

3. z vidika spodbujanja vrednotenja zaposlenih. 

Z vidika poslovne evolucije smo preučevali razvoj poslovnih sistemov in pomen zaposlenih v 

različnih fazah poslovne evolucije. Po Bulčevi (2006) smo tako v raziskavi povzeli 4 faze 

poslovne evolucije in s tem razvoj poslovnih sistemov:  

1. Prva faza je faza delovnega okolja, kjer je potreba po dobrinah tako velika, da je ključ 

uspeha čim boljša produktivnost. Bilanca je bila oblikovana v tej fazi poslovne evolucije, 

zato jo zelo dobro tudi opisuje. Bistvene so proizvodne zmogljivosti podjetja, kar se kaže 

v čim boljših opredmetenih sredstvih, to je strojih in napravah. Zaposleni v tej fazi v večji 

meri predstavljajo strošek podjetja, še posebej če gledamo relativno na stroje in naprave, 

namenjene proizvodnemu procesu.  

2. Druga faza je faza učečega se okolja, kjer je ključ do uspeha čim boljša kakovost, to pa je 

mogoče zagotoviti z znanjem. Tukaj človek že postaja pomembnejši element v 

poslovnem procesu.  

3. V tretji fazi ali mislečem okolju, kjer je faktor uspeha inovativnost, dodano vrednost 

predstavlja ustvarjalnost, zaposleni pa postanejo faktor uspeha. V tej fazi nam klasično 

vodenje bilanc ne omogoča jasne slike o vrednosti sredstev podjetja, med katere sodijo 

tudi zaposleni. 

4. V četrti fazi se pomen zaposlenih še dodatno poveča. 
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Spoznali smo, da prehod podjetij v višje faze poslovne evolucije postaja nujen, saj bodo samo 

tako lahko sledila hitrim spremembam na trgu in dosegala uspehe. Razvoj tehnologij se ne bo 

ustavil, kvečjemu bo še hitrejši, in če bodo podjetja želela obstati na trgu, se bodo morala 

spremembam prilagoditi hitreje kot v prvi fazi poslovne evolucije. Zaposleni s svojim 

znanjem, sposobnostmi in inovativnostjo postajajo ključni dejavnik uspeha. 

Z analizo poslovne evolucije smo dobili tudi odgovor, da klasična bilanca, ki je bila narejena, 

ko je bila najpomembnejša produktivnost, v današnjem okolju, kjer je najpomembnejša 

inovativnost, ne kaže več jasne slike o najpomembnejšem sredstvu v podjetju, njegovih 

zaposlenih. V klasični bilanci so zaposleni in vlaganja vanje še vedno obravnavani kot strošek 

podjetja in ne kot naložba, čeprav se pridobljeno znanje porablja več let.  

Čeprav je bilo v preteklosti predstavljeno kar nekaj denarnih in nedenarnih modelov 

vrednotenja, njihova uporaba v praksi ni dosegla namena, saj zaposleni še vedno niso izkazani 

v bilanci stanja podjetja. Za ta preskok morajo vsi vključeni deležniki zaznati korist 

tovrstnega dela. Na primer: če ima podjetnik možnost vlaganja v zaposlene vključiti med 

sredstva podjetja, bo to napravil, če bo imel od tega korist ali če bo to zakonsko predpisano. 

Zaposlene lahko vključimo v računovodske izkaze le, če jih ovrednotimo. V ta namen smo 

uporabili obstoječe denarne modele – dinamični model, model diskontiranih plač, model 

nadomestitvenih stroškov in model kapitalizacije zgodovinskih stroškov – in želeli preveriti, 

kateri model je uporaben tudi v praksi. Ugotovili smo, da ima vsak od navedenih modelov 

svoje prednosti in pomanjkljivosti, najbolj uporaben pa je dinamični model, kjer se določi 

vrednost zaposlenega glede na izobrazbo in vlaganja vanj. Če je vrednost zaposlenih jasno 

določena, omogoča lastnikom, in če je javno objavljena, tudi zunanjim deležnikom, vpogled v 

vrednosti zaposlenih v podjetju, kar je lahko kazalnik za potencial podjetja v prihodnosti. 

Pomembno vprašanje pri tem pa je, kako spodbujati podjetja, da vodijo tovrstno evidenco.  

