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1  UVOD 

 
Delovanje gospodarskih družb v prvi vrsti opredeljuje zakonska ureditev vsake države. Vsaka 
posamezna družba nadalje s svojimi internimi akti samostojno podrobneje ureja svoje 
delovanje. Kodeksi upravljanja gospodarskih družb pa so pravno neobvezujoče, vendar 
priporočene smernice za delovanje gospodarskih družb, zgrajene na podlagi zakonskih pravil. 
Njihovo bistvo je v samostojnih odločitvah subjektov upravljanja (uprav, nadzornih svetov, 
delničarjev...), ki v okviru zakonskih možnosti prosto oblikujejo medsebojne odnose v skladu 
s smernicami in navodili, ki jih določa stroka, zbrani pa so v kodeksih upravljanja 
gospodarskih družb. Takšna ureditev gospodarski družbi omogoča, da izpolni svoje zakonske 
obveznosti, prav tako pa tudi pričakovanja svojega poslovnega okolja. 
 
Ne glede na podobnost zakonodaje pa se dejanski sistemi upravljanja med državami in tudi 
med posameznimi gospodarskimi družbami razlikujejo. Razlike izvirajo iz različnih vrednot, 
lastniške strukture, zakonskih sistemov in vloge trgov kapitala. Prav tako so razlike v 
nekaterih dejanskih standardih zaščite in ravnanja delničarjev, menedžerjev in vseh ostalih 
interesnih skupin, neodvisnosti in izkušenosti nadzornikov in revizorjev, pa tudi v standardih 
poštenja in integritete pri delovanju vseh omenjenih. Ti standardi pa so kot nadgradnja 
zakonodaje povzeti predvsem v kodeksih upravljanja gospodarskih družb, katerih osnovni 
namen je, da preidejo v poslovno kulturo in prakso gospodarskih subjektov (Bajuk et al., 2003 
str. 10-13). 
 
V današnjih gospodarstvih je pomen upravljanja delniških družb mnogo večji od zgolj 
interesa delničarjev za uspešnost poslovanja posameznih podjetij. Podjetja igrajo ključno 
vlogo v gospodarstvu. Ljudje se vse bolj obračajo na institucije privatnega sektorja za 
upravljanje svojih privarčevanih sredstev in zagotavljanje prihodkov ob upokojitvi. Dobro 
upravljanje delniških družb je tako pomembno za široke in čedalje večje segmente celotne 
populacije (OECD Principles, 2004, str. 3). 
 
Večina kodeksov poudarja pomen komuniciranja z različnimi deležniki in interesnimi 
skupinami podjetja, v ospredju pa so delničarji kot najpomembnejša skupina. Pomen 
komuniciranja se izraža predvsem v zahtevah po pravočasnem in kakovostnem obveščanju 
javnosti ter transparentnosti poslovanja. Bistveno je tudi pri urejanju medsebojnih razmerij in 
odnosov med posameznimi subjekti v upravljanju družbe, torej med upravo družbe, njenim 
nadzornim svetom, delničarji in drugimi interesnimi skupinami. Skladno z načeli OECD 
(OECD Principles, 2004, str. 11), naj bi sistem upravljanja podjetja vključeval in spoštoval 
pravice vseh interesnih skupin, pravna regulativa pa mora varovati interese vseh deležnikov. 
Učinkovito sodelovanje med družbo in vsemi njenimi interesnimi skupinami spodbuja 
vsesplošno blaginjo. V svojem magistrskem delu sem se osredotočila na pomen 
komuniciranja z različnimi javnostmi pri upravljanju delniških družb, ki je v Sloveniji v 
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primerjavi z razvitejšimi državami še precej podcenjeno. Slednje sem poskušala utemeljiti 
tudi z raziskavo med slovenskimi podjetji, katerih delnice kotirajo na Ljubljanski borzi. 
 
Namen magistrskega dela je v prvi vrsti narediti pregled obstoječe tuje in domače literature 
ter strokovnih člankov s področja  upravljanja gospodarskih družb na splošno in še posebej v 
Sloveniji, prav tako pa tudi literature s področja  komuniciranja z različnimi javnostmi, saj se 
v mojem magistrskem delu obe področji tesno prepletata. Opredelila sem tudi posebnosti 
slovenskega upravljanja družb, ki izhajajo bodisi iz našega tranzicijskega položaja ali iz 
našega pravnega sistema.  
 
Poleg tega je namen dela tudi analizirati pomen komuniciranja gospodarskih družb z 
različnimi javnostmi, kot izhaja iz priporočil korporacijskega upravljanja, ter opredeliti 
možnosti in predloge za njegovo uspešno izvajanje. Moj cilj je bil raziskati in analizirati 
sedanjo prakso slovenskih podjetij, katerih vrednostni papirji kotirajo na Ljubljanski borzi, na 
področju odnosov z različnimi javnostmi ter njihovo upoštevanje Kodeksa upravljanja javnih 
delniških družb oz. skladnost njihovega delovanja z omenjenim kodeksom. Obenem pa sem 
želela tudi izpostaviti dobro prakso na področju komuniciranja z javnostmi, ki jo predlagajo 
priporočila kodeksov korporacijskega upravljanja, kar bi lahko pripomoglo k izboljšanju 
komuniciranja družb v praksi. 
 
V empiričnem delu raziskave sem preverjala več raziskovalnih hipotez, ki sem jih postavila 
na podlagi preučene literature in dosedanjih ugotovitev avtorjev raziskav. Med drugim me je 
zanimalo, ali kodeksi upravljanja posvečajo komuniciranju z različnimi javnostmi veliko 
pozornost, predvsem preko obveščanja javnosti in transparentnosti delovanja družb. Zanimalo 
me je tudi, kakšen pomen lahko ima komuniciranje z javnostmi za gospodarske družbe in 
kakšna komunikacija je pri tem pomembna. Delniške družbe, ki so uvrščene v trgovanje v 
borzno kotacijo, se morajo skladno s Pravili borze (2005, str. 18) v letnem poročilu v obliki 
posebne izjave opredeliti, ali poslujejo v skladu z določbami Kodeksa upravljanja, oz. katerih 
njegovih določb ne spoštujejo in navesti razloge za odstopanja. Moja hipoteza je bila med 
drugim tudi, da se kljub tej določbi v praksi delniške družbe ne ravnajo skladno z načeli 
dobrega upravljanja družb v smislu komuniciranja z javnostmi. 
 
Magistrsko delo je tako sestavljeno iz treh vsebinskih sklopov. V prvem delu obravnavam 
teorijo upravljanja podjetij, kodekse upravljanja ter različne sisteme upravljanja gospodarskih 
družb v svetu. Opredelila pa sem tudi posebnosti sistema upravljanja v Sloveniji, ki izhajajo 
bodisi iz naše zgodovine, izbranega načina privatizacije družb, ali prevladujoče miselnosti. 
Drugi del je namenjen teoriji odnosov z javnostmi, še posebej pa sem se posvetila aktualnim 
problemom komuniciranja družb z različnimi javnostmi, kot izhajajo iz priporočil 
korporativnega upravljanja.  
 
Navedene vsebine predstavljajo teoretični del naloge in so izhodišča za empirični del, ki 
temelji na lastni raziskavi. V tretjem delu sem tako na podlagi raziskave med izdajatelji na 
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borzi in analize njihovih objav na sistemu elektronskega obveščanja SEOnet analizirala 
prakso komuniciranja delniških družb v Sloveniji. Vprašalnike sem naslovila na osebe, ki so v 
podjetjih zadolžene bodisi za odnose z vlagatelji (če takšna oseba obstaja) ali za odnose z 
javnostmi. 
 
Pri preučevanju in pisanju magistrskega dela sem torej uporabljala različne metode 
raziskovanja, med  drugim deduktivno metodo za spoznavanje dejstev iz ekonomske literature 
in literature s področja odnosov z javnostmi, metodo primerjave med različnimi pravnimi 
sistemi in kodeksi, metodo raziskave z anketo o načinih komuniciranja z javnostmi med 
delniškimi družbami, katerih delnice so uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi, ter metodo 
sinteze ugotovitev iz teoretičnega in praktičnega obravnavanja teme magistrskega dela.  
 
 
 

2 UPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DRUŽB 
 

2.1 OPREDELITEV POJMOV 
 
Definicije pojma deležnik1 se med različnimi avtorji razlikujejo predvsem po tem, ali 
vključuje ta pojem poleg drugih interesnih skupin tudi delničarje ali ne. Razlika pa je 
bistvenega pomena: če pojem deležnik vključuje tudi skupino delničarjev podjetja, to pomeni, 
da so delničarji po svojem pomenu in vlogi izenačeni z drugimi interesnimi skupinami 
podjetja (kupci, dobavitelji, ipd). O tej dilemi več v nadaljevanju.  
 
Glede na to, da je običajno deležnikov v posamezni skupini več, lahko govorimo tudi o 
interesnih skupinah podjetja, od katerih ima vsaka v podjetju določen interes. V tem delu 
bom enakovredno uporabljala oba izraza. Kot deležnika lahko opredelimo tudi samo 
gospodarsko družbo kot samostojen subjekt, ki ima prav tako določen interes. 
 
Javnost najprej pomeni splošno telo človeštva ali nacije, države ali komunalne skupnosti. Kot 
javnost pa lahko poimenujemo tudi ljudi, ki jih vežejo skupni interesi in ki po tem interesnem 
kriteriju tvorijo posebne (področne, specialne) javnosti, kot so literarna, športna ali poslovna 
javnost. Javnost so tudi ljudje, ki so soočeni z določenim problemom in razpravljajo o njegovi 
morebitni rešitvi. Deležniki so torej osnova za nastanek javnosti, če se tudi organizacijsko 
aktivirajo in svojo mnenjsko moč preoblikujejo v materialno (Verčič et al., 2002, str. 18-19).  
 

                                            
1 V slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem deležnik definiran kot: kdor ima delež (deležniki so si 
razdelili dobiček / slovenska literatura naj bo v svetovni literaturi enakovreden deležnik). Gre za starinski izraz, 
ki označuje delničarja. 
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Gospodarska družba (tudi korporacija, delniška družba) je mehanizem, ki je bil ustanovljen 
zato, da lahko različne skupine prispevajo kapital, znanje in delo za maksimalno korist vsake 
skupine. Ta neodvisna združba je v povezavi z veliko različnimi sestavnimi deli, kot so njen 
management, člani nadzornega sveta, zaposleni, delničarji, stranke, kreditodajalci, dobavitelji, 
pa tudi člani lokalne in širše skupnosti ter oblasti. Vsak od teh odnosov pa je tudi sam 
sestavljen iz veliko sestavnih delov (Monks, Minow, 2002, str. 7-9).  
 
V tem delu so z izrazoma gospodarska družba in korporacija mišljene predvsem javne 
delniške družbe, ki so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu (borzi vrednostnih 
papirjev), saj so kodeksi upravljanja gospodarskih družb prvenstveno namenjeni njim. Seveda 
pa so priporočila kodeksov na razpolago tudi drugim oblikam gospodarskih družb. 
 
V Sloveniji se je uveljavilo več prevodov izraza »Corporate Governance«, kot so denimo 
»vladanje podjetju«, »upravljanje podjetja«, »obvladovanje podjetja«, zaslediti pa je tudi izraz 
»vodenje in upravljanje«. Stroka glede uporabe teh izrazov ni enotna, zato so v Prilogi 1 
navedeni različni izrazi in definicije avtorjev posameznega prevoda.  
 
V pričujočem magistrskem delu bom za »Corporate Governance« večinoma uporabljala izraz 
»upravljanje«, saj je ta izraz uporabljen tudi v slovenskem Kodeksu upravljanja javnih 
delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks), ki je bil leta 2004 pripravljen in sprejet s strani 
Ljubljanske borze, Združenja članov nadzornih svetov in Združenja manager. V letu 2005 so 
bile na podlagi študije, ki so jo izvedli neodvisni strokovnjaki, pripravljene vsebinske 
spremembe prvotnega Kodeksa, ki naj bi bolje odražale realno sliko stanja upravljanja 
delniških družb v Sloveniji. Spremenjen Kodeks je bil s strani vseh treh institucij ponovno 
sprejet konec leta 2005, podpisniki Kodeksa pa so k podpisu pristopne izjave povabili tudi 
druge institucije – udeležence kapitalskega trga.  
 
Podrobnejše opredelitve teh in drugih pojmov, ki jih vsebuje pričujoče magistrsko delo, so v 
Prilogi 1. 
 
 

2.2 UPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DRUŽB 
 
Upravljanje gospodarskih družb je sistem odnosov in kontrolnih mehanizmov v družbi, ki 
skuša zagotavljati varovanje interesov vseh interesnih skupin v družbi, hkrati pa preprečevati 
spore ali nastajanje neuravnoteženih razmerij moči v družbi, kot je na primer popolno 
prevzemanje moči s strani posameznega deležnika ali skupine. Interesi vseh interesnih skupin 
so legitimni in vsaka skupina ima pravico uresničevati svoje interese, dokler ne začne preveč 
posegati v interese druge skupine. Hkrati so interesi vseh deležnikov v družbi neločljivo 
prepleteni in nemogoče je zasledovati interese ene skupine, ne da bi pri tem upoštevali tudi 
interese preostalih deležnikov (Bajuk et al., 2003, str. 7-10). 
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Upravljanje gospodarskih družb predstavljajo odnosi med različnimi udeleženci v odločanju 
glede njihove usmeritve in poslovanja. Pri tem so primarni udeleženci delničarji, management 
(ki ga vodi predsednik uprave) in nadzorni odbor, drugi udeleženci pa so še zaposleni, 
stranke, dobavitelji, kreditodajalci in širša skupnost (Monks, Minow, 2002, str. 1). 
Vzpostavitev sistema pravil upravljanja je pomembna, ker so interesi delničarjev kot lastnikov 
in naročnikov dela, uprave kot izvajalke ter nadzornega sveta kot nadzornika, nasprotni 
(Jensen, 2001, str. 16). 
 
V ožjem smislu predstavlja upravljanje družb nabor procesov, s katerimi poskušajo 
investitorji minimizirati transakcijske stroške2 in stroške agenta3, ki so povezani z delovanjem 
družbe. Ukvarja se z odgovornostjo managerjev (agentov) lastnikom delniške družbe in išče 
možnosti vplivanja investitorjev na njeno vodstvo, da bi delovalo v smeri čim večjega donosa 
na sredstva, ki so jih investirali v družbo. Sistem upravljanja gospodarskih družb je torej 
sistem kontrolnih pravic, lastniki pa želijo tak sistem, ki je z njihovega vidika in z vidika cene 
delnic najboljši (Gregorič, 2003, str. 9). 
 
V širšem smislu pa se upravljanje gospodarskih družb nanaša tudi na formalne in neformalne 
odnose med različnimi deležniki oz. interesnimi skupinami družbe, denimo zaposlenimi, 
dobavitelji, upniki, kupci itd. Pri sprejemanju odločitev v delniški družbi naj bi torej 
sodelovale različne interesne skupine, cilji družbe pa naj bi poleg maksimiranja vrednosti 
lastniškega kapitala vključevali tudi maksimiranje vrednosti vseh interesnih skupin, ki 
sooblikujejo njen rezultat (Gregorič, 2003, str. V).  
 
Načela OECD (OECD Principles, 2004, str. 11-13) definirajo upravljanje delniških družb kot 
enega glavnih elementov izboljšanja ekonomske učinkovitosti, ki vključuje sistem 
medsebojnih odnosov med managementom, nadzornim odborom, delničarji in drugimi 
deležniki družbe. Skozi sistem upravljanja se vzpostavljajo tudi cilji poslovanja družbe, način 

                                            
2 Teorija transakcijskih stroškov predpostavlja, da v zvezi s poslovanjem družbe nastajajo transakcijski stroški 
zaradi izvajanja posameznih nalog, v povezavi s katerimi se je potrebno pogajati in sklepati pogodbe med 
strankami. 
3 Teorija agentov (angl. »Agency Theory«) rešuje dilemo organiziranja odnosa med dvema strankama, v katerem 
ena stran (principal), določa naloge, druga stran (agent) pa jih opravlja, pri čemer ima moč odločanja (Brigham 
et al., 1999, str. 5-6). V zvezi z upravljanjem družb se ukvarja z vprašanjem učinkovitega nadzora nad 
managementom zaradi delitve na lastniško in upravljalsko funkcijo, izhaja pa iz različnih interesov 
managementa in lastnikov. Medtem ko lastnike zanima predvsem donos na vložena sredstva, ima manager lahko 
več različnih interesov, ki so nasprotni lastnikovim. Gre za ekonomski interes, kako iz lastnikovega žepa vzeti 
čim večje plačilo za svoje delo, organizacijski interes, saj manager organizacije ne razume le kot sredstvo za 
maksimiranje donosa, ampak kot organizem z lastno zgodovino, kot kolektiv sodelavcev, kot organizacijo, vpeto 
v lastno okolje in mrežo medpodjetniških povezav, in kot osebni projekt, na katerem preizkuša svoje strateške 
zamisli in dokazuje svoj ego, svoj talent in ambicije. Večja kot je družba, več ljudi in podjetij je odvisno od 
managementa in temu ustrezen je tudi status direktorja. Managerji imajo torej močno neekonomsko spodbudo, 
da se z lastniki spopadejo za delitev dobička. Medtem ko bi ga lastniki radi porabili, ga managerji želijo obdržati 
v družbi, da bi ji zagotovili rast, sebi pa utrdili socialni status v managerski eliti in s tem vplivali na svojo ceno in 
prihodnje možnosti. Lastniki delniških družb torej potrebujejo učinkovit nadzorni mehanizem, ki zagotavlja, da 
bo management delal v interesu delničarjev kljub številnim priložnostim, da zlorabi svoj položaj za lastno korist. 
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njihovega doseganja in nadzor nad uspešnostjo poslovanja družbe. Dober sistem upravljanja 
naj bi zagotovil primerne spodbude za odbor4 in management, ki bi ju spodbudil k 
zasledovanju ciljev v interesu družbe in njenih delničarjev. Obenem pa bi vzpostavil 
učinkovito spremljanje in nadzor nad delovanjem družbe ter s tem spodbujal učinkovitejšo 
rabo resursov.  
 
Cassidy (2003, str. 32-37) navaja definicijo družbeno odgovornega upravljanja, ki vključuje 
ustvarjanje in izvajanje procesov, katerih namen je optimizirati donos delničarjev, hkrati pa 
zadovoljiti tudi legitimna pričakovanja ostalih deležnikov družbe. Načrti za prihodnje 
aktivnosti družbe naj bodo javno dostopni, kolikor je to mogoče z vidika poslovanja, 
deležnikom pa naj bo omogočeno izražati svoje mnenje v zvezi z njimi. V gonji za 
kratkoročno maksimizacijo vrednosti za delničarje so družbe žrtvovale kritične odnose z 
zaposlenimi, strankami in skupnostjo, s čimer so uničevale dolgoročno vrednost za delničarje. 
Da bi ponovno vzpostavile izgubljeno zaupanje deležnikov, se morajo družbe osredotočiti na 
optimiziranje vrednosti za delničarje na dolgi rok z vzpostavitvijo močnih in trajnih odnosov 
z vsemi deležniki. 
 
Upravljanje delniških družb pa je le del širšega ekonomskega okolja, v katerem te delujejo, in 
ki obsega med drugim tudi makroekonomske politike ter stopnjo konkurence na različnih 
trgih. Sistem upravljanja je odvisen od pravnega in institucionalnega okolja, nanj pa vplivajo 
tudi faktorji, kot so poslovna etika ter zavedanje družbe o okoljevarstvenih in socialnih 
interesih njegovega okolja, ki imajo lahko vpliv na njen ugled in dolgoročno uspešnost. Na 
drugi strani pa je upoštevanje osnovnih načel dobrega upravljanja korporacij čedalje 
pomembnejši element investicijskih odločitev, saj postajajo le-te vedno bolj mednarodno 
usmerjene. Za uspešno privabljanje dolgoročnega kapitala je bistveno, da je ureditev 
upravljanja družb verodostojna, razumljiva in primerljiva z mednarodnimi standardi. To pa bo 
izboljšalo zaupanje tudi domačih virov kapitala, znižalo stroške kapitala in izboljšalo 
delovanje finančnih trgov (OECD Principles, 2004, str. 11-13). 
 
Razvite države so razvile različne mehanizme, ki dajejo investitorjem moč in orodja za 
izvajanje kontrole nad vodstvom družbe. Med drugim ti mehanizmi zajemajo koncentracijo 
lastništva in glasovalnih pravic, neizvršne direktorje v direktorskih odborih, nadzorne odbore, 
aktivno vlogo institucionalnih investitorjev, prevzeme, prevzeme družb s strani vodstva (ang. 
»management buy-out«), nagrajevanje managementa na podlagi uspešnosti, zaščito 
manjšinskih delničarjev, preprečevanje delovanja managementa v lastnem interesu in 
podobno (Gregorič, 2003, str. 9).  
 
O konceptih upravljanja gospodarskih družb se je začelo govoriti v poznih osemdesetih letih v 
Veliki Britaniji, ko so se pojavili prvi nerodni poskusi, da bi zbrali in uredili enoten pristop do 

                                            
4 OECD načela upravljanja gospodarskih družb ne preferirajo enotirnega ali dvotirnega sistema, ampak 
poskušajo identificirati elemente obeh sistemov, ki so osnova dobrega upravljanja. Izraz "odbor" v načelih tako 
zaobjema različne nacionalne modele struktur odborov v družbah, ki se uporabljajo v različnih državah. 

6 



upravljanja družb, ki bi ga sprejele vse družbe, s katerimi se trguje na organiziranih trgih. To 
naj bi vodilo k izboljšanju obnašanja korporacij. 
 
