
 
ORGOS d.o.o. LJUBLJANA 

Kontrolerjev glasnik   1 

KONTROLERJEV GLASNIK 
Številka 3 april 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V TEJ  ŠTEVILKI 

1 H.D.I. ALI KAKO ODKRITI ....... 

1 Osnove  in uporabnost metode  

2 Značilnosti posameznih kvadrantov 

3 Prevladujoči načini mišljenja 

5 INTELEKTUALNI KAPITAL ZA POKUŠINO 

5 Definicija intelektualnega kapitala 

6 Intelektualni kapital in kontroler 

 
3. ŠTEVILKI »KONTROLERJEVEGA 

GLASNIKA« NA POT 
 
Tokrat vam predstavljamo dva prispevka na temo »v središču 
naše pozornosti je človek«. Verjemite, da ne gre za floskulo (prazno 
leporečje), temveč za ponovno spoznanje in priznanje, da so 
ljudje največje bogastvo in kapital vsake družbe. O tem pišemo 
v dveh na videz popolnoma različnih temah, ki pa temeljita na 
istih izhodiščih in druga drugo pojasnjujeta. 
 
Model H.D.I. razkriva človekovo nadarjenost, njegov 
prevladujoči način mišljenja in ravnanja (obnašanja). Razkriva 
nam, kako pomembno je upoštevati te nadarjenosti pri izbiri 
poklica, zaposlitve (delovnega mesta) in drugih naših druženjih. 
 
Intelektualni kapital poskuša ovrednotiti pomen znanja in 
zmožnosti posameznika ter znanja, spretnosti, uveljavljenosti, 
zvez, dobrega imena ipd. podjetja v primerjavi z njegovim 
finančnim kapitalom. Zelo prepričljivo in neposredno izraža 
trditev, da finančni kapital brez intelektualnega kapitala ne 
zagotavlja dolgoročnega preživetja podjetja, ustanove in
katerekoli družbene skupine. Seveda se intelektualni kapital s 
težavo uveljavlja ob tako vsemogočnemu in samovšečnemu
finančnemu kapitalu. A vendar nam primeri iz nekaterih 
skandinavskih držav in tudi iz ZDA kažejo, da ne gre za
utopično idejo novodobnih marksistov, ampak za uresničljivo 
in koristno zadevo. 
 
Predlagamo vam, da se seznanite z obema metodama in, da 
razmišljajte o njiju, kajti preje ali kasneje bosta aktualni tudi za 
vas ! 

H.D.I. ALI KAKO ODKRITI SVOJE 
NADARJENOSTI, PREVLADUJOČI NAČIN 

MIŠLJENJA IN OBNAŠANJA? 

 
Dr. Franc Križaj 

ORGOS d.o.o. 

 
1. Zakaj H.D.I.? 
 

Stara antična resnica, da je spoznavanje samega sebe 
najvišji cilj človeštva, velja še danes in prepričani smo, da se 
z njo strinjate tudi vi. Zato vam dajemo možnost, da z 
uporabo metode H.D.I. odkrijete svoje nadarjenosti, 
prevladujoči način mišljenja in obnašanja, tako kot je to 
doslej že storilo več kot milijon oseb. Metodo je pred 
dobrimi dvajsetimi leti razvil Ned Herrmann iz ZDA in 
danes ima družba Herrmann Group svoje partnerske 
družbe na vseh kontinentih sveta. V tem letu je dobila naša 
svetovalna družba licenco Herrmann International 
Deutschland za samostojno izvajanje vseh aktivnosti, ki so 
vezane na izobraževanje, uporabo in prodajo H.D.I. 
metode v Sloveniji in na Hrvaškem. 
 
Metoda H.D.I. ni nikakršen psihološki test (inteligence, 
interesov, spretnosti ipd.), niti ni »znanstveno utemeljen« 
vprašalnik, kot jih objavljajo za vedoželjne bralce razne 
razvedrilne in njim podobne revije. H.D.I metoda tudi ne 
pozna pravilnih ali nepravilnih odgovorov in tudi ne 
pozitivnih ali negativnih, dobrih ali slabih, idealnih ali 
normalnih profilov. Svoj osebnostni profil si lahko razkrije 
vsak sam na ta način, da odgovori na 120 unificiranih 
vprašanj. 
 
2. Osnove metode 
 

Metoda v svoji temeljni teoretski zasnovi temelji na 
funkcijah leve (razumske) in desne (emotivne) možganske 
polovice, ki jih je odkril in leta 1975 podrobneje opisal ter 
utemeljil Nobelov nagrajenec Roger Sperry. Avtor H.D.I 
metode Nedd Herrmann je v tem odkritju našel bistvene 
odgovore na svoje domneve o specializiranih funkcijah 
človekovih možganov. Zato je pričel raziskovati delovanje 
možganov s tedaj popolnoma novimi metodami oz. 
instrumenti, kot so to elektroencefalografija, pozitronska-
emisijska tomografija in magnetna resonanca.  
 
