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Vsebina informacij, signalna hipoteza in programi ponovnega
odkupa delnic na Poljskem
Elżbieta Wrońska-Bukalska

Namen članka je predstaviti pomen programov ponovnega odkupa
delnic in ugotoviti razloge za ponovni odkup ter te informacije posre-
dovati vlagateljem. Podatki obsegajo signalizacijo boljših finančnih
možnosti ali signalizacijo dejanske vrednosti. Članek proučuje izbrane
statistične podatke navedenih družb, ki so znova odkupile svoje del-
nice. Po izvedbi raziskave za navedene izbrane družbe smo ugotovili,
da podjetja ne želijo razkriti svojih razlogov za ponoven odkup delnic.
V primeru pa, da razlog razkrijejo, ne gre samo za gotovinski prenos
delničarjem.

Ključne besede: ponovni odkup delnic, vsebina informacij,
signalna hipoteza
Management 9 (3): 173–185

Strateška naravnanost vodilnih managerjev najuspešnejših
slovenskih podjetij
Dario Berginc

V prispevku je prikazan koncept strateške naravnanosti vodilnih me-
nedžerjev kot eden od pomembnih elementov raziskovanja uspešno-
sti podjetij. Percepcija menedžerja je v mnogočem bolj pomembna od
analize okolja, saj je on tisti, ki se odloča o prihodnjih strateških usme-
ritvah podjetja. Raziskovanje strateške naravnanosti menedžerjev nam
tako lahko poda boljše informacije o strateški naravnanosti podjetja.
Izvedli smo kvalitativno raziskavo med vodilnimi menedžerji iz vzorca
najbolj uspešnih podjetij v Sloveniji. Rezultati raziskave so pokazali
številne skupne točke med mnenji in stališči vodilnih menedžerjev, pa
tudi nekaj razlik glede na značilnosti podjetij, ki jih vodijo, in panoge,
v katerih nastopajo.

Ključne besede: strateška naravnanost, vodilni menedžerji, uspešna
podjetja, Slovenija
Management 9 (3): 187–204

Upravljanje in uspešnost nepremičninskega trga v Nigeriji:
sta povezana?
Kazeem Bello Ajide

Upravljanje je bilo opredeljeno kot ključna spremenljivka, ki lahko
vpliva na uspešnost katerekoli gospodarske dejavnosti. Namen štu-
dije je torej raziskati odnos med upravljanjem in delovanjem nepre-
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mičninskega trga v Nigeriji. Študija uporablja metodologijo ardl pri-
stopa vezanega testiranja (Bound Testing Approach) za četrtletne po-
datke iz obdobja 1996–2010. Izmed upoštevanih spremenljivk sta bili
vidni vlogi realnega bdp in indeksa upravljanja jasno v ospredju, tako
na kratki kot dolgi rok, medtem ko sta bili vlogi inflacije in obrestne
mere manj statistično izraziti. Rezultat ecm še dodatno poudarja po-
vezavo med upravljanjem in nepremičninskim trgom in pomembnost
oblikovanja dolgoročne stabilne zveze med njima. V končni analizi je
navedenih še nekaj predpisov, namenjenih vsem interesnim skupinam
s področja gradbeništva.

Ključne besede: upravljanje, nepremičninski trg, ardl, Nigerija
Management 9 (3): 205–221

Testiranje ponudbe izdelkov skozi zadovoljstvo potrošnikov
Tina Vukasović in Nives Mikulić

Zadovoljstvo potrošnikov je nujno za uspešno poslovanje, s tem pa je
pojasnjena tudi izbira teme študije. Spremembe na trgu so povzročile
ogromno rast moči potrošnikov, kar so potrdila tudi številna podjetja,
ki so svoje poslovanje prilagodila, da bi izpolnila tovrstna pričakova-
nja. Prilagajanje pa je povzročilo tudi potrebo po stalnem merjenju in
vrednotenju. Glede na zgoraj omenjeno, pričujoča študija meri zado-
voljstvo potrošnikov s ponudbo izdelkov drogerijske verige X. Rezul-
tati raziskave so pokazali, da ponudba verige X ni v celoti izpolnila pri-
čakovanja manjšega števila anketirancev. Glede na opredeljene mer-
ske stopnje zadovoljstva potrošnikov se je izkazalo, da je največje šte-
vilo zadovoljno s ponudbo izdelkov, medtem ko je odstotek tistih, ki so
ponudbo ocenili kot odlično manjši od deleža tistih, ki so jo ocenili kot
povprečno.

Ključne besede: potrošnik, zadovoljstvo potrošnikov, potrebe in želje,
merjenje, raziskave
Management 9 (3): 223–237

K skupni uspešnosti: izgradnja dinamičnih zmogljivosti
za javno kritično vzdrževanje premoženja
Vesa-Jukka Vornanen in Josu Takala

Namen študije je predstaviti pot skupne uspešnosti – kako graditi di-
namične zmogljivosti za javno kritično vzdrževanje premoženja. Obrav-
nava je bila opravljena z iskanjem povezave med vsebino stožčastega
(Sand Cone) in Kanovega modela in akcijskimi načrti 20 največjih fin-
skih občin. Delo na splošno temelji na študiji primera, dopolnjeni z
analizo vsebine in raziskavo. Pri obravnavi odločitev prejšnjih in seda-
njih občinskih svetov 20 največjih finskih občin, v obdobju 2012–2013,
opazimo skupni strateški cilj, in sicer gospodarsko kontinuiteto. Štu-
dija primera pojasnjuje izvajanje večsmernih strategij za postopek do-
seganja skupnega reda. Dinamične zmogljivosti izvajajo več strateških
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ukrepov. Za namen študije smo uporabili indeks ključnih dejavnikov
(Critical Factor Index), da bi preučili partnerje v mreži. Najpomemb-
nejša prispevka študije sta naloga dodeljevanja sredstev za doseganje
večsmernih strateških ciljev in zgled, kako je bila naloga izvedena.

Ključne besede: lokalna javna uprava, dinamične zmogljivosti, indeks
ključnih dejavnikov, Kanov model, stožčasti model
Management 9 (3): 239–257
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