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DIGITAL PIRACY AMONG ADULTS IN SLOVENIA: AN 
APPLICATION OF THE THEORY IF INTERPERSONAL 
BEHAVIOR

DIGITALNO PIRATSTVO PRI ODRASLIH UPORABNIKIH 
INTERNETA V SLOVENIJI: UPORABA TEORIJE MEDOSEBNEGA 
VEDENJA

MATEJA KOS KOKLIČ

POVZETEK: Namen študije je nasloviti pojav digitalnega piratstva s pomočjo uporabe teori-
je medosebnega vedenja (TIB) in preveriti model na vzorcu odraslih uporabnikov interneta. 
Izhajajoč iz osnovne predpostavke TIB, predlagamo, da na posameznikovo namero po pirat-
stvu vplivajo zaznane posledice (koristi in tveganje), čustva in dovzetnost za norme. Nadalje 
predpostavljamo, da namera po piratstvu skupaj s subjektivnim znanjem vpliva na dejansko 
piratsko vedenje. Na podlagi anketnih podatkov, zbranih v Sloveniji, pokažemo, da namera po 
piratstvu in subjektivno znanje vplivata na piratsko vedenje, medtem ko zaznane pozitivne pos-
ledice, čustva in dovzetnost za norme značilno oblikujejo posameznikovo namero po piratstvu.

Ključne besede: digitalno piratstvo, odrasli,Slovenija, teorija medosebnega vedenja

APPROACH TOWARDS BPM ADOPTION UNDER 
HIERARCHY-MARKET CULTURE: A CASE STUDYT

PRISTOP K PRIVZEMANJU MANAGEMENTA POSLOVNIH 
PROCESOV PRI HIERARHIČNI TRŽNI KULTURI: ŠTUDIJA PRIMERA

BRINA BUH, MOJCA INDIHAR ŠTEMBERGER

POVZETEK: Organizacijska kultura vpliva na uspešnost privzemanja managementa poslovnih 
procesov (MPP). Ker je spreminjanje organizacijske kulture zelo zahtevno, bi morale organi-
zacije prilagoditi svoj pristop k privzemanju MPP, da bi bil v skladu z obstoječo organizacijsko 
kulturo. Namen tega članka je ugotoviti, kateri pristop k privzemanju MPP bi bil primeren 
v organizaciji s kombinacijo hierarhične in tržne kulture. S tem namenom je bila izvedena 
študija primera v večjem zavarovalniškem podjetju v Jugovzhodni Evropi. Ugotovitve kažejo, 
da so formalen in dobro organiziran pristop ter poudarjanje prednosti MPP prispevali k 
uspešnemu privzemanju MPP v preučevani organizaciji s Hierarhično-Tržno kulturo. 

Ključne besede: management poslovnih procesov, organizacijska kultura, Hierarhično-Tržna kultura, pristop k 
privzemanju MPP, uspešnost, študija primera
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EXPANDING THE MODEL OF ORGANIZATIONAL 
LEARNING: SCOPE, CONTINGENCIES, AND DYNAMICS

ŠIRITEV MODELA ORGANIZACIJSKEGA UČENJA: OBSEG, 
KONTINGENČNOST IN DINAMIČNOST

BARBARA GRAH, VLADO DIMOVSKI, CHARLES C. SNOW, JUDITA PETERLIN

POVZETEK: S člankom želimo poglobiti razumevanje konstrukta organizacijskega 
učenja preko (a) vključitve obstoječih modelov organizacijskega učenja v celovit model 
ter (b) širitvijo modela z vključitvijo med-organizacijskega učenja, dodanimi ključnimi 
kontingenčnimi faktorji na podlagi naraščajoče literature o nevrovodenju ter vključitvijo 
procesne dimenzije, ki odraža dejstvo, da je organizacijsko učenje kontinuiran in dinamičen 
proces. Predlagani razširjeni model organizacijskega učenja zajema štiri ravni, na katerih 
se pojavlja organizacijsko učenje: individualno, timsko, organizacijsko in med-organizaci-
jsko. Splošna veljavnost modela je ilustrirana z aplikacijo le-tega na dveh primerih na 
znanju temelječih slovenskih podjetij. Podane so tudi implikacije za teorijo in prakso.

Ključne besede: organizacijsko učenje, model organizacijskega učenja, med-organizacijsko učenje, nevrovodenje

THE COSTS OF TRAFFIC ACCIDENTS DUE TO THE 
HETEROGENIZATION OF TRAFFIC FLOWS ON SLOVENIAN 
MOTORWAYS

STROŠKI PROMETNIH NESREČ ZARADI HETEROGENIZACIJE 
PROMETNIH TOKOV NA SLOVENSKIH AVTOCESTAH

MARINA ZANNE, ALEŠ GROZNIK, ELEN TWRDY

POVZETEK: Evolucija tovornih prometnih tokov povzroča heterogenizacijo prometnih tokov 
na avtocestah, zato je bil naš cilj raziskati vpliv spreminjajoče se strukture prometnih tokov 
na slovenskih avtocestah na prometno varnost ter te spremembe stroškovno opredeliti. V 
članku smo izračunali stroške prometnih nesreč, ki so jih povzročila tovorna vozila ter stroške 
nesreč, ki vključujejo tovorna vozila. Izdelali smo tudi dve funkciji varnostne učinkovitosti, 
ki nam omogočajo napoved števila prometnih nesreč na slovenskih avtocestah. Število pro-
metnih nesreč, kakor tudi delež prometnih nesreč, v katerih so na avtocesti udeležena to-
vorna vozila, narašča, narašča pa tudi obseg prometnega dela, ki ga na teh cestah opravijo 
tovorna vozila, zato lahko pričakujemo rast stroškov tovrstnih prometnih nesreč.

Ključne besede: avtoceste, struktura prometnih tokov, tovorna vozila, prometna varnost, zunanji stroški promet-
nih nesreč, funkcija varnostne učinkovitosti
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THIS IS NOT AMERICA: THE IMPACT OF THE NEW EU 
AUDIT REGULATION IN SLOVENIA

TO NI AMERIKA: VPLIV NOVE REVIZIJSKE UREDBE EU V 
SLOVENIJI

METKA DUHOVNIK

POVZETEK: Članek predstavlja težave, ki se lahko pojavijo zaradi nove revizijske zakonod-
aje EU v majhni evropski državi s skromnim številom organizacij v javnem interesu in 
šibko tržno konkurenco. V tem okviru je potrebno posvetiti posebno pozornost učinkom 
razširjenih zahtev za revidiranje organizacij v javnem interesu, javnemu nadzoru nad 
revizijsko stroko in uveljavljanju mednarodnih revizijskih standardov. Avtorica opo-
zarja na tista področja, kjer bi lahko Evropska komisija z dopolnjevanjem to zakonodajo 
uravnotežila tako, da bo primerna ne glede na velikost države in na razvitost njenih ka-
pitalskih trgov.

Ključne besede: revizija, EU reforma, Slovenija, organizacije v javnem interesu, mednarodni revizijski standardi.


