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DEACCESSIONING AND AGENCY COSTS OF FREE 
CASH FLOW IN MANAGER'S HANDS: A FORMAL 
MODEL 
ODSVOJITEV MUZEJSKI DEL IN AGENTSKI 
STROŠKI PROSTEGA DENARNEGA TOKA V ROKAH 
MANAGERJEV: FORMALNI MODEL

ANDREJ SRAKAR 

POVZETEK: Na problem agentskih stroškov prostega denarnega toka v rokah managerjev 
sta prva opozorila Easterbrook in Jensen. V prispevku predstavljamo enega prvih poskusov 
formalnega, matematičnega modeliranja tega problema v luči podobne situacije, s katero 
se srečujejo managerji v muzejih pri odločanju o prodaji oz. odsvojitvi muzejskih del v nji-
hovih zbirkah. V prispevku pokažemo, da odsvojitev muzejskih del vedno vodi do različnih 
oblik agentskih stroškov za muzej. Ugotovitev lahko neposredno prenesemo na primer ka-
terekoli druge neprofitne organizacije in njenega premoženja. Izziv nadaljnjemu razisko-
vanju pa je dokaz splošne trditve tudi v primeru zasebnih, k dobičku usmerjenih podjetij.

Ključne besede: odsvojitev muzejskih del, agentski stroški, prosti denarni tok, neprofitne organizacije

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF INTRODUCTION 
OF AN ADDITIONAL CARBON TAX ON THE 
SLOVENIAN ECONOMY CONSIDERING DIFFERENT 
FORMS OF RECYCLING
ANALIZA VPLIVA UVEDBE DODATNEGA DAVKA 
NA CO2 NA SLOVENSKO GOSPODARSTVO OB 
UPOŠTEVANJU RAZLIČNIH OBLIK RECIKLIRANJA

ALEKSANDAR KEŠELJEVIĆ, MATJAŽ KOMAN 

POVZETEK: Članek opisuje nekaj okoljskih in ekonomskih posledic zaradi dodatnega davek 
na CO2 v vrednosti 15 EUR / t CO2 v Sloveniji v obdobju 2012-2030, da bi ugotoviti, ali je 
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THE RELEVANCE OF EMPLOYEE-RELATED RATIOS FOR 
EARLY DETECTION OF CORPORATE CRISES
USTREZNOST ZAPOSLENEGA – POVEZANO RAZMERJE 
ZA ZGODNJE ODKRIVANJE KORPORATIVNE KRIZE

MARIO SITUM 

POVZETEK: Namen študije je bil analizirati, ali imajo razmerja povezana z zaposlenimi, ki 
izhajajo iz računovodskih izkazov, predpostavljeno napovedno moč za zgodnje odkrivanje kor-
porativne krize in stečajev. Na osnovi pregledane literature, je mogoče videti, da še ni bilo veliko 
pozornosti usmerjene v to nalogo, kar kaže, da je nadaljnja raziskava utemeljena. Za empirične 
raziskovalne namene je bila uporabljena baza podatkov o avstrijskih podjetij v letih 2003-2005, 
da bi razvili multivariatne linearne diskriminantne funkcije za razvrščanje podjetij v dve 
skupini; tista, ki so v stečaju in tista, ki niso in za odkrivanje prispevka razmerja povezanega z 
zaposlenimi pri pojasnjevanju zakaj podjetja propadajo. Več razmerij iz predhodne raziskave 
je bili uporabljenih pri možnih napovedih. Poleg tega so bila analizirana tudi druga ločena 
razmerja, vključno s podatkom o povezavi z zaposlenimi. Rezultati študije kažejo, da medtem, 
ko razmerja zaposlenih ne morejo prispevati k izboljšanju učinkovitosti razvrščanja napove-
dovalnih modelov, znaki teh razmerij znotraj diskriminantnih funkcij pokažejo pričakovane 
rezultate. Učinkovita raba zaposlenih se zdi, da ima pomembno vlogo pri zmanjševanju verjet-
nosti stečaja. Poleg tega sta bili odkriti dve razmerji na zaposlenega, ki se lahko uporabita kot 
približka za velikost podjetja. To ni bilo opredeljeno v prejšnjih študijah za ta dejavnik.