Leta 1999 je organizacija OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) 
objavila splet nezavezujočih načel upravljanja gospodarskih družb, ki naj bi pripomogla k 
oblikovanju zakonskih in institucionalnih predpisov ter okvira sistema upravljanja družb, 
katerih vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu. Hkrati pa naj bi 
pripomogla k približevanju načel upravljanja v različnih državah k enotnim mednarodnim 
načelom in k večji preglednosti mednarodnega trga. V letu 2004 je bila na podlagi obsežnih 
raziskav in posvetovanj s strokovnjaki iz različnih držav sprejeta nova različica Načel OECD 
upravljanja delniških družb (»The OECD Principles of Corporate Governance«). Po 
prepričanju snovalcev načel je upravljanje družb ključni element pri izboljšanju ekonomske 
učinkovitosti in rasti, ključno pa je tudi pri vzbujanju zaupanja vlagateljev5. Prisotnost 
učinkovitega sistema upravljanja družb tako v posameznih družbah kot tudi v gospodarstvu 
kot celoti je nujna za učinkovito delovanje tržne ekonomije. Rezultat se kaže v nižjih stroških 
kapitala, posledica tega pa je učinkovitejša raba resursov v družbah, s čimer pripomorejo k 
rasti gospodarstva (OECD Principles, 2004, str. 11). Načela OECD obravnavajo naslednje 
sklope: 

 zaščito pravic delničarjev, 
 enakopravno obravnavanje vseh delničarjev,     
 vlogo interesnih skupin v sistemu upravljanja, 
 razkrivanje informacij in transparentnost, 
 dolžnosti nadzornega sveta in uprave. 

 
Novejši kodeksi in načela drugih izdajateljev so večinoma nastali na osnovi OECD načel, v 
svojih okvirih pa poudarjajo še naslednja področja:  

 neodvisnost računovodstva in revizije, 
 zakonodajo, 
 vlogo modernih informacijskih tehnologij pri višanju ravni upravljanja družb. 

 
Pri upravljanju gospodarskih družb gre predvsem za analizo načina delovanja organov 
vodenja, njihovo sodelovanje in nadzor njihovega ravnanja ter opredelitev dobre prakse 
delovanja tako uprave, nadzornega sveta, skupščine kot tudi revizorjev. Kodeksi nastajajo kot 
rezultat razprav o odpravi pomanjkljivosti, ki izhajajo iz pravnih sistemov in posebnosti 
upravljanja družb znotraj posameznih držav. Osnovna načela dobre prakse so preglednost nad 
nadzorom v družbah, merila za nagrajevanje članov uprav in nadzornih svetov, preglednost in 
natančna ureditev lastniških transakcij s strani članov uprav in nadzornih svetov, neodvisnost 
in strokovnost članov nadzornih svetov oz. neizvršnih direktorjev v družbah, spodbuja se 
ustanavljanje strokovnih in neodvisnih odborov (zlasti za nagrajevanje članov uprav, za 

                                            
5 »Vlagatelji« so širša ciljna skupina kot »delničarji«, saj je vlagatelj lahko tudi oseba, ki investira v obveznice 
družbe, medtem ko so delničarji izključno lastniki delnic družbe. V tem delu s pojmom vlagatelji razumem tudi 
osebe, ki se za družbo zanimajo, največkrat zaradi iskanja različnih priložnosti investiranja. 
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imenovanje članov uprav in nadzornih svetov ter revizijskega odbora) in aktivna vloga vseh 
delničarjev pri sprejemanju odločitev v družbah. Čedalje večji pomen se pripisuje 
preglednosti in zaščiti malih delničarjev; spodbuja se glasovanje po elektronski pošti, 
elektronska izmenjava informacij med družbo in delničarji, bolj informirano in konkurenčno 
glasovanje po pooblastilu itd. 
 
 

2.3 ZNAČILNOSTI IN DILEME DELNIŠKEGA LASTNIŠTVA  
 
Z vidika kodeksov upravljanja so delničarji najpomembnejša skupina, s katero mora družba 
komunicirati, zato bom najprej opredelila nekatera osnovna dejstva v zvezi z lastništvom 
delniških družb ter o razvoju sistema upravljanja v ZDA, kjer se je delničarstvo najprej in 
najbolj uveljavilo. 
 
Lastništvo je kombinacija pravic in odgovornosti v povezavi z določeno lastnino, pri čemer 
kompleksnost lastništva večinoma izhaja iz odgovornosti. Delničarji so domnevno lastniki 
družbe, v katere delnice so investirali, vendar pa se njihov delež ne nanaša na točno določeno 
sredstvo ali del družbe. Hkrati pa imajo tudi omejeno odgovornost do družbe, in sicer do 
višine vloženih sredstev. Ta omejena odgovornost omogoča gospodarskim družbam 
izpostavljanje precejšnjim tveganjem in obveznostim, ne da bi pri tem ogrozile osebno 
premoženje svojih lastnikov. To je bil pravzaprav predpogoj za tako uspešen razvoj delniške 
oblike gospodarske družbe, pa tudi za razpoložljivost kapitala za raziskave, razvoj in 
tehnološki napredek, ki smo mu priča v zadnjih dveh stoletjih. 
 
Kljub omejeni odgovornosti delničarjev – lastnikov pa le-ta ne pomeni, da tveganje, povezano 
z njihovo investicijo, izgine. Vpliv poslovnega neuspeha gospodarskih družb na posameznike, 
lokalno skupnost in državo kot celoto je lahko zelo velik. Ta sposobnost družb, da 
eksternalizirajo stroške svojih aktivnosti, ostaja vedno prisoten problem. Vsekakor pa so 
navedene značilnosti pripomogle k nezadržni rasti korporacij, ki so danes dejansko neomejene 
v območju svoje dejavnosti, obsegu kapitala in razširjenosti delovanja, kar jim je omogočilo 
precejšen vpliv na razmere v okolju, v katerem delujejo. Posedujejo namreč ogromna sredstva 
za vpliv na sprejemanje zakonodaje in spremembe zakonov, lahko najamejo najboljše 
odvetnike, lobiste in medijske svetovalce; vsi ti stroški pa se preprosto prevalijo na njihove 
kupce in delničarje (Monks, Minow, 2002, str. 89-91). 
 
 

2.3.1 Ločitev lastništva in kontrole 
 
Najpomembnejša pravica delničarjev je prosto razpolaganje z delnicami družb, v katere so 
investirali. Delničar ima pravzaprav precej neotipljiv interes v neotipljivi osebi, ki sicer 
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poseduje otipljiva sredstva, vendar delničar z njimi ni na noben način povezan6. Delničar – 
lastnik ima torej kontrolo nad samimi delnicami družbe, ne sodeluje pa v aktivnostih, 
povezanih z vodenjem »njegove« družbe, niti z drugimi lastniki. Njihov skupni interes je le 
cena delnice.  
 
Pogoj za to omejeno odgovornost delničarja je, da se odpove pravici nadzora nad uporabo 
sredstev družbe s strani drugih, ta pravica pa je delegirana managementu. Prednost te ureditve 
je v tem, da investitor svoja sredstva zaupa ljudem z znanjem in izkušnjami, ki jih sam nima. 
Ločitev lastništva in kontrole pa ima tudi slabosti, ki so glavna tema upravljanja družb. 
Pravice delničarjev so običajno definirane kot (Monks, Minow, 2002, str. 93): 

 pravica do prodaje delnice (prosta prenosljivost), 
 pravica do zastopnika, preko katerega lahko glasuje, 
 pravica do tožbe, če management družbe ne izpolnjuje svojih obveznosti, 
 pravica do določenih informacij o družbi, 
 pravica do poplačila iz sredstev družbe v primeru stečaja, potem ko so poplačani 

upniki in drugi upravičenci. 
 
V moderni delniški družbi sta torej dve značilnosti lastništva (nadzor in ekonomska pravica) 
ločeni od pravice razpolaganja z lastnino, ki edina ostane delničarju. Ločitev lastništva in 
kontrole v moderni korporaciji sta prva definirala profesorja Berle in Means (v Monks, 
Minow, 2002, str. 100). Tak razvoj se je začel s prevladovanjem težnje po izboljšanju 
prenosljivosti in likvidnosti delnic, kar pa je postopno zmanjševalo sposobnost delničarjev, da 
nadzorujejo management v družbah. Razlog za to je izredno veliko število delničarjev v 
sodobni delniški družbi, kar jim onemogoča izvajanje kontrole. Managerji so naklonjeni čim 
večjemu številu delničarjev, saj se na ta način povečuje razpoložljiv kapital in izboljšuje 
prenosljivost delnic. Povečevanje števila delnic z nizko vrednostjo pa tudi zmanjšuje 
možnosti in želje po učinkovitem nadzoru s strani delničarjev. Po teoriji naj bi korporacije 
vodili managerji skladno z uravnoteženim sistemom nadzora, ki bi ga vzpostavili delničarji in 
nadzorni svet. Vse tri skupine v družbi naj bi z delovanjem v svojem lastnem interesu 
maksimirale svoj profit v okviru omejitev, ki jih postavlja pravni sistem. Delovanje v lastnem 
interesu bi koristilo tudi vsem ostalim deležnikom družbe, pa tudi družbi kot celoti. 
 
 

2.3.2 Razvoj sistema upravljanja v Združenih državah Amerike 
 
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je postajalo vse bolj jasno, da delničarji v ZDA 
izgubljajo bitko v primerjavi z managerji, ki so jih dejansko oropali njihove volilne pravice. Z 
raznimi ukrepi so delničarje prepričali, da so glasovali po njihovih željah. Predvsem je to 
postalo očitno v obdobju velikih prevzemov, ko so managerji z različnimi ukrepi preprečevali 
prosto prenosljivost delnic ali celo prepričevali delničarje, da so glasovali v korist 
                                            
6 Povezanost s sredstvi družbe se izkaže le v primeru stečaja, ko delničarjem pripade preostanek sredstev družbe, 
potem ko so poplačani vsi ostali upniki. 
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managementa in v svojo škodo. Očitna je postala asimetrija informacij, ki so bile na voljo 
delničarjem, in zlorabljanje le-teh s strani managementa7. Tako je postopno oživel delničarski 
aktivizem, ki je poskušal ponovno uvesti oz. izboljšati nivo odgovornosti managerjev nasproti 
delničarjem družb, čemur pa so se managerji seveda upirali, saj jim je takšen sistem povsem 
ustrezal.  
 
S pojavom velikih lastnikov – institucionalnih investitorjev, ki so imeli znanje, hkrati pa tudi 
obveznosti do svojih delničarjev, da izvajajo delničarske pravice v družbah, katerih lastniki so 
postali, pa se je funkcija nadzora s strani delničarjev ponovno pričela izvajati v večji meri. 
Delničarji so se povezali v svoja združenja (npr. »United Shareholders Association« – 
Združenje delničarjev v ZDA), ki so imela več tisoč članov in so postala pomembna sila 
delničarskega aktivizma. Delničarji so pričeli na skupščinah uveljavljati svoje predloge, ki so 
postopoma dobivali vse večjo veljavo. Dogajalo se je tudi, da so preprečili sprejemanje 
sklepov, ki bi bili predvsem v korist managementa. Njihovega pomena in moči so se pričeli 
zavedati tudi managerji, ki so čedalje intenzivneje komunicirali z delničarji. Veliko 
problemov se je tako rešilo mimo skupščin in managerji so se izognili mnogim delničarskim 
iniciativam na skupščinah. Še ena posledica močnega delovanja delničarjev pa so bili odstopi 
managerjev s svojih položajev, predvsem v družbah, ki so izkazovala nižjo uspešnost 
poslovanja. Vse te spremembe v upravljanju so torej končno rezultirale v večji odgovornosti 
managerjev do direktorskih odborov in delničarjev8.  
 
 

2.4 CILJI IN NAMEN UVAJANJA KODEKSOV UPRAVLJANJA 
 
Kodeks upravljanja gospodarskih družb je pravno neobvezujoč sklop načel, standardov in 
priporočenih ravnanj (ang. »best practice«), ki ga lahko sprejmejo različni organi, telesa ali 
institucije. Namen kodeksa je opredelitev učinkovitejšega obvladovanja in upravljanja 
gospodarskih družb (Bajuk et al., 2003, str. 38). 
 
Kodeks je zbirka priporočenih ravnanj glede upravljanja delniških družb, ki vključuje tako 
obvezujoče zakonske določbe kot tudi nezavezujoča priporočena ravnanja delovanja javnih 
delniških družb. Njegov namen je spodbuditi izgradnjo dobrega sistema upravljanja ter 
ustvariti pogoje za trajnosten razvoj delniških družb. Hkrati naj delničarje in pomembne 
interesne skupine (zaposlene, upnike, pogodbene partnerje, širše okolje družbe…) vodi k 
aktivnemu sodelovanju ter odgovornemu uresničevanju njihovih pravic (Kodeks, 2005, str. 3) 
 
Cilja kodeksov upravljanja sta predvsem zvišanje ravni odgovornosti posameznih interesnih 
skupin ter njihove osveščenosti glede spoštovanja pravic in dolžnosti. Družbe naj bi s 

                                            
7 Več o zlorabah delničarjev s strani managementa ter o primerih zlorab v prevzemnih postopkih v ZDA glej v 
Monks, Minow (2002), Donaldson (1997) in Shleifer, Vishny (1997). 
8 O primerih delničarskega aktivizma in njegovem razvoju v ZDA več v Monks, Minow, 2002. 
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spoštovanjem načel upravljanja v vsakdanjem poslovanju (splet dobrih odnosov med upravo 
družbe, delničarji, dobavitelji, zaposlenimi itd., spoštovanje zakonodaje ter tekoče in 
pravočasno razkrivanje poslovnih dogodkov) zvišale raven upravljanja družb in njihovega 
ugleda, povečale zaupanje investitorjev, kar bi posledično znižalo tudi stroške kapitala. 
 
Glavni namen kodeksov upravljanja je dopolniti zakonsko urejanje upravljanja gospodarskih 
družb z »dobro prakso« v obliki avtonomnih pravnih norm. Pravno reguliranje poslovanja 
gospodarskih družb je zelo zapleten proces, saj je treba zagotoviti ustrezno varnost in zaščito 
družbenikov (torej lastnikov) in upnikov, hkrati pa dopustiti družbenikom ustrezno 
avtonomijo, ki naj omogoči učinkovito in konkurenčno poslovanje. Kodeks upravljanja naj bi 
v državi povečal zaupanje domačih in tujih vlagateljev, upnikov, delavcev in javnosti v 
vodenje in nadziranje poslovanja delniških družb, ki kotirajo na borzi (Bratina, 2003b). 
 
Upravljanje družb je zmes kogentnih pravnih norm, lastne notranje ureditve in ustaljene 
prakse avtonomnega delovanja gospodarskih subjektov (Bratina, 2003, str. 35). Osnovne 
značilnosti učinkovitega upravljanja so (Peklar, 2003, str. 17-18): 

 preglednost (predstavitev ustreznih finančnih in operativnih informacij ter postopkov 
vodenja in nadzora); 

 zaščita in omogočanje izvajanja pravic za vse delničarje družbe; 
 oblikovanje nadzornega organa družbe, ki je strokovno usposobljen razumeti in 

sprejeti strategijo, temeljne načrte in odločitve družbe ter neodvisno imenovati upravo, 
ustrezno nadzirati in spremljati rezultate njenega dela in jo, kadar je to potrebno, tudi 
zamenjati. 

 
Namen dobrega upravljanja gospodarskih družb torej ni v izpolnjevanju zakonskih norm, kar 
se razume samo po sebi, ampak njihova nadgradnja. Cilj je maksimiranje poslovnih rezultatov 
družbe. Upravljanje razčiščuje, kdo je odgovoren za vodenje in upravljanje gospodarske 
družbe, kar je še zlasti pomembno v primerih, ko odgovorni nimajo dejanske moči v družbi. 
 
Izdajatelji kodeksov so (kot je bilo omenjeno) lahko različni organi, telesa ali institucije. 
Glede na dosedanjo prakso so to lahko (Veselinovič in Jamnik, 2003, str. 62): 

 vladni organi, 
 vladne komisije, 
 borza, 
 združenja menedžerjev, 
 poslovna, gospodarska in akademska združenja, 
 različne oblike združenj investitorjev, 
 komisije, sestavljene iz predstavnikov borze, gospodarskih, menedžerskih, 

akademskih in delničarskih združenj. 
 
Poslovna etika, ki se izrazi v kodeksu dobre prakse, se lahko razvije le v tesno povezani 
poslovni skupnosti, ki ima veliko neformalnih vzvodov za izvajanje socialnega nadzora in 
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neformalnih sankcij. Ključna podmena kodeksa upravljanja gospodarskih družb torej je, da za 
njim stoji enotna elita, ki je svoje prepričanje pripravljena podpreti tudi z neformalnimi 
sankcijami zoper kršitelje kodeksa. Take sankcije niso le simbolične, saj izločijo kršitelja iz 
skupnosti in ga s tem odrežejo tako od informacij kot tudi od priložnosti. Te sankcije 
postanejo tem močnejše, čim bolj je elita povezana. Kodeks ima učinek, če celotna elita izhaja 
iz istih pisanih ali nepisanih pravil. Poslovna etika, izražena v kodeksu upravljanja mora torej 
izhajati iz soglasja celotne poslovne elite (Rus, 2003, str. 15). Povezanost poslovne elite je po 
njegovem mnenju pomembna predvsem zaradi možnosti dostopa do informacij in drugih 
virov, ki so na voljo v poslovni skupnosti. Nadzorne svete namreč sestavljajo ljudje z velikim 
finančnim, človeškim in socialnim kapitalom, ki so lahko za management neprecenljiv vir 
informacij, ocen in poslovnih priložnosti. Prav ta informacijska funkcija nadzornega sveta je 
pogosto povsem prezrta. Takšna poslovna skupnost je nedvomno značilna za Slovenijo, saj so 
člani nadzornih svetov pogosto hkrati tudi člani uprav in nadzornih svetov v drugih družbah; 
zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, 2006, str. 310) pa po novem omejuje število članstev 
v nadzornih svetih na največ tri. Ta prepletenost povezav se do sedaj ni izkazala kot prednost; 
spodrsljajev in napak v družbah je bilo v naši kratki zgodovini že precej, na odgovornost pa 
so bili pozvani le redki managerji9. Obenem je pri tako veliki prepletenosti članstva 
problematična tudi (ne)odvisnost nadzornih svetov. 
 
Kodeksi upravljanja veljajo načeloma predvsem za javne delniške družbe, s katerih delnicami 
se trguje na organiziranem trgu (borzi). Gre za načelo »upoštevaj ali pojasni« (ang. »Comply 
or Explain«), ki pomeni, da mora družba v vsakokratnem letnem poročilu navesti, da je 
ravnala v skladu s kodeksom in v katerih točkah so bila odstopanja, ali pa pojasniti, zakaj ni 
ravnala skladno s priporočili kodeksa. Tako kodeks predstavlja pomemben pritisk na upravo 
in nadzorni svet, ki morata najti prepričljive argumente, zakaj kodeksa nista upoštevala. Gre 
za zunanjo kontrolo uspešnosti poslovanja družbe; pričakuje se namreč, da bo trg vrednostnih 
papirjev pozitivno ovrednotil  družbe, ki bodo ravnale skladno s kodeksom (višja cena delnice 
zaradi večjega zaupanja vlagateljev). Določila avtonomnih pravil so v večini primerov odraz 
prakse na določenem trgu in so bolj fleksibilna od pravnih norm. Zato je toliko bolj 
pomembno, da so splošno sprejeta in jih uradno sprejme čim večje število institucij, ki 
pomembno sooblikujejo sistem korporacijskega upravljanja družb. Poleg tega kodeksi 
izpolnjujejo še pomembno funkcijo komunikacije, saj povzemajo veljavne zakonske določbe 
korporacijskega prava in prava trga vrednostnih papirjev, s čimer olajšajo dostop tujih in 
domačih investitorjev do teh informacij (Bratina et al., 2005, str. 25).  
 
 

                                            
9 Kot enega od značilnih primerov naj omenim Pivovarno Union, kjer je uprava ob odhodu prejela bajno 
odpravnino, čez nekaj časa pa so v javnost pricurljale informacije o ogromnih izgubah v Fructalu, ki je v lasti 
Pivovarne Union in za katere je bila odgovorna prav ta uprava (Novković, 2005).  
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2.5 OPREDELITEV RAZLIČNIH SISTEMOV UPRAVLJANJA 
GOSPODARSKIH DRUŽB 

 
Sistemi upravljanja se v državah razlikujejo zaradi različnih pravnih sistemov, zaradi različne 
vloge in pomena posameznih interesnih skupin, pa tudi glede na razvitost trga kapitala. 
Razlike nastajajo tudi zaradi koncentracije lastništva in glasovalnih pravic ter zaradi drugih 
mehanizmov, ki povečujejo odgovornost managerjev oz. usmerjajo njihove odločitve 
(tradicija, moralne norme, kultura itd.). Vsak sistem upravljanja je pravzaprav del širšega 
ekonomskega okolja družbe, na katerega vplivajo makroekonomska politika vsake države, trg 
izdelkov, trgi proizvodnih dejavnikov, zakonodaja, regulativa in institucionalno okolje. 
 
Zakonska ureditev v posamezni državi seveda omejuje in usmerja tudi avtonomno urejanje in 
določanje nadstandardov v kodeksih upravljanja delniških družb, ki zato bolj poudarjajo 
različne teme. V kodeksih držav z enotirnim sistemom upravljanja10 je večja pozornost 
namenjena neodvisnosti nadzornikov, medtem ko je v kodeksih držav z dvotirnim sistemom11 
v ospredju komuniciranje med nadzornim svetom in managementom. Novi ZGD-1 (2006, str. 
86) skladno z ureditvijo Evropske unije delničarjem družbe omogoča, da avtonomno izberejo 
eno ali drugo obliko korporacijskega upravljanja. 
 