Na podlagi rezultatov svojih raziskav in vzporednih odkritij 
Paula MacLeana o obstoju in funkcijah limbičnega dela 
možganov (troedini možgani) je Nedd Herrmann zasnoval 
svoj model simbolične strukture možganov. Levo in desno 
možgansko polovico je razdelil glede na njihove posebne 
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funkcije še na zgornjo cerebralno (kortikalno) in spodnjo 
limbično (izvenzavestno) polovico. Tako je razvil in ustvaril 
svoj znani model, ki ga je preoblikoval prek štirih simboličnih 
stopenj »fiziologija«, »arhitektura«, »metafora«, »uporaba« v 
H.D.I. model, ki ima štiri kvadrante, A, B, C in D. 
 
Glavne značilnosti vsakega od štirih kvadrantov A, B, C in D 
je opisal z nekaterimi najbolj splošno prepoznavnimi 
lastnostmi, kot je to prikazano na naslednji sliki: 

 
Znano je, da ima človek praviloma vse lastnosti iz tega modela, 
toda ne vseh enako izrazitih in razvitih (poudarjenih). Nekatere 
od teh lastnosti so lahko tako zelo izrazite, da jih opazijo tudi 
drugi in zato takim osebam pravijo, da so talentirane. Vsak pa 
ima tudi določene lastnosti, ki so manj izrazite, nerazvite ali 
celo zakrnele, kar zopet opazijo tudi drugi in jih obravnavajo 
kot našo manjšo sposobnost ali nesposobnost. Praviloma ima 
vsak človek več različnih nadarjenosti, toda ena med njimi je 
dominantna (prevladujoča) in ta ima tudi največji vpliv na 
način njegovega mišljenja in obnašanja. 
 
3. Uporabnost metode 
 

Metoda H.D.I., ki jo predstavljamo v tem prispevku, daje tudi 
odgovore na nekatera vprašanja, ki si jih večkrat zastavljamo, 
kot so npr.: 
• Zakaj sem pri izvajanju nekaterih nalog zelo uspešen, za 

druge pa popolnoma nesposoben, je to normalno, ali pa je 
z menoj nekaj narobe?  

• Ali je moj način razmišljanja dober oz. pravi in zakaj se 
dogaja, da včasih svojega obnašanja (ravnanja) ne 
razumem? 

• Zakaj z nekaterimi zelo lahko komuniciram, z drugimi pa 
mi to kljub svojim dodatnim prizadevanjem ne uspeva? 

• Izbral sem si poklic po svoji želji, toda zakaj z delom, ki ga 
opravljam, nisem zadovoljen? 

• Zakaj imam z svojim sedanjim nadrejenim pogoste težave 
in spore, čeprav jih doslej nisem imel z nobenim drugim 
šefom? 

• Zakaj se v prijateljskih druščinah počutim veliko bolje kot 
v raznih delovnih in projektnih skupinah? 

• ipd.. 

Če želite torej spoznati svoje nadarjenosti, prevladujoči način 
mišljenja in obnašanja po tem modelu, potem je potrebno 
izpolniti poseben vprašalnik, za kar je potrebnih okoli 20 
minut. Iz vaših odgovorov na vprašanja, ki jih obdelamo s 
posebnim računalniškim programom, ugotovimo, kolikšne so 
vaše nadarjenosti v katerem kvadrantu in na tej osnovi 
izdelamo grafično in opisno predstavitev vašega profila.  
 
V grafičnem prikazu vašega profila so prikazani rezultati vaše 
nadarjenost s štiristopenjsko lestvico (koncentričnimi polji), in 
sicer kot izjemna nadarjenost, nadarjenost, uporabna 
(praktična) nadarjenost in pomanjkljiva nadarjenost. Obe 
najvišji stopnji nadarjenosti (posebna nadarjenost in 
nadarjenost) sta v H.D.I. modelu prikazani kot primarni 
(najbolj pomembni, odločujoči) in imata vrednost »1«, 
praktično nadarjenost se smatra kot sekundarno in ima 
vrednost »2«, pomanjkljivo nadarjenost pa kot terciarno, ki ima 
vrednost »3«. Grafično predstavitev teh stopenj prikazuje 
naslednja slika: 
 
4. Značilnosti posameznih kvadrantov 

Osebni profil posameznika je najbolj odvisen od kvadranta, v 
katerega je razporejena njegova prevladujoča primarna 
nadarjenost (A, B, C ali D), pa tudi od kvadrantov, kamor so 
uvrščene še vse druge njegove primarne nadarjenosti. V manjši 
meri je profil odvisen še od razporeditve sekundarnih ter 
terciarnih nadarjenosti.  
 
