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UVODNIKUVODNIKUVODNIKUVODNIK    

ODPRAVA “STEČAJNE” ODPRAVA “STEČAJNE” ODPRAVA “STEČAJNE” ODPRAVA “STEČAJNE” 

MISELNOSTIMISELNOSTIMISELNOSTIMISELNOSTI 
Na junijski seji upravnega odbora 
naše zbornice smo odborniki 
ocenjevali aktualno stanje na 
področju management consultinga v 

Sloveniji. Osebna poklicna angažiranost odbornikov, ki 
delujemo tako v domovini kot tudi v tujini, je sicer 
determinirala posameznikov pogled na splošno oceno, 
vendar smo se v mnogih ocenah poenotili. Poudarili smo, 
da krizne razmere v slovenskem gospodarstvu sicer v 
splošnem vplivajo na upad svetovalne dejavnosti v 
letošnjem letu, v živahni in plodni razpravi pa smo 
prikazali tudi nekatere spodbudne primere rasti. 
 
Svetovalna dejavnost je na primer v porastu na področju 
osebnega trenerstva, coachinga – specifičnem področju 
svetovanja, ki v ZDA obstaja že 20 let, v Evropi 10 let, pri 
nas pa je to relativno nova dejavnost. O rasti lahko 
govorimo tudi pri uveljavljenih, dobrih neodvisnih 
svetovalcih, ki so razprodani, če želijo, pri čemer pa 
njihova neodvisnost, ki je med naročniki vedno manj 
cenjena, tudi pri njih postaja velik problem. 
 
Veliko kritike smo usmerili na bankirje in banke, na 
njihovo preteklo in sedanje delovanje. Poudarili smo, da 
so banke, kar velja predvsem za tiste, ki so v slovenski 
lasti, v preteklosti podjetjem nekritično podeljevale 
kredite, za kar bi morale odgovarjati, in ugotovili, da tudi 
danes njihova aktivnost ni usmerjena v zagon 
gospodarstva, temveč v likvidacijo in prenehanje 
delovanja podjetij, kar usodno vpliva na slovensko 
gospodarstvo. Menili smo, da se problematična “stečajna” 
miselnost nekompetentnih bankirjev odraža na številnih 
neuspelih preoblikovanjih podjetij, pri katerih sicer 
svetovalci praviloma pristopajo z vidika ohranitve 
delovanja podjetja in njegovega prestrukturiranja v 
perspektivne enote, bankirji pa z vidika čimprejšnje 
vrnitve posojenega denarja. To miselnost bi bilo treba čim 
prej odpraviti z angažiranjem sposobnejših izobraženih 
kadrov. 
 
Posebno pozornost smo namenili slovenskim naročnikom 
svetovalnih storitev. Menili smo, da slovenski naročniki 
vse manj cenijo delo slovenskih svetovalcev, saj pogosto 
zahtevajo celovite in razčlenjene ponudbe, in ko jih 
dobijo, posel oddajo konkurenčnemu svetovalcu, ki  
 

 
 
 
 
 
ponudbo prilagodi in zniža ponujeno ceno le za nekaj 
odstotkov.  
 
Razpravo smo zaključili z ugotovitvijo, da se je v 
današnjem rizičnem poslovnem okolju, kot lahko 
opredelimo aktualno pravno in družbeno stanje na 
Slovenskem,  treba boriti za vsako stranko in nato še za 
plačilo po že opravljenem delu, saj je plačilna disciplina v 
celoti sistemsko povsem nesprejemljiva. Zato ne 
preseneča dejstvo, da svetovalci v vedno večji meri 
prevzemajo vodilne, vodstvene, pa tudi druge funkcije v 
gospodarstvu in upravi oziroma da se, če je le mogoče, 
umikajo iz svetovalne dejavnosti. Ko pa bomo izboljšali 
poslovno okolje, bo tudi več investicij, tako domačih kot 
tujih, in večje povpraševanje po svetovalnih storitvah, 
zato je nujna čimprejšnja odprava “stečajne” miselnosti v 
slovenskih bankah in slovenski družbi nasploh. 
 
Janko Arah, predsednik ZMCS 
 

Mag. Janko Arah 
Predsednik ZMCS 
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Intervju z gospo Anico Mikuš Kos Intervju z gospo Anico Mikuš Kos Intervju z gospo Anico Mikuš Kos Intervju z gospo Anico Mikuš Kos ––––    

predsednico Slovenske filantropijepredsednico Slovenske filantropijepredsednico Slovenske filantropijepredsednico Slovenske filantropije    
 

Odgovorno tveganje je etično. Usmerja nas v aktivno 
delovanje, namesto, da iz prevelike previdnosti ne 
naredimo nič.     Anica Mikuš 
Kos 

 

Prepričanje, da je svobodni trg, brez vpletanja države, 

sposoben učinkovito urejati ekonomska in druga razmerja 

med ljudmi, vključno s socialno urejenostjo, se v Sloveniji 

ni potrdilo. Imamo globoko krizo, nezavidljiv socialni 

položaj in slabo psihofizično zdravje mnogih državljanov. 

Živimo, kot pravi dr. Ihan, v neoliberalistični štali, polni 

državnih dolgov in previsokih življenjskih stroškov, kjer se 

državljani več ne moremo svobodno odločati za vzdržen 

življenjski slog.  

 

Zadnje čase prihajajo zmagovalci različnih izborov za 

osebnosti leta iz vrst, ki lajšajo pomanjkanje in revščino. 

Čeprav je socialni kapital nevidno lepilo družbe, ki aktivira 

in poveže ljudi ter krepi solidarnost, bi na tem mestu raje 

videti nekoga, ki ne skrbi za osnovne potrebe, pač pa za 

razvoj in presežke družbe. Za ohranjanje dnevne volje do 

smisla, v boju proti depresivnosti, potrtosti in izločenosti 

iz družbe, z aktivno uporabo znanj in sposobnostjo 

zavedanja ter uporabe notranje energije, veliko lahko 

naredimo sami. Za razvoj čustvenega in socialnega 

kapitala pa potrebujemo odnose z drugimi ljudmi in širše 

družbeno okolje. Še posebej drugi je pogojen s stanjem 

družbe, s socialno vključenostjo posameznikov in 

možnostjo njihove poslovne ter osebne rasti. 

 

Intervju z gospo Anico Mikuš Kos je nastajal januarja letos, 

po njeni vrnitvi iz iraškega Kurdistana in pred njenim 

odhodom na Kavkaz v mesecu marcu 2014.  

Kdo je Anica Mikuš Kos? 
Ostarela ženska, ki počasi zaključuje svoje življenje. S tem, 
kar sem naredila v življenju, v okviru svojega poklicnega in 
kasneje, po zaključku delovne kariere, v okviru 
humanitarnega dela, sem zadovoljna. Preprosto imam 
občutek, da sem naredila tisto, kar sem zmogla in s tem 
zaokrožujem  svoje življenje. Sedaj predvsem pišem, 
razmišljam o tem, od kod, zakaj, kam gremo, kakšen je 
smisel našega življenja, pospravljam papirje, ideje, svoje 
življenje, premišljujem za nazaj in iščem odgovore. Večine 
odgovorov še nimam, a mislim, da imam še nekaj časa za 
razmislek.  
 
Pravite, da pospravljate in razmišljate, kdo smo in kam 
gremo. Ste mislili na širšo družbo? Slovenci imamo radi 
Slovenijo, a v njej je vedno težje preživeti. Kam gremo v 
Sloveniji? 
Slovenijo je težko izločiti iz celostnega dogajanja, ves svet 
se pomika v isto smer. Razlika je v tem, da so nekateri 
procesi, ki se v drugih delih razvitega sveta odvijajo bolj 
enakomerno, pri nas pospešeni. S tem mislim na z 
neoliberalno ideologijo in stvarnostjo pogojeno vedenje, 
vrednotni sistem, ki pomeni vse večjo individualizacijo, 
egocentričnost, skrb le zase in lastni uspeh. Vendar ne 
smemo posploševati. V javnosti je v ospredju vedenje, 
usmerjeno v lastno korist in bogatenje, osnovna množica 
državljanov pa je veliko bolj socialna, kot si predstavljamo. 
Medčloveška povezanost in solidarnost še kako obstajata, 
le ne prideta do izraza, zato nisem zelo pesimistična.   
 
Zaskrbljujoči pa so vedenjski vzorci pri mladini. Ko je 
nekoč star človek vstopil v avtobus in ni nihče vstal, so ga 
vsi grdo gledali, če pa danes kdo prepusti sedež 
starejšemu, smo vsi začudeni, ker je to nepričakovano 
vedenje. Pomembno je tudi, koliko je posameznik 
pripravljen podeliti z drugimi. V času mojega šolanja, je 
bilo nepisano pravilo, da smo boljši učenci pomagali 
slabšim. Mislim, da bi morala šola tudi danes bolj 
energično gojiti vzorec solidarnostnega vedenja in 
človečnosti. Ima dosti možnosti ohranjanja in spodbujanja 
tega etosa v socialnem tkivu razreda.  
 
Vaš oče je bil profesor. Je bilo v družini prisotno 
razmišljanje, da je treba delati nekaj v povezavi z ljudmi, 
ste se zato odločili za študij psihiatrije? 
Ne, ni bilo družinskega razmišljanja o mojem poklicu. Oče 
je bil zadržan človek, mama pa zelo družabna oseba. Moj 
izbor študija je bil spontan. Želela sem postati otroška 
psihiatrinja. Ker ni bilo možno, sem najprej specializirala 
pediatrijo, nato še nevropsihiatrijo. Delala sem v 
ambulanti v Kranju, v bolnici na Jesenicah, na Debelem 
rtiču, kasneje sem na Pediatrični kliniki vodila oddelek za 
otroško psihiatrijo, kjer so bili bolniki z emocionalnimi in 
drugimi duševnimi težavami. V Svetovalnem centru, ki 
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sem ga vodila 16 let - do upokojitve, sem se veliko 
ukvarjala tudi z otroki z učnimi težavami.  
 
V življenju ste videla veliko ljudi, ki nosijo dobro v sebi in 
zato pravite, niste zelo pesimistična. Na drugi strani je 
mnogo ljudi izgubilo službe, ne vedo, ne kod, ne kam, 
čutijo potrebo po tem, da zase nekaj naredijo, pa ne 
vedo, kako.  
Zelo pomembno je, da se moč, sposobnost in zmogljivost 
obvladovanja težav pri ljudeh razvije, da ne bi prehitro 
podlegli pritiskom, ki jih prinese izguba službe. Za 
marsikoga je breme pretežko. Lahko načne njegovo 
duševno zdravje.  
 
Vsekakor je potrebno razširiti informacijsko, motivacijsko, 
energirizajočo ponudbo in s tem povečati možnost, da si 
ljudje pomagamo. Vendar za tisoče to ne bo zadoščalo, 
potrebne so  sistemske spremembe. Pogosto imamo 
občutek, da se stvari dogajajo zunaj možnosti našega 
vplivanja. Zdi se, da se družbeni ciklusi razvijajo po neki 
notranji logiki in zakonitostih, da so možnosti 
spreminjanja zelo majhne ali pa nimamo vizij, kako 
spremeniti svet, da bi bil bolj pravičen. Ja, pomanjkanje 
vizije je problem v današnjem času.  
 
Ljudje radi pomagamo drug drugemu, to nam osmišlja 
življenje. Želimo dati drugemu tisto, kar nosimo v sebi in 
vsi hitreje rastemo.  
Gotovo so težnje razmenjave s sočlovekom, mu nekaj dati, 
mu pomagati, ko je v stiski in od drugega dobiti del 
človečnosti, zelo močne. Lahko rečemo, da želimo dati, 
lahko pa včasih prikažemo svoje delovanje za drugega tudi 
iz bolj egoističnega zornega kota -  da želimo uresničiti 
svoje vizije. Pa tudi s tem, da pomagamo drugim veliko, 
veliko dobimo zase. 
 
Pogosto enačimo pojme prostovoljstvo, dobrodelnost, 
humanitarnost? Kaj stoji za njimi?  
Pojmi se prekrivajo, v najširšem smislu pomenijo, da 
človek človeku pomaga. Prostovoljstvo je darovanje 
nematerialnih dobrin, pomeni, da človek daruje svoj čas, 
delovanje, energijo, izkušnje tistemu, ki je pomoči 
potreben ali jo usmerja v družbeno koristno dejavnost, 
npr. šport, varstvo narave. Dobrodelnost je darovanje 
materialnih dobrin. O humanitarnem delovanju pa 
govorimo, kadar gre za pomoč populacijam, ki se znajdejo 
v kriznih situacijah.  
 
Dobrodelno delovanje je sestavni del vsake bolj ali manj 
razvite družbe, a se včasih zdi, da je zlorabljeno, da je del 
samopromocije. 
Gotovo, nekateri se s tem tudi promovirajo. Ljudje dajemo 
na osnovi različnih motivov. Bogati  mogoče zaradi slabe 
vesti, ker imajo toliko več od drugih, zaradi davkov, zaradi 
samopromocije ali pa jih res vodi genuina, pristna želja 

pomagati. Tudi revni darujejo, zlasti revni darujejo. Le da 
oni dajejo v skladu s svojimi možnostmi majhne vsote, 
majhne vrednosti in zato ostajajo anonimni. Ko sem pred 
leti v Ameriki proučevala filantropijo, so največ 
dobrodelnega denarja zbrali v cerkvah z revnimi verniki.  
 
V zadnjem času postajajo osebnosti leta ljudje s področja 
dobrodelnosti, to je zaskrbljujoče.  
To tudi pomeni, da so socialni problemi vse večji in da 
postaja področje dobrodelnosti vse bolj pomembno. 
Pomaga, da ljudje dobijo hrano in denar za položnice. A 
pri nas ima revščina še druge razsežnosti. Poznam 
revščino iz predsocialističnih časov, zdela se mi je v nekem 
smislu bolj čista in poštena. Razlike med bogatimi in 
revnimi so bile jasno opredeljene, jasno je bilo izraženo, 
kaj lahko pričakujejo eni in kaj drugi. Danes živimo v svetu, 
kjer izgleda vse dosegljivo, govorimo o človekovih 
pravicah, demokraciji, enakih možnostih in biti reven 
pomeni biti »luzer«, biti človek, ki se ne znajde. V post-
socialističnem svetu to obenem pomeni, da so te okradli, 
ogoljufali za  mnogo tega, v kar si vlagal svoje delo, svojo 
energijo. Psihosocialne spremljave sodobne revščine 
močno prizadevajo kakovost življenja ljudi.  
 
Vsak od nas ima svoje obzorje in lahko prispeva k boljši 
družbi.  
Res je. Na svoje vloge in možnosti ne smemo gledati 
megalomansko. Če vsak nekaj malega naredi, se kakovost 
socialnega tkiva spremeni. Etos in prakso povezovanja bi 
bilo treba razvijati, to smo nekako zanemarili. Princip 
enakosti med ljudmi, zavedanje, da si lahko vzajemno 
pomagamo, se nam izgublja na uradni ravni, na ravni 
takoimenovanih elit. V osnovnem socialnem tkivu te 
vrednote in prakse niso propadle, le prioriteto in vidnost 
so izgubile.  
 
Dobivamo občutek, da je družba v celoti odpovedala, 
mnogo ljudi izgublja profesionalno in s tem tudi osebno 
identiteto. Mladi so brez perspektive, zaradi preživetja in 
večjih možnosti razvoja odhajajo v tujino, a s tem 
izgubljajo nacionalno identiteto.  
Zaposlen človek nekam pripada, ima socialno vlogo in 
status. Po izgubi zaposlitve ni več nikamor vpet. Mnogi, ki 
izgubijo zaposlitev, dobijo občutek nemoči pri upravljanju 
svojega življenja. Poleg profesionalne identitete izgubijo 
tudi del osebne identitete. To načenja zaupanje vase in 
življenjsko energijo. 
 
Decembra ste se vrnila iz iraškega Kurdistana. Kaj je bila 
vaša naloga? 
Begunci, ki so pribežali v Irak iz Sirije in živijo v velikem 
begunskem centru ali v zasebnih bivališčih, so bili na 
začetku dobro sprejeti, kasneje so se začeli pojavljati 
problemi. Situacija je podobna, kot je bila pri nas v času 
bosanskih beguncev. Moja naloga je bila dvojna. Izvajala 
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sem seminarje za učitelje, iraške Kurde, ki so poučevali 
sirske begunce. Namen je bil pomagati učiteljem, da bi 
znali pomagati svojim učencem, ki so doživeli izgube in 
travme. Moja druga naloga je bila usposabljanje laičnih 
oseb za pomoč družinam v psihosocialnih stiskah. Najbolj 
prizadeti posamezniki in družine, ki so obremenjeni s 
hudo neugodno življenjsko situacijo, se zaradi materialnih 
ovir, predsodkov, pomanjkanja energije, oddaljenosti, 
nevarnih poti in drugih ovir, strokovnih služb, ki so na 
voljo, ne poslužujejo. Prav zato so dejavnosti proaktivne 
pomoči – ko pomočnik, bodisi strokovnjak ali priučen laik, 
denimo zdravstveni delavec, učitelj ali kdo drugi, poišče 
takšne družine in jim ponudi pomoč v njihovem okolju, 
zelo pomembne. Če uspemo zbrati osebe, ki izžarevajo 
energijo, optimizem, poznajo pragmatične rešitve, ljudi, ki 
imajo zdravilski dar in jih usposobimo za delo na področju 
medčloveških odnosov, lahko zelo veliko koristnega 
naredijo. 
 
Je praksa sama pokazala na take rešitve? 
Da, to je pokazala praksa. Strokovnjakov ni bilo dovolj in 
npr. v Afganistanu niso pripravljeni delati na zelo nevarnih 
območjih. Mnoge družine v hudih stiskah jih tudi ne bi 
sprejele, sprejmejo pa dobre ljudi, ki imajo sloves v lokalni 
skupnosti, to so učitelji, delavci nevladnih organizacij, 
ljudje iz sveta starih, verski voditelji, lokalni trgovci.  
 
Jih izobrazite, kako pristopiti do ljudi? 
Povem jim, kako pomembna je psihosocialna pomoč za 
človeka v stiski, kako pomembna je njihova vloga, da kljub 
temu, da niso strokovnjaki, lahko veliko dobrega naredijo. 
Seznanim jih z osnovnimi načeli in strategijami 
psihosocialne pomoči, aktiviranja notranjih virov 
obvladovanja težav in  zunanjih virov. Primer: Otrok je po 
nasilni smrti očeta opustil šolanje. Travmatizirana in z 
izgubo prizadeta je cela družina. Mama nima moči, da bi 
vplivala na otroka ali da bi stopila do učiteljice in jo prosila 
za pomoč. Psihosocialni pomočnik, ki je član skupnosti 
lahko pomaga družini, se pogovori z otrokom, se poveže z 
učiteljico, vzpodbudi sošolce naj poskušajo pregovoriti 
otroka, da spet obiskuje pouk, torej pomaga otroku in 
družini aktivirati notranje in zunanje vire za obvladovanje 
otrokove hude čustvene prizadetosti. V takšnih projektih 
proces učenja povezuje znanja, izkušnje, modrost 
domačinov z mojim znanjem in izkušnjami. Pri tem je 
prispevek domačinov pomembnejši od mojega.  
  