Študije, kodeksi, gradiva in drugi dokumenti, povezani z upravljanjem gospodarskih družb 
vsebinsko večinoma obravnavajo vlogo upravnega odbora oz. uprave in nadzornega sveta – 
odvisno od sistema, ki je uveljavljen v posamezni državi. Kljub številnim razlikam med 
enotirnim in dvotirnim sistemom pa so bistvena vprašanja, s katerimi se upravljanje družb v 
enem in drugem sistemu ukvarja, pogosto zelo primerljiva. Gre predvsem za naslednje 
probleme (Peklar, 2003, str. 19): 

 učinkovita sestava upravnega odbora oz. nadzornega sveta, ki naj deluje strokovno in 
neodvisno; 

 velikost nadzornega organa in njen vpliv na učinkovitost; 
 vodenje nadzornega organa (vloga predsednika), pogostost sej, priprava dnevnega reda 

in gradiv za seje itd.; 
 varovanje poslovnih skrivnosti in odškodninska odgovornost članov nadzornega 

organa; 
 nagrajevanje članov nadzornega organa; 
 imenovanje in nagrajevanje uprave; 
 vrednotenje ustvarjenih rezultatov; 

                                            
10 Enotirni sistem upravljanja je značilen npr. za ameriške in angleške korporacije. Gre za upravljanje z enim 
organom - direktorskim oz. upravnim odborom, v katerem so odvisni in neodvisni direktorji (Kralj, 2003, str 5). 
Skladno z ZGD-1 lahko po novem družbe v Sloveniji izberejo dvotirni sistem upravljanja družbe z upravo in 
nadzornim svetom ali enotirni sistem upravljanja družbe z upravnim odborom. 
11 Dvotirno upravljanje (nemški pravni red) poudarja razliko med delničarji oziroma lastniki kapitala in upravo, 
ki vodi poslovanje korporacije. Med lastniki kapitala in upravo je nadzorni svet, ki povezuje delničarje z upravo 
in razrešuje njune nasprotujoče si interese (Kralj, 2003, str 5). 
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 oblikovanje in delovanje komisij nadzornega organa; 
 priprava in sprejemanje strategije družbe; 
 notranji in zunanji nadzor ter obvladovanje tveganj; 
 finančno poročanje in delo revizorja; 
 predstavitev finančnih in ustreznih poslovnih informacij; 
 odnosi z investitorji in finančno komuniciranje družbe; 
 socialna odgovornost družbe; 
 ocenjevanje in samoocenjevanje dela nadzornega organa. 

 
Ne glede na to, ali je v posameznem sistemu prevzet enotirni ali dvotirni sistem upravljanja, je 
nadzor nad managementom tisti vzvod, s katerim se poskuša zagotavljati varovanje interesov 
delničarjev in drugih deležnikov družbe. Management mora samostojno voditi družbo in 
ravnati v interesu družbe, nadzorni organ, ki management imenuje in navadno tudi razrešuje, 
pa mora njegovo delo vrednotiti in nadzorovati. To je načelo, ki velja v vseh sistemih. 
 
Pomen različnih mehanizmov upravljanja delniških družb je odvisen od strukture lastništva in 
kontrole v vsaki posamezni družbi, ki hkrati določa tudi problem agenta, ter širšega okolja, v 
katerem družba deluje. V družbi z razpršenim lastništvom delničarji niso motivirani za 
izvajanje kontrole nad managementom, saj so stroški kontrole za delničarja z majhnim 
deležem lastništva običajno previsoki, da bi upravičili njegove koristi od izvajanja kontrole. 
Prav tako stroške izvajanja kontrole nad managementom nosi le delničar, ki kontrolo izvaja, 
medtem ko so koristi deležni vsi delničarji. Zaradi tega prihaja v družbah z razpršenim 
lastništvom do ti. problema prostega jezdeca (ang. »free rider problem«), saj se delničarji 
zanašajo na to, da bo management kontroliral kdo drug, koristi pa bodo deležni vsi. Vedno pa 
jim seveda ostane tudi možnost prodati delnice, če z uspešnostjo družbe niso zadovoljni, in 
svoja sredstva investirati v drugo družbo.  
 
V delniški družbi s koncentriranim lastništvom vlogo nadzora nad managementom običajno 
prevzame delničar s kontrolnim deležem. Velik lastniški delež omogoča delničarju izvajanje 
določenega vpliva v družbi, zaradi česar so njegove koristi od kontrole običajno večje od 
njenih stroškov, koristi zaradi boljšega poslovanja družbe pa so deležni vsi delničarji (deljene 
koristi kontrole). Vendar pa koncentracija lastništva sama po sebi še ne zagotavlja ustreznega 
nadzora. Le-ta je odvisen tudi od pravnega sistema v državi, ki je lahko orientiran v smeri 
zaščite dominantnih delničarjev ali v smeri zmanjševanja zunanje kontrole v družbah 
(Gregorič, 2003, str. 17-22). 
 
Vsaka država je razvila svoj, do določene mere specifičen sistem upravljanja z uvajanjem 
določenih pravnih pravil in samo-regulativnih norm. Vendarle pa lahko klasificiramo 
obstoječe sisteme glede na koncentracijo lastništva in glasovalnih pravic, razvitost trgov 
kapitala, vlogo bank pri financiranju ipd. (Gregorič, 2003, str. 11-12): 

 bančno-orientiran ali notranji sistem upravljanja,  
 tržno-orientiran ali zunanji sistem upravljanja.  
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Bančno-orientiran ali notranji sistem upravljanja je značilen za večino držav 
kontinentalne Evrope. Zanj je značilna koncentracija lastništva in glasovalnih pravic delniških 
družb v rokah večinskih delničarjev, ki so največkrat holdingi, nefinančna podjetja, banke ali 
družine. Ti lastniki svojo moč dodatno povečujejo z uporabo različnih pravnih sredstev, ki 
omogočajo koncentracijo glasovalne moči ob danem lastniškem deležu (delnice z različnimi 
glasovalnimi pravicami, preferenčne delnice, piramidne strukture, delnice brez glasovalne 
pravice itd.). Ta koncentracija zagotavlja sodelovanje in strožji nadzor večinskega delničarja 
nad delovanjem managementa in dolgoročnejšo perspektivo delovanja družbe, saj je le-ta v 
interesu večinskega delničarja. Vendar pa imajo v notranjem sistemu trgi kapitala manjšo 
vlogo, slabša je likvidnost delnic, večinski delničar pa pogosto tudi izkorišča ti. osebne koristi 
kontrole na račun malih delničarjev12, kar je običajno pogojeno tudi z relativno slabšo zaščito 
malih delničarjev. 
 
Značilni predstavnici tržno-orientiranega sistema upravljanja sta ZDA in Velika Britanija. 
Lastništvo je zelo razpršeno, problem skupinske akcije13 (ang. »collective action problem«) se 
blaži preko mehanizma prevzemov14, zunanjih (neizvršnih) direktorjev v direktorskih odborih 
in ti. boja za pooblastila15 (ang. »proxy fights«). Kapitalski trgi v tem sistemu so bolj likvidni, 
generirajo višje donose in nudijo večje možnosti za diverzifikacijo naložb. Hkrati 
predstavljajo tudi poglaviten vir financiranja korporacij. Ena izmed glavnih kritik zunanjega 
sistema upravljanja je, da so delničarji nagnjeni k promoviranju kratkoročnih ciljev, kar lahko 
odvrača managerje od iskanja dolgoročne koristnosti za družbo, pa tudi nadzor delničarjev 
nad delovanjem managementa je slabši. 
 
Nesorazmerna koncentracija moči ob odsotnosti ustreznih omejitev, kot so pravna pravila, 
pritiski medijev, preglednost kontrolnih transakcij in identitete velikih delničarjev, spodbuja 
neučinkovito delovanje kontrolnih lastnikov v škodo malih delničarjev. Za celinsko Evropo je 
tako značilen problem pristranosti zasebne kontrole (ang. »Private Control Bias«), kodeksi 
upravljanja delniških družb pa se posledično v prvi vrsti ukvarjajo z vprašanjem zaščite malih 
delničarjev pred okoriščanjem s strani kontrolnih lastnikov.  
 
                                            
12 Veliki lastniški deleži hkrati nudijo lastnikom možnost lastnega okoriščanja s sredstvi družbe na račun malih 
delničarjev in drugih deležnikov v družbi. Te osebne koristi kontrole so pravzaprav tudi razlog oblikovanja in 
obstoja večinskih lastnikov. 
13 Problem skupinske akcije (ang. »Collective action problem«) je v teoriji situacija, v kateri ima vsaka oseba v 
neki skupini možnost izbire med dvema alternativama. Če vsi izberejo alternativo, ki je racionalna za vsakega 
posameznika, bo končni rezultat vseh izbir za posameznika slabši, kot če bi izbrali drugo alternativo (torej če ne 
bi izbrali zase najboljše alternative) (vir: University of Washington, marec 2006).  
14 Delničarji se zanašajo na delovanje trga, ki naj bi "kaznoval" neuspešne managerje, ki jim na trgu ni uspelo 
doseči ustrezne cene za delnice družbe, tako da bo druga družba izkoristila nizko ceno delnic in prevzela 
neuspešno družbo. V takem primeru običajno neuspešen management izgubi svojo pozicijo v prevzeti družbi. 
15 Mali delničarji lahko svojo pravico glasovanja na skupščini podelijo tretji osebi v obliki pooblastila (ang. 
»proxy«). Boj za pooblastila za glasovanje (ang. »Proxy fight«) lahko nastane, kadar se med delničarji družbe 
razvije opozicija managementu (npr. v primeru slabega poslovanja). Zunanji aktivisti družbe poskušajo 
prepričati delničarje, da jih pooblastijo za glasovanje (tj. da lahko uporabijo njihove glasovalne pravice kot 
pooblaščenci) proti managementu (Brigham et al, 1999, str. 1045). 
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V Veliki Britaniji in ZDA pa na drugi strani ostaja v ospredju tradicionalni problem agenta, 
kjer gre za vprašanje managerske odgovornosti v družbah z razpršenim lastništvom in 
glasovalnimi pravicami. Govorimo o pristranosti managerske kontrole (ang. »Management 
Control Bias«). V teh družbah je namreč delež posameznega delničarja običajno premajhen, 
da bi ga spodbudil k izvajanju aktivnega nadzora nad managementom. Še vedno pa mu ostane 
možnost, da ob slabem poslovanju družbe svoj delež proda in denar naloži drugam (ang. »Exit 
over Voice«). Delničarji so torej razmeroma pasivni, vlogo nadzora nad agenti pa izvajajo 
mehanizem prevzemov, sistem nagrajevanja managerjev, neizvršni člani uprav, boljše pa je 
tudi pravno varstvo malih delničarjev (Gregorič, 2003a, str. 57-58).  
 
Primerjava zunanjega in notranjega sistema upravljanja gospodarskih družb kaže, da imata 
oba svoje prednosti in slabosti, ki se običajno tudi med seboj izključujejo (na primer 
koncentracija lastništva na eni strani in večja likvidnost delnic na drugi; večji nadzor nad 
managementom ali prostost večje iniciative managementa). Morebitno zbliževanje obeh 
sistemov se kaže v trendih zmanjševanja vloge večinskih delničarjev, povečevanja vloge 
institucionalnih investitorjev, izboljševanja obveščanja in transparentnosti poslovanja ter 
povečevanja zaščite malih delničarjev. 
 
Druga delitev sistemov upravljanja  izhaja iz stopnje upoštevanja različnih interesnih skupin 
pri poslovanju korporacij. Lastniško upravljanje (ang. »Shareholder concept«) je značilno 
za Združene države Amerike in Veliko Britanijo, kjer so lastniki ključna skupina za nastanek 
in razvoj družbe, ustvarjanje vrednosti na trgu pa prvi in edini cilj, za katerega si mora 
prizadevati management. Osrednja managerska filozofija je upravljanje vrednosti (ang. 
»Value Based Management«). Dilemo, ali je povečevanje vrednosti za delničarje resnično 
edini cilj delovanja delniške družbe, podrobneje obravnavam v Prilogi 3. 
 
Deležniško upravljanje (ang. »Stakeholder concept«) pa je širši pogled na delovanje 
gospodarske družbe, saj vključuje tudi druge skupine in posameznike – deležnike, ki družbo 
obkrožajo. Slika 1 v Prilogi 2 prikazuje primer zemljevida deležnikov neke družbe, ki pa ga 
mora vsaka družba prilagoditi sebi in svojim potrebam. Ta pogled prevladuje v kontinentalni 
Evropi. Odgovoren odnos do vseh deležnikov družbe naj bi imel pozitiven učinek na 
poslovno uspešnost in torej ne ogroža poslovnega cilja povečevanja vrednosti za delničarje. 
Koristi deležniškega upravljanja so naslednje (Razpet et al., 2003, str. 23-31): 

 izboljšana finančna uspešnost: višja tržna dodana vrednost, višja rast poslovanja in 
zaposlovanja v primerjavi z družbami, ki so se osredotočale zgolj na delničarje; 

 manjši operativni stroški: okoljevarstvene aktivnosti in aktivnosti, usmerjene na 
delovne razmere lahko znižajo stroške z zmanjšanjem odpadkov, neučinkovitosti ali 
izboljšanjem produktivnosti; 

 večji ugled blagovne znamke, posledično pa večjo prodajo in zvestobo potrošnikov; 
 višjo produktivnost in kakovost: prizadevanja za boljše delovne razmere vodijo do 

višje produktivnosti, nižje stopnje napak, nižje stroške absentizma ter uspešnejše 
privabljanje in ohranjanje zaposlenih; 
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 lažji dostop do kapitala, predvsem tistega v rokah družbeno odgovornih vlagateljev. 
 
Wheeler in Sillanpaa (1998, str. 201-203) zagovarjata tezo, da družbe, ki upoštevajo 
dolgoročne interese vseh deležnikov, prosperirajo bolj kot družbe, ki zasledujejo v prvi vrsti 
kratkoročne interese delničarjev16. Družbe bi morale poslušati, obdelati in se pozitivno 
odzvati na vrednote in mišljenje svojih deležnikov, še posebno kupcev, zaposlenih in 
vlagateljev. V nasprotnem primeru lahko postanejo slabše konkurenčne drugim družbam v 
panogi. 
 
Deležniški koncept upravljanja pa ima tudi slabosti. Med drugim ne ponuja merljivih 
kriterijev, na podlagi katerih bi se managerji lahko odločali, kadar pride do neizogibnega 
konflikta interesov med skupinami deležnikov, zato teh odločitev tudi ni mogoče ocenjevati in 
uveljavljati odgovornost managerjev. Jensen (2001, str. 8-21) ponuja t.i. »razsvetljeno teorijo 
maksimiziranja vrednosti«, s katero poskuša najti vmesno pot med obema ekstremoma – 
povečevanjem vrednosti za delničarje na eni strani in upoštevanjem interesov vseh deležnikov 
na drugi. Izhaja iz dejstva, da mora imeti družba za vrednotenje svoje uspešnosti oblikovan en 
cilj, saj maksimiziranje v več dimenzijah hkrati ni možno. Njegov koncept upošteva 
deležniški koncept upravljanja, hkrati pa sprejema maksimiziranje dolgoročne vrednosti 
družbe kot cilj in kriterij pri odločitvah, pri katerih nujno prihaja do nasprotujočih si interesov 
različnih skupin deležnikov. Za doseganje tega cilja morajo managerji pridobiti podporo vseh 
deležnikov družbe, pri tem pa igrajo ključno vlogo skozi vodenje ter oblikovanje in 
vzdrževanje strateške vizije družbe. Kot pravi Jensen (2001, str. 16): »... nemogoče je 
maksimizirati dolgoročno tržno vrednost organizacije, če ne upoštevamo ali zlorabimo katero 
koli skupino deležnikov.«  
 
 

2.6 SISTEM UPRAVLJANJA GOSPODARSKIH DRUŽB V 
SLOVENIJI 

 
Kot ugotavljajo številni avtorji, se v zahodni Evropi v zadnjem času pojavlja trend k 
zniževanju moči velikih delničarjev in k večji razpršenosti lastništva. Ta trend na eni strani 
razlagajo s političnimi spremembami in z vse manjšim vmešavanjem držav v gospodarstvo, 
na drugi pa s povečanim interesom investitorjev v evropske delniške družbe ter posledično 
povečano odgovornostjo managementa nasproti delničarjem, z nastajanjem skupnega 
evropskega kapitalskega trga in z vse večjim pomenom kodeksov upravljanja. Večja 
preglednost sistemov upravljanja, boljši odnos do delničarjev, izboljšanje prakse upravljanja, 
večje zanimanje korporacij za lastniško financiranje svojih sredstev, privatizacija državnih 

                                            
16 Tudi Debeljak in Gregorič (2006, str. 4) navajata, da empirične študije večinoma potrjujejo pozitiven ali 
nevtralen odnos med finančno uspešnostjo in družbeno odgovornostjo. Med avtorji navajata Zolla, 2004, ter 
Donaldsona in Prestona, 1995. 
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podjetij, reforme pokojninskih sistemov in politične spremembe so v zadnjih letih 
pripomogle, da so se kapitalski trgi začeli pospešeno razvijati tudi v Evropi. 
 
Na drugi strani pa se države v centralni in vzhodni Evropi čedalje bolj nagibajo k notranjemu 
sistemu upravljanja. Čeravno so izvajale različne metode privatizacije in pristope k trgu 
kapitala, postajata lastništvo in kontrola v gospodarskih družbah čedalje bolj koncentrirana, 
finančni trgi pa ostajajo manj pomembni. Največji delničarji v družbah imajo namreč v 
povprečju večinski delež glasovalnih pravic. Spremembe v lastništvu sovpadajo s 
približevanjem finančnih sistemov k bančno-orientiranim sistemom, ki jim dominirajo banke 
v tujem lastništvu, ki pa se zaenkrat še ne vključujejo v financiranje in nadziranje družb 
(Gregorič, 2003, str. 31).  
 
V delniških družbah z razpršenim lastništvom je glavni problem upravljanja  v konfliktu med 
močnimi managerji in šibkimi lastniki, medtem ko je za družbe s koncentriranimi 
glasovalnimi pravicami značilen konflikt med kontrolnimi lastniki in manjšinskimi delničarji 
(Gregorič, Vespro, 2003, str. 2). Mueller in Peev (2005, str. 2) ugotavljata, da se 
korporacijsko upravljanje v centralni in vzhodni Evropi sooča predvsem s problemom agenta 
(torej s problemi v odnosu med managerji in lastniki oz. delničarji),  medtem ko so problemi, 
povezani z asimetrijo informacij, manj pereči. 
 
Čeprav je večina tranzicijskih držav že prevzela evropska pravila, je nezadovoljivo predvsem 
njihovo uveljavljanje v praksi. Bergloef in Pajuste (2005, str. 183-186) ugotavljata, da so 
države relativno uspešne pri vzpostavljanju pravnega okvira delovanja, medtem ko se sodišča 
še vedno soočajo s težavami pri vzpostavljanju avtoritete. Procedure so v večini primerov 
počasne, korupcija pa je v večini držav še vedno resen problem. 
 
 

2.6.1 Lastništvo in kontrola v slovenskih delniških družbah 
 
Slovenija se od ostalih tranzicijskih držav do določene mere razlikuje, saj večina delniških 
družb na organiziranem trgu še vedno nima kontrolnega lastnika. Po osamosvojitvi leta 1991 
je Slovenija izbrala način množičnega lastninjenja, v katerem so bili lastniški certifikati 
razdeljeni vsem državljanom, ki so jih v procesu lastninjenja zamenjali bodisi za deleže v 
delniških družbah bodisi za deleže v nastajajočih Privatizacijskih investicijskih družbah (v 
nadaljevanju: pid). Cilji privatizacije so bili predvsem poiskati družbam znane lastnike, 
znižati visoko zadolženost in stimulirati pritok svežega zunanjega kapitala v družbe 
(Gregorič, Šetinc Tekavc, 2000, str. 2). 
 
Posebnost slovenskega načina privatizacije je bil tudi zakonsko obvezen prenos določenega 
dela gospodarskih družb na državne sklade, in sicer po 10 odstotkov na Slovenski 
odškodninski sklad (kasneje se je preoblikoval v Slovensko odškodninsko družbo - SOD) in 
Slovenski kapitalski sklad (kasneje Kapitalska družba - KAD) ter 20 odstotkov na Slovenski 
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razvojni sklad, ki je bil namenjen nadaljnji prodaji pidom. Na ta način je država posredno 
ostala lastnica precejšnjega dela gospodarstva. 
 
Lastniška struktura družb še vedno odraža izbran način lastninjenja, saj državna sklada in pidi 
ostajajo največji delničarji slovenskih družb. Empirične raziskave17 potrjujejo, da v večini 
družb na organiziranem trgu delničarji ne izvajajo nadzora nad uspešnostjo njihovega 
delovanja, v polovici družb tudi največji delničar nima zadostnega deleža, da bi lahko vplival 
na najpomembnejše korporativne odločitve (manj kot 25-odstoten delež). Delniške družbe 
imajo običajno več velikih delničarjev (med tri in sedem), ki morajo za izvajanje svojega 
vpliva skleniti med sabo dogovor; sicer njihova moč ni dovolj velika. Med največjimi lastniki 
najdemo pooblaščene investicijske družbe oz. njihove naslednike, državna sklada, druge 
nefinančne družbe in delavske družbe pooblaščenke (Gregorič et al., 2000, str. 1). Na drugi 
strani pa je običajno veliko število malih delničarjev, ki ne morejo bistveno vplivati na 
odločitve oz. na nadzor nad upravljanjem družb18. Moč največjega lastnika dodatno omejujejo 
notranji lastniki, ki po večini glasujejo v podporo managementu, saj je okrog 20-25 odstotkov 
delnic porazdeljenih med notranjimi lastniki (zaposlenimi, bivšimi zaposlenimi, sorodniki). 
Za slovenske delniške družbe je značilna precejšnja moč managerjev, ki je zaradi pogostega 
notranjega lastništva in njegove podpore managementu še povečana. Managerji namreč preko 
organiziranega zbiranja glasov notranjih lastnikov pridobijo še večjo moč proti zunanjim 
lastnikom, kar se običajno odraža na skupščinah delničarjev. 
 
Vloga bank pri upravljanju družb v Sloveniji ostaja precej omejena. Banke se ne vključujejo 
aktivno v nadzor, večinoma se zadovoljijo z zagotavljanjem vračanja svojih posojil s poroštvi 
in sporazumi. Svojo kapitalsko udeleženost v družbah omejujejo na investicije preko svojih 
družb za upravljanje in investicijskih skladov (Gregorič, 2003, str. 15). Kapitalski trg in trg 
dela sta v Sloveniji še vedno nerazvita, tudi bančna posojila prestavljajo relativno majhen 
delež korporativnega financiranja. Družbe svoje investicijske aktivnosti financirajo pretežno 
iz svojih notranjih virov, kar vključuje tudi visoke transakcijske stroške (Gregorič et al., 2000, 
str. 2). 
 