Oglejmo si okvirne opise nekaterih tipičnih lastnosti oseb, ki 
imajo svojo najvišjo primarno vrednost v enem od naslednjih 
kvadrantov: 
 
A kvadrant 
 

Njihove najbolj izrazite značilnosti logično, analitično, 
razumsko so zelo produktivno usmerjene v izdelavo študij, 
kritičnih ocen, ki zahtevajo natančne in usmerjene raziskave, 
strukturiranje in sistematiziranje. Temu načinu mišljenja je 
najbližji način reševanja problemov po postopku »korak za 
korakom«, pri čemer se kot osnovo uporablja dejstva, številke, 
statistike in druge oprijemljive podatke. Prednost imajo vedno 
tisti sklepi, ki so podkrepljenimi s konkretnim dokaznim 
materialom (izračuni) oz. presedenčnimi primeri. Osebe iz tega 
kvadranta obdelujejo z vso gorečnostjo finančne, matematične 
in tehnične probleme.  
 

1

misli v pojmih
logičen
analitičen
racionalen

misli v slikah
poln idej
intuitiven
zgovoren

kontrolira
konzervativen
organizira
strukturira

človekoljub
čustven
muzikaličen
zgovoren

AA

BB CC

DDANALITIK
Razumski jaz

CEREBRALNO

LIMBIČNO

ANALITIK
Razumski jaz

ČLOVEKOLJUB
Čuteči jaz

ORGANIZATOR
netvegajoči  jaz

LEVA SFERA DESNA SFERA

STRATEG
Eksperimentira-
joči  jaz

3

AA

BB CC

DD

“1+”izjemna nadarjenost (>100)

“1”Nadarjenost (67 - 99)
“2”uporabna nadarjenost 
      (34 - 66)
“3”pomanjkanje nadarjenosti
  (< 34)
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Značilni poklici za ta profil so: raziskovalec, patolog, radiolog, 
kemik, borzni posrednik, zavarovalniški matematik, finančni 
kontrolor, finančni menedžer ipd. 
 
B kvadrant 
 

Značilnosti tega kvadranta so: urejenost, organiziranost, 
zanesljivost, učinkovitost, previdnost, brez vsakega 
tveganja, konzervativnost. Visoka primarna vrednost v tem 
kvadrantu kaže na naravno nagnjenje za organizacijo, 
načrtovanje, zanesljivo in učinkovito izvajanje nalog, 
sistematičnost, red in disciplino. Zato v tem kvadrantu ni 
mesta za kaos, temveč za sistematično reševanje prioritetnih 
nalog, učinkovito izrabo razpoložljivega časa in dosledno 
obvladovanje ter spoštovanje postopkov, doktrin, metodologij 
ipd.  
Značilni poklici za ta profil so: programer, knjigovodja, 
preddelavec, vodja proizvodnje, upravni delavec, medicinska 
sestra ipd. 
 
C kvadrant 
 

V tem kvadrantu »domujeta« izrazit smisel za medosebne 
odnose in naravna usmerjenost k medosebnim stikom, s 
poudarjeno sposobnostjo za komuniciranje, tenkočutnost 
ter miselni svet drugih. Visoka primarna vrednost v tem 
kvadrantu kaže na (pre)veliko občutljivost in čustveno globino. 
Intuicijska čustvenost in spontani navdih sta pogosto zelo 
jasno izražena tudi v njihovih odločitvah. Opazno je zanimanje 
za duhovnost in glasbo.  
 
Značilni poklici za ta profil so: učitelj, trener, socialni delavec, 
tajnica, prodajalec, kadrovski menedžer ipd. 
 
D kvadrant 
 

Visoka primarna vrednost v tem kvadrantu kaže na 
sposobnosti celovitega, sočasnega in strokovnega 
obravnavanja različnih vidikov iste zadeve, na sposobnost 
spontanega oblikovanja miselnih sestavljenk in pogostega 
sprejemanja sklepov brez skrbne presoje dejstev. Gre za 
t.i. lateralni (obrobni) način mišljenja, ki je poln fantazije, 
inovativnosti in izvirnih idej. Visoka primarna vrednost kaže 
tudi na odprtost za spremembe, nagnjenost k pustolovščinam, 
eksperimetiranju, rizičnosti in na večjo sposobnost 
komuniciranja s prispodobami, slikami, analogijami kot z 
besedami.  
 