Laični psihosocialni pomočniki so se pokazali kot zelo 
uspešen model pomoči. Rekli sva, da lahko vsak 
posameznik nekaj prispeva, vendar znatne premike 
lahko naredimo le s sistemskim pristopom. Kaj lahko 
naredi naša družba?  
Del družbe, ki ima moč, lahko olajšuje in spodbuja 
pozitivna medčloveška dogajanja v socialnem tkivu. Tu 
mislim na praktične stvari, npr. priskrbeti prostor za 

opravljanje dejavnosti, osnovna materialna sredstva in kar 
je še bolj pomembno, dati podporo takim dejavnostim s 
spodbudo, motivacijo, prikazovanjem njihove vrednosti. 
Veliko solidarnostnih dejavnosti bi lahko razvijali v 
krajevnih skupnostih. Področje medčloveške pomoči je 
zdaj prepuščeno predvsem nevladnim organizacijami, ki 
veliko naredijo, a to ni dovolj. Poleg aktiviranja mehkega 
dela skupnostne baze za solidarnost, za odpravljanje 
pojavov, o katerih govoriva, so nujne predvsem strukturne 
družbeno ekonomske spremembe. Dogajanja v osnovnem 
socialnem tkivu prej ali slej dosežejo tudi vrhnje plasti 
moči in če je njihovo sporočilo jasno in vsebuje zadostno 
energijo, lahko v demokratični družbi, vplivajo na socialni 
red. 
 
Ste predsednica in soustanoviteljica Slovenske 
filantropije. Na kakšen način širi pomoč drugemu, je to 
zbiranje finančnih sredstev, psihosocialna pomoč? 
Slovenska filantropija je predvsem Združenje za razvijanje 
prostovoljnega dela. To je eden od pristopov večanja 
socialnega kapitala namenjenega izboljšanju kakovosti 
življenja v skupnosti. 
Promocijo prostovoljnega dela uresničujemo skozi 
usposabljanje organizatorjev in mentorjev prostovoljnega 
dela, organiziranje, širjenje in razvijanje idej in prakse 
prostovoljstva skozi javne dogodke, medije, predstavljanje 
iniciativ za nove oblike solidarnostnega delovanja, 
internetno informacijsko, povezovalno in promocijska 
dejavnost, sodelovanje z državnimi institucijami pri 
omiljenju problemov, za vse to je nujno povezovanje 
vladnega in nevladnega sektorja. Znaten del dejavnosti 
Slovenske filantropije je namenjen podpori azilantom in 
drugim migrantom. Izvajamo tudi humanitarne in 
razvojne projekte v tujini. 
 
S svojim delom živite poslanstvo 
Moje delovanje je tako pomemben sestavni del mojega 
življenja, da skorajda ne ločujem zasebnega od 
poklicnega, pojmujem ju kot celoto. Pri svojem sedanjem 
delovanju uporabljam znanja in izkušnje, ki sem jih 
pridobila pri poklicnem delu. Ko sem bila zaposlena, sem 
lahko za uresničenje nekaterih zamisli, denimo o 
vključevanju prostovoljcev za pomoč otrokom s težavami 
v šoli, koristila socialno moč, ki je izhajala iz moje 
strokovne pozicije, zlasti iz pozicije direktorice 
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v 
Ljubljani. Ko se upokojiš, se možnosti zmanjšajo.   
 
V Svetovalnem centru in v Slovenski filantropiji smo se že 
leta 1992 angažirali za pomoč otrokom beguncem iz 
Hrvaške in pozneje iz Bosne in Hercegovine. Organizirali 
smo seminarje za bosanske učitelje, da bi bolje znali 
pomagati svojim učencem. Ker je bilo učiteljev premalo, 
so poučevali tudi zdravniki in študentje. Usposabljali smo 
jih za pedagoško delo, predvsem pa za nudenje psihološke 
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podpore in pomoči otrokom, za sodelovanje s starši v tem 
procesu in za obvladovanje lastnih travm in izgub. V 
sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo smo organizirali 
preko 200 seminarjev v treh letih. Mislim, da je bilo 
sodelovanje z »begunsko šolo« eno najbolj koristnih 
početij v mojem življenju. Pozneje sem podobne projekte 
izvajala še v drugih državah – v Bosni, na Kosovu, v Srbiji, v 
Makedoniji, na Kavkazu in na Srednjem vzhodu... 
 
Vgrajevanje podpore in pomoči otrokom, ki so jih 
prizadele vojne, terorizem je strategija humanitarnega 
delovanja, s katero je možno doseči veliko število otrok in 
staršev v kriznih okoliščinah, pa tudi v po-konfliktih 
okoliščinah celjenja ran in revščine.  
 
Kako se je pa to razširilo v lokalne skupnosti? 
Šole in šolski delavci so del lokalnih skupnosti. Nevladne 
organizacije, preko katerih organiziramo  usposabljanja, 
so del skupnosti. Programi so uspešni, ker so usklajeni s 
potrebami in nudijo to, kar je sprejemljivo za ljudi (npr. v 
islamskih državah ne moremo izvajati programov, ki niso v 
skladu s Koranom), pa tudi zato, ker v njih delujejo 
predvsem ljudje, ki so motivirani za psihosocialno pomoč 
otrokom in njihovim staršem. Udeležba učiteljev in laičnih 
pomočnikov je prostovoljna. Zgodi se naravna pozitivna 
selekcija. 
 
Osebno poslanstvo težko izluščite iz celotnega delovanja, 
pa vseeno, kako ga občutite, kako naj ga ljudje 
prepoznamo v sebi? 
Kako prepoznati? Najprej se moramo  zamisliti in 
poskušati ugotoviti, kaj pravzaprav želimo doseči. Po tem 
udejaniti svojo zamisel, preizkusiti in realno oceniti, kaj in 
kako nam gre v odnosu do ljudi in dogajanj, kaj koristi 
drugim in kaj nam daje zadovoljstvo. V vseh fazah je 
pomembno, da nismo sami,  da delamo to v skupini in 
skupnosti sodelavcev, ki jo tvorijo kolegi, somišljeniki, 
ljudje, katerim je pomoč namenjena. Povratne 
informacije, kritično ocenjevanje dogajanj v okviru našega 
projekta, so pomembne varovalke pred napakami.  
 
Zelo težko se je izpostaviti, vendar odzivov ne moremo 
dobiti, če ne zberemo poguma, da nekaj povemo, 
napišemo, naredimo.  
To je res, začetni pogum je potreben za izvedbo projekta. 
Ni nujno, da bo naše delo dobro sprejeto. Možno je 
seveda, da v resnici ne naredimo dobro, čeprav smo tako 
mislili. Lahko smo razočarani. Tako je življenje. Kar pa 
zadeva javnost in glasnost delovanja - predstavitve, 
nastopi, pisne objave so sestavni del projekta. Z njimi 
sprožimo odzive, širimo idejo in modele dobrih praks.  
 
Kaj narediti, da nas ne bi ustavilo? Veliko ljudi neuspeli 
poskusi ustavijo. 

Slišala sem pojem, ki mi je zelo všeč »etika tveganja«. Z 
vsako akcijo, zlasti, če je inovativna, nekaj tvegamo. Da 
bomo sami prizadeti, da bomo prizadeli drugega, naredili 
napako. Etika tveganja je  poved, ki nas usmerja v to, da 
gremo v odgovorno delovanje, namesto, da iz prevelike 
previdnosti ničesar ne naredimo. 
 
Kaj pa narediti, da tveganje za neuspeh čim bolj 
zmanjšamo? 
Razpravljati, posvetovati se z drugimi, slišati druge - to je 
glavna varovalka. Moramo najti sogovornike, partnerje, 
sodelavce, s katerimi lahko izmenjujemo misli in izkušnje. 
Moramo se povezovati, da nismo sami v svojih videnjih in 
s tem v veliko večji nevarnosti, da zaidemo. Pred tem, da 
zaidemo, se zavarujemo tudi z mehanizmi kritične analiza 
in ocenjevanja svojega početja ter dogajanja v katerem 
sodelujemo. Ti morajo biti vgrajeni v projekt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anica Mikuš Kos je človek sedanjosti, ki pušča sled za 
prihodnost. Kljub visoki starosti je še vedno dejavna, uspešno 
združuje strokovnost in osebne ideale. Smisel svojega življenja je 
našla v psihosocialni pomoči množicam, doma in na najbolj 
ogroženih področjih sveta. Spokojnost njenega glasu priča o 
uresničenem življenjskem poslanstvu, o duhovni zrelosti in 
izboru prave življenjske poti. Za eno življenje je videla preveč 
otožnih, od žalosti izpraznjenih oči, zato dobro ve, kakšno moč 
ima za ohranjanje človekovega dostojanstva in 
samospoštovanja, aktiviranje notranjih in zunanjih virov pomoči. 
Njene ideje so postale mednarodni model in kljub temu, da 
Sloveniji ne grozijo oboroženi spopadi, so vredne razmisleka tudi 
za naš prostor. Delovanje laičnih psihosocialnih pomočnikov, ki 
se je aktualiziralo v 90. letih prejšnjega stoletja, odpira nova 
obzorja zaščite duševnega zdravja prebivalstva in je lahko vir 
pomoči posamezniku, družini ali skupnosti v stiski.  
Je upokojena otroška psihiatrinja z dvajsetletnimi izkušnjami 
psihosocialnega delovanja na področjih, prizadetih z vojnimi 
dogajanji in terorizmom (nekdanja Jugoslavija, Irak, Gaza, 
Čečenija, Ingušetija, Severna Osetija, Pakistan, Afganistan). Za 
pomoč otrokom na vojaško ogroženih območjih je zasnovala 
programe za učitelje, v katerih vidi most do ogroženih. Jedro 
programov so znanja in veščine za nudenje učinkovite 
psihosocialne pomoči, v katere je bilo doslej vključenih že okrog 
15.000 učiteljev na različnih kriznih območjih.   
Je predsednica Slovenske filantropije in avtorica številnih knjig s 
področja duševnega zdravja ter skupnostnih modelov zaščite 
otrok v primerih oboroženih konfliktov. Za svoje izjemno delo je 
bila med nominirankami v akciji »1000 žensk za Nobelovo 
nagrado za mir 2005«. in prejela častni znak svobode Republike 
Slovenije. 
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UPRAVLJANJE Z USPEŠNOSTJO UPRAVLJANJE Z USPEŠNOSTJO UPRAVLJANJE Z USPEŠNOSTJO UPRAVLJANJE Z USPEŠNOSTJO 

ZAPOSLENIHZAPOSLENIHZAPOSLENIHZAPOSLENIH    
Kako najustrezneje prevesti termin »performance 

management«, je bil ob povabilu izdajatelja, da o tej 

tematiki napišem par misli, prvi izziv. Izbral sem zgoraj 

omenjeni naslov, pri čemer se zavedam, da že beseda 

»upravljanje« skriva prvo past. S čim dejansko managerji 

in vodje upravljamo(1)?  

 

Če si priznamo, da že kakovostno upravljanje samega sebe 

predstavlja izziv (2), potem do spoznanja, da je še težje 

upravljati z uspešnostjo drugih, ni več daleč. Da ne bi bil 

napačno razumljen: s pozicije moči in po možnosti 

spremljajočega arogantnega vodenja in vedenja je 

sodelavcem zagotovo mogoče vsiliti svojo voljo. Od njih je 

– v sedanjih časih omejenega nabora prostih delovnih 

mest pa še posebej – mogoče zahtevati, da morajo 

denimo v časovnem intervalu x opraviti delo y. Če merimo 

vodstveno in siceršnjo uspešnost z vsebinsko podobnimi 

neustreznimi kriteriji (število kosov na časovno enoto je 

pač lahko relevantna postavka zgolj v bazični proizvodnji), 

je uvodna dilema o tem, s čim managerji in vodje 

dejansko upravljamo, odveč.  

 

Zavzetost: ključ do uspeha 

Dvomim, da je s pozicije moči in arogance moč vsiliti 

kreativnost, inovativnost, strast, pripadnost in zavzetost. 

Slednja (lastnost, značilnost, vrednota?) je − v tem 

prepričanju zagotovo nisem osamljen − srž »upravljanja« z 

uspešnostjo. Posledično je prevladujoča kultura in iz nje 

izhajajoča klima, ki spodbuja, ustvarja, postavlja 

kakovostne izzive, motivira in podpira zavzetost (ne gre je 

enačiti s »favoritom« 90-ih, t.j. zadovoljstvom zaposlenih), 

ključnega pomena.  

 

Pomembnejša je od oblike in zaporedja rubrik v 

formularju, ki služi kot podlaga za pogovor o 

posameznikovih ciljih in povratni informaciji – upati je, da 

ne le enkrat letno – o načinu njegovega ali njenega 

vsakodnevnega delovanja. Takšna kultura in klima 

pritegneta posameznike s pravim odnosom (3), zadržita 

talente in vodita organizacije naprej. To ni in ne more biti 

vloga zgolj HR oddelkov. Kultura podjetja in vse, kar iz nje 

v vzročno-posledični verigi izhaja (4), vključno z 

»upravljanjem« uspešnosti, ni posledica uokvirjenih 

besedil na stenah stavb, spletnih straneh ter notranje 

deklariranih politik vodenja.  

 

Višja zavzetost se začne pri vodji 

Nivo zavzetosti v organizacijah (5) je rezultat 

vsakodnevnega ravnanja top managementa in vodij na 

vseh ravneh. Izrazito pozitivno deluje spoznanje, da lahko 

vodje manjših oddelkov znotraj večje organizacije s svojim 

ustreznim 

delovanjem vplivajo 

na svoje sodelavce 

in s tem na kulturo 

ter klimo oddelka 

ter tudi celotnega 

podjetja. Naloga HR 

oddelka je, da jim 

pri tem nudi 

strokovno podporo 

in tudi na ta način 

sodeluje pri 

uresničevanju 

strategije 
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organizacije. Njena implementacija je ključna naloga – ne 

le vrhnjega managementa. 

 

Toda sodeč po prevladujočih stališčih je hkrati ključen 

problem dejstvo, da večina strategij ni uspešno 

udejanjenih (6). Žal sem kot uvodničar, takrat še v funkciji 

predsednika uprave Luke Koper, na lanski Slovenski 

kadrovski konferenci iz mnenj sodelujočih razbral, da so 

HR oddelki v veliki meri ne le prepuščeni sami sebi, pač pa 

tudi odrinjeni od začetnega načrtovanja priprave strategij 

in načrta njihove implementacije – tam, kjer načrt sploh 

obstaja. Dobra novica pa je, da to zagotovo ne drži za 

najbolj propulzivna slovenska podjetja. 

 

Aktivacija zaposlenih 

Namesto povzetka: »upravljanje« z uspešnostjo je v 

najširšem pomenu sposobnost organizacije, da 

polnokrvno angažira svoje sodelavce, tako na čustveni, 

fizični kot kognitivni ravni. Ta interpretacija Khanove 

definicije iz začetka 90-ih (7) je aktualna še danes. 

Obstoječi, izrazito manjšinski del aktivno zavzetih mora, 

če želimo biti uspešni, postati prevladujoč (8). Pot do tega 

vodi tako preko posodobljenega klasičnega repertoarja HR 

orodij (opisa delovnega mesta in pričakovanih rezultatov, 

ustreznega selekcioniranja, razvoja in coachinga 

sodelavcev, sodobnih sistemov zagotavljanja povratnih 

informacij in nagrajevanja ipd.), ter predvsem spoznanj o 

kontekstu »upravljanja« in poznavanju ter obvladovanju 

potrebnega nabora znanj.  

 

Sengejevo priporočilo (9) v kultni knjigi Ples sprememb o 

ključnem pomenu prepoznavanja ovir za doseganje 

sprememb je v dobrih 15 letih ohranilo svojo aktualnost. 

Enako velja za njegovo legendarno primerjavo z 

vrtnarjem, katerega primarna skrb je namenjena 

odstranjevanju ovir za uspešno rast. Prigovarjanje 

rastlinam se ne more primerjati z odstranjevanjem 

plevela, bi še lahko dodali. 

 

Odnosi in rezultati so soodvisni 

Navedbe o kritičnem pomenu zavzetosti (nekateri avtorji 

zavzetost ocenjujejo kot nasprotni pol izgorevanja na 

delovnem mestu) (10) niso zapisane zato, ker bi se avtor v 

dihotomiji med odnosi in rezultati nekritično nagibal k 

prvim in s tem zagovarjal koncept neučinkovitega 

debatnega kluba ter ga rezultati poslovanja ne bi zanimali. 

Daleč od tega.  

 

Odnosi in rezultati so medsebojno prepleteni in soodvisni. 

Zakaj pa bo treba naš odnos do tematike zavzetosti 

korenito spremeniti, pa brutalno odkrito in brez 

olepševanja pove Jim Clifton, Gallupov CEO, v uvodu k 

predstavitvi rezultatov njihove zelo odmevne 

lanskoletne raziskave o zavzetosti zaposlenih na svetovni 

ravni (11). Če njegovemu mnenju – navkljub morda 

komercialno pogojeni cum grano salis skepsi(12) – 

pritrdimo, si moramo predstavljati številko 140, ki ji sledi 

12 ničel. To da tehničnemu terminu »odgovor za milijon 

dolarjev« povsem nov pomen. Obvezno branje za vse 

vodje in odločevalce. 

 

Odnosi in rezultati so medsebojno prepleteni in 

soodvisni. 

Pričujoče besedilo je nastalo v okviru evropskega projekta 

Include. all/Vključi.vse, ki promovira uravnoteženost 

spolov v ekonomskem odločanju. Vaš avtor meni, da 

zavzetost zaposlenih kot ključni element upravljanja z 

delovno uspešnostjo ni pogojena s spolom vodje. Brez 

strokovne slabe vesti pa je mogoče pričakovati, da ženski 

vključujoči in sodelovalni stil vodenja (13) v večji meri 

pozitivno vpliva na zavzetost zaposlenih. Besedil, ki 

obravnavajo sorodno tematiko, ni malo (14), toda 

raziskavo, ki bi to domnevo nedvomno potrdila, še 

čakamo. 