Mnenja smo, da bi modeli morali biti bolj poenostavljeni oziroma morda bi se lahko uvedli 

določeni programi, s pomočjo katerih bi bila vodenje in obračunavanje naložb v zaposlene 

lažja. Poleg tega bi bilo nujno potrebno sodelovanje kadrovske in računovodske funkcije v 

podjetju, kjer bi lahko dobljene podatke o spremljanju zaposlenih v podjetju združili in dobili 

tako vrednostno kot opisno sliko vsakega zaposlenega. Problem nastane v majhnih podjetjih, 

kot je tudi obravnavano, kjer imajo računovodstvo najeto zunaj podjetja, kadrovske službe pa 

nimajo. V takem primeru bi bilo sicer od poslovodstva, lastnika oziroma direktorja podjetja 

težko pričakovati spremljanje takih podatkov, čeprav, gledano širše, bodo ravno ključni 

podatki o zaposlenih v prihodnosti pripeljali do izbire pravih kadrov, ki bodo vplivali na 

uspešnost podjetja in dvig konkurenčne prednosti na tržišču. Milost (2007, 178) je v letu 2006 

opravil raziskavo o odnosu do računovodstva človeških zmožnosti v slovenskih podjetjih. 

Zanimivo bi bilo raziskati, kakšne rezultate bi tovrstna raziskava pokazala 10 let kasneje. 

Menimo namreč, da se odnos podjetij do računovodstva človeških zmožnosti ni veliko 

spremenil, predvsem ko govorimo o računovodjih. Seveda bi bilo nesmiselno posploševati na 
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osnovi intervjuja zelo malo podjetij in računovodij, pa vendar ni zaznati pozitivnega odnosa 

do vrednotenja zaposlenih, predvsem v računovodski stroki. Na vse skupaj še vedno gledajo 

preveč togo in izključno z vidika predpisanih pravil. Zato smo mnenja, da bi do premika na 

tem področju morda prišlo prej, če bi država uvedla določene olajšave za vlaganje v znanje in 

zaposlene in bi se tako izkazovale v računovodskih izkazih.  

Zato smo se v raziskavi dotaknili tudi raziskav in razvoja, saj vlaganje v znanje postaja 

izredno pomembno v hitro spreminjajočem se okolju, v katerem danes živimo. Uspešna 

svetovna podjetja se tega zavedajo zelo dobro, saj prednjačijo ne samo po višini prihodkov, ki 

jih ustvarijo, temveč tudi po kakovosti svojih kadrov. Slovenska podjetja se žal ne nahajajo na 

ravni svetovno uspešnih podjetij in so pri vlaganju v raziskave in razvoj celo pod povprečjem 

podjetij nekaterih evropskih držav. Opaziti je trend sprememb, vendar bo potrebno večje 

zavedanje pomena zaposlenih in vpliva znanja na poslovno uspešnost podjetja. Pri tem država 

sicer že spodbuja podjetja z določenimi olajšavami, vendar nekatera podjetja ne vidijo velike 

prednosti v tovrstnih ukrepih ali pa jih ne znajo popolnoma izkoristiti.  

Z razvojem poslovne evolucije in prehodom v nove poslovne sisteme postaja jasno, da je 

vlaganje v zaposlene vsaj tako pomembno kot raziskave in razvoj. Pomen zaposlenih se bo v 

četrti fazi poslovne evolucije še povečal. Zato v tem delu predlagamo model spodbujanja 

vlaganja v zaposlene v obliki olajšav, ki bi lahko spodbudile podjetja k pomembnemu koraku 

vrednotenja zaposlenih. S tem bi spodbudili vlaganje v zaposlene, hkrati pa bi se vrednost 

izobraževanja v bilanco vključevala kot naložba in ne kot strošek.  

V primeru uvedbe davčnih olajšav je pomembna jasna opredelitev, katere naložbe spadajo v 

to postavko in katere ne. V raziskavi smo predlagali dve vrsti olajšav. Prva je neposredna 

naložba v zaposlene. Ta vrsta je jasno dokazljiva (npr. šolanje) in jo je preprosto vključiti v 

izkaz podjetja. V raziskavi smo predpostavili maksimalno 25 % amortizacijsko stopnjo, ki pa 

bi bila lahko tudi višja ali nižja.  