Tipični poklici za ta profil so: glasbenik, umetnik, strateški 
načrtovalec, podjetnik, psihiater, kreativni direktor ipd. 
 
5. Prevladujoči načini mišljenja 
 

Shematsko lahko predstavimo značilnosti posameznih 
kvadrantov tudi s prevladujočim načini mišljenja in obnašanja 
oseb, ki so uvrščene v te kvadrante. 
  
 
 
 
 
 
 

A       D 
zbira dejstva 

razumsko analizira situacijo 

probleme rešuje na logičen način 

uporablja razumske dokaze 

sklicuje se na številke in vrednosti 

razume tehnične soodvisnosti 

upošteva denarne vidike 

vidi vseobsežne soodvisnosti 

popustljiv je do nevarnosti in 
stranpoti 
 

odkriva priložnosti in možnosti 
 

probleme pogosto rešuje po navdihu 

zna povezovati zamisli in koncepte 

ustaljeni postopki so zanj vprašljivi 

uporablja fantazijo 

težave »naskakuje« s praktičnega 
vidika 
 

odkriva skrite probleme 

ostaja in vztraja pri stvari 

izvaja nadzor s »trdo roko« 

razvija podrobne načrte 

spoštuje roke in časovne načrte 

prepoznava medosebne težave            

zaznava odzive drugih ljudi 

spoštuje etične vrednote  

s toplino sprejema druge ljudi 

druge navdušuje in zna pregovoriti 

odziva se na govorico telesa drugih 

B              C
            
O osebah, ki po tej zelo okvirni razporeditvi spadajo v enega 
od teh kvadrantov, imajo za osebe z značilnostmi iz drugih 
kvadrantov določene slabšalne ocene, kot npr.: 
 
• Osebe iz A kvadranta smatrajo kot preračunljive, hladne, 

skopuške, brezobzirne, željne oblasti in, ki jim »gredo na 
živce«.  

• Na osebe iz B kvadranta gledajo kot na okorne, 
enostranske, brez fantazije, izbirčne, brez idej in »pribite 
na zemljo«. 

• Osebe, ki so uvrščene v C kvadrant, naj bi bile 
mehkužne, klepetave, čustveno izcejene, »mimoze« in tudi 
»dušice«. 

• V D kvadrantu naj bi bili zbrani sanjači, fantasti, 
objestneži, nestvarni in nedisciplinirani, ki druge s svojim 
ravnanjem »spravljajo ob živce«. 

 
Zanimivo je tudi, kako osebe, »uvrščene« v posamezni 
kvadrant, vrednotijo zamisli ali pobude oseb iz drugih 
kvadrantov: 
• Osebe iz A kvadranta smatrajo, da je škoda izgubljati čas 

in denar za zamisli ali pobude, ki jih ni mogoče zanesljivo 
opredeliti, izračunati, dokumentirati in dokazati.  

• Za osebe iz B kvadranta je realno samo tisto, kar je 
pregledno, obvladljivo, ni tvegano, je uresničljivo v praksi 
in prinaša koristi. 

• Osebe iz C kvadranta presojajo zamisli drugih predvsem 
z doživljajskega vidika, koristnosti za ljudi, njihovo večje 
zadovoljstvo, boljše počutje, izboljšanje motivacije, 
medosebne komunikacije in družabnosti.  

• Za »avanturiste« iz D kvadranta so sprejemljive samo 
tiste ideje, ki so nenavadne, revolucionarne, tvegane, 
vznemirljive in na meji uresničljivosti. 
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6. H.D.I. pojasnjuje težave pri komuniciranju 
 

Tolikšne razlike v načinih mišljenja, doživljanja in obnašanja 
kažejo na to, da so ravno v tem največje težave in ovire pri 
medosebni komunikaciji ne le v podjetjih, temveč tudi v 
družinskem in prijateljskem krogu. Že iz teh najbolj splošnih 
opisov načinov mišljenja in odnosa do oseb z drugačnim 
profilom si lahko pojasnimo, zakaj prihaja npr. do konfliktov 
med vodjem trženja in proizvodnje, med vodjem razvoja in 
računovodjem ali med direktorjem in kadrovikom. Za uspešno 
opravljanje delovnih nalog in zadovoljstvo z delom morajo 
namreč imeti te osebe zaradi narave njihovega dela različne 
prevladujoče načine mišljenja in obnašanja, oz. morajo spadati 
v različne kvadrante po H.D.I metodi. 
 