Opombe: 

 (1) Avtorstvo izreka, da naj bi namreč vodje delali prave stvari, 

managerji pa naj bi delali stvari prav, sega od P.Druckerja do 

W.Bennisa; http://www.goodreads.com/author/quotes/12008.Peter_F_

Drucker; http://en.wikiquote.org/wiki/Warren_Bennis 

(2) Tudi na C nivoju se počasi, a zanesljivo prebija spoznanje, da poslovni 

coaching dodaja vrednost. Angažiranje poslovnega coacha z ustreznimi 

izkušnjami ne pomeni, da npr. predsednik uprave ni sposoben za 

opravljanje svojega dela. Nasprotno – pomeni, da prvi v podjetju razume 

potrebo po čim bolj nepristranskem in s podrejenostjo neobremenjenem 

dialogu.  

(3) Triada odnos-znanje-spretnosti ni enoznačna in ima več obrazov. Kot 

bodočega člana katerekoli delovne ekipe nas zagotovo zanima, kakšne so 

osebne in vedenjske značilnosti vodje ter kolegic in kolegov. Ko pa 



 

 

   

 

S t r a n  | 8 

gremo npr. pod kirurški nož nas najbrž bolj zanimajo izkušnje in število 

uspešnih operacij kirurga, kot pa njegovi ali njeni odnosi z direktorjem 

klinike. 

(4) High-Performance Culture – BCG- The Boston Consulting Group: 

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/engagement_cultur

e_people_management_human_resources_high_performance_culture_

getting_it_keeping_it/Demystifying Corporate Culture - AT Kearney 

:http://www.atkearney.com/web/digital-business-forum/detail/-

/asset_publisher/VMEx2L1PhjPS/content/demystifying-corporate-

culture/10192 

(5) Employee Engagement – What is Your Engagement Ratio? Gallup: 

http://www.gallup.com/strategicconsulting/121535/Employee-

Engagement-Overview-Brochure.aspx 

(6) 60 % proračuna podjetij ni naravnanih na uresničevanje strategije, 30 

% variabilnih izplačil zaposlenim nima povezave s strategijo in zgolj 10 % 

zaposlenih navaja, da pozna in razume strategijo podjetja. Raziskava iz 

1996, ponovljena v 2006, v: Kaplan, R.S, Norton D, (2008). The Execution 

Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage - 

HarvardBusiness Press. 

(7) Kahn, W.A., (1990). Psychological conditions of personal engagement 

and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33. 

(8) Tha State of Human Capital 2012: False Summit (str 30-35) , McKinsey 

and 

Company.http://www.mckinsey.com/search.aspx?q=The+State+of+Hum

an+Capital+2012%3A+False+Summit%3A+False+summit 

(9) Senge., P. (1999). The Dance of Change. Brealey publishing, London. 

(10) Leiter,M.P. (2010). Work Engagement: A Handbook of Essencial 

Theory and Research, Psychology Press, Hove, East Sussex. 

(11) State of the Global Workplace Report 2013. 

Gallup:http://www.gallup.com/strategicconsulting/164735/state-global-

workplace.aspx 

(12) Employe Engagement - Optimizing performance by transforming 

workplaces into nvironments where employees 

thrive;Gallup: http://www.gallup.com/strategicconsulting/en-

us/employeeengagement.aspx 

(13) Ways Woman Leadership Benefits a Company, 

BusinessInsider:http://www.businessinsider.com/difference-between-

men-and-women-managers-rebecca-rockafellar-istock-photo-getty-

images-2012-11#!Iqh9v 

(14) When the Boss is a Woman, American Psychological 

Association:http://www.apa.org/research/action/boss.aspx 
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DOBRA SAMOPODOBA KOT TEMELJ DOBRA SAMOPODOBA KOT TEMELJ DOBRA SAMOPODOBA KOT TEMELJ DOBRA SAMOPODOBA KOT TEMELJ 

DOBREGA POSLOVNEGA ODNOSADOBREGA POSLOVNEGA ODNOSADOBREGA POSLOVNEGA ODNOSADOBREGA POSLOVNEGA ODNOSA    
 

Peter je imel napovedan sestanek z direktorjem večjega in 

uspešnega podjetja. Končno se mu je namreč posrečil 

veliki met in prek poznanstev je dobil priložnost, da 

predstavi svoje svetovalno delo, svoje dobre rezultate in 

se poteguje za posel, ki mu poleg dobre reference lahko 

prinese tudi finančno ugodje. Peter se je sicer zavedal, da 

ima dobre odzive dosedanjih poslovnih partnerjev, z 

njegovim delom so bili zadovoljni in imel je dobre 

rezultate. A globoko v sebi je vedno znova dvomil v to, da 

so ti rezultati v resnici dovolj dobri, da so plod njegove 

iznajdljivosti, pameti, sposobnosti dobre organizacije, 

zaznavanja potreb … Vedno je opazil še tisoč malenkosti, 

ki bi jih lahko naredil še bolje. In bil zato ves čas 

nezadovoljen s seboj. Ko je prišel dan sestanka, se je 

seveda dobro pripravil, vzel s seboj vsa potrebna gradiva 

in pripomočke za predstavitev, v svoji pisarni pa je pozabil 

vzeti še svojo dobro samopodobo, svoje samospoštovanje 

in samozavest. Posel je sicer dobil, vendar za mnogo 

manjšo ceno, kot je pričakoval, počutil se je slabo, 

direktor pa se je na sestanku vedel do njega kot do 

nekoga, ki je v poslu popoln začetnik.  

V zadnjem času lahko velikokrat slišimo besede 

»samopodoba«, »samozavest« in »samospoštovanje«. 

Mečemo jih v isti koš, čeprav pomenijo različne stvari. 

Samopodoba je namreč nekakšen temelj dojemanja sebe 

in sveta okrog nas, slika, v kateri vidimo sebe in zajema 

samospoštovanje in samozavest. Samospoštovanje se 

lahko hitro poruši, ko nas nekdo primerja z drugimi. Ob 

tem imamo hitro lahko občutek, da so »tisti drugi« bolj 
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pametni, bolj sposobni, bolj podjetni ... In se ob tem 

seveda počutimo slabo. Prav tako je naše 

samospoštovanje načeto, ko nas nekdo neupravičeno 

obtoži. Poniževanje in posploševanje sta tudi odlična 

načina rušenja spoštovanja do sebe; hitro se lahko zgodi, 

da nam to vzame vso lastno vrednost in celo sami 

začnemo verjeti v to, da smo ničvredni. In nenazadnje – 

naš lasten negativen notranji samogovor. Prigovarjamo si, 

da nečesa ne bomo zmogli, da nimamo pravih kompetenc, 

da nam tako ali tako nič ne uspe. In tako je seme 

posejano, rastlina, ki zraste iz njega, pa ni tako cvetoča, 

kot bi lahko bila.  

Tudi samozavest je velikokrat narobe razumljena. To ni 

»petelinjenje« v novem, pregrešno dragem avtomobilu. 

Tudi ni pametovanje vsem in vsakomur, ki ima drugačno 

mnenje od našega. Ljudje, ki so najbolj polni sebe, so 

največkrat najbolj ranljivi in željni potrditev iz okolja. 

Nimajo namreč svoje prave samozavesti in jo iščejo v 

drugih. Samozavesten človek ne bo nikdar drugega 

ponižal ali kazal na njegovo slabost z namenom, da se bo 

zato sam ob njem počutil bolj pomembnega. V drugih bo 

iskal dobro, jih spodbujal in opogumljal na njihovi poti. 

Prava samozavest je to, da vedno znamo aktivirati svoje 

notranje sile, ki nas ženejo naprej, še posebej takrat, ko 

nam ne gre najbolje. Je nekakšna vera v lastne 

sposobnosti, koliko smo za nekaj sposobni ali nesposobni. 

In samozavest je tudi, da si zmoremo priznati svojo 

nepopolnost.  

Kadar želimo, da nam drugi ljudje, vključno z našimi 

poslovnimi partnerji, izkazujejo spoštovanje, se moramo 

najprej spoštovati mi sami. Dobro je, da se zavedamo 

svojih prednosti, sposobnosti, darov, dobro pa je tudi, da 

si priznamo, da na nekaterih področjih še lahko 

napredujemo in da torej nismo ne popolni ne vsevedni. 

Peter iz naše zgodbe na začetku je sicer delal dobro, a v 

resnici ni verjel vase in v svoje sposobnosti. Zato mu je 

sestanek pri uspešnem direktorju še toliko bolj zamajal 

njegovo lastno dojemanje sebe in svoje vrednosti. 

Direktor se je vedel do njega nespoštljivo, ker je začutil 

Petrovo nizko stopnjo samospoštovanja. In čeprav je 

Peter opravljal svojo svetovalno dejavnost že dalj časa in 

bil uspešen pri delu, je namesto svoje notranje resnice 

sprejel in verjel resnici direktorja, čeprav se je ob tem 

počutil slabo in popustil pri pogajanjih za ceno ter obseg 

dela. 

Človek z dobro samopodobo zna reči spoštljivi NE takrat, 

ko je to potrebno, da zaščiti svojo osebnost ali svoj posel. 

Direktor iz zgodbe bi Petra mnogo bolj spoštoval, če bi se 

ta znal bolj postaviti zase in za svoj posel. Kadar smo 

prepričani vase in v svojo vrednost, nam je ne more 

zamajati mnenje nekoga drugega, četudi je to nek 

uspešen direktor. Kajti naša vrednost nam je dana brez 

izjeme in ni odvisna niti od družbenega položaja, ne od 

dela, ki ga opravljamo, ne od količine zasluženega denarja, 

še najmanj pa od tega, kaj si o nas misli nekdo drug. 

Seveda si želimo na druge napraviti dober vtis, vendar ne 

za ceno odrekanja lastne vrednosti, saj v resnici s tem 

dosežemo ravno nasprotno: drugi nas ne spoštujejo. 

Za hiter test, na kakšni stopnji je vaša samopodoba, si 

vzemite le nekaj trenutkov. Napišite vse svoje dobre 

lastnosti in na drugo stran papirja vse tiste, za katere 

menite, da so slabe. Katerih je več? Ljudje z izrazito slabo 

samopodobo najdejo pri sebi zgolj štiri do pet dobrih 

lastnosti, slabih precej več. A ni vam treba skrbeti, veliko 

takšnih je in če ste med njimi, niste prav zelo posebni … Je 

pa to za vas odlična priložnost, da začnete svojo 

samopodobo izboljševati. Kako? V kratkem bo na voljo 

priročnik, delovni zvezek z vajami in priporočili, ki 

zagotovo delujejo in pomagajo. A le, če imate dovolj 

motivacije in samozavesti, da tudi v resnici verjamete, da 

si to zaslužite. 

p. s. 

Ne samo Peter, tudi direktor iz zgodbe je imel v resnici 

slabo samopodobo. Tisti namreč, ki ima dobro, ne 

potrebuje lastnega potrjevanja na šibkosti drugih, … 
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LICENČNINE LICENČNINE LICENČNINE LICENČNINE ––––    KAJ SO IN KAKO JIH KAJ SO IN KAKO JIH KAJ SO IN KAKO JIH KAJ SO IN KAKO JIH 

DOLOČATI   DOLOČATI   DOLOČATI   DOLOČATI       
 
Licenčnine so izraz, ki ga slišimo ali uporabljamo vsak dan. 
Kaj pa licenčnina sploh je? To je svojevrstna »najemnina« 
za neopredmetena sredstva, v nasprotju s »pravimi« 
najemninami za opredmetena osnovna sredstva. Z 
najemninami za nepremičnine ali stroje in opremo se 
srečujemo na vsakem koraku, govorimo o najemu 
stanovanj, pisarn, delavnic, lokalov, avtomobilov, 
gradbenih strojev itd. Pri licenčninah pa je nabor 
(neopredmetenih) sredstev še veliko večji oz. številnejši, a 
o njih manj slišimo kot o klasičnih najemninah. O tem bo 
tekla razprava v nadaljevanju. 
 
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 
 
I.1. DELITEV NEOPREDMETENIH SREDSTEV GLEDE NA TO, 

ALI IMAJO PRAVNO PODLAGO ALI NE  

 
Pri tej delitvi se lahko neopredmetena sredstva razdelijo 
na neopredmetena sredstva s pravno podlago in 
neopredmetena sredstva, ki ustvarjajo konkurenčno 
prednost. 
 
A. Pod neopredmetena sredstva s pravno podlago (angl. 
legal intangibles) štejemo tista sredstva, ki ustvarjajo 
premoženjske pravice, ki se jih da pravno uveljavljati. Če 
ima podjetje na primer v lasti patent, ima iz njega pravno 
pravico. Če se ta pravica zlorabi, lahko lastnik zahteva 
odškodnino na sodišču. Mednarodni standard 
računovodskega poročanja deli neopredmetena sredstva 
s pravno podlago na pet glavnih skupin (MSRP 3):  

• neopredmetena sredstva, povezana s trženjem: 
blagovne in storitvene znamke, celostna podoba, 
imena internetnih domen in nekonkurenčni dogovori;  

• neopredmetena sredstva, povezana s strankami 
podjetja: seznami kupcev, naročila, proste 
proizvodne zmogljivosti, pogodbe s kupci in poslovna 
razmerja s kupci;  

• neopredmetena sredstva, povezana z umetnostjo: 
umetniška dela (igre, opere, filmi), glasbena dela 
(skladbe, pesmi), literarna dela (knjige, revije. 
časopisi), slike in fotografije ter video in tv-programi;  

• neopredmetena sredstva, temelječa na pogodbah: 

licence in dogovori, pogodbe o oglaševanju, gradnja 
in dovoljenja za gradnjo, poslovodstvo, oskrba in 
servis, najemne pogodbe, pogodbe o franšizi, 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti ter pravice za 
oddajanje;  

• neopredmetena sredstva, povezana s tehnologijo: 
programska oprema in programske kode, baze 
podatkov, kemični in biološki procesi ter patentna 
tehnologija.  

 
B. Nasprotna od zgornjih pa so neopredmetena 
sredstva, ki ustvarjajo konkurenčno prednost (angl. 
competitive intangibles). To so tista, ki jih sestavljajo 
aktivnosti na področju znanja (najbolj pogosta sta know-
how in znanje), sodelovalne in strukturne dejavnosti. 
Neopredmetena sredstva, ki ustvarjajo konkurenčno 
prednost, imajo neposreden vpliv na učinkovitost, 
storilnost in oportunitetne stroške znotraj organizacije – 
to so torej stroški, prihodki, skrb za kupce in njihovo 
zadovoljstvo. Glavna značilnost omenjenih 
neopredmetenih sredstev je, da jih organizacija ne more 
imeti v popolni lasti in jih ne more prenesti na neko drugo 
organizacijo (na primer znanje delavcev ne more biti v 
lasti podjetja in ga le uporablja, medtem ko ima patent v 
lasti). Prav tako jih ne moremo neposredno prepoznati.  
 
Vloga neopredmetenih sredstev, ki ustvarjajo 
konkurenčno prednost, je verjetno še bolj pomembna kot 
vloga neopredmetenih sredstev s pravno podlago, saj so 
neopredmetena sredstva, ki ustvarjajo konkurenčno 
prednost, za podjetje vir, iz katerega so neopredmetena 
sredstva s pravno podlago ustvarjena. To pomeni, da so 
neopredmetena sredstva s pravno podlago del 
neopredmetenih sredstev, ki ustvarjajo konkurenčno 
prednost, saj neprestano obnavljajo vrednost 
neopredmetenih sredstev s pravno podlago. Na primer, 
blagovna znamka ima le malo vrednosti, če ni uporabljena 
ali redno obnovljena, za kar pa so potrebna znanja

1
. 

 
I.2. DELITEV NEOPREDMETENIH SREDSTEV GLEDE NA 

DOBO KORISTNOSTI  

 
Neopredmetena sredstva lahko razdelimo tudi na 
sredstva s končno dobo koristnosti in neopredmetena 
sredstva z neomejeno dobo koristnosti. Pri tem 
predstavlja doba koristnosti obdobje, v katerem naj bi 
bilo sredstvo na voljo za uporabo.  
 
Neopredmetena sredstva s končno dobo koristnosti so 
na voljo le omejen čas, določen po zakonu, pogodbi ali 
ekonomski dobi. Velja, da imajo neopredmetena 
sredstva s pravno podlago posledično tudi omejeno dobo 

                                                
1
 Diplomsko delo Mojca Rovšek; Merjenje neopredmetenih sredstev v bilanci 

prevzetega podjetja in konsolidirani bilanci prevzemnika, EF v Ljubljani, avgust 

2008 
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koristnosti. Tako imajo zakonsko ali pogodbeno določeno 
dobo koristnosti lastninske pravice. Med njimi imajo 
patenti dobo koristnosti 20 let, avtorske pravice vsote 
življenjske starosti avtorja plus 60 let, blagovne znamke 
10 let itd.  
 
Na drugi strani pa so nekatera sredstva, ki imajo 
neomejeno dobo koristnosti. Da ima neko 
neopredmeteno sredstvo neomejeno dobo koristnosti, se 
upošteva takrat, ko ne obstaja nobena predvidljiva 
omejitev v času, ko lastnik sredstva pričakuje, da mu bo 
sredstvo prinašalo denarne tokove. Med neopredmetena 
sredstva z neomejeno dobo koristnosti štejemo dobro 
ime, blagovne znamke, franšize z neomejeno dobo 
koristnosti itd. Blagovne znamke se prištevajo k 
neopredmetenim sredstvom z neomejeno dobo 
koristnosti le v primeru, če se veljavnost podaljšuje za 
nadaljnjih 10 let (kar zakon omogoča). V primeru, da se 
podjetje odloči in ne podaljša dobe koristnosti za 
blagovno znamko, se šteje, da je doba koristnosti 
omejena. 
 
I.3. POVEZAVA NAŠTETIH NEOPREDMETENIH SREDSTEV Z 

LICENČNINAMI  

 
Vsa našteta sredstva lahko lastnik daje v »najem« oz. 
lahko za njihovo uporabo zaračunava licenčnino

2
.  

 
II. LICENČNINE – KAJ SO IN KAKO JIH DOLOČATI, 
OCENJEVATI    
 
II.1.OPREDELITEV LICENČNIN 

 
Licenčnina pomeni plačilo vsake vrste, prejeto kot 
povračilo za uporabo ali pravico do uporabe kakršnih koli 
avtorskih pravic za literarno, umetniško ali znanstveno 
delo, vključno s kinematografskimi filmi, katerega koli 
patenta, blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, 
tajne formule ali postopka ali za informacije o 
industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah 

3
.  