Namen tega predloga je, da podjetja začnejo več vlagati v izobraževanje zaposlenih in 

posledično vključevati vrednosti zaposlenih v računovodske izkaze, na podlagi katerih bi 

pridobila pomembne informacije o vrednosti svojih zaposlenih v primerjavi z ostalimi podjetji 

v panogi ali državi. Tako bi se lahko na podlagi pridobljenih informacij lažje odločali o 

prihodnjih naložbah v svoje zaposlene. Če bi bile spodbude primerno naravnane, bi 

spodbudile podjetja k sistematičnemu vlaganju v zaposlene. Posledično bi to podjetjem 

omogočilo lažji prehod v višje faze poslovne evolucije in boljše konkuriranje na tržišču tako 

doma kot v tujini.  

Na zadnje raziskovalno vprašanje odgovarjamo z vidika obravnavanega podjetja. Podjetje se 

vedno bolj zaveda pomena znanja in zaposlenih, vendar je njegov prehod v miselnosti vodstva 

o pomembnosti vrednotenja zaposlenih in izkazovanja njihove vrednosti v računovodskih 

izkazih podjetja prepočasen. Nekateri obravnavani denarni modeli vrednotenja zaposlenih 
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sicer niso bili primerni za podjetje, saj so zaradi slabšega poslovanja podjetja in izgube v 

določenih letih privedli do negativnih rezultatov. Dinamični model vrednotenja zaposlenih se 

je izkazal za najprimernejšega, saj zaposlene obravnava kot naložbe. Taka obravnava 

zaposlenih se poslovodstvu zdi smiselna, vendar so bili mnenja, da bi bila uporaba modela v 

praksi preveč zahtevna. Vodstvo se je strinjalo, da bi podatki o zaposlenih morali biti 

vključeni v letna poročila, vendar ločeno od računovodskih izkazov. Niso pa znali povedati, 

ali bi se na podlagi takih podatkov odločali drugače oziroma ali bi jim taki podatki pomagali 

pri poslovnem odločanju. Vodstvo podjetja ima sicer visoko zavedanje glede pomena znanja 

in izobraževanja zaposlenih, predvsem zaradi dejavnosti, v kateri deluje. Kljub temu pa jih 

misel na spremembo nečesa, kar »nekako še vedno« deluje, od zamisli odvrača.  

 

Čas, ko bo pomen zaposlenih za doseganje poslovne uspešnosti podjetja res jasno viden, v 

Sloveniji šele prihaja. V tretji in četrti fazi poslovne evolucije, kjer sta najpomembnejši 

ustvarjalnost in življenjska energija posameznikov, bo določitev vrednosti zaposlenih imela 

ključno vlogo pri poslovnem odločanju. Glede na to, da računovodstvo človeških zmožnosti 

kljub številnim naporom še vedno ni splošno sprejet računovodski pristop, smo predlagali 

uvedbo mogočih spodbud države v smeri spodbujanja podjetij k nujnosti sprejemanja tega 

pristopa. Predlagan model spodbujanja podjetij je izdelan na podlagi olajšave vlaganj v 

zaposlene. Ko podjetje vlaga v zaposlene, se to upošteva kot olajšava podjetja, kar omogoča 

podjetju dosegati večje dobičke in plačati manj davka na dobiček. S simulacijo smo pokazali, 

da bi, če bi predlagana olajšava minimalno povečala prihodke podjetja (2 % na leto) in tako 

spodbudila podjetja k večjemu vlaganju v zaposlene (2 % na leto), ustvarili zmagam-zmagaš 

situacijo. Podjetja bi tako na eni strani plačala manj davka na dobiček zaradi olajšave, na 

drugi strani pa bi povečala prihodke oz. dobiček. Država pa bi dolgoročno pobrala več davka 

na dobiček. Vse to bi premaknilo podjetja v smeri sprejemanja računovodstva človeških 

zmožnosti in prikazovanja vrednosti zaposlenih v računovodskih izkazih. Krog bi bil tako 

sklenjen in obe strani bi bili motivirani za tovrstne spodbude.  
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7 SKLEP 