Raziskave kažejo, da najlažje komunicirajo med seboj osebe, ki 
po svoji prevladujoči nadarjenosti in načinu mišljenja spadajo v 
isti kvadrant, npr. v A, B, C ali D. Nekoliko težje, a še vedno 
dokaj uspešno komunicirajo med seboj osebe, ki spadajo po 
svoji prevladujoči nadarjenosti v isto možgansko polovico 
(levo A+B kvadrant ali desno C+D kvadrant). Težje 
komunicirajo med seboj osebe, ki so po teh kriterijih 
razporejene v zgornji cerebralni modus (A+D kvadrant) ali 
spodnji limbični modus (B+C kvadrant).  
 
Največje težave pa imajo pri medosebnem komuniciranju 
osebe, ki imajo prevladujoče primarne nadarjenosti v 
diametralno nasproti si ležečih kvadrantih (A+C ali v B+D). 
Njihov način mišljenja, doživljanja in komuniciranja je v tem 
primeru izrazito nasprotujoč – konflikten, zato je 
komuniciranje zelo težavno, včasih celo nemogoče. Lahko pa 
je njihovo komuniciranje tudi zelo ustvarjalno če sogovornika 
sprejmeta različnost v načinu mišljenja kot prednost in 
priložnost za večji sinergetski učinek.  
 
Vse ta spoznanja nas navajajo na to, da je za uspešno 
medosebno komuniciranje potrebno način komuniciranja 
prilagoditi prevladujočemu načinu mišljenja in obnašanja 
naslovnika oz glavnim značilnostim njegovega prevladujočega 
kvadranta. 
 
7. H.D.I. in skupinska dinamika 
 

H.D.I. je ena od metod, ki se ukvarjajo z razkrivanjem 
osebnostnih značilnosti ljudi predvsem z vidika njihovega 
prevladujočega načina mišljenja in ravnanja (vedenja, 
obnašanja) ter njihovih nadarjenosti. Tako bolje spoznamo 
sebe, svoja ravnanja in bolje razumemo ravnanja drugih, ki 
niso več tako moteča in nenavadna.  
 
Metoda je zelo uporabna tudi pri analizi primernosti oseb, ki 
morajo po naravi dela med seboj sodelovati stalno (npr. 
kolegij, nadzorni odbor podjetja, sodelavci v oddelku) ali samo 
občasno (npr. ad hoch in izobraževalne skupine) in začasno 
(npr. projektne skupine). Od naloge in ciljev skupine zavisi, 
kakšna naj bi bila njena optimalna kadrovska sestava oz. 
njen prevladujoči profil. 
 
Pri homogenih skupinah so praviloma cilji članov skupine, 
njihova stališča, potrebe in interesi zelo usklajeni, zato je 
identifikacija članov skupine s cilji zelo visoka. Učinkovitost 
skupine in kakovost njenih rešitev (učinkov) je odvisna od 

tega, v katerem kvadrantu ima primarno in prevladujočo 
nadarjenost večina članov skupine.  
 
Kadar ima večina člani skupine svoje prevladujoče nadarjenosti 
v B kvadrantu, se bodo zelo hitro sporazumeli za praktično, 
nezahtevno in sprejemljivo (nerevolucionarno) rešitev. V 
primeru, kadar bo imela večina svoje primarne nadarjenosti v 
kvadrantu D, bodo imeli člani skupine množico originalnih idej 
in fantastičnih zamisli, vendar se utegne zgoditi, da bodo zaradi 
prevelike ustvarjalne vneme prekoračili vse postavljene roke in 
se v časovni stiski zelo težko odločili za najbolj primerno 
rešitev. Njihova rešitev bo morda sanjska, toda utegne biti 
prepozna! 
 
V heterogenih skupinah imajo člani skupine sicer različna 
stališča, potrebe in interese, toda skupni cilj. Čim bolj 
enakomerno so njihove prevladujoče nadarjenosti razporejene 
v vse štiri kvadrante, tem bolj kakovostne bodo njihove rešitve. 
Zaradi pogosto preveč vsestranskega in poglobljenega, včasih 
tudi odvečnega preučevanja, bodo za svoje delo verjetno 
porabili več časa, kot je bilo predvideno. Rezultat dela skupine 
so praviloma pretehtane, domišljene, inovative in uporabne 
rešitve.  
 
H.D.I. metodo je možno uporabiti tudi za ugotovitev razlike 
med deklariranim (načrtovanim, formalnim) profilom družbe, 
ki ga določi njeno vodstvo, in dejanskim profilom, ki temelji na 
zbirnem profilu njenih najbolj vplivnih sodelavcev. Za 
uresničenje opredeljenega profila (poslanstva, vizije, strategije) 
družbe, kot vemo, ni dovolj deklaracija, temveč kadri z 
osebnim profilom, ki je usklajen z deklariranim profilom 
družbe. 
 