 
Natanko takšno opredelitev pojma najdemo tudi v 12. 
členu Vzorčne konvencije OECD, medtem ko sta definiciji 
licenčnine v Vzorčni konvenciji OZN in v 2. (b) členu 
Direktive sveta Evropske Unije 2003/491ES, z dne 3. junija 
2003, o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter 
licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav 
članic, malenkost drugačni. Po Vzorčni konvenciji OZN in 
po Direktivi sveta Evropske Unije 2003/491ES, ki je bila 
prenesena v pravni red Republike Slovenije z Zakonom o 

                                                
2 Podrobneje je sistemizacija neopredmetenih sredstev opisana v mednarodnem 

računovodskem standardu MRS 38 – Neopredmetena sredstva (2004) 
3
 Diplomsko delo Rok Petek, EPF Maribor, januar 2012: Računovodski in davčni 

vidik obdavčitve licenčnin 

 

davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) novembra 
2006, se za licenčnine, poleg zgoraj naštetega, štejejo tudi 
plačila za uporabo ali pravico do uporabe industrijske, 
komercialne ali znanstvene opreme. Vzorčna konvencija 
OZN pa vsebuje še plačila za uporabo ali pravico do 
uporabe filmov ali trakov za radijsko ali televizijsko 
predvajanje.  
 
Licenčnine so tudi predmet nekaterih Mednarodnih 
računovodskih standardov (v nadaljevanju MRS). Tako 
MRS 7 (Izkazi denarnih tokov) opredeljuje prejemke od 
licenčnin kot denarni tok iz poslovanja, MRS 18 (Prihodki) 
pa kot prihodke iz rednega delovanja podjetja. Licenčnine 
se po slednjem standardu »vračunavajo skladno z 
določbami v ustrezni pogodbi in se navadno pripoznavajo 
na tej podlagi, razen če je skladno z vsebino pogodbe 
ustrezneje pripoznati prihodke na kaki drugi strogo 
dosledni in smotrni podlagi. «    
 
Po Slovenskih računovodskih standardih 2 (v nadaljevanju 
SRS) se licence kot neopredmetena sredstva uvrščajo med 
pridobljene dolgoročne pravice do industrijske lastnine. 
Licenca je po točki 2.48. teh standardov opredeljena kot 
pravica do uporabe patenta.  
 
Iz pregleda osnovnih pojmov smo ugotovili, da se 
intelektualna lastnina v splošnem nanaša na stvaritve 
človeškega uma. Razdeljena je na dve veji, in sicer na 
avtorske pravice in industrijsko lastnino, kamor spadajo 
patenti in blagovne znamke. V zameno za uporabo 
oziroma pravico do uporabe omenjenih vrst intelektualne 
lastnine se plačuje tako imenovana licenčnina.  
 
Iz povedanega izhaja, da je licenčnina v mednarodni 
davčni in računovodski zakonodaji opredeljena kot:  
a. plačilo vsake vrste, prejeto kot povračilo za uporabo 

ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic, 
katerega koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali 
modela, načrta, tajne formule ali postopka ali za 
informacije o industrijskih, komercialnih ali 
znanstvenih izkušnjah ter, kot je dodano v Vzorčni 
konvenciji OZN, še za uporabo ali pravico do uporabe 
industrijske, komercialne ali znanstvene opreme.  

b. denarni tok iz poslovanja in prihodek iz rednega 
delovanja podjetja.  

 
Prav tako izhaja, da je po slovenski davčni zakonodaji in 
računovodskih smernicah:  
a. patent pravica na podlagi izuma,  
b. blagovna znamka pravica, s katero se zavaruje 

blagovni znak,  
c. avtorska pravica enovita pravica na avtorskem delu,  
d. »know how« ali znanstveno oziroma strokovno 

znanje, pa je rezultat raziskovanja in razvijanja 
pridobljenih ugotovitev.  
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II.2. DVA OBRAZA LICENČNIN  

 
Lahko bi na vprašanje, kaj licenčnina sploh je, odgovorili, 
da gre v načelu gre za nadomestilo za uporabo 
neopredmetenega sredstva. 
 
S stališča svetovalske stroke pa je pomemben še naslednji 
vidik: licenčnine so lahko po eni strani rezultat nekega 
raziskovalnega napora (ko iščemo ustrezno višino 
licenčnine, da bi zadovoljili tako lastnika 
neopredmetenega sredstva (avtorja, izumitelja ....) kot 
tudi uporabnika neopredmetenega sredstva, ki na podlagi 
uporabe neopredmetenega sredstva dosega nek prihodek 
in dobiček). Po drugi strani pa je lahko vhodni podatek za 
svetovalne, raziskovalne in izobraževalne institucije ter 
gospodarske subjekte, ki na podlagi podatkov o 
licenčninah v konkretni dejavnosti oz. o na trgu doseženih 
licenčninah te uporabijo za ocenitev tržne vrednosti prav 
teh neopredmetenih sredstev, ki so predmet “oddaje v 
najem”. Na ta način se lahko npr. oceni tržna vrednost 
določene blagovne znamke – z uporabo metode 
oprostitve licenčnine, ki je ena od temeljnih metod 
ocenjevanja vrednosti neopredmetenih sredstev po 
Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti 2013. 
Vloga licenčnin je tako v grobem dvojne narave. 
 

II.3. METODE ZA OCENJEVANJE VREDNOSTI 

NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

 
Metode za ocenjevanje vrednosti neopredmetenih 
sredstev so sicer številne, a je ena od najbolj 
reprezentativnih, priznanih in uporabljenih prav metoda 
oprostitve licenčnine. Najprej navajam na splošno pregled 
metodologije v skladu z mednarodnimi standardi 
ocenjevanja vrednosti 2013. 
 
II.3.1. Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 
MSOV 2013

4
 

 
II.3.1.1. Načini ocenjevanja vrednosti – citiramo 
relevantne odstavke od C16 do C38 
 
C16. Za ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev 
je mogoče uporabiti vse tri glavne načine ocenjevanja 
vrednosti, opisane v Okviru MSOV. 
 
II.3.1.2. Način tržnih primerjav 
 
C18. Po načinu tržnih primerjav je vrednost 
neopredmetenega sredstva določena glede na tržno 
dejavnost, kot so na primer ponudbe za prevzemne posle 
ali ponudbe, ki vključujejo enaka ali podobna sredstva. 

                                                
4
 Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2013, december 2013, 
Odbor MSOV (London) - ISBN 978-0-9569313-2-0. 

C19. Raznovrstnost neopredmetenih sredstev pomeni, da 
je le redko mogoče na trgu najti dokaze za posle z enakimi 
sredstvi. Tudi če taki tržni dokazi obstajajo, gre običajno 
za sredstva, ki so podobna, ne pa enaka. Druga ali 
dodatna možnost poleg primerjave s cenami v primernih 
poslih z enakimi ali podobnimi sredstvi pa je analiza 
prodajnih poslov, ki lahko da dokaze o kazalnikih 
ocenjevanja vrednosti; tako je na primer mogoče določiti 
značilni množitelj čistega dobička ali donosnost za skupino 
podobnih neopredmetenih sredstev. 
 
C20. Kadar so na razpolago dokazi o cenah ali množiteljih 
ocenjevanja vrednosti, bo pogosto treba narediti 
prilagoditve za razlike med sredstvom, katerega vrednost 
se ocenjuje, in sredstvi, ki so bili vključeni v primerljive 
posle. 
 
C21. Te prilagoditve so potrebne, da se prikažejo 
razlikovalne značilnosti neopredmetenega sredstva, 
katerega vrednost se ocenjuje, in sredstev, vključenih v 
primerljive posle. Take prilagoditve utegnejo biti mogoče 
določene prej na kakovostni kot na količinski ravni. 
Situacije, ki omogočajo kakovostne prilagoditve, so med 
drugim: 

• za blagovno znamko, katere vrednost se ocenjuje, je 
mogoče upoštevati, da ima na tržišču prevladujoč 
položaj kot blagovne znamke v drugih poslih, 

• patent za zdravilo, katerega vrednost se ocenjuje, je 
verjetno učinkovitejše in ima manj stranskih učinkov 
od tistih iz primerljivih poslov. 

 
II.3.1.3. Na donosu zasnovan način 
 
C22. Pri na donosu zasnovanem načinu je vrednost 
neopredmetenega sredstva določena glede na sedanjo 
vrednost donosa, denarne tokove ali prihranke pri 
stroških, ki jih ustvarja neopredmeteno sredstvo. Glavne 
metode ocenjevanja vrednosti po na donosu zasnovanem 
načinu, ki se uporabljajo pri ocenjevanju vrednosti 
neopredmetenih sredstev, so: 

• metoda oprostitve licenčnine, včasih imenovana tudi 
metoda prihranka licenčnine, 

• metoda premijskih dobičkov, včasih imenovana tudi 
metoda povečanega donosa, 

• metoda presežnega donosa. 
 
C23. Vsaka od teh metod vključuje pretvorbo 
napovedanih denarnih tokov na nakazano vrednost z 
uporabo tehnik diskontiranega denarnega toka, ali v 
preprostejših primerih, z uporabo mere kapitalizacije 
(množitelja) na normalizirani denarni tok posameznega 
obdobja. 
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1. Metoda oprostitve licenčnine 
C24. Po metodi oprostitve licenčnine je vrednost 
neopredmetenega sredstva določena glede na vrednost 
hipotetičnih plačil licenčnine, ki bi jih prihranili z 
lastništvom sredstva v primerjavi s pridobitvijo licence za 
neopredmeteno sredstvo od tretje stranke. Hipotetična 
plačila licenčnine v dobi koristnosti neopredmetenega 
sredstva so prilagojena za davek in diskontirana na 
sedanjo vrednost na datum ocenjevanja vrednosti. Včasih 
lahko plačila licenčnine vključujejo začetno plačilo in 
dodatno še obdobne zneske na podlagi odstotka od 
prihodkov ali kakšnega drugega finančnega parametra. 
 
C25. Za izračun hipotetične stopnje licenčnine je mogoče 
uporabiti dve metodi. Prva temelji na tržnih stopnjah 
licenčnine za primerljive ali podobne posle. Predpogoj za 
to metodo je obstoj primerljivih neopredmetenih 
sredstev, za katere je dana licenca po običajnih tržnih 
pogojih med nepovezanima in neodvisnima strankama. 
Druga metoda pa temelji na delitvi dobičkov, ki bi jih v 
poslu med nepovezanima in neodvisnima strankama voljni 
prejemnik licence hipotetično plačal voljnemu dajalcu 
licence za pravice uporabe neopredmetenega sredstva, 
katerega vrednost se ocenjuje. 
 
C26. Pri metodi oprostitve licenčnine se za ocenjevanje 
vrednosti proučijo nekateri ali vsi tu navedeni vhodni 
podatki: 

• napovedi za finančne parametre, npr. prihodki, na 
katere bi se nanašala stopnja licenčnine v dobi 
koristnosti neopredmetenega sredstva skupaj z oceno 
dobe koristnosti neopredmetenega sredstva; 

• stopnja davčne olajšave, ki bi jo bilo mogoče doseči 
na hipotetična plačila licenčnine; 

• strošek trženja in vsi drugi stroški, ki bi bremenili 
prejemnika licence pri uporabi sredstva; 

• primerna diskontna mera ali mera kapitalizacije za 
pretvorbo hipotetičnih plačil licenčnine za sredstvo na 
sedanjo vrednost. 
 

Kadar je mogoče uporabiti obe metodi, se običajno 
uporabita obe za navzkrižno preverjanje. 
 
C27. Stopnje licenčnine se na trgu pogosto zelo razlikujejo 
za očitno podobna sredstva. Zato je pametno primerjati 
vhodne podatke domnevne licenčnine s stopnjo dobička, 
ki bi ga tipični podjetnik zahteval od prodaje, ustvarjene z 
uporabo tega sredstva. 
 
2. Metoda premijskih dobičkov 
 
C28. Metoda premijskih dobičkov vključuje primerjavo 
predvidenih dobičkov ali denarnih tokov, ki bi jih imelo 
podjetje, ki uporablja neopredmeteno sredstvo, z dobički 
ali denarnimi tokovi podjetja, ki tega neopredmetenega 

sredstva ne uporablja. Ta metoda se pogosto uporablja, 
kadar stopnje licenčnine na tržni podlagi niso na razpolago 
ali pa so nezanesljive. 
 
C29. Ko se ugotovi razlika v dobičkih, ki bodo ustvarjeni, 
se uporabi primerna diskontna mera za pretvorbo 
napovedanih povečanih obdobnih dobičkov ali denarnih 
tokov na sedanjo vrednost ali pa mera kapitalizacije 
(množitelj) za stalne povečane dobičke ali denarne 
tokove. 
 
C30. Metodo premijskih dobičkov je mogoče uporabiti za 
vrednotenje neopredmetenih sredstev, katerih uporaba 
pomeni prihranek stroškov, in neopredmetenih sredstev, 
katerih uporaba bo ustvarila dodatne dobičke ali denarne 
tokove. 
 
3. Metoda presežnega donosa 
 
C31. Metoda presežnega donosa določa vrednost 
neopredmetenega sredstva kot sedanjo vrednost 
denarnih tokov, ki jih je mogoče pripisati 
neopredmetenemu sredstvu, katerega vrednost se 
ocenjuje, po izključitvi sorazmernega dela denarnih tokov, 
ki jih je treba pripisati prispevajočim sredstvom. Metoda 
presežnega donosa se značilno uporablja pri ocenjevanju 
vrednosti pogodb s strankami in odnosov s strankami ter 
raziskav v teku in razvojnih projektov. 
 
C32. Metodo presežnega donosa je mogoče uporabiti za 
posamezno obdobje napovedanih denarnih tokov, kar se 
imenuje »metoda presežnega donosa posameznega 
obdobja«, ali pa za več obdobij napovedanih denarnih 
tokov, kar se imenuje »metoda presežnega donosa za več 
obdobij«. Pogosteje se uporablja metoda presežnega 
donosa za več obdobij, ker neopredmetena sredstva 
običajno prinašajo denarne koristi daljše časovno 
obdobje. 
 
C33. Pri metodi presežnega donosa se pričakovani denarni 
tokovi razporedijo na najmanjšo poslovno dejavnost ali 
skupino sredstev podjetja, ki vključuje ves donos, ki ga je 
mogoče dobiti iz sredstva, katerega vrednost se ocenjuje. 
 
C34. Od te napovedi denarnih tokov se odšteje delež 
denarnih tokov, ki ga je treba pripisati prispevajočim 
opredmetenim, neopredmetenim in finančnim sredstvom. 
To se naredi z izračunom primernega stroška ali 
ekonomske rente za prispevajoča sredstva, ki se odšteje 
od denarnih tokov. Za zanesljivo ocenitev vrednosti 
sredstva, katerega vrednost se ocenjuje, utegne biti 
primeren še dodaten odbitek, in sicer za dodatno 
vrednost, ki jo je treba pripisati dejstvu, da se vsa sredstva 
uporabljajo skupaj kot delujoče podjetje. To se po navadi 
nanaša na koristi denarnih tokov, ki jih je treba pripisati 
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sestavljeni delovni sili, ki kupcu posameznega sredstva ne 
bi bila na voljo. 
 
II.3.1.4. Nabavnovrednostni način 
 
C36. Nabavnovrednostni način se v glavnem uporablja za 
neopredmetena sredstva, ustvarjena v podjetju, ki nimajo 
določljivih donosov. Po nabavnovrednostnem načinu se 
ocenjuje strošek nadomestitve podobnega sredstva ali 
sredstva, ki zagotavlja možnost podobnih storitev ali 
koristnosti. 
 
C37. Primeri neopredmetenih sredstev, za katera se lahko 
uporablja nabavnovrednostni način, so med drugim: 

• programska oprema lastnega razvoja, ker je ceno 
programske opreme z enako ali podobno 
zmogljivostjo storitev včasih mogoče dobiti na trgu; 

• spletne strani, ker je mogoče oceniti strošek 
postavitve spletne strani; 

• delovna sila z določitvijo stroška za vzpostavitev 
delovne sile. 

 
C38. Vhodni podatki, ki se upoštevajo pri uporabi 
nabavnovrednostnega načina, so med drugim: 

• strošek razvijanja ali nakupa enakega sredstva; 

• strošek razvijanja ali nakupa sredstva, ki ponuja 
enako koristnost ali storitve; 

• vse potrebne prilagoditve za strošek razvijanja ali 
nakupa, ki so odraz specifičnih značilnosti sredstva, 
katerega vrednost se ocenjuje, kot je gospodarska ali 
funkcionalna zastarelost; 

• vsak oportunitetni strošek, ki ga ima razvijalec 
sredstva. 

 
 
II.3.2. Metoda oprostitve licenčnine – podrobnejši opis 
te metode, ki je najpogostejša v praksi 
 
Licenčni modeli vrednotijo blagovne znamke na podlagi 
potencialne licenčnine, ki bi jo v primeru sklenitve 
pogodbe o uporabi iztržil njen lastnik. Model temelji na 
dejansko podpisanih licenčnih pogodbah v panogi, iz 
katere izhaja znamka, oziroma licenčnih pogodbah za 
znamke, ki imajo primerljive lastnosti. Pristop je prva 
uporabila in razvila ameriška svetovalna hiša Consor. 
Vrednost znamke je določena kot sedanja vrednost 
ocenjenih licenčnin, ki jih bo ustvarila znamka, in hkrati 
pomeni znesek, pri katerem je uporabnik znamke 
indiferenten med tem, ali kupiti znamko ali skleniti 
licenčno pogodbo.  
 
V nadaljevanju podajam podrobnejši opis te metode 
kot dopolnilo k razlagi MSOV 2013 (odstavki C24 do 
C27). Metodo nekateri poimenujejo tudi metoda 

prihranka licenčne pristojbine (angl. royalty relief 
method, tudi relief from royalty method)

5
. 

 
Pri tej metodi ocena vrednosti blagovne znamke temelji 
na vrednosti plačila licenčne pristojbine, ki se mu lastnik 
proučevane blagovne znamke izogne. Eden od 
najpomembnejših podatkov je torej primerna, ustrezna in 
korektna stopnja licenčnine. Zaradi lastništva nad 
blagovno znamko ima posledično manjše stroške in večje 
prihodke. Po tej metodi vrednost blagovne znamke 
izračunamo tako, da:  

• ocenimo obseg prihodnje prodaje za čas življenjske 
dobe neopredmetenega sredstva;  

• dodamo primerno stopnjo licenčnine (največkrat je ta 
določena kot odstotek prihodkov  
po davkih ali odstotek prodaje);  

• prihodek od licenčnin diskontiramo na izbrani dan in 
dobimo vrednost blagovne  
znamke (za to je pa treba določiti ustrezno davčno 
stopnjo in diskontno stopnjo oz. strošek kapitala – 
zahtevano stopnjo donosa).  

