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Dolgoročna odgovornost managerjev v družinskih podjetjih
Dietmar Sternad

Podatki kažejo, da dolgoročna usmerjenost kot prevladujoča strateška
logika prispeva v vzdržnemu delovanju družinskih podjetij. Z združi-
tvijo pregleda literature o dolgoročni usmeritvi s teorijo oskrbništva in
pojmovanjem teorije vodilnih kadrov članek predstavlja tipologijo ma-
nagerske odgovornosti in vpeljuje pojem dolgoročne odgovornosti kot
značilnosti managerjev, ki je najpomembnejša gonilna sila dolgoročne
odgovornosti. Ugotovljeni in v integriranem modelu predstavljeni so
tudi predhodniki dolgoročne odgovornosti v okolju, značilnem za dru-
žinska podjetja (družinski izvor, način obvladovanja in osebne značil-
nosti managerjev družinskih podjetij). Članek prispeva k izčrpnejšemu
razumevanju odločanja v družinskih podjetij in pojasnjuje, zakaj so
pogosto bolj dolgoročno usmerjena od ostalih podjetij.

Ključne besede: odgovornost managerjev, dolgoročna usmerjenost,
družinska podjetja, oskrbništvo
Management 8 (2): 93–107

Analiza finančnega poslovanja v slovenskem
turističnem gospodarstvu
Tanja Planinc, Štefan Bojnec in Saša Planinc

V prispevku smo ugotavljali, ali obstajajo statistično značilne razlike v
finančni uspešnosti med posameznimi dejavnostmi turističnega gospo-
darstva v Sloveniji. Analiza je bila izvedena za obdobje 1995–2009. Fi-
nančno uspešnost smo merili s pomočjo finančnih kazalcev in kazalni-
kov, ki so dostopni na spletnih straneh ajpes. Finančni podatki so re-
valorizirani na leto 1995. Kot deflator smo uporabili vrednost inflacije.
Raziskovalna hipoteza je bila testirana s pomočjo kvantitativne ana-
lize sekundarnih podatkov (Kruskal-Wallisov preizkus ter Wilcoxon-
Mann-Whitneyev test). Analiza je pokazala, da med posameznimi de-
javnostmi obstajajo statistično značilne razlike v uspešnosti poslova-
nja.

Ključne besede: finančna analiza, finančna uspešnost, turistično
gospodarstvo, Slovenija
Management 8 (2): 109–123

Finančna decentralizacija v Bolgariji: pregled
Desislava Stoilova

Namen pričujočega članka je ponuditi kritičen pregled finančnih re-
form lokalne samouprave v Bolgariji. Najprej so predstavljene poseb-
nosti in pravna podlaga lokalne samouprave. Kvantitativna analiza se
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osredotoča na dinamiko kazalnikov javne porabe in na sestavo pri-
hodkov lokalnih oblasti ter temelji na podatkih za obdobje 1990–2011
ter na napovedih za leto 2012. Članek obravnava in skuša oceniti vpliv
gospodarske krize na finance lokanih oblasti. Narejena je primerjava
med tremi najhujšimi padci bolgarskega gospodarstva v zadnjih 20 le-
tih, in sicer med liberalizacijo cen na začetku tranzicijskega obdobja
(1991–1993), kreditnim krčem in vrsto stečajev bank v letih 1996–1997
ter sedanjo svetovno krizo. Opisani in ovrednoteni so najpomembnejši
vladni ukrepi za obvladovanje krize. Članek ugotavlja, da, kljub temu,
da je sedanja kriza dosegla Bolgarijo v razmeroma zreli fazi finančne
decentralizacije, lahko občine zelo malo storijo brez podpore central-
nih oblasti. Slednjih občine tudi ne morejo nadomestiti pri uveljavlja-
nju protikriznih ukrepov.

Ključne besede: finančna decentralizacija, lokalne finance, proračunska
razmerja med oblastmi
Management 8 (2): 125–138

Poklicni razvoj zaposlenih v času gospodarske krize
Irina Alina Popescu

Članek na podlagi podatkov o stalnem strokovnem usposabljanju po-
sameznikov v obdobju 2007–2011 obravnava tematiko, ki je zelo po-
membna za oblikovalce politik in poslovneže, še posebej v luči spre-
memb, ki so doletele trge držav v vzponu med zadnjo gospodarsko krizo.
Članek predstavlja analizo razvoja potreb po stalnem strokovnem uspo-
sabljanju in spremembe v strukturi povpraševanja med gospodarsko
krizo. Izsledki razkrivajo bistveno večje povpraševanje po stalnem stro-
kovnem usposabljanju z namenom pridobitve novih kvalifikacij ter
znanj tujih jezikov in informacijske tehnologije v poklicih, v katerih
je v letih 2008 in 2009 zadoščala nižja raven izobrazbe. V letih 2010 in
2011 pa so se zelo povečale zahteve po specializaciji in izpopolnjevanju
v poklicih, ki zahtevajo drugo in tretjo stopnjo izobrazbe. Še več, zvi-
šuje se povprečna raven zahtevanega poklicnega izobraževanja, ki se
kaže v povečanem povpraševanju po visoko kvalificiranih poklicih in v
manjšem povpraševanju po nizko kvalificiranih.

Ključne besede: razvoj zaposlenih, veščine, kvalifikacije, stalno
izobraževanje in usposabljanje, gospodarska kriza
Management 8 (2): 139–155

Dojemanje učinkovitega vodenja ravnateljev znotraj slovenskega
šolskega konteksta
Silva Roncelli Vaupot in Anita Trnavčevič

Članek temelji na ugotovitvah kvalitativne raziskave o »uspešnem« vo-
denju srednjih šol v Sloveniji in nakazuje razsežnosti procesa vodenja
ravnateljev. Odgovori ravnateljev na vprašalnik o uspešnem vodenju so
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strnjeni v štiri interpretativne kategorije: »biti«, »vedeti«, »delovati« in
»učinkovati«. Nadalje, analiza študij primerov kaže skupne dimenzije
ravnateljevega vodenja in omogoča bolj »poglobljeno«, v konkretni šol-
ski kontekst vpeto, razumevanje tovrstnega vodenja. Izkazuje pomen
razumevanja kontekstualne pogojenosti znanja o raziskovalnem feno-
menu. Članek kaže z različnimi raziskovalnimi metodami na razsežno-
sti in naravo pridobljenega znanja o vodenju ravnateljev ter izpostavlja
dileme in vprašanja, povezana z razumevanjem in učenjem znanja o
vodenju.

Ključne besede: vodenje šol, uspešnost vodenja ravnateljev, narava
znanja o vodenju
Management 8 (2): 157–174
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