8. Sklep 
 

Uporabnost H.D.I. metode je, kot je prikazano, torej zelo 
široka, toda vedno se prične na ravni posameznika, to je 
osebnega profila. Iz osebnih profilov pa se lahko izdela profile 
skupin, v katere so vključeni posamezniki.  
 
Ker smo licenciran partner Herrmann International 
Deutschland, vam lahko pomagamo pri razkritju in opisu vaših 
nadarjenosti in prevladujočega načina mišljenja.  
 
Podrobnejše informacije lahko dobite kar preko elektronske 
pošte orgos@orgos.si oz na spletni strani www.orgos.si. 
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INTELEKTUALNI KAPITAL – ZA POKUŠINO 
 
Dragica Erčulj 

ORGOS d.o.o. 

 
"Zaposleni so največje bogastvo podjetja", večkrat slišimo 
izjavljati menedžerje. Zakaj se potem zgodba o intelektualnem 
kapitalu s tovrstnimi zvenečimi izjavami največkrat tudi že 
konča?  
 
Intelektualni kapital postaja najpomembnejši proizvodni in 
poslovni dejavnik 21. stoletja. V slovenskem prostoru je ta 
tema še sorazmerno nova in neznana. Kljub temu se vedno več 
podjetij zaveda, da je njihova konkurenčna sposobnost odvisna 
predvsem od tega, kakšna je kakovost njihovega komercialnega 
znanja glede na konkurenco. Vse večji pomen znanja seveda 
sproža potrebo po sistematičnem menedžmentu znanja. 
Čeprav ta predstavlja del celotnega procesa menedžmenta, ga 
nikakor ne smemo razumeti funkcijsko, temveč nujno na ravni 
podjetja kot celote. Glede na vse večje razlike med tržno in 
knjižno vrednostjo podjetij se v poslovni literaturi že pojavljajo 
trditve, da mora v podjetju poleg finančnega obstajati tudi t.i. 
intelektualni kapital. Zaradi tega nekateri že govorijo o 
obdobju intelektualnega kapitalizma, ki bo zahtevalo številne 
spremembe v zvezi s poslovanjem podjetij. Spremenili se bodo 
predvsem strateški dejavniki poslovnega uspeha, poslovne 
usmeritve podjetij, nekateri prijemi analize poslovanja in 
računovodski prijemi, novim razmeram pa bo potrebno 
prilagoditi tudi organizacijo podjetja. Intelektualni kapital je 
torej odgovor na zelo praktično in razširjeno potrebo po 
upravljanju celotnega podjetja, ne le njegovega vidnega dela.  
 
 
1. Definicija intelektualnega kapitala 
 

Intelektualni kapital vključuje vse procese in sredstva, ki 
navadno niso prikazani v bilanci stanja, in tudi tista neotipljiva 
(nevidna; angleško intangible) sredstva, ki jih sodobne 
računovodske metode že upoštevajo (predvsem blagovne 
znamke, patente in zaščitne znamke). Intelektualni kapital 
obsega splet vseh tistih (notranjih in zunanjih) dejavnikov v  
poslovanju podjetja, ki vplivajo na njegovo uspešnost, vendar 
pa v »klasičnih« finančnih izkazih ni evidentiran in zato tudi ne 
pritegne pozornosti menedžmenta. Znanje je torej del 
intelektualnega kapitala, toda intelektualni kapital je več kot 
samo znanje.  
 
Obstajata dve definiciji intelektualnega kapitala – pozitivna in 
negativna. Pozitivna pravi, da je intelektualni kapital podjetja 
vsota znanja njegovih članov in praktične uporabe tega znanja 
(zaščitnih znakov, blagovnih znamk in procesov). Po tej 
definiciji to pomeni, da je znanje osebna stvar in si ga 
organizacije ne morejo lastiti. Negativna trdi, da je 
intelektualni kapital kar koli, kar lahko ustvarja vrednost, ne 
more pa nam pasti na nogo, torej je neotipljivo; po tej definiciji 
je intelektualni kapital razlika med celotno vrednostjo podjetja 
in njegovo finančno vrednostjo. (Vir : Johan Roos in soavtorji: 
Intelektualni kapital – krmarjenje po novem poslovnem svetu, 
Inštitut za intelektualni kapital, Ljubljana, 2000). 
 
 

 

Celotna vrednost

Finančni kapital

Strukturni kapital

Intelektualni kapital

Organizacija Obnavljanje
in razvoj

Človeški kapital

OdnosiIntelektualna
prožnostOdnosZmožnosti

  

Slika 1: Drevo intelektualnega kapitala 

 
Zgornja slika nam prikazuje shemo oz. drevo intelektualnega 
kapitala. Če se osredotočimo na sestavo intelektualnega 
kapitala, je ta razdeljen na strukturni in človeški kapital. Razlog 
za tako razlikovanje se jasno kaže: ljudi, torej človeški kapital, 
je treba upravljati popolnoma drugače kot strukturni kapital.  
 