 
Višina licenčnine se lahko med podjetji precej razlikuje, 
čeprav gre za isto panogo. Zaradi tega je dobro primerjati 
višino ocenjene licenčnine in višino operativne marže, ki bi 
jo trgovec zaračunal pri prodaji izdelka proučevane 
blagovne znamke. Višino licenčnine lažje določimo, če 
imamo na trgu podobno sredstvo, ki je dano v najem in se 
zanj že plačuje licenčnino. 
 
Metoda se v praksi velikokrat uporablja, ker so potrebni 
podatki pogostokrat dostopni na trgu in ker se vrednost 
blagovne znamke lahko izračuna na podlagi podatkov, 
pridobljenih iz dokumentov, ustvarjenih pri poslih z 
drugimi podjetji. Prav zaradi slednjega je ta metoda 
priljubljena tudi pri davčnih strokovnjakih in na sodiščih. 
Nekateri poznavalci (npr. Sinclair in Keller) pa zagovarjajo 
trditev, da metoda prihranka licenčne pristojbine ni 
dobra, ker upošteva promet, ne pa dobička blagovne 
znamke (promet je lahko dober, kljub negativnemu 
dobičku) in ker višine licenčnih pristojbin niso lahko 
dostopne in so zato velikokrat prepuščene lastni presoji 
ocenjevalca in niso zanesljive. 
 
Nekateri poznavalci (npr.Weiler) pa pravijo, da ne smemo 
enačiti stroškov za uporabo blagovne znamke z njeno 
vrednostjo. Menijo, da metoda prihranka licenčne 
pristojbine sistematično podcenjuje vrednost blagovne 
znamk. 
 
Glavni problem pri metodi oprostitve licenčnine je torej 

                                                
5
 Diplomsko delo  Mojca Vodopivec: Merjenje vrednosti blagovne znamke, EF v 

Ljubljani, oktober 2009 
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določitev (ustrezne) višine licenčne stopnje. Ocenimo jo 
lahko po večih metodah oz. jih poiščemo v različnih bazah 
podatkov, ki vsebujejo na trgu dosežene licenčnine. Teh 
baz je zelo veliko, a so tržno orientirane in so zato podatki 
plačljivi. Tukaj navajamo nekaj teh baz6: 

• RoyaltySource.com Intelectual Property Database 

• RoyaltyStat.com 

• IPRA Royalty rate Publications 

• Royalty Rates For Licensing Intellectual Property 
(Parr, Wiley, 2012) 

• Licensing Royalty Rates (Battersby, Grimes, 2010) 

• Intangible Spring Database 

• Royalty Rates in Copyright Agreeements (Business 
Valuation Resources, 2010) 

• Royalty Rates in Biotech (Business Valuation 
Resources, 2010) 

• Royalty Connection Database itd. 
 

Velikokrat se tudi na dokaj poenostavljen način skuša 
oceniti ustrezno stopnjo licenčnine. Pri tem ločimo 
vglavnem dve metodi7: 
 
1. pravilo palca (rule-of-thumb): gre za precej v praksi 

razširjeno metodo, ki kot stopnjo licenčnine upošteva 
25 % doseženega dobička iz poslovanja (EBIT marža); 
ob npr 20-odstotni doseženi profitni marži pomeni 
25-odstotna stopnja licenčnine 5 % celotnega 
prihodka (25 % od 20%). 
 

2. metoda kalkulacije diferenciranega dobička (profit 
differential calculation): tu se določi licenčna stopnja kot 
razlika med dobičkom, ki ga lahko pričakujemo od prodaje 
na osnovi uporabe neopredmetenega sredstva in neko 
normalno profitno ravnijo v panogi. Kot primer: če je 
stopnja dobička nekega neopredmetenega sredstva 16 %, 
profitna marža v tej panogi pa je v povprečju 10-odstotna, 
znaša stopnja licenčnine 6 % (16 %−10 %). 
 
Stopnja licenčnine se tako izpostavlja kot odstotek 
prihodkov od prodaje izdelkov ob uporabi določenega 
neopredmetenega sredstva, ki ga lahko njegov lastnik 
zahteva v primeru, da bi pravico do uporabe 
neopredmetenega sredstva v celoti ali delno prenesel na 
drugo osebo. Tovrstna praksa je uveljavljena in obstajajo 
specializirani ponudniki baz podatkov o licenčnih 
stopnjah, ki so bile dogovorjene za izdelke ali storitve v 
posameznih panogah. Tako se pri vrednotenju znamk 
uporabi dejanske stopnje licenčnine v določeni panogi, ki 
so predmet pogodb za sorodne izdelke in storitve. V bolj 

                                                
6 »Royalty Rates and Licence Fees«, 2013 

7
 Diplomsko delo Mojca Rovšek; Merjenje neopredmetenih sredstev v bilanci 

prevzetega podjetja in konsolidirani bilanci prevzemnika, EF v Ljubljani, avgust 

2008 

splošnih vrednotenjih se uporablja pri tej tehniki določeno 
povprečje licenčnin.  
 
Sčasoma so se s pogajanji razvila standardna pogajalska 
izhodišča glede višine licenčnin oziroma tako imenovano 
merilo palca (angl. rule of thumb). Tovrstno standardno 
merilo je, da se licenčnine v izhodišču gibljejo okrog 
četrtine marže iz poslovanja (25 % operating margin) 
oziroma marže pred davki (poslovnega izida iz poslovanja 
ali dobička pred davki kot delež poslovnih prihodkov, 
ustvarjenih s prodajo izdelkov pod določeno znamko). 
Možnosti ugotavljanja primerne licenčne stopnje 
opredeljuje tudi MSOV 2013 (št.C25, kar je že opisano). 
 
II.3.3. Kritika „Rule-of-thumb” (25 % profitne marže) 
 
Z vse intenzivnejšo uporabo pravila palca (torej uporabo 
pravila 25 % od profitne marže) v daljšem časovnem 
obdobju skoraj dveh desetletij pa so se pojavile vse 
ostrejše kritike tega pravila

8
.  

 
1. Dosežene stopnje licenčnine po panogah se nikakor ne 
stekajo (konvergirajo) k 25 %, je pa res, da je glavnina 
doseženh licenčnin v rangu med 25 % bruto profitne 
marže in 25 % EBIT marže. Še več: bolj kot bruto profitna 
marža ali EBIT marža je za ustrezno uporabo pravila 25 
%.primerna EBITDA marža

9
. 

 
2. Isti vir navaja, da glede na njihove raziskave obstaja 
linearna povezava med doseženimi stopnjami licenčnine 
in temi tremi kazalci dobičkonosnosti. Takšna linearna 
povezanost pomeni, da je licenčni trg efikasen ter da sta 
stroškovna struktura in dobičkonosnost še kako 
vkalkulirani in upoštevani v pogajanjih o licenčninah, zato 
je vnaprejšnje definiranje stopnje licenčnine po »Rule-of-
thumb« neustrezno in nesmiselno.    
 
3. Isti vir navaja podatek, da so nadaljnje analize 
skladnosti licenčnih stopenj in operativnih marž 
(operating margin) privedle do koeficienta cca 23 %, kar 
sicer daje vsaj nekakšno podporo pravilu 25%. 
 
4. Avtorja analize ugotavljata, da so raziskovanja glede 
ustreznosti pravila 25 % vsa limitirana z izborom panog v 
samih raziskavah. Njuna analiza obsega 14 dejavnosti, 
analiza RoyaltySource pa 15, a v vsakem primeru obstoja 
možnost, da bi z vključitvijo večjega števila konkretnih 
podatkov prišli do zanesljivejših in trdnejših zaključkov o 
upravičenosti uporabe pravila 25 %. Izbor vključenih 
panog še kako vpliva na ocenjeno povprečno licenčino.   
 

                                                
8
  Npr. »Profitability and Royalty Rates Across Industries«,  Kemmerer & Lu, 

AEC Group, Austin Texas, ZDA 2008 

9 EBIT pomeni Earnings Before Interests & Taxes, EBITDA pa Earnings Before 

Interests, Taxes, Depreciation & Amortization 



 

 

   

 

S t r a n  | 16 

5. Nadaljevanje te raziskave je prineslo dodatne 
ugotovitve. Becker in Lu (2009) sta proučevala  
odnos med stopnjo licenčnine in tržno strukturo med 
panogami. Že v prejšnji raziskavi je bilo ugotovljeno, da je 
stopnja licenčnine odvisna od profitabilnosti, tukaj pa sta 
Becker in Lu ugotovila pozitivno povezavo tudi s pribitkom 
k ceni, s tehnološko intenzivnostjo in z ovirami  
za vstop na trg.  
 
6. Po približno dveh desetletjih uporabe "pravila 25-ih 
odstotkov" je januarja 2011 zvezno sodišče v ZDA v zadevi 
kršitve patenta Uniloc USA proti Microsoft USA zavrnilo 
(nekritično) uporabo tega pravila. Kot razlog je navedlo 
dejstvo, da pravilo nima prave podlage in da gre za 
napačno predpostavko, zato ga ne moremo uporabljati 
kot izhodišče za določitev licenčne stopnje. Pri čemer se je 
to pravilo uporabljalo dve desetletji! Pravilo 25 % torej 
dandanes ni več uporabno oz. ni uporabno za vse primere 
brez kritične distance. Licenčnino je treba determinirati na 
drugačen način, ob uporabi različnih metod in kriterijev, 
če se pa že uporabi, se ta „Rule-of-thumb” mora kritično 
presoditi ob uporabi drugih metod in nikakor ne kot 
izključno edini model. 
 
II.3.4. Kratek opis metode oprostitve licenčnine (pri 
oceni vrednosti neopredmetenih sredstev) 
 
II.3.4.1. Ocenjevanje vrednosti neopredmetenega 
sredstva 
Za namen vrednotenja blagovne znamke ali kakšnega 
drugega neopredmetenega sredstva po metodi oprostitve 
licenčnin je treba oceniti prihodke iz poslovanja za 
plansko obdobje, in sicer običajno za obdobje treh do 
petih let. Poleg tega je treba oceniti rast blagovne znamke 
v preostali ekonomski dobi koristnosti ter samo 
ekonomsko dobo koristnosti.  
 
Pomembno je, da se oceni prihodke iz poslovanja glede na 
dejansko ocenjene stopnje rasti v prihodnjih letih. 
Preostalo vrednost (angl. terminal value) se oceni 
običajno s pomočjo Gordonove enačbe ob predpostavki 
konstantne rasti prihodkov iz poslovanja. Samo rast je 
zelo težko oceniti, pomembno pa je, da se uporabi dokaj 
konservativno stopnjo rasti, ki ne presega v veliki meri 
ocenjeno inflacijsko stopnjo. Vrednost blagovne znamke 
ali drugega neopredmetenega sredstva po metodi Royalty 
Relief Method sicer izračunamo s pomočjo enačbe

10
: 

                                                
10 Marjan Pogačnik: Ocenitev vrednosti blagovne znamke XY per 31.12.2013 ter 

ocena ustrezne stopnje licenčnine, Ljubljana, april 2014 

 
Ta na donosu zasnovan način ocenjevanja terja obilo 
analitičnega dela in skrben izračun vseh vhodnih 
podatkov. Že majhne razlike v izračunu privedejo do 
precejšnjih razlik v stopnjah licenčnine, že majhne razlike 
pri teh stopnjah pa pomenijo velike razlike v prihodkih od 
licenčnine. 
 
II.3.4.2. Ocenjevanje stopnje licenčnine 
 
Včasih je treba namesto vrednosti neopredmetenega 
sredstva oceniti stopnjo licenčnine. Vrednost 
neopredmetenega sredstva se oceni po kateri izmed 
metod, ki so na voljo (najbolj razširjene so npr. metoda 
premijskih dobičkov, metoda presežnega donosa, metoda 
Interbrand, kakšna od metod na osnovi tržnih primerjav), 
nato pa se izračuna ustrezna licenčnina. Ta pristop je 
koristen v primerih, ko npr. holding želi na ustrezen način 
oceniti licenčnino, ki jo želi zaračunavati hčeram. 
 
Pri izpeljavi izračuna stopnje licenčnine, če je znana 
vrednost neopredmetenega sredstva, ki se daje v licenčni 
odnos, gre za obraten odnos in inverzno obliko metode 
Royalty Relief, saj iz znane ocenjene višine vrednosti 
blagovne znamke ocenjujemo ustrezno, primerno 
licenčnino: 
 

      / 

[ ] 

 
 Op.pis.: simboli iz te enačbe so opisani že pri prejšnji 
formuli. 
 
II.4. VPLIV DOLOČITVE LICENČNE STOPNJE NA ODNOSE 

MED DAJALCEM IN PREJEMNIKOM LICENCE   
 
II.4.1. Uvod 
 
Spreminjanje stopnje licenčnine le za delček odstotne 
točke lahko pomeni razliko med zgolj pokrivanjem 
stroškov in ustvarjanjem ogromnih dobičkov. Zato je 
temeljnega pomena tako za dajalca kot za prejemnika 
licence, da licenčna stopnja razumno odraža moč 
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blagovne znamke v določenem sektorju in na določenem 
ozemlju v razmerju do njihovih konkurentov

11
.    

 
Obstaja več dejavnikov, ki jih je mogoče uporabiti za 
določitev primerne licenčnine in ki jim je treba posvetiti 
vso pozornost. Najprej potrebujemo komercialni okvir, v 
katerem obstoj stopenj licenčnin zahteva pregled potreb 
za polno razumevanje njihove uporabe. Nato je potrebno 
dobro razumevanje prodaje, na kateri temeljijo 
licenčnine. Razpon primerljivih stopenj licenčnin se mora 
nato raziskati in raziskovanje trga se pri tem lahko uporabi 
za oceno položaja na tem področju. Analiza 
dobičkonosnosti nato podaja mnenje o razumni stopnji 
licenčnine za imetnika licence (da se oceni primernost 
licenčnine). Obstajajo tudi številni drugi dejavniki, na 
primer tržne naložbe, ki bi lahko vplivale na stopnje 
licenčnin. Glede na pomen neopredmetenih sredstev v 
mnogih podjetjih in glede na to, da so stopnje licenčnin 
pogosto ključnega pomena pri ocenjevanju njihove 
vrednosti, so tudi ustrezne stopnje licenčnin pogosto 
ključnega pomena za podjetja in vrednost blagovne 
znamke.  
 II.4.2. Pomen ustreznih licenčnih dogovorov 
 
Pred vsako analizo, katere cilj je kvantificiranje stopnje 
licenčnine, je primerno narediti  presojo, zakaj je potrebna 
taka analiza. Licenčni sporazumi so pripravljeni za mnoge 
namene in podpirajo različne strategije. Licenciranje je 
lahko osnovna (jedrna) dejavnost podjetja (core business), 
lahko je namenjeno namernemu 
izkoriščanju sicer neuporabljenih 
sredstev intelektualne lastnine, lahko je 
strategija za trge, ki jih ne bi mogli tako 
dobro razviti drugače, ali pa je lahko 
strategija za pospeševanje nestrateških 
delov poslovanja (non core business). 
 
Pomembno pa je, da licenčni sporazum 
koristi obema stranema, saj gre lahko, 
kot ponazarja naslednji primer, ob 
nesoglasjih marsikaj hudo narobe. 
Namreč, Arthur Andersen (znano 
svetovalno podjetje iz ZDA) je učinkovito 
dlje časa dajalo v uporabo licenco svojega 
imena družbi Andersen Consulting, 
družbi za svetovanje pri upravljanju 
podjetij. Andersen Consulting se je želela 
znebiti plačevanja za uporabo branda, in 
sicer predvsem zato, ker so v podjetju 
verjeli, da je plačevanje licence 
enostavno predrago.  
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 Thayne Forbes: Set the Right Royalty Rate, Intellectual Asset 

Management, 2005 

 

 
Arthur Andersen je zahteval za umik imena približno 1 
milijardo USD – to pa je bil znesek, ki ga je Andersen 
Consulting gladko zavrnil. Primer je šel na arbitražo, ki je 
odločila, da Andersen Consultingu ni bilo treba plačati 
tega zneska, ampak je moral spremeniti svoje ime, kar je 
nato naredil in postal firma z imenom Accenture. Arthur 
Andersen je s tem sklenil res slabo kupčijo: izgubil je 
plačilo licenčnine, dobro ime, ki ga je Andersen Consulting 
prispeval k imenu Andersen, milijardo USD, ponujeno 
plačilo s strani Andersen Consulting in dobil celo poplavo 
negativnih odzivov javnosti.   
 
II.4.3. Analiza moči blagovne znamke  
 
Pomemben korak pri ocenitvi višine licenčnine je, da se 
oceni, kako lahko blagovno znamko pozicioniramo v 
določenem rangu obsega. Obstaja veliko načinov, s 
katerimi bi to lahko dosegli, ampak dokaj preprost in 
praktičen pristop omogoča uporaba analize moči znamke 
(Brand Strength Analysis). Ta pristop terja uporabo večih 
ključnih kazalcev (key value drivers), temelji pa na 
raziskavah trga in sooča rezultate konkretne blagovne 
znamke proti tistim, ki jih kažejo konkurenčna podjetja. Ta 
analiza potem daje rezultat, ki se ga primerja z 
minimalnim in maksimalnim rezultatom in se uporablja za 
pozicioniranje konkretne blagovne znamke v možnem 
območju obsega stopenj licenčnin. To je prikazano v 
tabeli: 

Faktorji  Rezultat           

  0 1 2 3 4 5 

Tržni        

1 Ekonomska rast  1     

2 Možnost nadomestitve    3   

3 Konkurenčna moč     2       

Znamčni        

4 Zaznava blagovne znamke      5 

5 Lojalnost kupcev     4  

6 
Zgodovina in podedovane 
lastn.     4  

7 Cenovna konkurenčnost     4  

8 Tržni delež     4  

9 Razvojni potencial     4  

10 Prepoznavnost v javnosti     2       

Točke  0 1 4 3 20 5 

  Skupaj     33 

  
Rang licenčnih 
stopenj Min. 1% Max. 

7 
% 

  
Ocenjena licenčna 
stopnja   

5 
% 

 
 
        

Točkovanje: Vsak faktor se oceni med 0 in 5 točk.      
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Ilustrativen izračun moči blagovne znamke in s tem tudi 
ocena ustrezne licenčne stopnje (primer): 
 
Razlaga: Skupni možni maksimalni rezultat je 50 točk 
(10x5), v konkretnem primeru imamo 33 točk kot seštevek 
vseh doseženih točk, izvedena stopnja licenčnine pa je 
torej 5%, saj se razlika med minimalno in maksimalno 
stopnjo licenčnine (=6 %) razdeli v razmerju 33:50 = 0,66 
=> 4 %, kar se doda minimalni stopnji 1 % in dobimo 5 %. 
 