Vendarle pa se tudi v Sloveniji začenja trend koncentracije lastništva, predvsem v zadnjih 
nekaj letih. Po rezultatih analize (Gregorič, Vespro, 2003, str. 2-3) se je največji glasovalni 
delež v delniških družbah v obdobju 1999 - 2002 v povprečju povečal za 10,32 odstotnih 
točk, delež prvega največjega lastnika pa se je povečal kar v 75 odstotkih družb.  Medtem ko 
se paradržavni skladi iz družb postopoma umikajo, se moč koncentrira predvsem v rokah 
pidov oz. družb, ki so iz njih nastale, ter domačih in tujih nefinančnih družb. Svoje lastniške 
deleže povečujejo tudi managerji, delež notranjih lastnikov pa se prav tako postopoma 

                                            
17 Več o raziskavi lastništva in upravljanja slovenskih družb v Gregorič, 2003, Gregorič et al., 2000, ter Gregorič 
in Vespro, 2003. 
18 Nekateri primeri zlorabe moči večinskih delničarjev v slovenskih podjetjih so opisani v Pavec, 2005, str. 18-
19: Zdravilišča Rogaška, d.d., Mladinska knjiga založba, d.d., Dolenjska banka, d.d. ter Industrija usnja Vrhnika, 
d.d.. Tovrstne zlorabe so še lažje izvedljive in se zgodijo mimo oči javnosti, če družba ne kotira na borzi. 
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znižuje. Vse te spremembe utegnejo bistveno spremeniti porazdelitev kontrole nad 
slovenskimi delniškimi družbami ter redefinirati problem agenta. 
 
Učinki koncentracije lastništva in nadzora nad poslovanjem družb so lahko tako negativni kot 
pozitivni. Velik aktiven zunanji lastnik ter posledično večji nadzor in manjša pooblastila 
managementa lahko negativno vplivajo na njegovo motivacijo in prizadevanje, da deluje v 
dobro družbe, kar pa je delno mogoče nadomestiti z ustreznim sistemom nagrajevanja. 
Koncentracija lastništva sicer prinaša s seboj večji nadzor, hkrati pa tudi manjšo likvidnost 
delnic zaradi manjšega števila delničarjev. Večji ko je skupni delež lastništva največjih 
lastnikov (imetnikov vsaj 5 odstotkov kapitala), nižja je v povprečju likvidnost delnic družbe. 
Zaradi visokega lastniškega deleža in s tem povezanega vpliva na družbo, lahko veliki 
delničarji izkoriščajo že omenjene osebne koristi kontrole. Pozitivni vplivi koncentracije 
lastništva pa se kažejo v pridobitvi svežega kapitala za poslovanje družbe, novega znanja, 
tehnologije in nenazadnje večjega nadzora. Ob velikem lastniškem deležu lahko deljene 
koristi kontrole nudijo ustrezne spodbude za aktivno vlogo velikih lastnikov pri nadziranju in 
odločanju v družbi, zaradi česar so na boljšem tudi manjšinski delničarji družbe (Gregorič, 
2003a, str. 60-61). 
 
Analiza lastniških deležev v slovenskih gospodarskih družbah v bazi Klirinško depotne 
družbe konec leta 2004 (Bratina et al., 2005, str. 6-10) je pokazala, da si poleg notranjih 
lastnikov največje deleže kapitala lastijo druge nefinančne družbe in skladi, ki jim sledita 
paradržavna sklada KAD in SOD s povprečno 10 odstotki kapitala. Na drugi strani pa je v 
družbah še vedno veliko malih delničarjev, medtem ko za tuje portfeljske vlagatelje ostajajo 
nezanimive. Agregatne lastniške deleže po skupinah lastnikov prikazuje Tabela 1. 
 
Tabela 1: Agregatni lastniški deleži po skupinah lastnikov v obdobju 1998-2002 (v %) 

1998 1999 2000 2001 2002
Domača nefinančna podjetja 7,8 11,6 17,8 22,45 26,79
Zaposleni, bivši zaposleni 37,52 33,83 29,11 26,8 26,17
Skladi 18,74 20 20,46 19,39 19,17
KAD in SOD 20,13 18,92 14,99 12,68 10,24
Tuja podjetja 3,03 2,8 3,86 5,51 6,
Mali delničarji 3,39 3,6 4,63 3,58 4,1
Managerji 2,29 2,26 2,26 2,98 3,58
Banke 1,06 1,26 1,18 2,22 1,85

72

 
Vir: Bratina et al., 2005, str. 8. 
 
V Sloveniji je gospodarstvo načeloma privatizirano. Vendar pa je zaradi načina privatizacije 
vloga države bodisi neposredno ali preko paradržavnih skladov KAD in SOD, še vedno zelo 
velika. Povprečen delež države je v 28 družbah, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, konec leta 
2004 znašal 24 odstotkov, v 10 družbah pa kar 30 odstotkov. V družbah na prostem trgu ima 
država v povprečju 10-odstotni delež, v 34 izmed njih pa je le-ta večji od 17 odstotkov. Če 

20 



upoštevamo še lastniške deleže največjih slovenskih bank in zavarovalnice, ki so v pretežno 
državnem lastništvu, država v najpomembnejših slovenskih družbah dejansko obvladuje med 
25 in 48 odstotki kapitala. To ji ob razpršenem preostalem lastništvu daje kontrolno moč in 
možnost vplivanja na poslovanje družb in njihove strateške odločitve. Država ni najboljši 
lastnik, saj ta vloga omogoča vsakokratni politiki neposredni nadzor in možnost političnega 
manipuliranja v družbah, njeni cilji pa so nejasni (Pavec, 2005, str. 41). To vodi tudi v 
nepregledno medsebojno lastniško povezovanje družb ter vsesplošno vpletanje države v 
družbe, posledice katerega so med drugim tudi klientelizem, oškodovanje malih delničarjev, 
povezovanja/prevzemi z ekonomsko vprašljivimi posledicami, nestabilnost v družbah, 
prepletanje politike in upravljanja družb, oviranje novih domačih in tujih vstopov na račun 
obstoječih družb in podobno . 
  
Država bi svojo vlogo kot lastnika slovenskih gospodarskih družb morala preoblikovati na 
način, da se opredeli, katere naložbe so za državo strateškega pomena (npr. Luka Koper, 
Aerodrom Ljubljana ipd.) in jih preoblikuje v transparentne neposredne lastniške deleže. Iz 
ostalih družb pa naj se država postopno umakne z odprodajo deležev KAD in SOD, ki naj  
opredelita svojo vlogo kot izključno portfeljska vlagatelja, katerih lastniški delež ali delež 
glasovalnih pravic ne sme biti večji od 10 odstotkov. S tem se minimizira tudi tveganje naložb 
ob minimalnih stroških poslovanja. Kot portfeljska vlagatelja tudi ne bi imela svojih 
predstavnikov v nadzornih svetih družb, saj to zahteva določena strokovna znanja, ki 
povečujejo stroške delovanja obeh skladov. Aktivna vloga v družbah pomeni hkrati tudi 
izgubo likvidnosti naložb in torej dodatno tveganje (Bratina et al., 2005, str. 18). 
 
Značilnosti slovenskih gospodarskih družb in sistema upravljanja, kot so konsolidacija 
kontrole, splošni skepticizem o vlogi novo nastalih velikih lastnikov, nizka likvidnost in 
majhnost kapitalskega trga ter relativno slabo uveljavljanje zaščite malih delničarjev, 
nakazujejo možnost, da so osebne koristi kontrole, ki jih pridobi kontrolni delničar, v 
Sloveniji relativno visoke. Izkoriščanje teh koristi pa omejujejo predvsem predstavniki 
zaposlenih v nadzornih svetih, konkurenca na trgih proizvodov ter pritiski s strani medijev 
(Gregorič, Vespro, 2003, str. 16). S spremembami kontrole in lastništva postaja osrednji izziv 
sistema upravljanja v Sloveniji izboljšanje zaščite malih delničarjev ter transparentnosti 
transakcij, identitete in aktivnosti velikih lastnikov. 
 
Upravljanje gospodarskih družb v Sloveniji je na pomembnem razpotju, ki ga zaznamujejo 
naslednji procesi (Rus, 2003, str. 15): 

 konsolidacija razpršene lastnine prek prevzemov in managerskih odkupov, 
 proaktivno upravljanje institucionalnih vlagateljev, 
 uveljavljanje pravil trga vrednostnih papirjev, 
 težnja poslovne skupnosti, da začne s kodeksi in drugimi potezami sama uveljavljati 

red v svojih vrstah. 
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2.6.2 Vloga kapitalskega trga 
 
Kapitalski trg v Sloveniji je nastal v času procesa lastninjenja družbene lastnine, ko so bile 
javne delniške družbe bolj ali manj avtomatično uvrščene na borzo. Primarni trg kapitala 
praktično ne obstaja; do decembra 2001 je bilo vsega skupaj le 10 novih izdaj vrednostnih 
papirjev s strani nefinančnih družb. Najpomembnejši vir zunanjega financiranja družb 
predstavljajo bančna posojila, vendar pa je delež dolžniškega financiranja v slovenskih 
družbah še vedno relativno nizek. Družbe se namreč v veliki meri še vedno financirajo z 
lastnimi sredstvi, ki managerjem zaradi pasivnosti lastnikov predstavljajo nizek strošek ali 
sploh nobenega.  
 
Največje ovire normalnemu razvoju trga kapitala predstavljata še vedno velika državna 
kontrola družb in do nedavnega visoka zaščita pred tujimi investicijami19. Slovenski 
kapitalski trg je tako ostajal relativno izoliran od dogajanja na svetovnih trgih, kljub svoji 
visoki institucionalni in tehnični razvitosti (Gregorič, 2003, str. 16-17). 
 
Na kapitalskem trgu v Sloveniji se po ocenah (vir: interni podatki Ljubljanske borze) kar 75 
odstotkov transakcij opravi mimo organiziranega trga, na tako imenovanem sivem trgu20. To 
so večinoma transakcije s svežnji, od katerih jih približno 25 odstotkov borzi prijavijo borzno 
posredniške hiše, za preostale pa niso znane cene, po katerih so posli sklenjeni in ne ve se, 
kako potekajo. V teh primerih gre večinoma za transakcije, povezane z nadzorom, ki ga 
izvajajo veliki investitorji, ki nastopajo kot upravljavci družb. Med temi so največji predvsem 
paradržavne institucije (KAD in SOD), pravni nasledniki pidov in holdingi, ki nastajajo v 
nekaterih družbah, ki so prodale osnovno dejavnost (npr. Istrabenz, Sava…). Dr. Marko 
Simoneti, predsednik uprave Ljubljanske borze, v intervjuju za Mladino (Šlibar Pačnik, 2005, 
str. 33-40) pravi: »Petnajst let po začetku privatizacije in konsolidacije v domačem, zaprtem 
krogu lastnikov se nam je zgodilo, da imamo tako rekoč v vseh najpomembnejših slovenskih 
družbah najmočnejšega lastnika, povezanega z državo. Če KAD in SOD, ki sta paradržavni 
instituciji, povežemo še z državnimi bankami, zavarovalnicami in njihovimi skladi, tako rekoč 
obvladujejo vsa najboljša slovenska podjetja. Bolj ko smo privatizirali, bolj je postajalo 
državno.«  
 
Vpliv države in politike tako v gospodarstvu ostaja visok, interesi države kot lastnika pa so 
nedorečeni. Enako velja za vpliv in vlogo velikih lastnikov v družbah, katerih nasprotja 
interesov so velika. 
 
Organizirani del slovenskega kapitalskega trg je majhen in precej nelikviden. V letu 2004 je 
denimo celoten promet na organiziranem trgu znašal približno 19 odstotkov njegove 
                                            
19 Omejitve Banke Slovenije za tuje portfeljske investicije so bile odpravljene 1. julija 2001. 
20 Z uveljavitvijo novega ZTVP-1 bodo morali dobro poučeni investitorji po novem borzi poročati podatke o 
poslih s tržnimi vrednostnimi papirji, ki so jih sklenili izven organiziranega trga, borza pa bo te podatke 
objavljala na svoji spletni strani. Na ta način se bo transparentnost trgovanja (običajno večinskih) lastnikov, ki so 
sklepali posle z večjimi svežnji delnic mimo trga, precej izboljšala (ZTVP-1B, 2006, 250.a člen). 
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kapitalizacije, kar je izjemno malo ne samo v primerjavi z zahodnoevropskimi, ampak tudi 
centralno in vzhodnoevropskimi kapitalskimi trgi. Nelikvidnost se lahko izrazi s stroški za 
vlagatelja, ki želi prodati ali kupiti večji paket delnic družbe, zaradi premika cene, ki jo ta 
transakcija zaradi nelikvidnosti delnic povzroči. V letu 2005 je Ljubljanska borza uvedla 
kriterije likvidnosti za delnice na organiziranem trgu, na podlagi katerih med drugim ocenjuje 
likvidnost posameznih delnic. Za relativno likvidne je bilo opredeljenih 18 delnic v borzni 
kotaciji in 22 delnic na prostem trgu, ki so bile razvrščene v neprekinjeno trgovanje, s 
preostalimi delnicami pa se trguje v avkcijah (vir: spletne strani Ljubljanske borze).  
 
Trend koncentriranja lastništva bo lahko imel pozitiven vpliv na izboljšanje nadzora v 
družbah, hkrati pa bo še bolj poslabšal likvidnost na kapitalskem trgu. Ob tem je potrebno 
omeniti, da praksa sklepanja večjih poslov z delnicami družb mimo organiziranega trga v 
razvitih kapitalskih trgih nikakor ni sprejemljiva, čeprav zakonsko ni prepovedana. Takšno 
sklepanje poslov in udeležence teh poslov bi »obsodil« že sam trg in vsi udeleženci na njem, 
ki s subjekti »sumljivega slovesa« ne bi želeli več imeti opravka. Zaradi nizke likvidnosti 
kapitalskega trga in zaradi odločilne vloge obstoječih velikih lastnikov (predvsem države) je 
nevarnost prevzemov družb oz. njihove uspešnosti nizka, hkrati pa je nizka in brez tradicije 
tudi praksa uveljavljanja pravne zaščite malih delničarjev, še posebej v uveljavljanju 
odškodninske odgovornosti do članov nadzornih svetov oz. uprav (Bratina et al., 2005, str. 2). 
 
Za Slovenijo je torej značilna struktura lastništva z več velikimi delničarji, katerih 
učinkovitost nadzora nad družbo nadalje omejujejo obrambni mehanizmi, ki so jih vzpostavili 
managerji, da bi se zavarovali pred prevelikim vplivom in močjo delničarjev. Imamo torej 
omejeno kontrolo, hkrati pa imamo nelikviden kapitalski trg, kar je nekako v nasprotju s 
prepričanjem, da več kontrole v družbah pomeni nižjo likvidnost na trgu in obratno. 
Razpršeno lastništvo skupaj z napačnimi motivi se kaže v pomanjkljivem nadzoru nad 
managerji in boju za kontrolo med različnimi interesnimi skupinami21. Poleg tega je opazen 
trend nadaljnjega koncentriranja lastništva, kar lahko privede do še večje nelikvidnosti 
kapitalskega trga (Gregorič et al., 2000, str. 22-25).  
 
Te probleme bi bilo možno ublažiti s stimuliranjem nekaterih sprememb v lastniški oz. 
kontrolni strukturi delniških družb s tem, da bi omogočili delničarjem učinkovito in 
transparentno izvajanje mehanizmov kontrole, hkrati pa zaščitili pravice manjšinskih 
delničarjev. Gregorič (2003, str. 70-73) navaja naslednje možnosti: 

 Več velikih delničarjev v družbi znižuje likvidnost delnic, hkrati pa ne pripomore k 
boljšemu nadzoru družbe. 

 Glasovanje preko zastopnikov (ang. »proxy voting«) in izdaja prednostnih delnic 
omogoča družbi vzdrževati likvidnost in hkrati ohraniti kontrolo. 

                                            
21 Za moč in kontrolo nad družbami se borijo predvsem zaposleni kot notranji lastniki in skozi sodelovanje pri 
upravljanju na eni strani ter institucionalni investitorji kot zunanji lastniki na drugi strani. Oboji delujejo s ciljem 
zaščite svojih interesov in koristi in ne s ciljem maksimiziranja vrednosti družbe, katere lastniki so (Prašnikar, 
Gregorič, 1999, v Gregorič et al., 2000, str. 3). 
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 Uporaba mehanizmov, ki omogočajo odmike od pravila »ena delnica en glas« je 
primerna, če se izvaja transparentno in so pri tem upoštevane pravice manjšinskih 
delničarjev ter delničarjev z manj kot proporcionalnimi glasovalnimi pravicami. 

 Povečanje praga za javno ponudbo za odkup delnic družbe22 bi lahko upočasnilo 
odhajanje družb z organiziranega trga23, vendar bi moralo biti pospremljeno s 
povečanjem transparentnosti kontrolnih transakcij in zaščite malih delničarjev. 

 Brez ustrezne zaščite malih delničarjev in brez možnosti, da se sliši njihov glas pri 
upravljanju družb, bodo le-ti še vedno nagnjeni k prodaji svojih delnic, takoj ko se 
pojavi ugodna ponudba; rezultat tega bo nadaljnje odhajanje družb z organiziranega 
trga, povečanje netransparentnosti in zniževanje tržne kapitalizacije. 

 Zagotavljanje likvidnosti delnic je lažje, če imajo investitorji zaupanje v standarde in 
postopke upravljanja delniških družb. 

 
Pri upravljanju delniških družb je transparentnost torej izjemnega pomena, predvsem za 
vzpostavitev zaupanja vlagateljev, ki je predpogoj za uspešno delovanje kapitalskega trga. 
Transparentnost pa družbe lahko dosežejo tudi skozi odprto, pošteno in konsistentno 
komuniciranje z različnimi javnostmi, kot bom opredelila v nadaljevanju. 
 
 
 

3 KOMUNICIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB Z 
RAZLIČNIMI INTERESNIMI SKUPINAMI 

 
Odnosi z javnostmi so upravljanje komuniciranja družbe24 z njenimi javnostmi (Grunig, Hunt 
v Škerlep, 2001, str. 543). Organizacije komunicirajo na različne načine; njihovo vedenje in 
vedenje njihovih zaposlenih je v odnosu do deležnikov kritičnega pomena, enako kot okolja, 
ki jih ustvarjajo za kupce in zaposlene ter kakovost njihovih proizvodov in storitev. Ti 
dejavniki bodisi potrjujejo ali pa negirajo sporočila, ki jih družbe v okviru odnosov z 
javnostmi sporočajo preko tradicionalnih kanalov komuniciranja (Brody, 2002, str. 7). Poleg 
javnih so tudi mnoge zasebne organizacije zavezane k preglednosti in javnosti dela, še 
posebej delniške družbe, katerih delnice kotirajo na organiziranem trgu. Vlagatelji v 

                                            
22 Po trenutno veljavnem Zakonu o prevzemih mora družba podati javno ponudbo za odkup vseh delnic družbe, 
v kateri je pridobila 25-odstotni delež. 
23 Po dosedanjih izkušnjah so se prevzemi družb v Sloveniji večinoma končali tako, da je prevzemnik pridobil 
skoraj vse lastništvo nad prevzeto družbo, kar je imelo za posledico izključitev prevzete družbe iz trgovanja na 
organiziranem trgu. Nekateri primeri so: SKB banka, Lek, BTC. 
24 Pri odnosih z javnostmi in organizacijskem komuniciranju ne gre za sinonima; organizacijsko komuniciranje 
je tesno povezano s teorijo organizacije in komunikologijo, nanaša pa se na vse komunikacijske procese, ki 
potekajo med člani neke organizacije kot tudi v njihovih odnosih z okoljem. Raziskovanje organizacijskega 
komuniciranja vključuje le majhno število problemov, ki se neposredno nanašajo na področje odnosov z 
javnostmi; za večino raziskovalcev se organizacijsko komuniciranje neha na mejah organizacije – torej na točki, 
kjer se večina vprašanj odnosov z javnostmi šele postavi (Jablin, Putnam in Cheney, Christensen v Škerlep, 
2001, str. 545-546). 
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vrednostne papirje naj bi prihajali do enakih informacij na enak način, ki ne daje prednosti 
enim na račun drugih, te informacije pa naj bi bile resnične, popolne in pravočasne vsaj glede 
naložbenih vidikov poslovanja. 
 
Pri sprejemanju pomembnih odločitev mora management družbe upravičiti in pojasniti svoje 
stališče z argumenti različnim strateškim javnostim. Pri tem mora upoštevati ne samo 
argumente poslovne učinkovitosti v smislu ekonomske racionalnosti, ki so prepričljivi za 
lastnike, temveč tudi tiste argumente, ki lahko prepričljivo upravičijo poslovne odločitve 
zaposlenim, lokalni skupnosti, novinarjem, državnim institucijam, aktivističnim gibanjem itd. 
Management se lahko znajde v navzkrižju interesov različnih skupin deležnikov in umetnost 
upravljanja je prav v tem, da v dani situaciji in v okviru možnega managerji s svojim 
odločanjem uskladijo različne interese. Ko so odločitve sprejete, mora družba zavzeto stališče 
komunicirati različnim javnostim v prepričljivem institucionalnem diskurzu (Škerlep, 2001, 
str. 556). 
 
Strog režim razkrivanja informacij, ki spodbuja realno transparentnost družb, je bistven za  
spremljanje družb in osnova za sposobnost delničarjev, da izvajajo svoje pravice na 
informiran način. Transparentnost je lahko tudi pomemben mehanizem vpliva na obnašanje 
družb in za zaščito pravic delničarjev. Pomembna pa je tudi z vidika privabljanja svežega 
kapitala in vzbujanja zaupanja vlagateljev v kapitalski trg. Delničarji in potencialni vlagatelji 
potrebujejo redne, zanesljive, primerljive in dovolj podrobne informacije, da lahko sprejemajo 
informirane odločitve o vrednosti, lastništvu in uveljavljanju glasovalne pravice. Rezultat 
nepopolne ali nejasne informiranosti je lahko ovirano delovanje trga, povišana cena kapitala 
in nenazadnje slabša alokacija virov (OECD Principles, 2004, str. 49).  
 