1.1. Strukturni kapital je v lasti podjetja 
 

Strukturni kapital je (po definiciji podjetja Skandia, Švedska) 
tisti del intelektualnega kapitala, ki ostane v podjetju, ko 
zaposleni ob koncu delavnika odidejo domov. Definicija je 
mogoče preveč posplošena, vendar zajema bistvo strukturnega 
kapitala. Strukturni kapital je (v nasprotju s človeškim) v lasti 
podjetja npr. seznami poslovnih partnerjev (kupcev, 
dobaviteljev, bank, itd). Strukturni kapital ne prebiva v glavah 
članov organizacije in to pomeni, da ga lahko razvijamo precej 
počasneje kot človeški kapital.  
 
Strukturni kapital izhaja iz odnosov in organizacijske vrednosti, 
kaže zunanje in notranje vidike podjetja, poleg tega pa še 
obnovitveno in razvojno vrednost, torej prihodnji potencial. 
Vrednost lahko  ustvarjajo vsi (dobri) odnosi z drugimi 
udeleženci v okolju, ki podjetje obdaja – torej kupci, dobavitelji 
in ostalimi poslovnimi partnerji. Znatno vrednost lahko 
ustvarjajo tudi sistemske spremenljivke, npr. rutine in procesi, 
ki podjetju pomagajo opravljati vsakodnevno delo. 
 
1.2. Človeški kapital je duša podjetja 
 

Veliko zgodb je o tem, kako lahko cena delnic pade, če 
pomemben posameznik zapusti podjetje. Taki primeri kažejo, 
kako pomembni so človeški viri; kažejo pa tudi, da podjetje 
človeškega kapitala nima v lasti, torej del vrednosti podjetja ni 
pod neposrednim nadzorom podjetja. 
 
Človeški kapital so ljudje v podjetju, ki ustvarjajo kapital s 
svojimi zmožnostmi, odnosom in intelektualno prožnostjo. 
Zmožnosti vključujejo veščine in izobrazbo, odnos pomeni 
vedenjski vidik dela zaposlenega, torej sposobnost 
komuniciranja in navezovanja stikov, intelektualna prožnost pa 
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je sposobnost inovativnega razmišljanja in uvajanja sprememb, 
razmišljanja o problemih in iskanja inovativnih rešitev. 
 
Razmišljanje o človeškem kapitalu prikaže izobraževanje in 
politiko ravnanja s človeškimi viri v novi luči. Npr., če podjetju 
uspe skrčiti fluktuacijo zaposlenih na minimum, potem znatno 
vlaganje v izobraževanje ali razvoj zaposlenih ni le poslovno 
smiselno, temveč tudi zelo priporočljivo. 
 
2. Poročanje o intelektualnem kapitalu 
 

Intelektualni kapital je za podjetja vedno bolj pomemben,  
 
 ker so investicije v ta kapital vse večje in večje. Zato je 

treba imeti neko orodje, s katerim kapital lahko 
spremljamo, s tem pa postane razviden, pregleden, 
obvladljiv in v končni fazi upravljiv. 

 
 ker poslovni procesi, storitve in izdelki vsebujejo vedno 

večje količine znanja. Intelektualni kapital je večkrat 
največji, včasih celo edini vir dodane vrednosti izdelka ali 
storitve. 

 
Da bi z njim lahko ravnali kar najbolj gospodarno, je 
pomembno njegovo poznavanje, merjenje in spremljanje. V 
tujini že obstajajo metode in postopki za sistematično 
ugotavljanje in vrednotenje intelektualnega kapitala podjetja. 
Tako je npr. švedsko podjetje Scandia že leta 1994 (kot prvo) v 
svojem letnem poročilu poleg tradicionalnih finančnih izkazov 
pripravilo tudi izkaz intelektualnega kapitala. Od takrat sledijo 
temu tudi nekatera druga podjetja, predvsem tista znanjsko 
intenzivna.  
 
Eden izmed pionirjev na tem področju je tudi podjetje Carl 
Bro Engineering iz Danske, ki je razvilo sistem poročanja o 
intelektualnem kapitalu. Želeli so izdelati orodje za izračun in 
prikaz celotne vrednosti podjetja, vključno z njenim nevidnim 
delom, intelektualnim kapitalom. Projektu se je pridružilo še 20 
danskih podjetij in tudi Danska Agencija za trgovino in 
industrijo (Trgovinska zbornica). Projekt teče 4 leta in 
izdelujejo že preko 100 različnih poročil o intelektualnem 
kapitalu.  
 