 
III. KORISTNI NAPOTKI ZA UVELJAVLJANJE LICENČNIN 
 
Navedena dejstva iz prejšnjih dveh poglavij poudarjajo 
poglavitne elemente, na katere dajalci neopredmetenih 
sredstev ne bi smeli pozabiti. Na spletni strani Urada za 
intelektualno lastnino RS najdemo tako naslednje napotke 
za lastnike neopredmetenih sredstev (ki želijo zaračunati 
ustrezno licenčnino jemalcem licence)

 12
. 

 
Veliko izumiteljev še vedno ne razume, da odstotek 
licenčnine še ni zagotovilo za prihodek od licenčnine. 
Njihov odstotek licenčnine je dogovorjeni delež prihodka, 
ki ga bo podjetje ustvarilo z izumom in ga bodo prejemali 
po pogojih licenčnega sporazuma. Njihov prihodek od 
licenčnine je v celoti odvisen od prodaje. Morda so se 
pogodili za visok odstotek, vendar ob neuspešni prodaji 
dogovorjenega prihodka ne bodo prejeli. Prav mogoče je, 
da podjetje pridobi licenco, vendar ne proizvede ali proda 
nobenega izdelka. Zato je za avtorja pomembno, da 
licenčni sporazum vključuje zajamčeni minimalni 
prihodek. 
 
Lahko se tudi zgodi, da izumitelj, ki se pogodi za izjemno 
nizek odstotek licenčnine, bolj obogati od tistega z 
visokim odstotkom. Razlika je odvisna o števila prodanih 
enot. Izumitelj obročka za odpiranje pločevink je na 
primer z zelo majhnim odstotkom licenčnine postal eden 
najbogatejših izumiteljev sveta. Najvišja licenčnina, ki jo 
lahko dobi lastnik patenta, je okoli 25 % bruto dobička, ki 
ga podjetje ustvari s prodajo izuma, patenta, blagovne 
znamke.  
 
Bruto dobiček je tovarniška cena na enoto, zmanjšana za 
stroške proizvodnje in prodaje in pomnožena s številom 
prodanih enot na leto. Bruto dobiček podjetja je mogoče 
napovedati dokaj natančno, če poznate:  

• načrtovano prodajo izdelka; 

• načrtovano prodajno ceno izdelka.  
 
Večina podjetij ne pristaja na to, da bi dala avtorju 
patenta, izumitelju 25 % svojega bruto dobička. Izum 
bodo poskušali podceniti, da bi znižali odstotek licenčnine. 
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 Urad za intelektualno lastnino RS, spletna stran 

Po drugi strani pa veliko izumiteljev precenjuje svoje 
izume in zahteva nerealno visoke odstotke.  
 
S pomočjo bruto dobička lahko izumitelj najbolj natančno 
predvidi realno raven svojega prihodka. Toda v standardni 
poslovni praksi se licenčnine izražajo kot odstotek neto 
prodajne cene izdelka, to je tovarniške cene, zmanjšane za 
vse dajatve.  
 
Pretvorba odstotka bruto dobička v odstotek neto 
prodajne cene je enostavna, ko ugotovite, da je prvi 
(bruto dobiček) odstotek drugega (neto prodajne cene). 
Na primer: 

• Po dosegljivih podatkih bo podjetje s prodajo izdelka 
v enem letu ustvarilo 20 % bruto dobička. (to je 
profitna marža ali profit margin; velikokrat se lahko 
upošteva povprečna profitna marža v konkretni 
dejavnosti, o čemer ni težko dobiti podatke). 

• Na podlagi ovrednotenja izuma s strani avtorja se 
odloči za licenčnino zahtevati 20 % bruto dobička.  

• Torej: 20 % od 20 % znaša 4 % neto prodajne 
cene – to pomeni, da se v bistvu zahteva licenčnino v 
višini 4 % prometa, prodaje oz. prihodka.  

 
Če se prodaja povečuje, se stopnja dobička podjetja lahko 
znižuje, saj velja za večja naročila nižja cena na enoto. 
Zato bo morda za avtorja ugodneje, da predlaga drsečo 
lestvico licenčnin, ki temelji na celotnem prihodku od 
licenčnine. Na primer: 7 %, če skupni prihodek od 
licenčnine znaša do 50.000 evrov letno, ki se zniža na 5 % 
od prihodka med 50.000 in 100.000 evri in na 3 %, če 
skupni prihodek od licenčnine preseže 100.000 evrov 
letno. S tem bo avtor dokazal, da se je pripravljen 
prilagajati v obojestransko korist. Poleg tega z 
zniževanjem svojega deleža pri večji prodaji spodbuja 
pridobitelja licence, da proda še več. 
 
Pasti, ki se jim je treba po mnenju UIL ogniti: 

• Avtorjeva licenčnina naj velja za vso prodajo, zato 
nikoli ne sme dovoliti, da bi podjetje prenehalo 
plačevati licenčnino, kadar prodaja preseže določeno 
raven. (Mogoča izjema je, če se sprejme ''zgornjo 
mejo'' licenčnine v zameno za visok zagotovljeni 
minimalni prihodek od licenčnine.) 

• Nikoli ne sme pristati na licenčnino, ki temelji 
izključno na neto dobičku, saj je prodajne številke 
mogoče dokaj enostavno prikazati tako, kakor da 
dobička sploh ni. Podjetje lahko na primer reče, da 
zaradi stroškov proizvodnje in distribucije ter 
promocijskih popustov ni imelo čistega dobička. 

• Nekatera podjetja utegnejo zniževati prihodek avtorja 
od licenčnine s prodajo izdelka pridruženemu 
podjetju po umetno znižani ceni. Da bi se izognil 
takšnemu tveganju, naj avtor zahteva v končnem 
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sporazumu licenčnino, ki temelji na ''nevtralnih'' 
transakcijah, torej na pošteni tržni ceni. 

 
IV. ZAKLJUČEK 
 
Gornja izvajanja dokazujejo, da obstajajo pomembne 
posledice pri uporabi takšnih ali drugačnih stopenj 
licenčnin. Lahko gre za drobcen delček odstotka, vendar 
ta razlika v licenčni stopnji lahko ustvari velike zneske, 
celo milijonske, za imetnika neopredmetenega sredstva v 
okviru celotnih prihodkov podjetja, najemnika licence. 
Licenčno poslovanje spodbuja dostop do novih trgov in 
ozemelj, proizvodov in sektorjev. Licenca povečuje 
relevantnost jedrnega proizvoda (core product) in 
navsezadnje vpliva tudi na samo tržno vrednost blagovne 
znamke.   
 
Ker je tako veliko na kocki, so naložbe v določanje 
ustrezne stopnje licenčnine ključnega pomena za obe 
licenčno zavezani strani, da se zagotovi uspeh licenčnim 
izdelkom in tudi blagovni znamki. 
                  
V Ljubljani, 29. 05. 2014 
 

Milan Šilc, univ. dipl.ing. 
Član UO ZMCS 
Likvidacijski upravitelj Javor d.d. v 
likvidaciji in direktor dveh hčerinskih 
družb 

    

    

ALI STE PRAVI ČLOVEK ZA VODENJE IN ALI STE PRAVI ČLOVEK ZA VODENJE IN ALI STE PRAVI ČLOVEK ZA VODENJE IN ALI STE PRAVI ČLOVEK ZA VODENJE IN 

PRESTRUKTURIRANJE PODJETJA V TEH PRESTRUKTURIRANJE PODJETJA V TEH PRESTRUKTURIRANJE PODJETJA V TEH PRESTRUKTURIRANJE PODJETJA V TEH 

ČASIH?ČASIH?ČASIH?ČASIH? 
 

Splošna kriza se je po zlomu svetovnega 
gospodarstva − najprej bank in nato do zadnjega 
člena v gospodarski verigi − preselila tudi na 
področja moralnih vrednot družbe kot celote in 
posameznikov, ki delujejo v gospodarstvu, javnem 
sektorju, politiki … Poleg tega nas mediji dnevno 
senzacionalistično obveščajo samo še o hišnih 
preiskavah, aretacijah, stečajih podjetij − torej o 
največji “gnojnici”, ki se dnevno zliva na vse nas. 
 
Začela je prevladovati miselnost, da je vse 
“zavoženo”,da se je povsod samo kradlo in se še 
vedno krade, da je vsak manager »lopov«, da so 
razlog za vse probleme bank samo »lopovi« v 
gospodarstvu, da nam celotno delovanje državnega 

aparata daje »odlične« rešitve, za katere nihče ne 
odgovarja … 
 
V trenutni situaciji »lova na čarovnice« bomo, kot 
kaže, “popljuvali” vsakega gospodarstvenika, ki še 
vedno dela v nepredvidljivih razmerah in se trudi 
najti rešitev za še delujoča podjetja. V teh kaotičnih 
razmerah namreč lahko hitro nehote naredi tudi 
napako. Kot družba smo nagnjeni k iskanju krivcev, 
ne pa realnemu ocenjevanju še možnih rešitev za 
dani gospodarski subjekt. Tudi vsesplošni stečaji ne 
prinašajo dolgoročnih rešitev. 
 
Banke nam vsak dan priredijo novo presenečenje: 
novo afero, nove izgube milijonov (ni problema, saj 
jih takoj dokapitaliziramo z davkoplačevalskim 
denarjem), pa se ne zgodi nič.  
 
Obstajajo le redke pozitivne izjeme. 
 
Bančnega kadra z željo reševati težave pravzaprav ni 
več. Malce kozmetike v menjavi uprav, malce 
premeščanja  kadrov, malce reduciranja števila 
zaposlenih in pisarn je vse, kar ponujajo. 
 
Poleg tega smo ustanovili DUTB, da tuja, predrago 
plačana »pamet« sprejema odločitve, za katere spet 
nihče ne bo odgovarjal. Že vidne posledice pa spet 
nosimo mi. 
 
Osnovni problem vidim v kadru/miselnosti, ki še 
vedno prevladuje in odloča. Tu niso banke naredile 
praktično ničesar. Oddelki, ki so prej delovali 
izključno v korist stečajev, ne morejo, ne znajo, niso 
miselno sposobni reševati zapletenih primerov 
prestrukturiranja. V preteklosti so primer slabe 
naložbe rešili s stečajem. Vendar ta ne reši ničesar. 
Na vseh nivojih samo še poglobi problem. Vsaj del 
zdravih jeder bi bilo treba ohraniti, jih podpreti in 
tako vsaj del terjatev dobiti nazaj iz delujočih 
novih/starih podjetij. Ta podjetja je treba podpreti z 
možnostjo kreditiranja obratnega kapitala in nujnih 
investicijskih naložb. Brez tega se vse ustavlja in se še 
bo! 
Majhen korak je bil teoretično narejen v pozitivno 
smer z novo insolvenčno zakonodajo, vendar je ta 
tako zapletena, da je v praksi težko izvedljiva. Praksa 
potrebuje enostavne in hitre rešitve. Večina 
zaposlenih v bankah v strahu, da ne bi izgubila 
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delovnega mesta, raje ne naredi ničesar, kot pa da bi 
podprla zdrava jedra. 
 
DURS in država na eni strani želi delujoče 
gospodarstvo, rast, znižanje stopnje nezaposlenosti, 
po drugi strani pa levica ne ve, kaj dela desnica. 
DURS oz. MF izvaja aktivnosti, ki imajo izključno 
kratkoročne učinke, ki bodo že v bližnji prihodnosti le 
še dodatno poglobili gospodarsko krizo. 
 
Z vsem tem se srečujejo še preostali 
gospodarstveniki, ki želijo podjetja prestrukturirati: 
sanirati stare dolgove, vpeljati nove programe oz. z 
vlaganji v sodobnejšo tehnologijo ohraniti in 
izboljšati obstoječa zdrava jedra. Vedno manj jih je, 
ki še želijo delovati v Sloveniji. Vedno manj jih je, ki 
bi postavili na kocko svojo kariero v popolni 
nepredvidljivosti poslovnega okolja. Vedno manj jih 
je, ki bi imeli moč in pogum »plavati z zvezanimi 
rokami in nogami v morju, polnem morskih psov, in 
ob tem ostati živi«. 
 
Kje je rešitev, da se nas bo več lotevalo projektov 
sanacije, prestrukturiranja še delujočih podjetij, ki 
imajo vsaj v nekaterih oddelkih možnost preživetja? 
 
Kje je rešitev, da bodo še vsi nekompromitirani 
gospodarstveniki ponovno želeli prispevati svoj 
osebni maksimum, se odločili da prevzamejo 
zahtevne projekte v nepredvidljivem poslovnem 
okolju? 
 
Nekaj nasvetov za tako odločitev : 
 
A: 
PRED ZAČETKOM  

• zelo hitro ocenite stanje gospodarskega subjekta 

• takoj poiščite zdrava jedra ter hitro 

organizacijsko in ekonomsko rešitev  

• dosežite brezkompromisni konsenz z lastniki za 

svoje delovanje pri reševanju zdravih jeder 

• NAJPOMEMBNEJŠE: 

zbrati v sebi dovolj poguma, da postaviš na 
kocko kariero za ceno rešitve zdravih jeder. 

 
 
 
 
 

B: 
DELOVANJE 

• takoj ob vstopu zamenjajte vodstveno garnituro; 

če nimate preverjenih in dobrih zamenjav, 

osebno prevzemite začasno več managerskih 

funkcij 

• podrobno osebno razložite vsem zaposlenim , 

kaj boste naredili in zakaj ter posledice, če 

ukrepov ne bo  

• dosezite vsaj osnoven konsenz z delavci za 

bodoče spremembe 

• delajte spremembe izredno hitro, tudi za ceno 

sprejemanja odločitev na ravni 60−70 % 

info/analiz 

• pri svojem delu bodite inovativni in se ne držite 

ustavljenih praks v gospodarskem subjektu 

oz. širšem okolju 

• takoj prekinite vse dosedanje povezave iz okolja-

lokalnih dobaviteljev, servisantov, 

»pomočnikov« 

• zgradite si svojo ekipo iz mladih strokovnjakov, ki 

so »pripravljeni skočiti v mrzlo vodo«; iščite jih v 

podjetju, predvsem pa izven okolja, kjer deluje 

podjetje, bodite jim mentor 

• bodite pripravljeni, da za svoje delo ne boste 

dobili dnevnih priznaj, raje po slovenski navadi 

»polena pod noge« 

C: 
ZA KONEC ALI ZAČETEK (pogoj je, da ste ob vseh 
predhodnih dejstvih vedno bolj in bolj navdušeni): 
po vsakem delovnem dnevu si postavite vprašanje: 
 
Ali je vredno mojega truda, osebnega rizika, da sem 
danes dosegel »mali cilj« ali pa se mu vsaj malo 
približal? 
 
Če ste odgovorili z DA tudi ob pogoju, da se cilju 
niste niti malo približali, vidite pa realne možnosti, 
da se mu približate čez en dan, teden, pomeni, da 
ste PRAVI ČLOVEK ZA VODENJE IN 
PRESTRUKTURIRANJE PODJETJA! 
 
Maj 2014 
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Dobran Juričan 
Partner/svetovalec  
Energos d.o.o. 
 
dobran.jurican@ 
energos-
svetovanje.si 

    

YAMAZUMI TABLA: ALI KAJ PODOBNEGA YAMAZUMI TABLA: ALI KAJ PODOBNEGA YAMAZUMI TABLA: ALI KAJ PODOBNEGA YAMAZUMI TABLA: ALI KAJ PODOBNEGA 

ŽE UPORABLJAŽE UPORABLJAŽE UPORABLJAŽE UPORABLJATE? TE? TE? TE?     
 
Yamazumi tabla je orodje, ki je uporabno za spremljanje:  

• delovnih obremenitev (workload) po zaposlenih, 
delovnih mestih, ekipah, izmenah  etc. ali pa  

• ozkih grl v procesih glede na korake oz. faze procesa. 
 
Namen Yamazumi table je, da:  

• managerju omoča, da na podlagi hitrega pregleda 
delovnih standardov in norm hitro uravnoteži delovni 
proces; 

• še posebej tam, kjer prihaja do:  
� preobremenitev ali pa  
� zaostajanja za delovnim taktom  in  
� podizkoriščenosti resursov.  

 
Primer ene od verzij Yamazumi table: 

 
 
 
 
 
 

Yamazumi tabla je uporabna v najmanj naslednjih 
primerih:  
 
1) primerjava delovnih obremenitev med zaposlenimi, 

ekipami, izmenami, oddelki ali sektorji.  
 
Npr.: če se delovne naloge razdeli med člane ekipe, potem 
je treba spremljati, kako so posamezni člani obremenjeni, 
čeprav so nekatere naloge bolj in druge manj kompleksne.  
 
Priporočamo, da manager delo razdeli na naslednje tipe 
nalog (bodisi A, B, C, D, E, F ali kombinacija med ABCDEF), 
na primer: 

 
A.     
� naloge/aktivnosti z dodano vrednostjo 
� naloge/aktivnosti brez dodane vrednosti 

 
B.  
� vsakodnevne rutinske operativne naloge (stare, že 

osvojene naloge) 
� projektne, razvojno pomembne naloge (nove, 

neosvojene naloge) 
 
C.  
� redne planirane naloge 
� izredne neplanirane naloge 
 
D.  
� kompleksne naloge 
� manj kompleksne naloge 
 
E. 
� redno ponavljajoče se naloge 
� neredno ponavljajoče se naloge 
 
F. 
� prioritetne naloge 
� neprioritetne naloge 

 
2) primerjava cikel časov med različnimi zaposlenimi pri 
izvajanju istih korakov v procesu. Na tak način 
identificiramo najboljše prakse in najhitrejše cikel čase. 
Cikel čas seveda koreliramo s kakovostjo izvedenih nalog 
in odsotnostjo napak oz. številom napak. 

 
3) merljivo spremljanje dela skozi različna obdobja v 
letu, kvartalu ali mesecu. Na tak način se bo manager 
lažje in bolj argumentirano odločal, kako se bo boril proti 
“špicam” in “dolinam” na področju izvajanja delovnih 
nalog. 

 
4) spremljanje cikel časov v okviru korakov v procesih. 
Na tak način je mogoče hitreje zaznavati, kje se pojavljajo 
ozka grla in kako delo ustrezno realocirati.  
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Kako postaviti Yamazumi tablo: 
 
1. Najbolje v pisarni managerja ali javnem mestu znotraj 

sektorja.  
2. Vsak a) zaposleni ali b) ekipa/oddelek ali c) faza/korak 

v procesu “dobi” po 2 stolpca na steni:  
� prvi stolpec: planirano (PLAN),  
� drugi stolpec: izvedeno (ACTUAL)).  