Pri odločanju o količini in vrsti informacij, ki jih bodo razkrile javnostim, se družbe soočajo s 
številnimi specifičnimi nasprotji. Boljše razkrivanje informacij lahko poveča zavedanje 
vlagateljev o družbi in posledično zmanjša stroške pridobivanja kapitala in/ali poveča 
vrednotenje kapitala družbe. Razkrivanje informacij bi torej moralo biti posebej pomembno 
za družbe, ki se pretežno financirajo s kapitalom. Prav tako je transparentnost tudi oblika 
zaščite manjšinskih delničarjev, saj znižuje obseg izkoriščanja osebnih koristi kontrole s strani 
večinskih delničarjev. Na drugi strani pa je razkrivanje informacij povezano z določenimi 
stroški, denimo stroški priprave podatkov in objavljanja informacij. Lahko postane  
selektivno, če družba komunicira samo, kadar je bilo njeno poslovanje dobro. Obstajajo pa 
tudi posredni stroški razkrivanja informacij o poslovanju zaradi posredovanja le-teh 
konkurenčnim družbam, kar postavlja javne družbe v neenak položaj v primerjavi z nejavnimi 
konkurenčnimi družbami. Če povzamem: izboljšano sposobnost pridobivanja novih 
delničarjev zaradi večje transparentnosti je potrebno uravnotežiti z manjšim interesom 
kontrolnih delničarjev za izvajanje nadzora in managersko iniciativo ter z neposrednimi in 
posrednimi stroški razkrivanja informacij (Bergloef, Pajuste, 2005, str. 182). 
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3.1 JAVNOSTI GOSPODARSKE DRUŽBE 
 
Ciljne javnosti so interesne skupine in posamezniki, ki so ali bodo prisotni v življenju 
gospodarske družbe. Družba se pri svojem poslovanju srečuje z različnimi javnostmi, katerih 
potrebe, želje in interesi se med seboj razlikujejo. Smiselno torej je, da prilagodi svoja 
sporočila potrebam vsake ciljne javnosti, s katero želi komunicirati. V teku življenja in 
delovanja družbe se njene ciljne javnosti lahko tudi spreminjajo (Gruban et al., 1990, str. 28-
29). 
 
Obširnejše definicije javnosti so v Prilogi 1. V pričujočem delu obravnavam javnosti 
gospodarske družbe kot različne skupine ljudi, ki imajo pri njenem delovanju določene 
dejanske ali potencialne interese (npr. okoljevarstvene, politične, ekonomske, itd.).  
 
Družbe morajo vse bolj upoštevati interese in aktivnosti vseh interesnih skupin, ki so 
kakorkoli z njimi povezane. Strategija družbe, njene vrednote in strukture oz. procesi vplivajo 
na ključne deležnike, ki imajo prav tako vpliv na ključne rezultate, ki jih družba pričakuje. 
Komunikacijska veriga med vsemi temi skupinami je prikazana v Sliki 2 v Prilogi 2. 
 
Celovit pristop h komuniciranju z različnimi ciljnimi skupinami, ki ga razvijeta Scholes in 
Clutterbuck (1998, str. 230-237), združuje komuniciranje z notranjimi in zunanjimi javnostmi 
ter trženjsko komuniciranje pod eno streho. Le na ta način naj bi bila družba sposobna 
zagotoviti, da sporočila, namenjena različnim javnostim, delujejo enotno v interesu družbe in 
njenih ciljev – ne samo zaradi odsotnosti morebitnih protislovij, ampak tudi zaradi 
kumulativnega dodajanja pozitivne vrednosti. Z integracijo zunanjega, notranjega in 
trženjskega komuniciranja naj bi družba dosegla tudi sinergijske učinke. Tudi odnosi z 
javnostmi in odnosi z vlagatelji se pogosto znajdejo pred podobno dilemo. Pomanjkanje 
zaupanja vlagateljev in kredibilnost korporativnega komuniciranja zahtevata, da obe 
komunikacijski funkciji družbe oblikujeta in posredujeta različnim javnostim enaka 
sporočila25 (Stock, 2002, str. 1). 
 
 

3.2 ZNAČILNOSTI ODNOSOV Z JAVNOSTMI 
 

3.2.1 Procesi v okviru odnosov z javnostmi 
 
Obstaja veliko število definicij pojma odnosi z javnostmi, bistvo vseh pa je, da se odnosi z 
javnostmi ukvarjajo s komuniciranjem med posamezniki, organizacijami in njihovimi okolji. 

                                            
25 Kot primer Stock navede lansiranje novega izdelka. Odnosi z javnostmi želijo pred tem s komuniciranjem 
ustvariti govorice, šušljanje o izdelku, medtem ko vlagatelje zanima, kako se izdelek uvršča v celotno 
proizvodno linijo in kakšna so pričakovanja družbe glede njegove uspešnosti. Oba dela korporativnega 
komuniciranja morata torej uskladiti svoja sporočila, da je bistvo sporočanja različnim ciljnim javnostim enako. 
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Tej definiciji je vsekakor potrebno dodati še naslednje dimenzije odnosov z javnostmi: 
medsebojno razumevanje, sistematičnost, načrtnost, dolgoročna usmerjenost, vplivanje na 
mnenje ali ugled, dvosmerno, etično, komuniciranje, svetovanje vodstvu, izobraževanje 
javnosti itd. (Gruban et al., 1990, str. 6, 14). Odnosi z javnostmi so managerska funkcija, ki 
sodeluje pri definiranju ciljev družbe in njene filozofije ter pri uresničevanju organizacijskih 
sprememb. Praktiki odnosov z javnostmi komunicirajo z notranjimi in zunanjimi javnostmi 
družbe, da bi dosegli skladnost med cilji družbe in pričakovanji njenega socialnega okolja 
(Baskin, Aronoff, 1998, str. 4). 
 
Cilj komuniciranja z javnostmi je ustvariti razumevanje. Razlikuje se od oglaševanja, katerega 
glavni namen je ustvariti zavedanje in prodajo, ter od propagande, katere namen je sugerirati 
posameznikom, kaj naj verjamejo. Odnosi z javnostmi so načrtovan in trajen trud za 
vzpostavitev in vzdrževanje dobrega imena ter vzajemnega razumevanja med organizacijo in 
njenimi javnostmi. Baines definira pet pomembnih vprašanj v procesu odnosov z javnostmi 
(Baines et al., 2004, str. 6-9): 

1. Analiziranje trendov: pred začetkom načrtovanja odnosov z javnostmi je potrebno 
analizirati trenutno situacijo gospodarske družbe in njenih odnosov z javnostmi. 
Odnosi z javnostmi morajo biti načrtovani na podlagi polnega razumevanja trendov, ki 
bodo vplivali na bodočnost družbe. 

2. Predvidevanje posledic: na podlagi analize trenutne situacije lahko predvidimo 
posledice naših aktivnosti, oziroma kako se bodo javnosti odzivale na posamezne 
dogodke. 

3. Svetovanje vodjem: svetovalna vloga odnosov z javnostmi je pomembna. Vključuje 
tako dnevno svetovanje vodjem, kot tudi prisostvovanje sejam najvišjih organov 
družbe (uprava, kolegij, nadzorni svet...). Na podlagi raziskav in njihovih rezultatov je 
naloga odnosov z javnostmi svetovati managementu, kaj je potrebno storiti. 

4. Udejanjanje načrtovanih programov aktivnosti: udejanjanje aktivnosti je ključnega 
pomena za učinkovitost odnosov z javnostmi. Zajema tudi poročila o poteku in 
napredku aktivnosti ter fleksibilnost v primeru spremenjenih okoliščin. Vsak načrt naj 
ima strateške, merljive, uresničljive in časovno ustrezne cilje. 

5. Služenje javnemu interesu: načrtovane aktivnosti naj bodo družbeno odgovorne in 
etične in naj ne izrabljajo ali pokvarijo integritete medija. 

 
Komuniciranje družbe z javnostmi je lahko naključno ali načrtovano. Odnosi z javnostmi so 
načrtovano komuniciranje družbe z javnostmi, katerega namen je zagotoviti ugodne pogoje za 
njeno delovanje. Pri tem lahko komuniciranje poteka (Ferjan, 2002, str. 235): 

 enosmerno: razširjanje informacij o družbi in skrb za ugodno publiciteto, namenjeno 
je spremembi mnenja v javnostih; tudi obveščanje javnosti; 

 dvosmerno: temelji na raziskovanju javnega mnenja in na ustreznem informiranju 
javnosti na podlagi poznavanja javnega mnenja, namenjeno pa je prav tako 
učinkovanju na javnosti. Dodatno lahko gre pri dvosmernem komuniciranju tudi za 
vplivanje na samo družbo (najbolj učinkovita oblika komuniciranja). 
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Uspeh gospodarske družbe na vseh področjih je v veliki meri odvisen od njenega ugleda v 
javnostih. Sistematično in učinkovito komuniciranje z javnostmi sicer ne bo izboljšalo slabega 
izdelka, ki ga družba prodaja na trgu, lahko pa v marsičem spremeni pogled javnosti na 
družbo. Ta je včasih krivičen, pogosto tudi zaradi slabe in pomanjkljive komunikacije, 
povračilnih ukrepov konkurence, neetičnih novinarjev in podobno. Komuniciranje z 
javnostmi je torej v današnjih časih nenadomestljivo, njegova kompleksnost pa narekuje 
segmentacijo ciljnih javnosti, primerno strukturiranost sporočil ter sodobne poti in orodja 
komuniciranja (Gruban et al., 1990, str. 17). V Prilogi 1 je definirana razlika med pojmoma 
identiteta in podoba (»imidž«) gospodarske družbe. 
 
 

3.2.2 Cilji odnosov z javnostmi 
 
Komuniciranje gospodarske družbe z okoljem je proces, usmerjen k določenim znanim 
ciljem, njegov namen pa je doseganje in ohranjanje dobrega ugleda v javnostih oz. 
naklonjenosti pri ciljnih skupinah. Zato mora biti ta proces planiran, organiziran in voden, 
hkrati pa je potrebno tudi neprestano vrednotiti njegove rezultate. V komunikacijskem načrtu 
družba opredeli dejavnosti, ki jih je treba opraviti v zvezi s komuniciranjem, njihove nosilce, 
terminski plan ipd. (Ferjan, 2002, str. 241). 
 
Dejstvo je, da družba nikakor ne more zadovoljiti vseh ljudi v vsakem trenutku. Lahko pa 
doseže razumevanje med svojimi najpomembnejšimi javnostmi. Naloga odnosov z javnostmi 
je, da javno mnenje premakne od sovražnosti preko predsodkov, brezbrižnosti in nevednosti 
proti zanimanju, naklonjenosti in končno empatiji, kot je prikazano v Sliki 3 v Prilogi 2. To 
lahko dosežejo z informiranjem javnosti o družbi in njenih perspektivah, kar pri javnostih 
ustvari razumevanje. 
 
Skupno vsem oblikam odnosov z javnostmi je, da razširjajo informacije do svojih ciljnih 
javnosti z namenom ustvariti razumevanje tega, na čemer organizacija deluje in za kar si 
prizadeva. Razumevanje je najlažje doseči, če so izpolnjeni naslednji pogoji (Baines et al., 
2004, str. 15-16): 

1. Management razume delovanje in pomen odnosov z javnostmi ter vsebino, ki jo je 
potrebno komunicirati z javnostmi. Predsednik uprave družbe je dejansko njen prvi 
predstavnik v javnosti. 

2. Oseba, odgovorna za odnose z javnostmi, za svoje delo odgovarja managementu in 
deluje kot svetovalec uprave, ki njeno svetovanje razume in sprejema. 

3. Podlaga za dobre odnose z mediji je medsebojna odkritost in spoštovanje. Predstavnik 
za odnose z javnostmi razume, kako, kdaj in zakaj uredniki potrebujejo materiale, 
uredniki pa vedo, kdo jim bo posredoval materiale v takšni obliki in takrat, ko jih 
potrebujejo. 
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3.2.3 Psihologija odnosov z javnostmi 

 
Namen odnosov z javnostmi je ustvariti razumevanje z razširjanjem znanja in informacij. Za 
dosego tega je potrebno izbrati najustreznejše medije in tehnike za posamezno nalogo. 
Sporočila so lahko posredovana preko različnih medijev (tisk, radio, televizija, video, 
razstave, internet, govor...), bistveno pa je, kako se prenašajo in kako učinkovito jih prejemnik 
sprejme. Človeški možgani namreč selekcionirajo pomembne informacije, ostale pa 
zanemarijo. Ta proces selekcije zanimivih izmed množice informacij se imenuje selektivna 
pozornost. V določenih primerih pa dejavno iščemo določene informacije (v primeru vlaganja 
v vrednostne papirje denimo informacije o določeni družbi), kar imenujemo selektivna 
izpostavljenost.  
 
Slika 4 v Prilogi 2 prikazuje potek sporočila od pošiljatelja do prejemnika. Vir sporočilo 
oblikuje oz. zakodira in ga pošlje preko kanala (medija) do prejemnika. Prejemnik mora 
sporočilo dekodirati oz. razumeti, da ga lahko sprejme. Ta proces pa je ves čas izpostavljen 
hrupu oz. motnjam, zato je velika verjetnost, da prejemnik sporočila ne bo razumel enako kot 
pošiljatelj. Nadaljnja komunikacija je odvisna od odziva in povratnega sporočila prejemnika 
(Krone et al., 1992, str. 21-23).  
 
Pošiljatelj mora biti torej pozoren na kodiranje sporočila in na zunanje motnje, če želi, da bi 
prejemnik sporočilo prejel v takem pomenu, kot je bilo načrtovano. To je bistvenega pomena 
tudi za delniške družbe, ki imajo ogromno število velikih in malih delničarjev, ki so različno 
poučeni o pravno-formalnih in ekonomskih podlagah investiranja v vrednostne papirje. 
Delniške družbe namreč objavljajo svoje cenovno občutljive informacije v javnosti z 
namenom, da jih vsi obstoječi in potencialni vlagatelji prejmejo ob istem času in na enak 
način, da se pri tem ne ustvari neenak položaj na trgu in s tem prednost ene skupine 
vlagateljev pred drugimi. Vsebina tovrstnih objav je določena v zakonu, zato so večinoma 
zelo uradne in zapletene, kar samo po sebi postavlja bolje poučene vlagatelje v privilegiran 
položaj. Rešitev tega problema bi lahko bila v objavi kratkega in enostavnega povzetka 
vsebine sporočila, ki bi ga razumeli tudi nepoučeni vlagatelji. Ljudje namreč na splošno ne 
želijo brati stvari, ki jih le stežka razumejo, enako pa velja tudi za poslušana in gledana 
sporočila. Zato je razumljivost posredovanega sporočila zelo pomembna.  
 
 

3.3 NAČRTOVANJE IN MANAGEMENT PROGRAMOV 
KOMUNICIRANJA 

 
Iz definicij odnosov z javnostmi izhaja, da se le-ti ne zgodijo kar sami po sebi, ampak so 
rezultat skrbno načrtovanega in kontroliranega procesa. Družbe uporabljajo različne modele 
odnosov z javnostmi, odvisno od ciljne javnosti in zadeve, ki jo posamezen program 
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obravnava. Pri tem pa je pri komuniciranju še posebej pomembna tudi družbena odgovornost 
in etika (Grunig, 1993, str. 139). V nadaljevanju obravnavam šeststopenjski model 
načrtovanja aktivnosti komuniciranja, ki naj bi v družbi zajemal naslednje stopnje (Baines et 
al., 2004, str. 91): 

1. analiziranje situacije, 
2. opredelitev ciljev, 
3. opredelitev ciljnih javnosti, 
4. izbira medijev, 
5. načrtovanje potrebnih sredstev, 
6. izvedba in kontrola doseženih rezultatov. 

 
Navedene stopnje modela pa ne potekajo nujno v takšnem linearnem zaporedju, ampak so 
lahko medsebojno povezane in tečejo tudi simultano. Ključnega pomena torej je, da pred 
začetkom izvajanja pripravimo praktičen načrt predvidenih aktivnosti, ki mora biti dovolj 
kvalitetno zasnovan, da bomo z njim premagali morebitna nasprotovanja tistih, katerih 
podpora je potrebna za začetek izvajanja aktivnosti.  
 
Analiziranje trenutne situacije je bistvenega pomena zaradi možnosti primerjave z doseženimi 
rezultati po zaključku akcije. Če ne vemo, kje smo danes, bomo težko postavljali cilje in 
načrte za prihodnost. Pri analizi situacije ugotavljamo, kakšna je trenutna podoba (ang. 
»image«) družbe, oziroma kako je organizacija in njeni proizvodi oz. storitve zaznana s strani 
zunanjih javnosti. Trenutna podoba organizacije v javnosti je lahko precej različna od podobe, 
kakršno zaznavajo ljudje znotraj organizacije, vključno z managementom. Domneve 
managementa o percepciji družbe v javnosti se zelo redko skladajo z dejanskim stanjem. 
Poleg tega imajo običajno različne javnosti, kot so lokalna skupnost, borzni posredniki, 
zaposleni, kupci, itd. zelo različna mnenja in percepcije o družbi. Kampanjo odnosov z 
javnostmi bi morali načrtovati na podlagi analiziranja trendov in predvidevanja njihovih 
posledic v povezavi z različnim ugledom družbe pri ciljnih javnostih. 
 
Cilji odnosov z javnostmi naj bi bili skladni s trženjskimi cilji družbe, ki morajo na drugi 
strani podpirati skupne cilje celotne družbe. Cilji morajo biti strateški, merljivi, izvedljivi, 
realni in časovno ustrezni (ang. »SMART – Strategic, Measurable, Actionable, Realistic and 
Timely«). Le če imajo odnosi z javnostmi jasno definirane in merljive cilje, je na koncu 
mogoče oceniti rezultate njihovega dela. Nekateri cilji so kratkoročni (npr. polletni), drugi 
dolgoročni in zahtevajo kontinuirano prizadevanje. Pomembno je tudi ločiti cilje od strategije 
in taktike26. Slika 5 v Prilogi 2 prikazuje padajoče zaporedje ciljev v gospodarski družbi glede 
na njihovo pomembnost. Tudi glede na to je potrebno postaviti prioritete ciljev v družbi. Ko 
so cilji opredeljeni, je treba določiti način njihovega merjenja oziroma pretvoriti široko 

                                            
26 Cilji – kamor želimo priti.  
Strategije – kako bomo tja prišli.  
Taktike – operativni vidik strategije. 
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zastavljene cilje v merljivo obliko. To je najlažje storiti na podlagi podatkov, ki so bodisi 
rezultat raziskave ali pa obstajajo kako drugače v družbi.  
 
Ciljne javnosti odnosov z javnostmi so številne in se razlikujejo od npr. ciljnih javnosti 
oglaševanja. Vključujejo lahko npr. tako politike kot šolarje in niso omejene le na posrednike, 
kupce ali uporabnike proizvodov gospodarske družbe. Te javnosti same po sebi niso 
neposredno povezane s prodajnimi učinki, lahko pa odražajo nekatere druge ozire družbe, kot 
je politična podpora, status družbe na trgu, spoštovanje delničarjev in podobno. Doseči vse 
ciljne publike je praktično nemogoče; nekatere lahko dosežemo z množičnim sporočilom 
(televizija denimo dosega veliko različnih interesnih skupin), druge pa le preko individualno 
izbranih medijev. Seveda je pri tem potrebno upoštevati tudi omejenost sredstev. 
 
Pri izbiri primernega medija moramo odgovoriti na vprašanje, ali bo izbrani medij dosegel 
tiste ciljne javnosti, ki smo jih definirali. Lahko uporabimo obstoječe medije ali pa ustvarimo 
posebne, ki bodo bolje dosegli določene ciljne javnosti. Za to nalogo je potrebnih veliko 
izkušenj in poznavanja najbolj učinkovitih medijev z vidika vpliva, naklade, branosti, dosega 
in primerljivosti stroškov. 
 
Proračun je lahko določen vnaprej ali namenjen ciljem posamezne kampanje. V vsakem 
primeru pa zahteva natančno oceno potrebnega dela (časa), materiala in stroškov. 
 
Pri izvajanju aktivnosti je bistvenega pomena upravljanje, saj lahko zamuda na enem področju 
vpliva na vse ostale predvidene aktivnosti. Pomembno je tudi ocenjevanje doseženih 
rezultatov, ki čedalje bolj pridobiva na pomenu. Lahko je kontinuirano (npr. ocena pokritosti 
v medijih) ali pa občasen test v določenih intervalih ali na koncu kampanje. Nekatere rezultate 
lahko zabeležimo, opazujemo ali izkusimo in so očitni. Druge, kot denimo spremembo 
mnenja, zavedanja ali odnosa pa je potrebno meriti s posebno raziskavo. Tekoče raziskovanje 
za potrebe trženja27 lahko prav tako nudi dokaze o učinkovitosti odnosov z javnostmi. 
 
Tudi Kodeks upravljanja delniškim družbam priporoča, da oblikujejo strategijo komuniciranja 
družbe, za njeno izdelavo in izvajanje pa je odgovorna neposredno uprava. Strategija 
komuniciranja naj bi vključevala opredelitev vseh interesnih skupin ter strategije 
komuniciranja in sodelovanja s posamezno interesno skupino, določitev odgovorne osebe za 
komuniciranje z javnostmi, opredeljen pretok in notranji nadzor nad cenovno občutljivimi 
informacijami, od njihovega nastanka do javne objave, zagotavljanje varovanja poslovnih 
skrivnosti, ter opredelitev vsebine in postopkov komuniciranja z javnostmi (npr. sprotno 
obveščanje z javnimi objavami, publikacije, novinarske konference, spletne strani družbe, 
posredovanje gradiva, dan odprtih vrat) (Kodeks, 2005, str. 24-25).  
 