Klasični računovodski izkazi so za nekatera podjetja bolj, za druga pa manj ustrezni. Dejstvo 

je, da računovodska funkcija skrbi, da se podjetje drži določenih pravil, ki veljajo v 

poslovnem svetu. Ta se s časom le malo spreminjajo. Z akademskega stališča bi bilo v osnovi 

zelo zanimivo, da bi bilanca stanja podjetja izražala dejansko tržno vrednost podjetja, a je to v 

praksi malo mogoče. Tržna vrednost podjetja je namreč subjektivne narave in odraža 

pričakovanja vlagateljev. Če gledamo podjetnike (predvsem manjših podjetij), se v osnovi ne 

obremenjujejo z vrednostjo podjetja, vse dokler se ne odločijo podjetja prodati. Takrat 

vrednotijo podjetje po različnih merilih, ki so skupek vrednotenj. Ta vrednotenja so lahko 

zelo ustvarjalna, še posebej pri startup podjetjih, kjer njihova knjigovodska vrednost običajno 

ne odraža njihovega potenciala. Vrednotenje zaposlenih je pomembno predvsem v smislu 

zavedanja pomena ključnih faktorjev uspeha podjetja. Z večanjem pomena zaposlenih za 

uspeh podjetja je potrebno tudi zavedanje, da sta izbira kadrov in skrb zanje ključna, saj 

pomenijo večjo dodano vrednost proizvoda ali storitve. Obstajajo različni modeli vrednotenja 

človeških zmožnosti, ki pa se med seboj precej razlikujejo. Modeli, uporabljeni v tej 

raziskavi, so pokazali na pomembne razlike v vrednosti zaposlenih in spremembi kapitala v 

bilanci stanja podjetja. Spremljanje vrednosti zaposlenih v podjetju v različnih obdobjih bi 

tako podjetju omogočalo učinkovitejše usmerjanje podjetja v prihodnost.  

Raziskava je pokazala, da bi bilo uvajanje temeljitih sprememb v računovodstvu težko, ker so 

podjetja v vseh stopnjah poslovne evolucije. Kljub temu smo mnenja, da bi spodbude države 

pozitivno vplivale na prehod v smeri zavedanja pomena zaposlenih za podjetje in njihovega 

vrednotenja. Opravljena raziskava možnih spodbud je bila izdelana v dveh delih: kot olajšava 

vlaganj v izobraževanje zaposlenih in kot olajšava za del plače novozaposlenih, ko se uvajajo 

v delo in povezujejo svoje dotedanje znanje z novimi znanji in veščinami. V izračunih smo 

uporabili različne davčne stopnje. Menimo, da je tak način spodbujanja dober, saj podjetju 

omogoča izkaz višjih dobičkov, za katere mu v višini davčne olajšave ni treba plačevati davka 

na dobiček. Država s tem spodbuja gospodarsko rast. Res je, da določeno obdobje pobere 

manj davka, a po drugi strani ji ni treba zagotavljati spodbud iz proračuna. Dolgoročno je na 

podlagi teh ukrepov pričakovati rast prihodkov in dobička podjetij in s tem tudi več prihodkov 

za državo. Na koncu ugotavljamo, da se fazi, kjer so pomembne konkurenčna prednost, 

produktivnost in kakovost, končujeta. Produktivnost in kakovost sta postali samoumevni za 

uspešno poslovanje. Za konkurenčno prednost je pomembna inovativnost, ki se kaže na vseh 

področjih: od tehnike, do odnosov in poslovnih modelov. Kaže se tudi intenziven prehod v 

naslednjo fazo razvoja podjetij, kjer je pomembna življenjska energija posameznikov, skupine 

oziroma celotnega podjetja. Podjetja, ki bodo sledila spremembam, prepoznala pomen svojih 

zaposlenih in vlaganj vanje, bodo ustvarjala pomembno konkurenčno prednost na tržišču.  
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INFOSYS LETNO POROČILO 2010–2011 

 

 

Employee strength and revenue growth since 1996!
!

Fiscal! Employees   Growth %! IFRS (US$ million) (1)! IFRS (R crore) (2)!

Revenues! Growth %! Net 

Income (2)!

Growth %! Income   Growth %! PAT   Growth %!

1996! 1,172! 30! 27! 47! 7! 72! 89! 60! 21! 58!

1997! 1,705! 45! 40! 49! 9! 27! 139! 57! 34! 60!

1998! 2,605! 53! 68! 73! (3) 13! 60! 258! 85! 60! 79!

1999! 3,766! 45! 121! 77! (3) 30! 119! 509! 98! 133! 120!

2000! 5,389! 43! 203! 68! 61! 102! 882! 73! 286! 115!

2001! 9,831! 82! 414! 103! 132! 115! 1,901! 115! 623! 118!

2002! 10,738! 9! 545! 32! 164! 25! 2,604! 37! 808! 30!

2003! 15,876! 48! 754! 38! 195! 18! 3,640! 40! 955! 18!

2004! 25,634! 61! 1,063! 41! 270! 39! 4,853! 33! 1,244! 30!