3. Vsaka od zgornjih nalog (A,,B,,C,,D, E) dobi svojo 
barvo (POST IT listek) in rok za izvedbo. 

4. V storitvenih organizacijah priporočamo razdelitev 
na:  
� redne planirane naloge in izredne neplanirane 

naloge ter 
� neprioritetne in prioritetne naloge (proiriteto se 

označi s številko od prio 1 (največ) do prio 5 
(najmanj)) 

5. Na začetku tedna se poda:  
� ciljno strukturo nalog in  
� razmerja (v %) med njimi.  

6. Ob naslednjem tedenskem pregledu se vnese vse 
korekcije in odstopanja. 

7. Na primer: določenemu ključnemu zaposlenemu se 
planira, da bo v določenem tednu opravil:  
� 30 % razvojnih nalog,  
� 50 % rednih nalog in da bo  
� največ 20 % časa lahko porabil za neplanirane 

naloge.  
8. Po koncu delovnega tedna se vrši pregled, kako 

natančni smo bili pri planiranju in realizaciji ter katere 
cilje smo dosegli. 

 
Yamazumi je zgolj orodje. Izboljšave se ne bodo pokazale 
in definirale same od sebe. To pomeni, da je treba 
sodelavce angažirati, da sami na podlagi rednih pregledov 
table identificirajo in predlagajo inovacije. Pri tem si lahko 
pomagate z vprašanji:  
� Ali je mogoče določeno nalogo odstraniti?  
� Ali je mogoče trajanje naloge skrajšati ali podaljšati?  
� Katera sprememba na delovnem mestu bi vodila do 

izboljšave? 
� Kakšne rezultate bo izboljšava prinesla? 
� Etc.  

 
Najbolj preproste Yamazumi table so ponavadi tudi 
najbolj uporabne. Zato priporočamo, da managerji 
modificirajo tablo, kakor je zanje najbolj enostavno in/ali 
učinkovito.  
 

 

Ichak Calderon 
Adizes, PhD 
CEO/President, 
Adizes Institute 
www.adizes.com 
 

    

    

HOW CHANGE CAUSES CORRUPTIONHOW CHANGE CAUSES CORRUPTIONHOW CHANGE CAUSES CORRUPTIONHOW CHANGE CAUSES CORRUPTION    
 

Corruption is a problem for most countries; they engage 
in a constant struggle to overcome it, often with little 
success. I know of no nation that is immune to the disease 
maybe Singapore or Switzerland. I am unsure. But in my 
travels around the world, working in different countries, I 
encounter the same complaint: "CORRUPTION." 
  
What are the causes of corruption? Why is it so wide-
spread? Is it just an inborn trait in which people 
everywhere have corrupt value systems? Or is there more 
to it than that? 
  
I believe corruption is a more complex phenomenon than 
simply identifying it as a failure of human values. Its roots 
are found elsewhere within our social system(s). 
Ultimately, it has to do not just with human frailty, but 
with CHANGE. 
  
Take any device and expose it to drastic, severe change 
and what will happen? Like a piece of cloth. Pull it. Pull 
it some more from different directions... and what are 
the results? It will come apart. 
  
It is the same with systems. They develop gaps, cracks and 
fissures when subject to change. During the course of 
repeated change, the system finally breaks down. 
  
If we look at a nation that was once a colony, we might 
observe a series of multiple laws. Some date from colonial 
times; some are new. And, some are very, very recent and 
overlap with both the colonial and the so called "new 
laws." Often, the end result is major confusion as to what 
is right and what is wrong. We see this today in many 
African nations. 
  
A similar pattern (of confusion) occurs in nations, which 
have had quite different political and /or economic 
systems over the course of their history. 
  
Which brings us to Russia. Ruled by a Czar and a 
bureaucracy; followed by a violent revolution and a 
supreme (communist) political system with its 
accompanying  bureaucracy; followed in turn by a 
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relatively peaceful revolution and a new market economy 
system (not very free, but still....) departing from a central 
planning system   and what you get is a  lot of change. 
  
Today, Russia has three different accounting systems, all 
legitimate. Imagine what that can do to comparative 
financial results. Imagine how it impacts auditing efforts. 
And, now imagine in this situation how difficult or 
relatively easy is it to cheat or steal... 
  
Moreover, as change accelerates anywhere in the world, 
collateral problems arise like pollution, urban 
overcrowding, transportation problems, or how to control 
sanitation, or regulate the quality of food produced and 
distribution. 
  
All of that calls for regulation. For controls. For systems of 
control. For permits and licenses. 
  
Often, the systems do not change fast enough to keep up 
with what needs to be controlled; change outpaces the 
capability of people and governments to adapt to the new 
conditions; to develop new or improved systems. There is 
a constant sense of falling behind. 
  
The result is called a bureaucracy. It can block the 
capability of companies to act in a changing environment 
that requires prompt action. 
  
So, we have two problems caused by change for most 
nations (among many which are not necessarily related to 
this article) gaps develop; i.e. people have no clear idea 
what needs to be done, when it needs to be done or how 
to do it, and bureaucratization of the systems settles in 
place. The system works all right, but at a pace that is 
awfully slow and inefficient. Meanwhile, the needs of the 
market responding to change have revved up and demand 
a prompt response. 
  
This is where corruption comes to play a role. 
  
A client who needs to make the system work has to find 
ways to speed up the bureaucratization process; make it 
shorter and more efficient. How to do that seems fairly 
clear. Find someone who knows the ropes, who will make 
the system work (rapidly). And, since such a service has 
value for that client, he or she will be willing to pay for it. 
When you pay, place your money on or under the table 
and you have contributed to the phenomenon called 
"corruption." 
  
Take a buyer in a retail chain or someone who is in charge 
of buying for a government institution. Here is where one 
is prone to find corruption. 
  

The suppliers try to pay a "fee" so that they can be moved 
to the head of the line; so that they can suddenly be the 
preferred supplier. A great deal of money is at stake. 
  
The buyer in this scenario is placed in a position where he 
can abuse his power. He has to decide who will get the 
(government) contract. In effect he chooses from whom 
to buy. And that decision can be influenced by who pays 
the most under the table. 
  
Now please see where the problem is: the company or 
government agency where bribes occur. I suggest to you, 
it does not have a transparent system or a working audit 
system of purchasing practices. If it did, it would have 
prohibited this "under the table" transaction from 
happening.  
  
It does not have a well-functioning one because much has 
changed over time, making the system opaque, not 
transparent, or broken down. 
  
In Hebrew the expression is:  "a hole in the fence calls for 
a thief." 
  
The opaqueness means lack of controls in the company 
which have created the conditions that can be exploited 
by some of its staff. 
  
I suggest to you that the better the systems are able to 
function, the more transparent they are, and the more 
controllable, the less corruption there will be. 
  
Here is the formula: 
  
The more change in the country, the more bureaucracy. 
  
The more bureaucracy within demands of a changing 
environment, the more corruption. 
  
Punishing the corrupt people does not solve the problem. 
It might slow it down, even arrest it. However, the 
problem of corruption will not be ended. 
  
It is like killing mosquitoes that carry malaria. You cannot 
kill them all. And, if you kill some, new ones are born. You 
need to dry the swamps where they breed. 
  
We cannot punish, let alone execute all those who are 
corrupt.  Nor can we slow down the change that is 
creating the "gaps" or the bureaucratization. But, we can 
accelerate how we de-bureaucratize the system, and re-
engineer it, so there are no longer ongoing "holes." And 
continuously re-engineer the system to successfully and 
promptly serve the clients who depend on the system to 
fulfill their market needs. 
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For a country experiencing chronic change, I would like to 
see a ministry in charge of de-bureaucratization, re-
systematization.  A model already exists within 
corporations which have systems engineering or 
continuous improvement departments. (This is what the 
Adizes Institute is dedicated to doing on both a corporate 
and a governmental level world-wide). It can be done. 
And should be done. 
  
What is needed, is: Less prosecution. More prevention. 
  
Just thinking. 

Blog URL: http://www.ichakadizes.com/blog 

  
 

Peter Mclees, M.S. 
Business trainer and coach 
Smart Development Inc. 
 
petermclees@aol.com 
 
 
 

HOW TO ATTRACT, KEEP AND HOW TO ATTRACT, KEEP AND HOW TO ATTRACT, KEEP AND HOW TO ATTRACT, KEEP AND 

MOTIVATE TODAY'S WORKFORCEMOTIVATE TODAY'S WORKFORCEMOTIVATE TODAY'S WORKFORCEMOTIVATE TODAY'S WORKFORCE    
Organizations face major challenges when they consider 
the increasing difficulty of finding skilled people, a 
younger workforce with different attitudes about work, 
and a growing population of older workers heading 
toward retirement.  

Businesses can improve their ability to attract, retain and 
improve productivity by applying the following five-step 
PRIDE process: 

P - Provide a Positive Working Environment 
R - Recognize, Reward and Reinforce the Right Behavior 
I - Involve and Engage 
D - Develop Skills and Potential 
E - Evaluate and Measure 

STEP 1--PROVIDE A POSITIVE WORKING ENVIRONMENT  

Jim Goodnight is the co-founder and President of SAS in 
Raleigh-Durham, NC. SAS is the largest software 
development company in the United States. Their 
progressive work environment and host of family-friendly 
benefits keeps their turnover rate far below the national 

average. Jim said, "My assets leave work for home at 5:00 
or later each night. It is my job to bring them back each 
day." Wise executives realize the responsibility for 
creating a positive work environment cannot be 
delegated. It starts at the top.  

Have you ever worked for a bad boss? One of the main 
reasons employees quit is the relationship with their first-
line supervisor. The fact is many supervisors and 
managers are unaware how their actions and decisions 
affect employee turnover. A critical aspect of an effective 
retention strategy is manager training. Properly trained 
managers play a major role in an effective recruitment 
and retention strategy. Managers need the skills, tools, 
and knowledge to help them understand their employees' 
retention needs and be able to implement a retention 
plan designed to increase employee engagement in the 
organization.  

STEP 2--RECOGNIZE, REWARD AND REINFORCE THE 
RIGHT BEHAVIOR  

Money and benefits may attract people to the front door, 
but something else has to keep them from going out the 
back. People have a basic human need to feel appreciated 
and proud of their work. Recognition and incentive 
programs help meet that need.  

A successful reward and recognition program does not 
have to be complicated or expensive to be effective. 
Graham Weston, co-founder and CEO of Rackspace 
Managed Hosting, gives the keys to his BMW M3 
convertible to his employees for a week. This creative way 
to reward employees has a bigger impact than cash. He 
says, "If you gave somebody a $200 bonus, it wouldn't 
mean very much. When someone gets to drive my car for 
a week, they never forget it."  

At First American, managers present a Greased Monkey 
Award to the computer technician who is best in resolving 
problems with computer programs. The award is a plastic 
toy monkey in a jar of Vaseline along with a $50 dinner 
certificate.  

An equipment distributor rewards each employee's work 
anniversary with a cake and a check for $200 for each 
year employed. Twice a year employees' children receive 
a $50 savings bond when they bring in their "all A's" 
report card. In addition, they reward employees with a 
"Safety Bonus Program." They screen each employee's 
driving record twice a year, and anyone who has a citation 
is removed from consideration. Those employees 
remaining at the end of the year divide $2,000. On 
Fridays, all employees rotate jobs for one hour. This builds 
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a stronger team, unity, and improves communication 
within the company.  

STEP 3--INVOLVE AND ENGAGE  

People may show up for work, but are they engaged and 
productive? People are more committed and engaged 
when they can contribute their ideas and suggestions. 
This gives them a sense of ownership.  

The Sony Corporation is known for its ability to create and 
manufacture new and innovative products. In order to 
foster the exchange of ideas within departments, they 
sponsor an annual Idea Exposition. During the exposition, 
scientists and engineers display projects and ideas they 
are working on. Open only to Sony's employees, this 
process creates a healthy climate of innovation and 
engages all those who participate.  

TD Industries in Dallas, TX has a unique way of making its 
employees feel valued and involved. One wall within the 
company contains the photographs of all employees who 
have worked there more than five years. Their "equality" 
program goes beyond the typical slogans, posters, and HR 
policies. There are no reserved parking spaces or other 
perks just for executives -- everyone is an equal. This is 
one reason why TD Industries was listed by Fortune 
magazine as one of the "Top 100 Best Places to Work."  

STEP 4--DEVELOP SKILLS AND POTENTIAL  

For most people, career opportunities are just as 
important as the money they make. In a study by Linkage, 
Inc. more than 40 percent of the respondents said they 
would consider leaving their present employer for 
another job with the same benefits if that job provided 
better career development and greater challenges.  

Deloitte is listed as one of the "Top 100 Best Places to 
Work." They discovered several years ago they were 
losing talented people to other companies. They 
conducted exit surveys and found 70 percent of those 
employees who left to take new jobs and careers outside 
the company, could have found the same jobs and careers 
within Deloitte. As a result they created Deloitte Career 
Connections, an intranet-based development and career 
coaching program for all employees. During the first week 
of implementation over 2,000 employees took advantage 
of the program and viewed internal job openings. Not 
only does the program provide new job opportunities, but 
Career Connections offers a host of career development 
tools such as self-assessments, tools to develop resumes, 
and articles on various job seeking strategies within the 
company. Skilled people will not remain in a job if they 

see no future in their position. To eliminate the feeling of 
being in a dead-end job, every position should have an 
individual development plan.  

STEP 5--EVALUATE AND MEASURE  

Continuous evaluation and never-ending improvement is 
the final step of the PRIDE system. The primary purpose of 
evaluation is to measure progress and determine what 
satisfies and de-satisfies your workforce. The evaluation 
process includes the measurement of attitudes, morale, 
turnover, and the engagement level of the workforce. 
Here is a checklist of items that should be included in your 
evaluation and measurement process.  

• Conduct formal and informal employee satisfaction 
surveys.  

• Initiate interviews and surveys concerning the real 
reasons people come to and leave your organization.  

• Improve your hiring process to create a better match 
between the individual's talents and job 
requirements.  

• Provide flexible work arrangements for working 
parents and older workers.  

• Hold managers responsible for retention in their 
departments.  

• Start measuring the cost of turnover.  

• Focus on the key jobs that have the greatest impact 
on profitability and productivity.  

• Examine those departments that have the highest 
turnover rates.  

• Design an effective employee orientation program.  

Golfam Abbasi 
Poslovna sekretarka, ZMCS 
zmcs@zmcs.si 

OKROGLA MIZA: NAČINI 

REŠEVANJA PODJETIJ V 

TEŽAVAH, v Nafti Lendava 

d.o.o. 
 

1. Uvod 
ZMCS in Nafta Lendava d.o.o. sta 21. 3. 2014 organizirala 
okroglo mizo z naslovom Načini reševanja podjetij v 
težavah v prostorih Nafte Lendave d.o.o. Udeležilo se je je 
19 udeležencev, med njimi tudi zastopniki večjih družb 
pomurske regije. Uvodničarji so bili Milan Šilc, Ksenija 
Božič Špiler in Dušan Stopar. 
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2. Predstavitev likvidacije krovne družbe v skupini 
Javor d.d.  

G. Milan Šilc je kot likvidacijski upravitelj skupine Javor 
d.d. predstavil koncept prostovoljne likvidacije krovne 
družbe s prenosom poslovanja na odvisne družbe. To 
pomeni, da se namesto reševanja poslovanja zdravih jeder 
skozi stečaj poslovanje s krovne družbe z likvidacijo 
prenaša na revitalizacijo odvisnih družb. 
 
Šilc je ob prevzemu tega primera ocenil, da obstaja 55-
odstotna možnost, da podjetju uspe. V podjetju so 
zanemarili dobiček, razvoj, socialno zavarovanje delavcev, 
zato se je nabral precejšnji dolg. Kot krizni menedžer je v 
ospredje takoj postavil potrebo po zamenjavi celotnega 
vodstva, zato je posledično veliko funkcij prevzel sam. 
 
V procesu likvidacije je prišel do različnih ugotovitev. Prva 
se je nanašala na še vedno preveliko število zaposlenih. Če 
ima podjetje visok strošek zaradi delovne sile, ga je treba 
v čim krajšem času znižati, saj časa enostavno ni na 
razpolago, če je podjetje v krizi. Sledila je celostna 
kadrovska prenova in sestavljanje ekipe ljudi, ki 
razmišljajo na podoben način. Če namreč pri sanaciji ni 
zaupanja v projekt, tudi uspeha ni. Vzpostavil je tudi 
sistem dveh napak, ki zelo dobro deluje (nihče si ne sme 
dovoliti ponavljanja istih napak).    
 
V postopku likvidacije krovne družbe Javor d.d. je Šilc 
vzpostavil sistem, ki rešuje hčerinske družbe, vzpostavlja 
dobro stanje teh družb in prinaša rezultate. To med 
drugim tudi pomeni, da bi v prihodnosti hčerinske družbe 
lahko uspešno prodali. 
 
3. Predstavitev prestrukturiranja Steklarne Hrastnik 

d.o.o. 
Ksenija Božič Špiler je kot svetovalka družbe BB 
svetovanje d.o.o. predstavila reorganizacijo oziroma 
prestrukturiranje Steklarne Hrastnik d.o.o., katere funkcijo 
generalnega direktorja je prevzel Andrej Božič. 
  
Povedala je, da so podjetje prevzeli 1. 1. 2010, takratno 
stanje pa je krepko presegalo točko stabilnosti (zadolženo 
nekaj milijonov EUR), načrtovali pa so tudi večjo 
investicijo. V okviru Steklarne Hrastnik delujejo tri enote, 
za katere so imeli za izvedbo prestrukturiranja na voljo 
dve leti .  
 
Prve faze sanacije podjetja so obsegale komuniciranje z 
vsemi deležniki, vzpostavitev medsebojnega odnosa in 
pridobitev njihovega zaupanja. Sledil je pregled vseh front 
– finančne in razvojne, ter ugotovitev vzroka nastalega 
stanja. Naslednja faza je bila »streznitev« (seznanitev s 
stanjem), nato je prišlo do oblikovanja »prve pomoči« 
(akcijski načrt). Zaposleni so sami našli nekatere rešitve, 
kako podaljšati življenjsko dobo podjetja in prestaviti 

veliko investicijo za dve leti. V ta namen so poklicali tudi 
upokojene delavce, da bi lahko prenesli znanje in izkušnje 
na mlajšo generacijo. Ti ukrepi so bili ključni, da se je 
stanje v šestih mesecih stabiliziralo. Prva strateška 
konferenca je bila namenjena postavitvi vizije, pri čemer 
so kot ključno vrednoto izpostavili solidarnost.   
 
Ves čas je bilo v ospredju tudi delo z zaposlenimi. V 
podjetju so prejeli sredstva za pomoč, zaposlili so tudi 
mlajše osebe, pri tem so nagrajevali prenos znanja in 
vzpostavili vlogo marketinga ter oblikovanja. Nadalje, 
prestavili so se v višje cenovne razrede in predstavili nove 
produkte, zaradi česar je prodaja rasla, vendar ne na 
račun proizvodnje, temveč na račun višjih cen. Zaposlenih 
je bilo 750, zdaj jih je 700. Zavedajo se, da imajo še zmeraj 
preveliko število zaposlenih, vendar se ljudje 
odpovedujejo višjim plačam, da bi lahko bili vsi zaposleni. 
 