                                            
27 Oddelki za trženje za svoje potrebe uporabljajo nepretrgano raziskovanje javnosti kot so na primer omnibus 
raziskave, paneli potrošnikov, fokusne skupine, pregledovanje distributerjev in podobno, katerih ugotovitve so 
lahko hkrati uporabne tudi za ocenjevanje učinkovitosti odnosov z mediji. 
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3.4 INFORMACIJE, KI JIH MORAJO DELNIŠKE DRUŽBE 
RAZKRIVATI JAVNOSTI 

 
Strog režim razkrivanja cenovno občutljivih informacij28 lahko pripomore k lažjemu 
pridobivanju svežega kapitala in k vzdrževanju zaupanja v kapitalske trge. Seveda velja tudi 
obratno. Netransparetnost lahko prispeva k neetičnemu obnašanju in k izgubi integritete trga, 
kar ima lahko negativne posledice tudi za celotno ekonomijo. Razkrivanje naj bi vsebovalo 
vsaj naslednje cenovno občutljive informacije (OECD Principles, 2004, str. 50-54): 

1. Finančne in poslovne rezultate družbe (revidirane). 
2. Cilje družbe (poslovne cilje, cilje povezane s poslovno etiko, okoljem in drugimi 

javnimi obveznostmi družbe, saj so lahko podlaga za boljše razumevanje in odnos z 
vlagatelji in skupnostjo, v kateri družba deluje). 

3. Večje lastniške deleže in pravice do glasovanja. 
4. Politiko nagrajevanja članov uprave in nadzornega sveta, informacije o članih 

nadzornega sveta, njihovih kvalifikacijah, postopku izbire, članstvo v drugih 
nadzornih svetih in informacije o tem, ali so neodvisni člani. 

5. Transakcije s povezanimi osebami (trg mora vedeti, ali družba upošteva interese vseh 
svojih investitorjev in s povezanimi osebami posluje po normalnih tržnih pogojih). 

6. Predvidene dejavnike tveganja, bodisi povezane z dejavnostjo ali geografskimi 
območji, na katerih družba posluje, bodisi odvisnost od surovin, dejavnike finančnega 
tveganja, dejavnike, povezane z derivativi in izven-bilančnimi transakcijami, okoljske 
dejavnike tveganja. 

7. Zadeve, povezane z zaposlenimi in drugimi deležniki, ki lahko materialno vplivajo na 
uspešnost poslovanja družbe (lahko vključujejo odnose med managementom in 
zaposlenimi ter drugimi deležniki, npr. kreditodajalci, dobavitelji, kadrovsko politiko, 
načrte participacije zaposlenih v lastništvu in podobno). 

8. Sistem in politiko upravljanja družbe, še posebej, ali sledi kateremu izmed kodeksov 
upravljanja (običajno na podlagi »upoštevaj ali pojasni« pravila). 

 
Pravila Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana, še natančneje in strožje določajo vrste in vsebine 
objav predvsem za družbe v borzni kotaciji. Le-te morajo poleg nerevidiranega in 
revidiranega letnega in polletnega poročila z vsemi pripadajočimi pojasnili objavljati tudi 
medletna (četrtletna in devetmesečna) poročila, ki morajo vsebovati tudi vrsto pojasnil o 
doseženem poslovnem rezultatu, tako da vlagatelji lahko dejansko ocenijo njihovo uspešnost 
(pojasnila in analizo uprave, pojasnila poslovanja glede na plan, odobreni kapital, število 
lastnih delnic, znesek bruto dividende na delnico, kazalnike, kot sta čisti dobiček na delnico 
ter knjigovodska vrednost delnice in podobno). Pri tekočem obveščanju izdajateljev pa so 
posebej izpostavljena naslednja področja (Pravila, 2005, str. 14-23): 

 informacije o skupščini delničarjev in odločanje o dividendah; 
                                            
28 Cenovno občutljive so informacije, ki bi lahko pomembneje vplivale na ceno vrednostnih papirjev družbe oz. 
na sposobnost družbe, da izpolni obveznosti, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev (Pravila Ljubljanske borze, 
september 2005, str 14). 
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 poslovni dogodki, ki vplivajo na položaj družbe (npr. prekinitve v poslovanju, 
bistvene spremembe osnovne dejavnosti, spremembe v upravi in nadzornem svetu, 
spremembe v lastniški sestavi, pomembne investicije in dezinvesticije, pogodbe, 
pravni postopki in podobno); 

 predhodne ocene poslovanja in napovedi; 
 odločitve in okoliščine, ki vplivajo na kapitalsko strukturo družbe izdajatelja 

(nameravano povečanje ali zmanjšanje kapitala, izdaje ali odpoklici vrednostnih 
papirjev, sprememba vsebine pravic vrednostnih papirjev, izdaja prednostne pravice 
do vpisa novih izdaj, spremembe v lastništvu članov uprave in nadzornega sveta, 
pridobitev ali odsvojitev lastnih delnic družbe, nezmožnost izpolnitve obveznosti in 
podobno); 

 predvidene statusne spremembe družbe (razne združitve, delitve družb, 
preoblikovanja v drugo obliko družbe ter druge spremenjene okoliščine in dogodki); 

 druge cenovno občutljive informacije. 
 
Borzna pravila na podlagi zakonodaje določajo objavo informacij na točno določen način, 
predvsem glede vsebine. Objava mora tako vsebovati vse informacije, ki vlagatelju 
omogočajo presojo položaja in oceno vpliva informacije na ceno vrednostnega papirja.  
 
Kodeks upravljanja nadgrajuje zahteve borznih pravil. Nekatera pomembnejša dodatna 
priporočila, povezana z obveščanjem družb, so (Kodeks, 2005, str. 22-24):  

 objavljanje vseh informacij istočasno tudi v angleškem jeziku; 
 enkrat letno naj bi družba objavila pomembnejše spremembe prospekta;  
 izdelala naj bi koledar predvidenih pomembnejših objav za prihodnje leto in ga 

objavila na svojih spletnih straneh;  
 sproti naj bi razkrivala informacije v zvezi z lastniško strukturo, navzkrižnimi 

povezavami z drugimi družbami in prevzemi; 
 Kodeks priporoča tudi, da družba sestavi in sproti obnavlja seznam oseb, ki so jim 

dostopne notranje informacije, pa tudi, da z notranjim aktom predpiše za te osebe 
časovno  omejitev trgovanja, ki je vezana na razkritje notranjih informacij. 

 
Čeravno tako Kodeks kot tudi borzna pravila predpostavljajo, da morajo biti korporativne 
objave plačane, torej v obliki oglasa (sicer ni mogoče zagotoviti natančno takšne vsebine, 
kakor mora biti objavljena), so odnosi z mediji tudi s tega vidika izjemnega pomena. Na ta 
način namreč lahko družba še dodatno razširi informacije o svojem poslovanju, s tem pritegne 
nove vlagatelje in krepi pripadnost obstoječih delničarjev, posledično pa med drugim 
pozitivno vpliva tako na svoj ugled v javnostih, kot tudi na ceno svojih delnic na trgu. Kljub 
temu pa v tem primeru ne gre za klasično oglaševanje. Razlike med oglaševanjem in odnosi z 
javnostmi, kot jih definira Baines (2004, str. 123), so na štirih področjih: 
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1. Ciljne javnosti: Oglaševanje se običajno nanaša na potencialne kupce, posrednike 
in/ali dobavitelje s ciljem čim večje prodaje29, medtem ko odnosi z javnostmi razpršijo 
informacije med različne skupine ljudi in naslavljajo različne javnosti (interesne 
skupine družbe). Poleg tega so odnosi z javnostmi del različnih neprofitnih organizacij 
zunaj poslovnega sveta, kot so vladne organizacije, politične stranke, bolnišnice, 
šolski sistem, religiozne ter kulturne organizacije in podobno. 

2. Mediji, preko katerih naslavljamo ciljne javnosti: Razlikuje se predvsem način 
uporabe sicer istih medijev, ki jih obe funkciji za svoj namen uporabljata na drugačen 
način30. Nekateri pa so tudi specifični za posamezno funkcijo (npr. izobraževalni 
seminarji in konference kot medij odnosov z javnostmi). 

3. Stroški in način plačila: Ta razlika je bila bolj značilna v preteklosti, v zadnjem času 
pa postaja bolj zabrisana. Gre za način zaračunavanja storitev strankam. Oglaševalske 
agencije namreč delujejo na podlagi provizije, ki je vračunana v zakup medijskega 
prostora, medtem ko agencije za odnose z javnostmi delujejo na podlagi plačila za 
porabljen čas, strokovnost in materialne stroške.  

4. Namen komuniciranja: Namen odnosov z javnostmi je izobraževanje in ustvarjanje 
razumevanja, medtem ko oglaševanje informira ali spominja z namenom 
prepričevanja in končno prodaje. S pojavom tako imenovanih integriranih programov 
tržnega komuniciranja pa postajata čedalje bolj prepletena. 

 
S pojavom interneta so se možnosti za razširjanje informacij bistveno izboljšale. Z objavo 
informacij na spletnih straneh lahko družba komunicira z vsemi svojimi interesnimi 
skupinami. Hkrati pa nove tehnologije omogočajo tudi interaktivnost med družbo in njenimi 
deležniki; omogočajo takojšnjo dvosmerno komunikacijo (Brody, 2002, str. 9). Tudi Kodeks 
upravljanja priporoča objavo vseh pomembnih informacij na spletnih straneh, kot so denimo 
prospekt, letna poročila, koledar pomembnejših objav družbe, sklepi nadzornega sveta in 
podobno. Pri tem je pomembna tudi enakopravna obravnava delničarjev, saj je dostop do 
interneta načeloma lažji kot do denimo časopisov (časopis je treba kupiti, poleg tega mora 
posameznik točno vedeti, v kateri številki je bila objavljena informacija, ki jo išče). 
Zakonodaja za družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na borzi, od januarja 
2002 omogoča tudi objavo cenovno občutljivih informacij na borzni spletni strani SEOnet31, 
ki se šteje za enakovredno objavi v časopisu (pred tem je bila dovoljena le objava v časopisu). 
Družba mora namreč v svojem statutu določiti, na kakšen način bo objavljala cenovno 
občutljive informacije. V želji za čim večjo razpršenostjo informacij in s tem zagotavljanjem 
enakovrednega položaja delničarjev, pa dodatno borza tudi spremlja objave družb, ki svojih 
informacij ne objavljajo na SEOnet, v drugih medijih in na spletni strani SEOnet navaja, kdaj 
in kje je katera družba objavila neko informacijo. 

                                            
29 V kontekstu upravljanja družb lahko kot ciljne javnosti opredelimo delničarje, vlagatelje, kreditodajalce ipd., 
kot cilj oglaševanja pa privabljanje novih vlagateljev, povečevanje cene delnice ipd. 
30 Kot primer različne uporabe medija s strani oglaševanja in odnosov z javnostmi navajam časopis. Oglaševanje 
uporablja pripravljene in plačane oglase, medtem ko odnosi z javnostmi razširjajo informacije v obliki novic, 
člankov v časopisih, fotografij za medije ipd. 
31 Sistem elektronskega obveščanja; naslov spletne strani je http://seonet.ljse.si.  
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3.5 ODNOSI Z NOTRANJIMI JAVNOSTMI 
 
Notranje javnosti imajo zelo pomembno vlogo pri uresničevanju vizije in ciljev družbe. 
Odnosi z javnostmi imajo pri notranjih javnostih predvsem vlogo motiviranja zaposlenih, 
vzpostavljanja komunikacije med hierarhičnimi ravnmi, celovitega obveščanja, grajenja 
organizacijske kulture itd. Odnosi z internimi javnostmi so lahko tudi bolj osebni kot odnosi z 
zunanjimi javnostmi, saj notranje javnosti povezuje več kot le posloven odnos. Nekatera 
orodja komuniciranja z internimi javnostmi so: sestanki znotraj oddelkov in med oddelki, 
neformalna srečanja zaposlenih, oglasne deske, intranet, obhodi managementa, ki nudijo 
možnost za pogovor z vsakim zaposlenim, »škatle« za ideje, pripombe in pritožbe, pozornosti 
do zaposlenih, interna pisna navodila in podobno (Mumel, Bošnjak, 2001, str. 634). 
 
 

3.5.1 Uprava 
 
Po definiciji ZGD (2006, str. 307) uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno 
odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo. Idealna uprava oz. direktor gospodarske družbe 
je zmožen s svojimi sposobnostmi, strokovnim znanjem, sredstvi, motivacijo in avtoriteto 
voditi družbo ter jo pripraviti za spremembe v okolju, ki naj bi jih tudi v najboljši meri 
izkoristila. Uprava mora biti dovolj močna, da lahko svoje delo opravi, hkrati pa tudi dovolj 
odgovorna, da ga opravi korektno. To ravnovesje mora biti takšno, da so odločitve, ki jih 
sprejema uprava, v dolgoročnem interesu delničarjev družbe (in s tem po definiciji tudi vseh 
ostalih deležnikov), ne le v interesu uprave same. Obstajajo štiri kontrolne sile, ki uravnavajo, 
da so odločitve managerjev optimalne tudi z vidika družbenega okolja. To so kapitalski trgi, 
pravni, politični in regulativni sistem, trgi proizvodov in proizvodnih virov ter notranji sistem 
kontrol v družbi, ki ga vodi nadzorni svet. Vendar je problem pri notranjem sistemu kontrol 
ta, da se ta sistem redko odziva, če ni soočen s krizo32, na drugi strani pa uvajanje večjih 
sprememb traja predolgo (Jensen, 1997, str. 29-32).  
 
Osrednji problem korporacijskega upravljanja je, kdo bo nadzoroval managerje velikih javnih 
družb. Nadzor institucionalnih delničarjev z mešanico uradnega glasovanja na skupščinah in 
neformalne oblike prepričevanja lahko služi kot eden od množice delnih pritiskov na 
pooblastila managerjev. Lahko dopolnjuje, okrepi, včasih celo zamenja druge oblike pritiska. 
Te pa izhajajo iz trgov delovne sile, proizvodov in kapitala, ter iz korporacijskih prevzemov, 
nagrajevanja managerjev, nadzora kreditodajalcev, tveganja bankrota, fiduciarne dolžnosti in 
kulturnih norm (Black, 1997, str. 172). 
 

                                            
32 V podporo tej trditvi Jensen (1997, str. 31) navaja več primerov, med drugim primer General Motors (GM), 
kjer je leta 1992 direktorski odbor odpoklical predsednika. To pa je odbor naredil bistveno prepozno, saj se je 
GM otepal uvajanja potrebnih večjih sprememb v svoji strategiji celo desetletje, kar je na koncu pripeljalo do 6,5 
milijona dolarjev izgube v letih 1990 in 1991; šele po tem je odbor reagiral.  
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Če povzamem: za delničarje je na voljo več mehanizmov discipliniranja managerjev, da 
delujejo v njihovo in ne v svojo korist, med katerimi so najpogostejši trg prevzemov oz. trg 
korporativne kontrole, zaradi katerega managerji tvegajo izgubo položaja v primeru 
sovražnega prevzema. Drugi mehanizem je nagrajevanje po uspešnosti, s katerim naj bi 
dosegli uravnoteženost interesov managerjev in delničarjev; in tretji - aktiven nadzor in 
kontrola nad ključnimi managerskimi odločitvami s strani delničarjev (Hendry et al., 2004, 
str. 5-6). 
 
Interes gospodarske družbe gre razumeti kot interes ekonomske celote, katere namen je 
doseganje lastnih ciljev, ki se ločujejo od ciljev delničarjev, zaposlenih, upnikov in drugih 
interesnih skupin. Novejši evropski kodeksi večinoma zagovarjajo stališče, da morata 
management in nadzorni svet delovati v korist delničarjev in družbe hkrati, oziroma 
upoštevati interese vseh deležnikov. Ena od pomembnih dilem kodeksov upravljanja je torej, 
kako zagotoviti, da management ne deluje le v lastnem interesu, ampak upošteva tudi interese 
drugih deležnikov. Ravnovesje med interesi delničarjev in uprave se največkrat poskuša 
dosegati preko sistema nagrajevanja uprave. Pri tem obstaja konflikt interesov, saj delničarji 
težijo k čim večji odvisnosti nagrajevanja uprave od uspešnosti poslovanja družbe, uprava pa 
nasprotno k čim večjemu fiksnemu plačilu za svoje delo. Monks in Minow (2002, str. 221) 
menita, da je nagrajevanje managementa po uspešnosti družbe iniciativa delničarjev, ki ima 
neposreden vpliv na vrednost družbe za delničarje.  
 
Vendarle pa je opcijsko nagrajevanje managerjev, ki je najširše sprejeta oblika nagrajevanja 
na podlagi uspešnosti, pokazalo tudi določene slabosti. Vodilni managerji v družbah so storili 
vse, da bi čim bolj napihnili vrednost delnic prav ob izteku opcij. Dolgoletni direktorji so dve 
leti pred upokojitvijo začeli sistematično prodajati pomembne dele družb, da so dosegli 
izredni dobiček, dvignili ceno delnic in s tem vplivali na izkupiček svojih opcij. Medtem ko 
so ameriške družbe leta 1978 za odkup lastnih delnic porabile v povprečju manj kot 5 
odstotkov dobička, je ta delež v sredini osemdesetih poskočil nad 25 odstotkov. Dohodki 
direktorjev so zato skokovito narasli. V obdobju 1980-1995 je direktorska plača narasla za 
500 odstotkov, dobiček družb za 145 odstotkov, plače tovarniških delavcev pa so za 15 
odstotkov zaostale za inflacijo (Rus, 2003, str. 12-13). 
 
Dore (2000, str. 12) imenuje dogajanje, ki smo mu bili priča v zadnjih desetletjih, kar 
kapitalistično-managerska protirevolucija. Gre za povečevanje managerskih nagrad preko 
vseh meja, običajno v obliki opcijskega nagrajevanja, povezanega z določeno mero uspešnosti 
družbe. Dejstvo, da vrednost opcij temelji na ceni delnice družbe, naj bi bilo dovolj 
učinkovito sredstvo povezovanja interesov managerjev z interesi lastnikov. V 200 največjih 
ameriških družbah so konec leta 1998 delnice in delniške opcije, namenjene nagrajevanju 
managerjev, dosegle 13,2 odstotka lastniškega kapitala. Ameriške korporacije pa so tega leta 
skupaj namenile kar 220 milijard dolarjev za odkup svojih delnic, da bi lahko omogočile 
svojim zaposlenim izkoriščanje njihovih opcij. Ti stroški nikjer v bilancah družb niso bili 
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prikazani, zato so se začela porajati vprašanja o upravičenosti tako visokih stroškov 
povezovanja managerskih in lastniških interesov v družbi. 
 
Skladno z deležniško teorijo upravljanja imajo managerji v družbi edinstven položaj; so 
namreč edina deležniška skupina, ki vstopa v interakcije z vsemi ostalimi deležniki. Njihova 
glavna naloga je uravnoteženje interesov lastnikov in vseh drugih deležnikov na način, da 
družba dosega dolgoročno povečevanje vrednosti, katere rezultat je optimalno organizacijsko 
ravnotežje. To je situacija, v kateri nobena od interesnih skupin ne more povečati svoje 
koristi, ne da bi pri tem tvegala še večjo izgubo koristnosti zaradi izstopa drugih interesnih 
skupin iz družbe. Poslovne odločitve, ki jih sprejemajo managerji, različno vplivajo na 
posamezno deležniško skupino, nedvomno pa do neke mere vplivajo na vse. Cilj družbe je 
torej uravnoteženje različnih odnosov, interesov in pravic za maksimiziranje dodane vrednosti 
vseh in vsake interesne skupine (Debeljak, Gregorič, 2006, str. 4-5). 
 
Pri komuniciranju z različnimi javnostmi je podpora uprave bistvenega pomena. Uprava naj bi 
sprejela strateški načrt komuniciranja družbe, svetovalci za komuniciranje na različnih 
področjih naj bi bili za svoje delo odgovorni neposredno njej, prav tako pa bi jim za 
učinkovito opravljanje dela moral biti omogočen dostop do managementa ob vsakem času 
(Stock, 2002, str. 1). 
 
Zdi se, da je proces privatizacije v Sloveniji omogočil managerjem visoko stopnjo kontrole in 
moči v družbah, nizko stopnjo odgovornosti ter malo mehanizmov za njihovo discipliniranje s 
strani drugih deležnikov. Za slovenske managerje in razmere, v katerih vodijo družbe, lahko 
navedemo naslednje značilnosti (Gregorič, 2003, str. 17): 

 Zamenjava neučinkovitega managementa je redko razlog prevzema družbe. 
 Managerji večinoma niso nagrajevani glede na svojo uspešnost; tovrstne sheme 

nagrajevanja so se začele pojavljati šele v zadnjem času. 
 Managerji v družbah z razpršenim lastništvom imajo večji vpliv na oblikovanje shem 

za svoje nagrajevanje. 
 Veliko vlogo pri uspešnosti managementa imajo trgi izdelkov/storitev, kjer zaradi 

visoke konkurence nastajajo precejšnji pritiski na njihovo delo. 
 Bistveno vlogo pri discipliniranju managementa lahko igra nadzorni svet; vendar je 

problem nadzornih svetov v Sloveniji še vedno pomanjkanje profesionalizma in 
neodvisnosti, ki sta ključna za korektno izvajanje njihove funkcije. 

 Zakonodaja je preveč splošna in razkrivanje informacij javnosti nezadostno za 
uveljavljanje participacije (predvsem) manjšinskih delničarjev pri odločanju v 
družbah. 

 Večina družb na Ljubljanski borzi nima enega večinskega lastnika, ki bi lahko 
uveljavil močno zunanjo kontrolo nad delovanjem managementa. 

 
Navedene značilnosti slovenskega korporativnega okolja omogočajo managerjem visoka 
pooblastila in malo ali nič odgovornosti za vodenje družb, saj nad njimi ni učinkovitega 
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uveljavljanja korporativnih pravil in transparentnosti poslovanja. Vendar pa se tudi v 
Sloveniji lastniški deleži in z njimi tudi kontrola nad družbami vse bolj koncentrira predvsem 
v rokah nefinančnih organizacij in finančnih holdingov33, kar prinaša že omenjene prednosti 
(pa tudi slabosti) na področju korporativnega upravljanja.  
 