2005! 36,750! 43! 1,592! 50! 419! 55! 7,130! 47! 1,846! 48!

2006! 52,715! 43! 2,152! 35! 555! 32! 9,521! 34! 2,458! 33!

2007! 72,241! 37! 3,090! 44! 850! 53! 13,893! 46! 3,850! 57!

2008! 91,187! 26! 4,176! 35! 1,155! 36! 16,692! 20! 4,659! 21!

2009! 1,04,850! 15! 4,663! 12! 1,281! 11! 21,693! 30! 5,975! 28!

2010! 1,13,796! 9! 4,804! 3! 1,313! 2! 22,742! 5! 6,219! 4!

2011! 1,30,820! 15! 6,041! 26! 1,499! 14! 27,501! 21! 6,823! 10!

5-year CAGR! 20! 23! ! 22! 24! 23!

(1)! The data for the year 2007 and prior years is as per U.S. GAAP.!
(2)! The data for the year 2008 and prior years is as per consolidated Indian GAAP.!
(3)! Excludes a one-time deferred stock compensation expense arising from a stock split amounting to US$ 13 million and US$ 2 million in fiscal 1999 and 1998 respectively.!

Employee strength of the Infosys group!
!

2011! 2010!

Marketing offices of the Infosys group!

We have 64 marketing offices around the world of which 60 are!

Functional 

classification!
! ! ! !

Software 
professionals!

!

1,23,811!

!

94.6%!

!

1,06,864!

!

93.9%!
Sales and 

support!

!

7,009!

!

5.4%!

!

6,932!

!

6.1%!

! 1,30,820! 100.0%! 1,13,796! 100.0%!

Gender! ! ! ! !
Male! 86,604! 66.2%! 75,674! 66.5%!

Female! 44,216! 33.8%! 38,122! 33.5%!

! 1,30,820! 100.0%! 1,13,796! 100.0%!

Age profile! ! ! ! !
20 – 25! 59,897! 45.8%! 55,334! 48.6%!

26 – 30! 45,182! 34.5%! 38,162! 33.5%!

31 – 40! 23,021! 17.6%! 18,208! 16.0%!

41 – 50! 2,219! 1.7%! 1,729! 1.5%!

51 – 60! 452! 0.3%! 333! 0.4%!

60 and above! 49! 0.1%! 30! –!

! 1,30,820! 100.0%! 1,13,796! 100.0%!
!

Software development centers of the Infosys group!

located outside India – 19 in the United States, four each in Australia 

and Germany, three each in Switzerland, U.A.E. and the U.K., 

two each in Canada, Czech Republic and France and one each in 

Belgium, Denmark, Finland, Hong Kong, Ireland, Japan, Norway, 

Spain, Sweden, Greece, The Netherlands, Mauritius, Mexico, Brazil, 

Russia, New Zealand, Singapore, and Malaysia. Addresses of offices are 

provided in the Global presence section of the Annual Report. 

American Depositary Share (ADS)!

About ADS!

An American Depositary Share (ADS) is a negotiable certificate 

evidencing ow nersh ip  of  an  outs tanding c lass  of  s tock in  a !

non-U.S. company. ADSs are created when ordinary shares are 

delivered to a custodian bank in the domestic market, which then 

instructs a depositary bank in the United States to issue ADSs based 

on a predetermined ratio. ADSs are SEC-registered securities and may 

trade freely, just like any other security, either on an exchange or in 

the over-the-counter market.!

Difference between an ADS and a GDR!

ADSs and Global Depositary Receipts (GDRs) have the same 

functionality –  they both evidence ownership of foreign securities!

W e  have  63  global developm ent  centers o f  w hich  30  are in  

India  –  n ine  in  Bangalore ,  four  each  in  C henna i  an d  Pune ,  

three in Mangalore, two each in Bhubaneswar, Chandigarh and 

Thiruvananthapuram, and one each in New Delhi, Hyderabad, Jaipur 

and Mysore. We have a global development center in Toronto, Canada. 

In addition, we have eleven proximity development centers in the 

United States – Fremont, Quincy, Lisle, Bridgewater, Phoenix, Plano, 

Atlanta, Charlotte, Houston, Hartford and Bentonville; six in China; 

three in Australia; two each in Mexico and United Kingdom; and one 

each in Czech Republic, Japan (Tokyo), Mauritius, Poland, Philippines, 

Singapore, France and Brazil. Infosys BPO Limited, Infosys Australia, 

Infosys China, Infosys Shanghai, Infosys Consulting, Infosys Mexico, 

Infosys Sweden, Infosys Brasil and Infosys Public Services are our!

wholly-owned subsidiaries.!

deposited with a custodian bank. ADSs represent securities that are 

listed in the United States, while GDRs represent securities listed 

outside the United States, typically in the United Kingdom.!