Zdaj dobro poslujejo. V lanskem letu so imeli tri milijone 
EUR dobička, vendar še vedno potrebujejo spremljavo 
bank. Kljub temu, da nekateri njihovi produkti sodijo v 
sam svetovni vrh, podjetje trenutno zaseda tretje mesto 
kot proizvajalec embalažnega stekla in je njihova vizija za 
prihodnost doseči prvo mesto – 100 milijonov EUR 
prometa do leta 2018.   
 
Družba BB Svetovanje d.o.o. je bila proti prodaji podjetja, 
saj je vse potencialne kupce zanimala samo enota, kjer se 
dela embalažno steklo in tako jim je uspelo prepričati 
lastnika, da se prodaja Steklarne Hrastnik ne obrestuje. 
 
4. Nafta Lendava d.o.o. 
Dušan Stopar je predstavil preoblikovanje holdinške 
družbe Nafta Lendava d.o.o., ki ima pet hčerinskih družb, 
in sicer: Nafta Petrochem d.o.o., Nafta Strojna d.o.o., Eko 
Nafta d.o.o., Nafta Inženiring d.o.o. ter Nafta varovanje in 
požarna varnost d.o.o. 
       
Ko je prevzel funkcijo generalnega direktorja v Nafti 
Lendava d.o.o. marca 2013,  je takratni poslovni izid vseh 
družb izkazoval veliko izgubo. Nafta Lendava d.o.o. je bila 
deležna »prve pomoči« že leta 2010, ko je od države 
prejela 10 milijonov EUR pomoči, a »streznitve« ni bilo. 
 
Soočil se je s podjetjem, ki je slabo poslovalo. Vzpostaviti 
je bilo treba skupino menedžerjev in jih na poseben način 
motivirati.. Njegovi koraki prestrukturiranja so bili 
naslednji: 1. Odmrznitev, 2. Spreminjanje, 3. Zamrznitev. 
Pot do uspeha je vsebovala več korakov – kontinuiteto 
poslovanja in povezovanja; aktiviranje ljudi in poslovnih 
sredstev; strategijo zagona tovarne metanola, aktiviranje 
čistilne naprave, prodajo poslovno manj potrebnega 
premoženja;  dvig strokovne inteligence; redno 
izboljševanje organiziranosti; centralno obvladovanje IKT; 
redno planiranje, poročanje in nadziranje; zmanjševanje 
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izpada; sodelovanje in pozitivno tekmovalnost. Pri tem je 
bilo treba zagotoviti tudi sodelovanje s sindikalisti in 
upravljanje odnosov z upniki (dogovori o moratoriju in 
prestrukturiranju, dogovori o obročnem odplačevanju) ter 
graditi odnose z dobavitelji in kupci. V ospredje so 
postavili tudi prodajno vs. produktivno naravnanost, 
krepitev prodajnih aktivnosti, usposabljanje zaposlenih in 
razvoj kupcem zanimivih izdelkov. Ključne vrednote, ki jih 
je bilo treba upoštevati, so poštenost, odgovornost in 
strokovnost, ki pogojujejo izjemno upravljanje, vodstvo in 
operiranje. To je njihova vizija. Trenutno je 151 
zaposlenih, lanska izguba pa je bila bistveno manjša. 
 
Načrtujejo proizvodnjo metanola, odprodajo čistilne 
naprave in prestrukturiranje Eko Nafte d.o.o. ter 
privatizacijo hčerinskih družb Nafta Petrochem d.o.o., Eko 
Nafte d.o.o. ter Nafta varovanje in požarna varnost d.o.o. 
 
5. Nekaj poudarkov iz razprave 
V razpravi je bilo poudarjeno, da je prihodnost Slovenije 
vprašljiva, če se bodo podjetja najprej uspešno 
prestrukturirala,  nato pa prodala. Lastništvo je zelo 
pomembno. Najboljši je domači zasebni lastnik, na 
drugem mestu pa je država, tujci namreč prihajajo 
predvsem zaradi lastnih interesov. Žal v Sloveniji 
prevladuje nizka samozavest.  
 
Vsi trije predstavljeni primeri so na prvi pogled enaki, 
metode oziroma poti upravljanja podjetja v krizi pa 
podobne. Poleg lastništva (domačega ali tujega) je 
pomembno etično poslovanje, saj se morajo Slovenci 
razvijati, da bodo lahko sodelovali s tujci, poleg tega so 
največja vrednota delavci, saj največ prinesejo v proračun. 
Vsi prisotni so se strinjali, da je zelo pomembno, da je 
krizni menedžer iz oddaljenega kraja v Sloveniji, nikakor 
pa ne sme biti domačin.  
 
Poudarjeno je bilo še, da je treba v vseh kriznih podjetjih 
zamenjati menedžment. V primeru, da krizni menedžer 
(po naravi) dobro opravi svoje delo, je treba nadaljevati, 
saj je podjetje zrelo za menjavo. Žal pa obstaja veliko 
kriznih menedžerjev, ki pridejo, prodajo podjetje in 
odidejo, pri tem jih ne zanimajo niti upniki in niti delavci. 
 
Glede predlogov podjetij bankam je bilo povedano, da 
večina podjetij ni pripravila vsebinskega, konstruktivnega 
oziroma strokovnega predloga, ki bi omogočal 
prestrukturiranje podjetja in ki bi ga banka lahko sprejela. 
Zelo uničujoče vpliva na slovensko gospodarstvo tudi 
dejstvo, da imajo stečajni upravitelji po 20, 30 družb v 
stečajih hkrati.     
 
Predstavniki družb pomurske regije so bili mnenja, da je 
treba številne družbe prestrukturirati in da je še vedno 
preveč zaposlenih ter da v družbah obstaja 

neučinkovitost, nekonkurenčnost in preveliko osebnega 
ter premalo poslovnega interesa. Predstavljeni primeri jim 
bodo vsekakor koristili pri njihovem nadaljnjem delu. 
 

POROČILO O DELUPOROČILO O DELUPOROČILO O DELUPOROČILO O DELU    ZMCS, Zbornice za ZMCS, Zbornice za ZMCS, Zbornice za ZMCS, Zbornice za 

management consulting Slovenije,management consulting Slovenije,management consulting Slovenije,management consulting Slovenije,    

ZA OBDOBJE OD 12.ZA OBDOBJE OD 12.ZA OBDOBJE OD 12.ZA OBDOBJE OD 12.    12.12.12.12.    2013 DO 2013 DO 2013 DO 2013 DO 

18.18.18.18.    6.6.6.6.    2014201420142014    
 
ZMCS, Zbornica za management consulting Slovenije, se v 
začetku petega leta svojega obstoja nadaljnjo razvija in 
krepi ob izvajanju aktivnosti, ki povezujejo tako člane kot 
tudi ostale svetovalce širom Slovenije. 
 
1. Seje upravnega odbora 

V obdobju od 12. 12. 2013 do 18. 6. 2014 je bilo šest sej 
UO. 

 
1.1 Na prvi seji (7. 1. 2014) je UO pozitivno ocenil 

izvedbo aktivnosti 12. 12. 2013, ko so 
potekali Dan svetovalcev, predavanje B. 
Grubana in podelitev nagrade Constantinus 
za leto 2013, ter šesto številko Slovenskega 
svetovalca. UO je predlagal zaposlitev 
sekretarja ZMCS za polovični delovni čas, da 
bi zbornica lahko dosegala nadaljnjo rast in 
razvoj. 

 
1.2 Na drugi seji (11. 2. 2014) je UO razpravljal o 

pomenu članstva v zbornici in ugotovil, da 
ZMCS poleg rednih mesečnih predavanj  
organizira tudi obisk večjih družb v Sloveniji, 
izdaja Slovenskega svetovalca, kjer se lahko 
člani pridružijo s svojimi prispevki, in izbira 
prestižno nagrado Constantinus. UO je 
določil nov termin za okroglo mizo v Nafti 
Lendava d.o.o., in sicer 14. 3. 2014. 

 
1.3 Na tretji seji (4. 3. 2014) je Janko Arah podal 

finančno poročilo za leto 2013, bilanco stanja 
in bilanco uspeha. Okrogla miza v Nafti 
Lendava d.o.o. je bila zaradi zasedenosti 
Milana Šilca prestavljena na 21. 3. 2014. UO 
je sprejel sklep, da ZMCS organizira 
predavanje dr. Borisa Lapteva in da 
organizira obisk večje družbe na Primorskem 
v mesecu juniju. Bojan Brank je predlagal, da 
bi lahko večjo prepoznavnost zbornice 
dosegli z organizacijo predavanj v večjih 
prostorih, Mirko Mušič pa, da bi bilo treba 
pripraviti predavanja, ki bi bila zanimiva za 
širšo javnost. Poudarjeno je bilo, da bi ZMCS 
lahko vabila udeležence na predavanja tudi 
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preko omrežja LinkedIn in preko sredstev 
javnega obveščanja. 

 
1.4 Na četrti seji (1. 4. 2014) je UO pozitivno ocenil 

okroglo mizo Načini reševanja podjetij v 
težavah in predlagal, da ZMCS organizira še 
kakšno podobno okroglo mizo v drugem 
slovenskem kraju. Odborniki so menili, da bi 
lahko predavatelji svoja predavanja objavljali 
tudi kot članke v Slovenskem svetovalcu.  

 
1.5 Na peti seji (6. 5. 2014) je Tjaša Šteblaj članom 

UO predstavila svoje podjetje PRO 
SELEKTIVA. Predlagala je, da ZMCS organizira 
svetovalne pogovore z gosti v obliki 
interakcije članov zbornice z gostom. 
Predlagala, da na prvi svetovalni pogovor 
ZMCS povabi Igorja Šoltesa, kar je UO tudi 
storil. UO je sklenil, da se odpovedano 
predavanje dr. Borisa Lapteva prestavi na 
poznejši termin in da ZMCS tudi letos razpiše 
nagrado Constantinus Slovenija 2014. Poleg 
tega je pozval svetovalce pri zborničnih 
članih, da se prijavijo za študij MBA.  

 
1.6 Šesta seja je bila 10. 6. 2014. Na njej je UO 

sklenil, da bo ZMCS obiskala družbo 
Intereuropa d.d., Koper, in sicer 23. 6. 2014, 
ter da člane zbornice ponovno spodbudi k 
prijavi za nagrado Constantinus Slovenija 
2014 in za študij MBA. Janko Arah je sporočil 
odbornikom, da letošnje leto potečejo 
mandati organom zbornice in da se je treba 
pripraviti na volitve zborničnih organov. 
Odborniki so posebej ocenili današnje stanje 
na področju management consultinga v 
Sloveniji in sprejeli sklep, da bo zbornica 
organizirala okroglo mizo v zvezi s problemi 
tujih investicij v Sloveniji.  

2. Okrogla miza 

ZMCS je 21. 3. 2014 organizirala okroglo mizo z 
naslovom Načini reševanja podjetij v težavah v Nafti 
Lendava d.o.o. Uvodničarji so bili Milan Šilc, Ksenija 
Božič Špiler in Dušan Stopar. Predstavili so likvidacijo 
krovne družbe v skupini Javor d.d., prestrukturiranje 
Steklarne Hrastnik d.o.o. in prestrukturiranje družbe 
Nafta Lendava d.o.o. ter dokazali, da slovenski krizni 
menedžerji zmorejo rešiti velike družbe v težavah in 
storiti še mnogo več. 

 
3.  Nagrada Constantinus Slovenija in Constantinus 

International  

Po vključitvi ZMCS v mednarodni projekt 
Constantinus International Award v letu 2011 je 

zbornica na Dnevu svetovalcev 12. 12. 2013 že tretjič 
podelila nagrado Constantinus Slovenija za najboljši 
svetovalni projekt v letu 2013. S projektom 
Ocenjevalni in razvojni program za strateški razvoj 
timskih in vodstvenih kompetenc vodstvenega kadra 
podjetja OBI za naročnika OBI je nagrado prejel član 
zbornice TBA d.o.o., ki je dokazal, da projekt poleg 
neposrednih koristi za naročnika prispeva tudi k dvigu 
pozitivne podobe svetovalne dejavnosti pri nas.  
 

4. Slovenski svetovalec 

Uredniški odbor Slovenskega svetovalca je sklenil, da 
bo zbornica tudi v letu 2014 izdala dve številki 
Slovenskega svetovalca, ki bo, kot doslej, izšel kot 
elektronska publikacija in bo vsem na voljo na spletni 
strani zbornice. Šesta številka Slovenskega svetovalca 
je izšla konec decembra 2013, sedma številka 
Slovenskega svetovalca pa bo izšla junija 2014. 
 

5. Mednarodne aktivnosti 

7. 5. 2014 se je Janko Arah kot član žirije udeležil seje 
žirije za Constantinus International Award na Dunaju. 
 
Ljubljana, 11. 6. 2014 
 
Pripravila:     
Golfam Abbasi    
 
Predsednik: 

        mag. Janko Arah 
 

A REPORT ON THE WORK OF THE MCCS, 
Management Consultancies Chamber of 
Slovenia, IN THE PERIOD FROM 
12.12.2013 TO 18.6.2014 
 
The MCCS, Management Consultancies Chamber of 
Slovenia, at the beginning of its fifth year of existence 
further develops and strengthens while implementing 
activities which bring together its members as well as 
other consultants from across Slovenia.  
 
1. Meeting of the Board of Directors 

During the period from 12.12.2013 to 18.6.2014, there 
were six meetings of the Board of Directors. 
1.1. At the first meeting on 7.1.2014, the Board of 

Directors positively evaluated the performance 

of activities from 12.12.2013, when Consultant’s 

Day took place, as well as the lecture by B. 

Gruban and granting of the Constantinus 

Slovenia Award 2013 were held, and the sixth 

issue of Slovenski svetovalec (Slovenian 
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Consultant). The members of the Board of 

Directors felt that the MCCS should engage a 

secretary MCCS part-time, in order to achieve 

further growth and development of the 

Chamber.   

 
1.2. At the second meeting on 11.2.2014, the Board 

of Directors discussed the meaning of 

membership to the Chamber and found out that 

MCCS, in addition to regular monthly lectures, 

organizes visits to major companies in Slovenia, 

issues the Slovenski svetovalec publication where 

members can participate with their 

contributions, and chooses the prestigious 

Constantinus Award. The Board of Directors set a 

new appointment for the round table in Nafta 

Lendava Ltd., namely on 14.3.2014.  

 
1.3. At the third meeting on 4.3.2014, Janko Arah 

gave the financial report for 2013, the balance 

sheet and the balance of success. The round 

table in Nafta Lendava Ltd. was, due to Mr. Milan 

Šilc being previously engaged, moved to 

21.3.2014. The Board of Directors adopted a 

decision that the MCCS shall organize a lecture 

by Dr. Boris Laptev and arrange a visit to a major 

company in Primorska in June. Bojan Brank 

proposed to organize lectures in larger spaces in 

order to improve the recognisability of the 

Chamber, Mirko Mušič said it would be necessary 

to create such lectures which the general public 

would find interesting. It was pointed out that 

the MCCS could invite participants to the lectures 

via the LinkedIn network as well as through the 

media.   

 
1.4. At the fourth meeting on 1.4.2014, the Board of 

Directors positively evaluated the round table 

“Ways of saving companies in crisis” and 

proposed that the MCCS should organize a 

similar round table in another Slovenian town. 

The Board members felt that they could publish 

their lectures also as articles in Slovenski 

svetovalec. 

 
1.5. At the fifth meeting on 6.5.2014, Tjaša Šteblaj 

presented her company PRO SELEKTIVA to the 

members of the Board of Directors. She 

proposed that the MCCS should organize 

advisory talks with guests in the form of 

Chamber member interaction with the guest. For 

the first advisory talk she proposed that the 

MCCS invites Mr. Igor Šoltes, which the Board of 

Directores also did. The Board of Directors 

decided to move the cancelled lecture by Dr. 

Boris Laptev to a later period, so that this year 

the MCCS shall also invite applications for the 

Constantinus Slovenia Award 2014 and appealed 

to the consultants of the chamber's members to 

apply for the MBA study.  

 
1.6. The sixth meeting was held on 10.6.2014. On it 

the Board of Directors decided that MCCS will 

visit the company Intereuropa PLC on 23.6.2014, 

furthermore, that the members of the Chamber 

will again be encouraged to apply for the 

Constantinus Slovenia Award 2014 and for the 

MBA study. Janko Arah announced to the Board 

members that this year the term of the 

authorities of the Chamber will expire and that it 

is necessary to prepare for the election of the 

Chamber’s authorities. The Board members 

specifically evaluated today’s situation in the 

field of management consulting in Slovenia and 

decided that the Chamber will organize a round 

table on problems relating to foreign 

investments in Slovenia. 

 
2. The round table 

On 21.3.2014, the MCCS organized a round table called 
“Ways of saving companies in crisis” in Nafta Lendava Ltd. 
The editorialists were Mr. Milan Šilc, Ms. Ksenija Božič 
Špiler and Mr. Dušan Stopar. They presented the 
liquidation of the parent company in the group Javor PLC, 
the restructuring of Steklarna Hrastnik Ltd. and the 
restructuring of the company Nafta Lendava Ltd., proving 
that Slovenian crisis managers are able to save large 
companies in crisis as well as do much more. 
 
3. Constantinus Slovenia and the Constantinus 

International Award 

After the MCCS joined the Constantinus International 
Award international project in 2011, on the Consultant’s 
Day, on 12.12.2013, the Chamber awarded the 
Constantinus Slovenia prize for the best consulting project 
of 2013 for the third time. The project Evaluation and 
development programme for the strategic development 
of team and leadership competencies of management 
staff of the OBI company for the client OBI was awarded 
to a member of the Chamber TBA Ltd., which 
demonstrated that the project, in addition to the direct 
benefits for the client, also contributes to raising the 
positive image of consulting businesses among us.   
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4. Slovenski svetovalec (Slovenian Consultant) 

The Editorial Board of Slovenski svetovalec adopted a 
resolution that the Chamber shall also publish two issues 
of Slovenski svetovalec in the year 2014, which will be, as 
before, issued as an electronic publication and will be 
available on the website of the Chamber. The sixth issue 
of Slovenski svetovalec was published at the end of 
December 2013, the seventh issue of Slovenski svetovalec 
will be published in June 2014.  
 
5. International activities 

On 7.5.2014, Janko Arah attended the meeting of the jury 
for the Constantinus International Award in Vienna as a 
jury member. 
 
Ljubljana, on 11.6.2014 
 
Prepared by:     
Golfam Abbasi   
 
President:      
Janko Arah, L.L.M. 
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