Kneževič (2006, str. 39) je preučevala vpliv dejavnikov upravljanja na zamenjavo 
managementa v Sloveniji. Predpostavlja, da so zamenjave managerjev zaradi neuspešnosti 
relativno zanesljiv približek za ugotavljanje učinkovitosti sistema korporacijskega upravljanja 
v državi. Uspešnost poslovanja družbe je inverzno povezana z verjetnostjo zamenjave 
managementa. Stopnja zamenjave34 predsednika uprave v Sloveniji je nekoliko nižja (5,97 
odstotkov) v primerjavi z ostalimi razvitimi državami in državami v razvoju (med 6 in 15 
odstotki), stopnja zamenjave člana uprave pa je nekoliko višja (20 odstotkov). Managerji v 
slovenskih družbah, ki imajo slabe rezultate, so v skladu s teorijo agenta zamenjani s 
položajev. Lastniki (principali) torej nadzirajo delovanje managerjev in reagirajo v primeru 
slabega poslovanja. Za proces zamenjave managerjev v Sloveniji so značilni naslednji 
dejavniki (Kneževič, 2006, str. 170-173): 

 Predstavniki lastnikov (skladov, ostalih domačih in tujih nefinančnih družb ter 
neodvisni strokovnjaki) v nadzornem svetu niso boljši nadzorniki kot predstavniki 
zaposlenih in managerjev. 

 Zunanji lastniki ne ščitijo interesov lastnikov bolje kot notranji lastniki. Notranji 
lastniki torej ne ščitijo interesov managementa, ko so rezultati poslovanja družbe slabi. 

 Koncentracija lastništva ali glasovalnih pravic v nadzornem svetu ni učinkovit 
mehanizem upravljanja. Povečuje sicer verjetnost zamenjave managementa, ki pa ni 
povezana z uspešnostjo poslovanja.  

 Zamenjava lastništva je učinkovit dejavnik upravljanja, ki disciplinira neuspešne 
managerje. 

 Zadolženost je negativno povezana z zamenjavo managementa. Družbe, ki so bile 
uvrščene v skupino najbolj uspešnih, so hkrati tudi najbolj zadolžene. 

 Na zamenjavo članov uprav vplivajo drugi dejavniki upravljanja kot na zamenjavo 
predsednikov uprav. Verjetnost zamenjave člana uprave je večja, vendar je predsednik 
uprave bolj občutljiv na zamenjavo zaradi slabega poslovanja. 

 
 

3.5.2 Nadzorni svet 
 
Nadzorni svet35 nadzoruje vodenje poslov družbe in je vmesni člen med lastniki in 
managementom gospodarske družbe. Skrbi za ravnotežje med majhno skupino managerjev 
(uporabnikov kapitala) na eni strani in veliko, razpršeno skupino delničarjev (posredovalcev 
                                            
33 Več o tem glej v Gregorič, 2003. 
34 Stopnja zamenjave je izračunana kot delež zamenjanih predsednikov uprave z vsemi opazovanji v vzorcu 
(Kneževič, 2006, str. 170). 
35 Kot že omenjeno, opravlja v anglo-saksonskem sistemu funkcijo nadzora odbor direktorjev, ki je sestavljen iz 
zunanjih in notranjih članov. 
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kapitala) na drugi. V teoriji ima nadzorni svet strogo in absolutno fiduciarno dolžnost 
zagotavljati upravljanje družbe v dolgoročnem interesu delničarjev. Njegova osrednja naloga 
je spremljati in kontrolirati management v imenu delničarjev. Poudariti pa je treba, da člani 
nadzornega sveta niso zastopniki posameznih delničarjev ter niso vezani na mnenja in 
navodila tistih, ki so jih izvolili, temveč opravljajo strogo osebno korporacijsko funkcijo in 
zanjo prevzemajo polno osebno odgovornost (ZGD, 2002, str. 841).  
 
Večina kodeksov upravljanja priporoča običajno vsaj štiri srečanja nadzornega sveta letno, 
seveda pa se člani po potrebi srečujejo tudi večkrat. V povprečju so se na primer nadzorni 
sveti družb, ki so v indeksu S&P50036, srečali sedemkrat v letu 1998. Nadzorni sveti naj bi 
zaradi boljšega nadzora nad delovanjem družbe ustanavljali različne komisije, npr. komisijo 
za revizijo37, kadrovsko komisijo, komisijo za imenovanje članov nadzornega sveta, komisijo 
za nagrajevanje uprave, komisijo za finance, komisijo za okoljevarstvene probleme in 
podobno. Seveda pa komisije nadzornemu svetu lahko samo priporočijo določene rešitve 
obravnavanih problemov, sprejem dokončne odločitve pa ostaja v rokah članov nadzornega 
sveta.  
 
Kodeksi imajo do razmejitve pristojnosti in odgovornosti med managementom in nadzornim 
svetom različne pristope. Največkrat taksativno navajajo pristojnosti nadzornega sveta, 
pristojnosti managementa pa določijo bolj splošno, saj so večinoma bolj jasne. Skladno z 
Načeli OECD (2004, str. 58-66) naj bi sistem upravljanja družbe zagotovil strateško vodenje 
družbe, učinkovit nadzor nad managementom s strani nadzornega sveta in odgovornost 
slednjega do družbe in do njenih delničarjev. Nadzorni svet je odgovoren za spremljanje 
uspešnosti poslovanja uprave in doseganje primernega donosa za delničarje, obenem pa tudi 
za preprečevanje konfliktov interesa in uravnoteženje med seboj nasprotujočih si zahtev do 
korporacije. Člani nadzornega sveta naj bi delovali na podlagi popolnih informacij, v dobri 
veri, s skrbnostjo dobrega gospodarja (angl. »duty of care«), v najboljšem interesu družbe in 
vseh delničarjev (angl. »duty od loyalty«).  Ključne naloge nadzornega sveta so: 

 (so)oblikovanje strategije družbe, glavnih načrtov, upravljanja s tveganji; postavljanje 
ciljev uspešnosti poslovanja; nadzorovanje izvajanja in uspešnosti; nadziranje večjih 
kapitalskih sprememb (prevzemov, dezinvesticij ipd.); 

 spremljanje učinkovitosti upravljanja družbe; 
 imenovanje, nagrajevanje, spremljanje in po potrebi tudi odpoklic članov 

managementa, ki bo strategijo izvajal, nadzor nad načrtovanjem naslednikov, 
 usklajevanje nagrajevanja uprave z dolgoročnimi interesi družbe in njenih delničarjev, 
 zagotavljanje formalnega in transparentnega procesa imenovanja uprave, 
 spremljanje in upravljanje potencialnih konfliktov interesa managementa, nadzornega 

sveta in delničarjev, vključno z zlorabo sredstev družbe in pri poslovanju s povezanimi 
osebami, 

                                            
36 Indeks S&P500 vključuje delnice 500 največjih korporacij iz različnih panog v ZDA. 
37 Ustanovitev komisije za revizijo v ZDA na primer predpisuje zakon. 
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 zagotavljanje integritete računovodskega in finančnega poročanja družbe, vključno z 
neodvisno revizijo, 

 nadzorovanje razkrivanja informacij in komuniciranja. 
 
Tovrstnih list obveznosti in dolžnosti nadzornih svetov je veliko, kljub temu pa največkrat le 
okvirno definirajo delo, ki je povezano z izredno velikim številom največkrat precej nejasnih 
obveznosti in odgovornosti. Težava je v tem, da nadzorni svet kljub svojemu bremenu 
odgovornosti nadzora nad družbo nima možnosti podrobnejšega vključevanja v vodenje 
družbe. Nadzorni svet le ocenjuje uspešnost in se odzove, če le-ta ni zadovoljiva. 
 
Nadzorni svet nadzira ravnanje managementa tako, da spremlja poslovanje družbe, se 
seznanja z rezultati in izreka mnenje pri tistih, ki zahtevajo in tvegajo veliko kapitala – 
delničarskega premoženja v družbi. Nadzorni svet se torej ne vpleta v dnevno vodenje družbe, 
niti ne prevzema odgovornosti za poslovne odločitve. To mu omogoča, da ob zgrešenih 
poslovnih potezah lahko odpusti vodstvo družbe. Če nadzorni svet igra vlogo monitorja, ne 
potrebuje neodvisnosti in visoke ekspertize, temveč močno komunikacijsko omrežje z 
drugimi nadzornimi sveti (Rus, 2003, str. 14).  
 

3.5.2.1  Problem neodvisnosti članov nadzornih svetov  
Eden glavnih problemov upravljanja tako v anglo-saksonskem (enotirnem) kot tudi v 
zahodno-evropskem (dvotirnem) sistemu je, kako zagotoviti neodvisnost članov nadzornega 
sveta. Definicije neodvisnosti se sicer razlikujejo, večinoma pa velja, da naj neodvisen član ne 
bi imel nobenih drugih povezav z družbo, razen svojega sedeža v nadzornem svetu38. V ZDA 
je v večini družb predsednik uprave hkrati tudi predsednik odbora direktorjev, kar je lahko 
glede nadzora zelo sporno, saj kot predsednik odbora direktorjev pravzaprav nadzoruje 
samega sebe v vlogi predsednika uprave. Podobno velja lahko tudi za notranje direktorje v 
odboru direktorjev, ki so hkrati člani managementa družbe. V dvotirnem sistemu sicer 
management ne more biti hkrati tudi v nadzornem svetu, kljub temu pa to samo po sebi še ni 
zagotovilo za neodvisnost nadzornega sveta. 
 
Neodvisnost nadzornikov je nujen pogoj, da lahko dobro opravljajo svojo funkcijo in tudi 
eden od mehanizmov za preprečevanje konflikta interesov. Nadzorni svet naj bi bil sposoben 
objektivne proučitve poslovanja družbe, neodvisno od uprave, večinskih delničarjev in drugih 
oseb, ki lahko vplivajo na družbo. V skladu z evropskimi kodeksi gre za razmerje odvisnosti, 
ko je član nadzornega sveta: 

 sedanji ali bivši manager ali manager povezane družbe, 
 bližnji sorodnik managerja, 
 večinski ali prevladujoči delničar, 

                                            
38 Ta definicija izključuje vse zaposlene v družbi, njihove družinske člane, zaposlene v pravni pisarni, ki jo 
najema družba, in podobno. Nekateri pa izključujejo tudi osebe, povezane z dobavitelji družbe, strankami, 
upniki, prejemniki donacij in podobno. 
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 član managementa ali nadzornega organa družbe, ki je večinski ali prevladujoči 
delničar, 

 posameznik, ki ima poslovne, finančne ali bližnje družinske vezi z večinskim ali 
prevladujočim delničarjem, 

 pomembnejši dobavitelj blaga in storitev (vključujoč svetovalne in revizorske 
storitve), 

 oseba, ki ima katerekoli druge povezave z omenjenimi skupinami, ki bi lahko vplivale 
na njeno objektivno odločanje. 

 
Nadzorni svet deluje na podlagi kolektivne odgovornosti članov za sprejete odločitve, pri tem 
pa naj bi člani upoštevali predvsem interes družbe in delničarjev. V primeru, da se eden ali 
več članov ne strinja z odločitvijo večine, je nujna odprta komunikacija med člani, da 
spoznajo argumente obeh strani. Na koncu mora seveda prevladati odločitev večine. Članu, ki 
se ne strinja s sprejeto odločitvijo, če je le-ta seveda po njegovem mnenju v močnem 
nasprotju z interesi družbe in/ali delničarjev, pa kot edina alternativa preostane odstop iz 
nadzornega sveta39. Bistvenega pomena za delovanje nadzornega sveta je torej odprta 
komunikacija med člani, ki spoštujejo in upoštevajo različna mnenja in argumente, med 
osnovnimi pogoji zanjo pa so neodvisnost članov, njihova strokovnost, izkušenost, dostop do 
potrebnih informacij o družbi in podobno.  
 
Poleg primerne sestave nadzornega sveta je pomembno tudi upravljanje socialnega sistema, 
kar nadzorni svet nedvomno je. Če upoštevamo zgolj zadrgnjena proceduralna pravila za 
nadzorne svete, spregledamo pomembno dejstvo, da lahko dobro delujejo le delovne skupine, 
katerih člani si zaupajo, drug drugega izzivajo in neposredno sodelujejo z managementom pri 
kritičnih vprašanjih, s katerimi se ubada družba. Bistvo ni v sestavi, temveč v odnosih. 
Vzorne odbore odlikuje to, da so močni, učinkoviti socialni sistemi. Če se člani tima med 
seboj spoštujejo in si zaupajo, med njimi krožijo težko dostopne informacije in zato lahko 
koherentno debatirajo in kritizirajo sklepe drug drugega. Spoštovanje in zaupanje ne pomenita 
neskončne prijaznosti ali odsotnosti nestrinjanja. Več pomenijo vezi med člani, ki so dovolj 
močne, da vzdržijo nasprotna stališča in izzivalna vprašanja. Uglašen krog spoštovanja, 
zaupanja in iskrenosti pa se lahko hitro prelomi, največkrat ob nezaupanju predsednika uprave 
družbe, ki zavoljo tega informacij ne deli z nadzornim svetom. Odbor ne more nadzorovati in 
pregledovati dela, če ne dobi popolnih in pravočasnih informacij. Idealni odnosi zaupanja so, 
kadar management poskrbi za ustrezno obveščenost nadzornega sveta in mu omogoči dostop 
do ljudi, ki mu bodo nudili potrebne odgovore na vprašanja, hkrati pa zaupa svetu, da se ne bo 
vmešaval v vsakodnevne posle (Sonnenfeld, 2003, str. 36-39).  
 
Za dobro in učinkovito delo nadzornega sveta je bistvena redna komunikacija z 
managementom. Za dobro opravljanje svoje naloge potrebuje nadzorni svet kakovostne in 
pravočasne informacije. Kdo torej nosi dokončno odgovornost za družbo? Po teoriji je to 
                                            
39 Ali je v tem primeru odstop člana iz nadzornega sveta najboljša rešitev z vidika interesov družbe in 
delničarjev, je seveda vprašanje. Več o tem problemu glej v Monks, Minow, 2002, str. 182-184. 
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nadzorni svet; v praksi pa se v zvezi s tem nenehno porajajo problemi, kako omogočiti obema 
organoma, da zadržita učinkovito kontrolo, ne da bi pri tem zmanjšala iniciativo in motivacijo 
drugega. Kompleksnost njune odgovornosti za upravljanje družbe zahteva, da poiščeta 
zadovoljivo, dinamično in uravnoteženo razmerje moči. Napetost med njima bo vedno 
obstajala; to pa za njuno produktivnost in kreativnost ni nujno slabo. V nemškem sistemu je 
denimo obveljala praksa, po kateri je teža komunikacije med obema organoma na upravi. 
Tako poteka komunikacija organizirano, kar zagotavlja pravočasno izmenjavo kakovostnih 
informacij. Management ima zaradi asimetrije informacij obveznost, da pripravi kakovostne 
informacije, nadzorni svet pa ima obveznost na tej podlagi sprejemati odločitve (Bajuk et al., 
2003, str. 23).  
 
V slovenskem Kodeksu upravljanja je opredeljeno, da uprava in nadzorni svet tesno 
sodelujeta v korist družbe in naj si pri sprejemanju najpomembnejših odločitev za družbo 
prizadevata doseči soglasje. Pri določenih odločitvah lahko statut družbe določi, da mora 
uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta; vendar naj te omejitve ne ovirajo dela uprave. Za 
pravočasno in celovito obveščenost nadzornega sveta pa sta odgovorna tako uprava kot tudi 
nadzorni svet. Uprava mora nadzorni svet ustrezno obveščati, le-ta pa od nje sprejemati 
poročila in zahtevati ustrezna dodatna pojasnila. Kodeks predlaga tudi ohranjanje rednih 
stikov med predsednikom uprave in nadzornega sveta, ki zajemajo posvetovanje o strategiji, 
razvoju poslovanja in obvladovanja tveganj družbe. Predsednik uprave mora o pomembnih 
dogodkih nemudoma obvestiti predsednika nadzornega sveta, ta pa po potrebi obvesti 
nadzorni svet in skliče sejo nadzornega sveta (Kodeks, 2005, str. 18). 
 
Nadzorni svet nosi končno odgovornost za delovanje družbe. Jensen (1997, str. 32-33) 
predlaga naslednje ukrepe, ki bi lahko izboljšali delovanje sistema notranjih kontrol v 
gospodarskih družbah: 
1. Povečanje avtoritete neodvisnih članov (povečanje števila zunanjih direktorjev oz. 

neodvisnih članov, ločitev funkcije predsednika uprave in predsednika nadzornega sveta, 
kriteriji neodvisnosti in podobno). 

2. Dostop do ustreznih informacij o poslovanju za člane nadzornih svetov, ki naj bi imeli 
tudi primerno znanje s finančnega področja. 

3. Izboljšanje nagrajevanja članov, ki bi jih spodbujalo k ustvarjanju učinkovitosti in 
vrednosti za družbo. 

4. Spodbujanje lastništva managerjev in članov nadzornih svetov, ki bi na ta način bolj 
zasledovali interese delničarjev. 

5. Omejitev števila članov nadzornega sveta, saj so nadzorni sveti z več kot sedmimi člani 
manj učinkoviti in jih predsedniki uprav lažje obvladujejo.  

 
V dobro stoječih družbah je nadzorni svet relativno neaktiven, pomemben pa postane 
predvsem v primeru, ko drugi deli sistema notranjih kontrol ne delujejo. Izziv je ustvariti 
sistem, ki ne bo zapadel v stanje samozadovoljnosti v obdobjih razcveta in dobrega 
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upravljanja, zaradi česar ne bo pravočasno reagiral na zgodnje pokazatelje neuspešnosti 
najvišjega managementa družbe (Jensen, 1997, str. 34).   
 
V slovenskih nadzornih svetih večinoma zasledimo predstavnike treh različnih skupin: 
predstavnike večjih lastnikov (pidov ter obeh državnih skladov – Kada in Soda), strokovnjake 
nedelničarje družbe in predstavnike zaposlenih, ki so člani nadzornega sveta zaradi zakona o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju (Razpet et al., 2003, str. 21). Prisotnost predstavnikov 
zaposlenih je lahko problematična za vzpostavitev učinkovitega dialoga med managementom 
in nadzornim svetom, saj se management zaradi njihove prisotnosti lahko nagiba k manjšemu 
obsegu razkrivanja informacij, kot bi jih sicer. Smiselno enako je priporočljivo tudi, da pri 
obravnavanju in sprejemanju odločitev, povezanih z delovanjem managementa, le-ta na seji 
nadzornega sveta ni prisoten. Na ta način lahko nadzorniki o teh temah svobodneje 
razpravljajo. 
 
Nadzorni sveti imajo v Sloveniji malo vpliva na discipliniranje managerjev, zato bi lahko bila 
nagrajevanje managerjev in pritiski s strani trga kapitala bolj učinkovita mehanizma 
upravljanja. Za vzpostavitev slednjega bi bila nujna večja transparentnost in likvidnost trga 
kapitala. Za večjo učinkovitost pa je potrebno tudi prestrukturiranje nadzornih svetov, saj 
rezultati analize (Kneževič, 2006, str. 173) niso potrdili, da bi bili nadzorni sveti v Sloveniji 
učinkoviti nadzorniki. 
 
Slovenski managerji v nadzornih svetih vidijo predvsem policijsko vlogo, zato se navadno 
trudijo, da bi v njih sedeli le dobri prijatelji. To je slabo iz dveh razlogov. Prvič, dobri 
prijatelji ne morejo učinkovito nadzirati managerja. Ne le, da niso sposobni managerja 
odvrniti od hudih zlorab, primer BTC40 kaže, da so celo pripravljeni pristaviti tudi svoj 
lonček. Drugič, zaprte skupine starih prijateljev nimajo pomembne informacijske vrednosti. 
Če člani nadzornega sveta izhajajo iz tesno povezanega kroga prijateljev, bo raznovrstnost 
informacij med njimi nizka, še manj pa bo razlik v pogledih in ocenah (Rus, 2003, str. 15). 
 
 

3.5.3 Zaposleni 
 
Mnenja in empirični dokazi o učinkovitosti participacije zaposlenih pri upravljanju družb se 
razlikujejo. Na eni strani zagovorniki participacije zaposlenih dokazujejo, da delavci nosijo 
nižje stroške zbiranja informacij o managementu, saj so sami v družbi zaposleni. Tako kot 
banke so zainteresirani za dolgoročno preživetje družbe, saj bi sicer utrpeli znatno izgubo 
(izguba dohodka in stroški iskanja nove zaposlitve).  
 

                                            
40 Pri podjetju BTC sta družba pooblaščenka Ajdacom (lastnica skoraj 60 odstotkov BTC) in Invest Point 
(lastnik približno 25 odstotkov BTC) prišli do takšnega lastniškega deleža med drugim tudi z umikom lastnih 
delnic BTC, ki jih je BTC odkupoval tudi s sredstvi od izdaje obveznic. Solastniki omenjenih družb pa so vodilni 
in nadzorniki BTC (Weiss, 2002 in Smrekar, 2002). 
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Nivo sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družbe je odvisen od nacionalne zakonodaje in 
prakse, lahko pa se od družbe do družbe tudi razlikuje. Sistemi participacije zaposlenih, ki so 
naravnani k izboljšanju delovanja, lahko družbi koristijo neposredno in posredno preko večje 
pripravljenosti zaposlenih za investiranje v specifične spretnosti, ki jih družba potrebuje. 
Nekateri mehanizmi sodelovanja zaposlenih so denimo (OECD Principles, 2004, str. 47-48): 

 predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu; 
 postopki upravljanja, ki upoštevajo pripombe in mnenja zaposlenih (npr. delavski 

sveti); 
 udeležba zaposlenih v lastništvu ali drugi mehanizmi sodelovanja zaposlenih v deležu 

dobička; 
 pokojninske obveznosti, npr. ustanovitev neodvisnega pokojninskega sklada za 

zaposlene; 
 omogočanje proste komunikacije med zaposlenimi in managementom, tudi v primerih 

pripomb, pritožb in podobno. 
 
Učinek predstavništva zaposlenih pa je lahko tudi negativen, saj so zaposleni načeloma 
tveganju nenaklonjeni. Zaradi tega lahko negativno vplivajo na oblikovanje strategije v 
družbi, omejujejo inovacije in tehnološki napredek. Sodelovanje zaposlenih pri odločanju naj 
bi torej bilo prostovoljno, oziroma odvisno od odločitve vodstva, da z zaposlenimi vzpostavlja 
stranske transakcije, na ta način povečuje pripadnost človeškega kapitala družbi in s tem 
njeno konkurenčno prednost (Bratina et al., 2005, str. 20-21). 
 