Voting rights of ADS holders!

In the event of a matter submitted to the holders of ordinary shares for 

a vote, the ADS holders on record as at a particular date will be allowed 

to instruct the depositary bank to exercise the vote with respect to the 

equity shares representing the ADSs held by them.!

Entitlement to cash dividends!

Whenever dividends are paid to ordinary shareholders, cash dividends 

to ADS holders are declared in local currency and paid in U.S. dollars, 

based on the prevailing exchange rate, by the depositary bank, net of 

the depositary’s fees and expenses.!

Disclosure policy!

We have a written disclosure policy, which covers interaction with 

external constituents such as analysts, fund managers and the media.!
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Human resource valuation!

!

A fundamental dichotomy in accounting practices is between human and non-human capital. As a standard practice, non-human capital is 

considered as assets and reported in the financial statements, whereas human capital is mostly ignored by accountants. The definition of wealth 

as a source of income inevitably leads to the recognition of human capital as one of the several forms of wealth such as money, securities and 

physical capital.!

We have used the Lev & Schwartz model to compute the value of human resources. The evaluation is based on the present value of future earnings 

of employees and on the following assumptions :!

a)   Employee compensation includes all direct and indirect benefits earned both in India and overseas 

b)   The incremental earnings based on group / age have been considered!

c)   The future earnings have been discounted at the cost of capital of 11.21% (previous year 10.60%).!

in r crore, unless stated otherwise!

2011! 2010!

Employees (no.)!

Software professionals! 1,23,811! 1,06,864!

Support! 7,009! 6,932!

Total! 1,30,820! 1,13,796!

Value of human resources!

Software professionals! 1,22,539! 1,06,173!

Support! 12,566! 7,114!

Total! 1,35,105! 1,13,287!

Total income (1)! 27,501! 22,742!

Total employee cost (1)! 14,856! 12,093!

Value-added! 25,031! 20,935!

Net profit (1)! 6,823! 6,219!

Ratios!

Value of human resources per employee! 1.03! 1.00!

Total income / human resources value (ratio)! 0.20! 0.20!

Employee cost / human resources value (%)! 11.0! 10.7!

Value-added / human resources value (ratio)! 0.19! 0.18!

Return on human resources value (%)! 5.1! 5.5!

(1)! As per IFRS (audited) financial statements!

!

!

!

!

Value-added statement!
!

in r crore!
!

2011! %! 2010! %! Growth %!

Value-added! ! ! ! ! !
Income! 27,501!! 22,742! ! 20.9!

Less : Operating expenses excluding personnel costs! ! ! ! ! !
Software development and business process 

management expenses!

!

2,083!
! !

1,461!
! !

Selling and marketing expenses! 294!! 249! ! !
General and administration expenses! 1,304!! 1,087! ! !

! 3,681!! 2,797! ! !
Value-added from operations! 23,820!! 19,945! ! 19.4!

Other income (including exceptional items)! 1,211!! 990! ! !
Total value-added! 25,031!! 20,935! ! 19.6!

Distribution of value-added! ! ! ! ! !
Human resources! ! ! ! ! !

Salaries and bonus! 14,856! 59.4! 12,093! 57.8! 22.8!

Providers of capital! ! ! ! ! !
Dividend (1)! 3,445! 13.8! 1,434! 6.8! 140.2!

Minority interest! –! –! –! –! –!

Interest on debt! –! –! –! –! –!

! 3,445! 13.8! 1,434! 6.8! 140.2!

Taxes! ! ! ! ! !
Corporate income taxes! 2,490! 9.9! 1,681! 8.0! 48.1!

Dividend tax (1)! 568! 2.3! 240! 1.2! 136.7!

! 3,058! 12.2! 1,921! 9.2! 59.2!

Income retained in business! ! ! ! ! !
Depreciation and amortization! 862! 3.4! 942! 4.5! (8.5)!

Retained in business! 2,810! 11.2! 4,545! 21.7! (38.2)!

! 3,672! 14.6! 5,487! 26.2! (33.1)!

Total! 25,031! 100.0! 20,935! 100.0! 19.6!