Kjučne besede: predvidevanje stečaja, indikatorji krize, diskriminantna analiza

prinesla dvojno dividendo. Avtorja analizirata (z uporabo E3ME modela) različne oblike 
recikliranja prihodkov z zmanjšanjem prispevkov za socialno varnost, bodisi delodajalcev 
ali zaposlenih ali z zmanjšanjem javnofinančnega primanjkljaja, da bi opredelili optimalne 
fiskalne instrumente za izboljšanje okoljske in ekonomske blaginje (dvojne dividende). Av-
torja v članku, prikazanem v luči takšne politike, trdita, da ima zmanjšanje prispevka za 
socialno varnost delavca ugodnejši učinek zmanjšanje delodajalčevega prispevka za so-
cialno varnost.

Ključne besede: zeleni davek, reforma okoljskih dajatev, dvojna dividenda, davek na CO2, recikliranje, E3ME model
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SCIENCE-INDUSTRY COOPERATION IN SLOVENIA: 
DETERMINANTS OF SUCCESS
SODELOVANJE MED ZNANOSTJO IN INDUSTRIJO V 
SLOVENIJI: DEJAVNIKI USPEHA

MAJA BUČAR, MATIJA ROJEC

POVZETEK:  Članek analizira ovire sodelovanja med znanostjo in industrijo v Sloveniji s 
tremi podrobnimi študijami primerov. Vsak primer obravnava obe strani, industrijo (pod-
jetja) in znanost (univerzo/raziskovalni inštitut). Študije primerov potrjujejo domnevo, 
da je odsotnost podjetij z lastno R & R dejavnostjo glavni strukturni primanjkljaj za več 
sodelovanja med znanostjo in industrijo. Krepitev oddelkov podjetij z lastnimi oddelki 
in zaposlenimi v R & R ter grozdenja podjetij okoli najbolj propulzivnih, je predpogoj za 
boljše sodelovanje znanosti in industrije. Uspešno sodelovanje med znanostjo in indus-
trijo se lahko razvija le postopoma, največkrat na osnovi preteklih osebnih stikov med 
glavnimi akterji na obeh straneh. Študije primerov ne kažejo vpliva posredniških institucij 
za sodelovanje med znanostjo in industrijo. 

Ključne besede: sodelovanje znanosti in industrije, Slovenija, študija primera

THE EFFECT OF HRM QUALITY ON TRUST AND TEAM 
COHESION 
UČINEK KAKOVOSTI HRM NA ZAUPANJU IN KOHEZIJO 
EKIPE

IGOR IVAŠKOVIĆ

POVZETEK:  Namen raziskave je bil preučiti odnose med zaznano kakovostjo HRM, zau-
panjem med športniki, njihovo zaupanje glavnemu trenerju in zaznano ekipno kohezijo 
v okviru košarkarskih ekip iz štirih državah jugovzhodne Evrope. Spremenjena različica 
HRM lestvice kakovosti je bila preverjena na prvem vzorcu 277 športnikov iz 36 klubov. 



Nato pa je bil model razvit s teoretičnimi osnovami teorije družbene menjave in preizkušen 
na podatkih drugega vzorca 282 športnikov iz 37 košarkarskih klubov. Rezultati kažejo, 
da zaznana kakovost človeških virov neposredno vpliva na stopnjo zaupanja športnikov v 
trenerja. Vendar to nima neposrednega vpliva na zaupanje med športniki, niti na ekipno 
kohezijo. Vendar zaupanje športnikov v glavnega trenerja posreduje posredni učinek med 
percepcijo HRM in zaznano kohezijo v ekipi, in predvaja tudi posredniško vlogo pri zazna-
nem HRM - zaupanje med športniki.

Ključne besede: košarka, ekipa, HRM, kohezija, zaupanje