Kako se kaže vrednost teh poročil? Informacije o 
intelektualnem kapitalu so koristne tako za interne namene, 
torej znotraj podjetja, kot tudi za eksterno uporabo pri 
poslovanju z drugimi podjetji. V podjetju lahko npr. služi kot 
orodje za inovacije. Iz poročil je razvidno, kakšni so dejanski 
resursi znanja v podjetju, kakšne so možnosti za prihodnost in 
nadaljnji razvoj.  
 
Informacija o intelektualnem kapitalu lahko močno vpliva na 
celostno podobo (image) podjetja. Tudi v Sloveniji se podjetja 
rada pohvalijo s tem, kakšna je izobrazbena struktura 
zaposlenih, npr. kakšen je % zaposlenih z visoko izobrazbo.  
 
V prihodnosti pa bodo informacije o intelektualnem kapitalu 
podjetja tudi pomemben dokument na borzi. 
 
 
 

3. Raziskava o upravljanju znanja v slovenskih podjetjih 
 

 V novembru 1999 je bila v slovenskih podjetjih izvedena 
raziskava o upravljanju znanja v slovenskih podjetjih. Izvedel 
jo je Inštitut za raziskavo medijev, Mediana, po naročilu in ob 
sodelovanju Inštituta za intelektualni kapital. Namen raziskave 
je bil ugotoviti, kakšen odnos imajo slovenska podjetja do 
znanja ter kako ga obravnavajo. Anketiranih je bilo 107 
direktorjev, njihovih pomočnikov, predsednikov uprave, vodij 
kadrovske ali finančne službe in vodilnih v marketingu, v 
naključno izbranih 68 podjetjih. Metodologija in vzorec 
raziskave ter njeni rezultati so objavljeni v knjigi Upravljanje 
znanja v slovenskih podjetjih, ki jo je izdal Inštitut za 
intelektualni kapital iz Ljubljane.  
 
Rezultati raziskave so zanimivi in kažejo sorazmerno visoko 
stopnjo ozaveščenosti podjetij o pomenu znanja oz. 
intelektualnega kapitala za poslovno uspešnost, še posebej pa 
za prihodnost podjetij. Tako pri vprašanju o pomembnosti 
intelektualnega kapitala za podjetje kar 86% vprašanih meni, da 
je zelo pomemben in le 10,3% da je srednje pomembne. Prav 
nihče med njimi pa ni bil mnenja, da intelektualni kapital sploh 
ni pomemben. 
 
4. Intelektualni kapital in kontroler 
 

Kakšna bi lahko bila pri tem vloga kontrolerja? V bodočnosti 
naj bi imel kontroling in s tem kontroler v podjetju vedno večji 
pomen na strateškem nivoju, manj naj bi se ukvarjal z 
operativnim in rutinskim delom. Intelektualni kapital je 
pomembna tema, ki jo kaže čim prej postaviti na dnevni red 
podjetij - je menilo kar 66% anketiranih v zgoraj omenjeni 
raziskavi. Vodstvo bi moralo o tem razmišljati že v fazi, ko se 
opredeljujejo poslanstvo, vizija in strategija podjetja, nato pa 
določiti metode in postopke za sistematično ugotavljanje in 
vrednotenje intelektualnega kapitala. Spremljanje in merjenje 
intelektualnega kapitala ter poročanje o tem je strateški projekt, 
pri katerem ima lahko kontroler pomembno vlogo; pri tem se 
od njega zahteva predvsem inovativnost in kreativnost ter 
organizacijske in komunikacijske sposobnosti. 
 

Bo postalo upravljanje znanja 
sistematična in metodična dejavnost ? 

 
Upravljanje znanja je neobhodno potrebno za vsa tista podjetja 
in organizacije, v katerih je delež znanja v novo ustvarjeni 
vrednosti velik. V svetu obstajajo metode zajemanja in 
merjenja intelektualnega kapitala, pa tudi metode merjenja in 
upravljanja tokov med različnimi oblikami kapitala, 
intelektualnega in materialnega. O tem pa kdaj drugič.  
 
 
Namen tega prispevka je našim bralcem kratko predstaviti 
intelektualni kapital, ki je v slovenskem prostoru še 
sorazmerno nova tema. 
 
Za bralce »Kontrolerjevega glasnika« bi bile verjetno zelo 
zanimive slovenske izkušnje s tega področja. Zato vabimo vse, 
ki jih imate, da se nam javite s kratkim prispevkom na 
elektronski naslov dragica.erculj@orgos.si. Z veseljem ga 
bomo objavili. 