Razlikovati je potrebno tudi med lastništvom družbe s strani zaposlenih in njihovo kontrolo 
nad družbo. V primeru slednje bi zaposleni v zameno za kratkoročne koristi, povišanje plače 
ali podaljšanje zaposlitve lahko podprli management, kar bi povzročilo višje stroške kapitala 
in strožje pogoje dolžniškega financiranja, saj bi lahko zunanji investitorji zahtevali premijo 
za pričakovano notranjo neučinkovitost. Notranje lastništvo bi torej lahko bilo učinkovito le v 
primeru, ko imajo zunanji lastniki in upniki vpliv na izbiro in motiviranje managerjev 
(Gregorič, 2003, str. 13-14). 
 
Družba s transparentnim poslovanjem in informiranjem investitorjev postaja bolj atraktivna za 
investitorje na kapitalskih trgih; podobno naj bi bila transparentnost bistvenega pomena tudi 
za sposobnost družbe, da pritegne kvalitetno delovno silo. Vendarle pa v slednjem primeru ne 
gre za enako vrsto transparentnosti: delavcev ne zanima le to, kam družba usmerja svoja 
sredstva, ampak tudi vizija in poslanstvo družbe, ki sta pomembna ustvarjalca atraktivnega 
delovnega okolja in dajeta zaposlenemu občutek pomembnosti njegovega dela. Pomembna je 
tudi transparentnost sistemov nagrajevanja in ocenjevanja zaposlenih (Dore, 2000, str. 75-76).  
 
Zaposleni so primerna skupina za lastništvo v družbah, ki želijo zveste, dolgoročne lastnike in 
hkrati spodbujajo dobro delo zaposlenih. Nekatere družbe spodbujajo lastništvo zaposlenih s 
posebnimi programi nakupa delnic, s katerimi zaposleni del svoje plače prejmejo v obliki 
delnic družbe. Za te družbe je spodbujanje lastništva zaposlenih oblika motivacije za delo; 
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zaposleni v službo ne prihajajo zgolj zaradi plačila, ampak želijo s svojim delom prispevati k 
ustvarjanju dolgoročne vrednosti družbe. Če imajo notranji lastniki pomemben delež v družbi, 
je potrebno komuniciranje s finančnimi javnostmi uskladiti tudi z internim komuniciranjem. 
Tudi zaposleni morajo biti v tem primeru namreč obveščeni o poslovnih rezultatih in drugih 
cenovno občutljivih informacijah istočasno in enakovredno z vsemi ostalimi skupinami 
delničarjev. Za to lahko uporabimo obstoječe interne oblike komuniciranja, kot so interni 
bilteni, časopisi, elektronska pošta, pisma uprave in podobno. Pri načrtovanju 
komunikacijskih aktivnosti se povežemo s kadrovsko službo, vključimo pa lahko tudi 
predstavnike zaposlenih: sindikate, svet delavcev, delavskega direktorja (Razpet et al., 2003, 
str. 70-73). 
 
Značilna sistema z zelo razvito participacijo delavcev v družbah sta nemški in japonski sistem 
(Dore, 2000, str. 183-185).V nemškem sistemu imajo delavci v premogovništvu in jeklarski 
industriji v nadzornem svetu polovico svojih predstavnikov ter moč veta na imenovanje 
kadrovskega direktorja. V drugih velikih družbah z več kot 2000 zaposlenimi imajo delničarji 
in predstavniki delavcev enako število sedežev v nadzornem svetu, vendar predsednika 
določijo predstavniki delničarjev; če je potrebno, ima predsednik tudi odločilen glas. V 
družbah z več kot 500 in manj kot 2000 zaposlenimi imajo predstavniki delavcev eno tretjino 
sedežev v nadzornem svetu, medtem ko za manjše družbe ni tovrstnih zahtev.  
 
Druga oblika participacije delavcev so delavski sveti, ki jih najdemo tako v manjših kot tudi 
večjih družbah (v družbah z več kot 500 zaposlenimi so obvezni). Delavci so v te svete 
izvoljeni ne glede na sindikalno pripadnost. Njihova naloga po zakonu je, da sodelujejo v 
»duhu vzajemnega skrbništva« za »dobro zaposlenih in družbe« in se pogajajo z resnimi 
nameni doseči sporazum. Delavski sveti soodločajo v zadevah, ki se tičejo plačil, delovnega 
časa, dopusta, bolniškega dopusta, zdravja, varstva pri delu, kadrovskih zadev (v določenih 
primerih imajo celo pravico veta na kadrovske odločitve) itd.. V Nemčiji ima torej 
management že po zakonu dolžnost obveščanja delavcev, saj le-ta natančno določa zadeve, 
pri katerih zaposleni soodločajo oz. morajo biti o njih informirani, bodisi kot predstavniki v 
nadzornem svetu ali v delavskih svetih. 
 
Ahilova peta nemškega sistema, ki izhaja iz visoke participacije in pooblastil delavcev pa je, 
da se odločitve v družbah zaradi tega sprejemajo izredno počasi; pa tudi kapital je z vidika 
delničarjev uporabljen manj produktivno kot v anglo-saksonskih gospodarstvih. V Nemčiji 
(pa tudi v Franciji, Švici in na Nizozemskem) je delež dodane vrednosti, ki se kot dobiček 
razdeli delničarjem, nižji zaradi proporcionalno višjega deleža plačil zaposlenim. V tem 
dejstvu leži z vidika sociale verjetno najbolj pomembna razlika med delničarsko orientirano in 
delavsko orientirano družbo (Dore, 2000, str. 206). 
 

45 



V Sloveniji se je med procesom lastninjenja večina družb (skoraj 90%)41 odločila za notranji 
odkup kot obliko privatizacije družbe. Po koncu postopka so tako notranji lastniki 
(management in zaposleni) posedovali okrog 40 odstotkov kapitala, ki je bil predmet 
spremembe lastništva. Čeprav je za Slovenijo značilen visok delež lastništva notranjih 
lastnikov, je njihov odnos do lastništva drugačen, saj v delnice niso vložili lastnega denarja, 
ampak so jim bile v postopku privatizacije družb podarjene v obliki lastniških certifikatov. 
Glasovalne pravice zaposleni pogosto zaupajo managementu, kar še poveča njegovo moč v 
primerjavi z zunanjimi lastniki. Vendar pa podatki kažejo, da se delež lastništva v rokah 
zaposlenih znižuje, medtem ko managerji svoje deleže povečujejo, s čimer poskušajo verjetno 
zadržati svoj vpliv in moč, ki ju zaradi manjšega notranjega lastništva izgubljajo. 
 
Participacijo delavcev v slovenskih družbah opredeljuje Zakon o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju (1993, str. 23). Delavci imajo že z ustavo zagotovljeno pravico do sodelovanja pri 
upravljanju v gospodarskih organizacijah in zavodih. Zakon opredeljuje načine sodelovanja 
delavcev pri upravljanju (delavski svet, delavski zaupnik itd.), njihove pravice (pravica do 
obveščenosti, pravica do pobude, do soodločanja itd.), volitve delavcev v organe 
soupravljanja in podobno. Glede na opredeljene slabosti participacije zaposlenih pri 
upravljanju družb se poraja vprašanje, ali ne bi bilo mogoče zakonsko določeno soupravljanje 
nadomestiti s podrobneje opredeljenimi dolžnostmi komuniciranja in obveščanja zaposlenih s 
strani managementa, s čimer bi se tem slabostim lahko v veliki meri izognili. 
 
 

3.6 ODNOSI S FINANČNIMI JAVNOSTMI 
 
Finančne javnosti so z vidika upravljanja najpomembnejša ciljna skupina družbe, ki zahteva 
poleg komunikacijskih znanj še nekatera druga znanja. Oseba, zadolžena za komuniciranje s 
finančnimi javnostmi, naj bi poleg komunikacijskih znanj obvladala tudi ekonomske osnove s 
področja upravljanja družb in poslovnih financ, razumela vlogo, interese in delovanje 
finančnih javnosti ter se znašla tudi v najbolj zahtevnih okoliščinah, kot so prevzemi, javna 
ponudba delnic ipd. Gre za komuniciranje ne le z delničarji družbe, ampak tudi z drugimi 
vlagatelji (imetniki dolžniškega kapitala – lastniki obveznic, posojilodajalci) ter z vsemi, ki 
prihajajo v stik z njimi in vplivajo na njihova stališča in investicijske odločitve (borzni 
posredniki, analitiki, mediji in regulatorji) (Razpet et al., 2003, str. 9-11).  
 
Osrednji cilj poslovanja delniških družb je večanje tržne vrednosti družbe in v tej luči je tudi 
poslanstvo komuniciranja s finančnimi javnostmi (Vesel. T., 2001, str. 600): »…zgraditi 
delničarsko telo, ki razume družbo, njene temeljne prednosti in zaupa v sposobnosti vodstva, 
zato zadrži delnico družbe.« Doseči želimo zaupanje vlagateljev, da bo notranja vrednost 

                                            
41 Vir: Gregorič, 2003. 
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delnice42 izražena v rasti tržne cene, ko ekonomski in tržni dejavniki prispevajo k rasti trga. V 
primeru negativnih tržnih, ekonomskih in političnih sil pa kljub morebitnemu padcu njene 
tržne cene delnice ne prodajo, ker verjamejo, da si bo spet opomogla, ko se bodo razmere 
ustalile. Pridobiti torej želimo dolgoročne in ne špekulativne vlagatelje. 
 
Zaupanje vlagateljev, da bo njihov vloženi kapital zaščiten pred zlorabo ali nezakonito 
prisvojitvijo s strani managerjev ali kontrolnih lastnikov družbe, je na kapitalskem trgu zelo 
pomembno. Sistem upravljanja družb mora zagotoviti pravično in nepristransko obravnavanje 
vseh delničarjev, tudi manjšinskih in tujih. Pri zagotavljanju zaščite zanje je uporabno 
razlikovanje med »ex-ante« in »ex-post« pravicami delničarjev. Med prve spadajo na primer 
predkupna pravica, nizek delež lastništva, potreben za uvrščanje novih točk na dnevni red 
skupščine delničarjev in kvalificirana večina za sprejemanje določenih korporativnih 
odločitev. Druge pa omogočajo iskanje odškodnine v primeru kršitve njihovih pravic (OECD 
Principles, 2004, str. 40). V nekaterih državah, kjer je uveljavljanje pravnega in regulativnega 
okvira šibko, se zdi okrepitev »ex-ante« pravic delničarjev smiselna. Slednje velja tudi za 
Slovenijo. Kumulativni indeks pravic delničarjev (ang. »Cumulative Shareholder rights«) je 
bil za Slovenijo v letu 1998 denimo 2,5, medtem ko je bilo povprečje med državami srednje 
in vzhodne Evrope 3,2 (La Porta et al. v Bergloef, Pajuste, 2005, str. 11-12). Izkušnje so 
pokazale, da je raven zaščite pravic delničarjev v veliki meri odvisna od učinkovitosti metod 
za iskanje zadoščenja in odškodnine za povzročeno škodo po sprejemljivih stroških brez 
nepotrebnih odlogov. Zaupanje manjšinskih delničarjev je večje, če jim pravni sistem nudi 
mehanizme za tožbo, kadar upravičeno verjamejo, da so bile njihove pravice kršene. 
Omogočiti takšne razmere pa je ključna odgovornost zakonodajalcev in regulatorjev trga.  
 
Za vse vlagatelje velja, da jih mora družba najprej razumeti, če se jim želi približati (Razpet et 
al., 2003a, str. 70-71). Značilno zanje je, da želijo kupiti poceni in prodati drago, zato iščejo 
delnice, ki so podcenjene. Zanimanje za nakup ceno delnice zvišuje, pritisk k prodaji pa 
znižuje. Namen komuniciranja je torej ustvarjanje čim večjega povpraševanja po delnicah 
družbe, zelo podobno namenu tržnega komuniciranja na trgih končnih izdelkov. Vlagatelji se 
pri nakupu delnic odločajo glede na pričakovan donos in tveganje naložbe, ki sta vedno v 
premem sorazmerju. Bolj kot je neka naložba tvegana, višji je običajno njen zahtevani donos. 
Tveganje pa je možno tudi zmanjšati z razpršitvijo sredstev v več različnih naložb, ki ga bodo 
uravnotežile. Pomembno pa je tudi poznavanje psihologije vlagateljev, ki jih na kratek rok 
ženeta dve skrajni psihološki lastnosti, pohlep in strah. Ti dve lastnosti tudi usmerjata obdobja 
rasti in upadanja cen delnic na borzi, saj se jima pridruži še tako imenovani čredni nagon, ko 
vlagatelji v pohlepu ali strahu posnemajo druge vlagatelje in se začne val nakupovanja 
oziroma prodaj, ki lahko cene delnic požene v nepredvidljive višine (ti. borzni balon) ali pa 
jih na drugi strani izjemno zniža (ti. pok borznega balona). 
 

                                            
42 Notranja vrednost delnice (ang. »Intrinsic Value«) je njena polna vrednost, ki jo družba doseže ob optimalnem 
upravljanju. Gre za oceno vrednosti delnice vlagatelja na podlagi njegovega pričakovanja o uspešnosti družbe v 
prihodnosti (Brigham et al., 1999, str. 1052). 
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Uvodoma velja pri odnosih s finančnimi javnostmi poudariti pravilo, ki izhaja iz regulative, 
da mora družba vse svoje finančne javnosti obravnavati enakovredno. To pomeni, da mora 
cenovno občutljive informacije objaviti na način, da nobena od javnosti pri tem ni v 
privilegiranem položaju, ampak so vsem enako dostopne. S tem prepreči neupravičeno 
okoriščanje s strani posameznika ali skupine.  
 
Z vstopom v Evropsko unijo pa postaja čedalje pomembnejše tudi komuniciranje s tujimi 
vlagatelji. Kot je pokazala raziskava komuniciranja med družbami na organiziranem trgu, v 
angleščini objavlja vse informacije 83,3 odstotkov družb v prvi kotaciji, 44,4 odstotkov družb 
v borzni kotaciji, hkrati pa nobena od družb na prostem trgu. Pomena mednarodnih 
vlagateljev se torej zavedajo le družbe v prvi in borzni kotaciji, svoj prispevek k temu pa daje 
tudi Ljubljanska borza, ki skupaj s temi družbami v zadnjem letu organizira srečanja z 
mednarodnimi vlagatelji v evropskih finančnih središčih. Cilj teh aktivnosti je povečati 
prepoznavnost najboljših slovenskih družb med tujimi portfeljskimi vlagatelji, povečati 
njihovo prisotnost na slovenskem kapitalskem trgu in s tem tudi likvidnost delnic na 
Ljubljanski borzi (vir: spletne strani Ljubljanske borze). 
 
 

3.6.1 Mali delničarji 
 
Mali delničarji so fizične in pravne osebe, ki del svojega zaslužka prihranijo in prosta sredstva 
usmerjajo v portfeljske naložbe na borzi. Z investicijo v nakup delnic delničarji svoja sredstva 
zaupajo družbi in njenemu managementu, ki ima znanje, izkušnje in sposobnosti, da jih bo 
oplemenitil. Delničarji se glede na svojo vlogo nimajo pravice vmešavati v dnevno poslovanje 
družbe in odločitve managementa glede njegovega vodenja. Imajo pa pravico, da vplivajo na 
zadeve, pri katerih bi lahko bil interes delničarjev in managerjev v konfliktu. Prav tako 
morajo biti pazljivi glede ohranjevanja celovitosti in vrednosti svojih lastniških pravic, ki so 
lahko okrnjene z uvedbo katerega izmed protiprevzemnih zaščitnih ukrepov managementa43 
ali z obstojem določenih kapitalskih struktur in ureditev, ki omogočajo nekaterim delničarjem 
izvajanje kontrole, ki je večja od njihovega deleža v družbi44. Obstoj tovrstnih pogojev mora 
družba delničarjem ustrezno razkriti. 
 

                                            
43 Glasovalne pravice delničarjev so lahko okrnjene z različnimi ukrepi, denimo z izdajo delnic različnih 
razredov, prenosljivost delnic pa lahko omejuje uvedba ti. strupene tabletke (angl. "Poison Pill"). Strupena 
tabletka je skupen izraz za vrsto taktik, ki z vidika ekonomske logike niso upravičene, služijo pa namenu, da bi z 
njihovo uporabo ob morebitnem prevzemu družba za prevzemnika postala precej manj vredna (npr. pravica 
nakupa delnic po polovični ceni, če pride do prevzemne ponudbe) (Brigham et al., 1999, str. 819-820). Načela 
OECD uvajanju teh zaščitnih ukrepov niso naklonjena, saj se za njimi lahko skriva tudi izogibanje managementa 
nadzoru s strani delničarjev. Razširjenost te prakse pa je lahko tudi resna ovira prostemu delovanju trga.  
44 Nekatere kapitalske strukture omogočajo izvajanje kontrole, ki je neproporcionalna kapitalskemu deležu 
posameznega delničarja. To so na primer piramidne strukture, delnice z omejenimi ali večkratnimi glasovalnimi 
pravicami, ti. »voting caps«, ki določajo največje število glasovalnih pravic, ki jih delničar lahko izvaja, ne glede 
na dejansko lastništvo delnic ipd., na drugi strani pa tudi sporazumi med posameznimi delničarji, ki z usklajenim 
delovanjem dosežejo učinkovito večino. 
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Za male delničarje je značilno, da so razpršeni in jih družba ne more neposredno nagovarjati, 
zato uporablja posredne poti (medije, borzne posrednike). Običajno imajo majhen lastniški 
delež, zato je majhna tudi njihova moč in ne posegajo v poslovne odločitve. So pa zvesti, 
potrpežljivi in bolj nagnjeni k hranjenju delnic kot institucionalni delničarji. Pri tem pa lahko 
male delničarje glede na njihov slog investiranja delimo na aktivne in pasivne vlagatelje. Za 
pridobivanje in prepričevanje prvih se je namreč družbi treba bolj potruditi, saj so bolj 
osveščeni in informirani o dogajanju tako v družbah kot tudi na samem kapitalskem trgu.  
 
Za aktivne vlagatelje je značilna aktivna strategija investiranja, kar pomeni, da se le-ti 
odločajo o nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na osnovi raziskav, analitičnih metod in 
modelov. Aktivni vlagatelj predpostavlja, da je trg neučinkovit. Zato na trgu išče delnice, ki 
so trenutno ocenjene pod svojo pravo vrednostjo zaradi določenih lastnosti družbe, ki jih po 
njegovem mnenju trg ne vrednoti ustrezno. Te lastnosti so lahko sposobno vodstvo, sodobna 
tehnologija, novi izdelki, tržni položaj itd.. Aktivni vlagatelji skušajo izslediti te delnice, 
dokler je njihova cena še relativno nizka. Tem vlagateljem se družba lahko približa s tem, da 
jim ponudi ustrezne informacije in podatke, ki jih potrebujejo za svoje raziskave in analize. 
 
Pasivni vlagatelji na drugi strani uporabljajo pasivno strategijo investiranja: oblikujejo portfelj 
delnic in obveznic glede na določeno osnovo, ki je lahko tudi borzni indeks45. Portfelj tako 
odraža sestavo indeksa, ki ga uporabijo za osnovo, v enakih razmerjih. S tem si tudi 
zagotovijo donose, ki ustrezajo uspešnosti trga kot celote. Pasivni vlagatelji zagovarjajo tezo, 
da je trg učinkovit in da so pomembne informacije o družbi v vsakem trenutku že vključene v 
ceno delnice, ki se oblikuje na trgu. 
 
Mali delničarji kot portfeljski vlagatelji zaradi svoje razpršenosti nimajo dosti vpliva na 
upravljanje, zato za njihovo zaščito posebej skrbijo regulatorji in zakonodaja. Njihova moč je 
namreč premajhna, da bi lahko vplivali na katero izmed pomembnih odločitev, zakon pa 
poskrbi za to, da so enakovredno obravnavani kot veliki institucionalni lastniki, ki dejansko 
lahko vplivajo na sprejemanje odločitev46 (Razpet et al., 2003, str. 46). 
 
Slovenska zakonodaja načeloma ščiti male delničarje pred večjimi delničarji, saj določa, da 
mora oseba, ki s svojim vplivom na družbo namenoma pripravi predstavnike družbe, da 
poslujejo v škodo družbe ali njenih delničarjev, družbi in delničarjem povrniti zaradi tega 
nastalo škodo. Zakon o prevzemih (1997, XV. poglavje, 73. člen) uvaja tudi pravico 
delničarjev, da uveljavljajo družbin odškodninski zahtevek proti članom uprave in nadzornega 
sveta. Po ZGD lahko delničarji, katerih delnice predstavljajo vsaj 10 odstotkov osnovnega 
kapitala družbe, iz utemeljenih razlogov predlagajo odpoklic članov nadzornega sveta. Hkrati 

                                            
45 V Sloveniji je to lahko denimo delniški indeks SBI20, indeks obveznic BIO itd., v tujini pa je teh osnov 
nešteto. Nekateri najpomembnejši svetovni indeksi so denimo S&P500, Dow Jones, DAX, NYSE, Nasdaq itd. 
46 Primer take zaščite je Zakon o prevzemih (Ur.l.RS št. 47/97), ki določa, da v primeru prevzema tudi za male 
delničarje velja enaka cena delnice kot za velike lastnike. Lastnik, ki v družbi pridobi 25-odstoten delež, mora 
objaviti javno ponudbo za prevzem oz. odkupiti delnice od vseh delničarjev, ki to ponudbo sprejmejo, po enaki 
ceni. 
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pa imajo tudi možnost, da izglasujejo nezaupnico upravi, kar je eden od utemeljenih 
razlogov47, zaradi katerih lahko nadzorni svet odpokliče upravo. Z izjemo teh pravic pa v 
splošnem mali (manjšinski) delničarji nimajo zagotovljenega vpliva na oblikovanje 
nadzornega sveta in večinski delničar lahko dejansko izvoli vse predstavnike delničarjev v 
nadzornem svetu. Aktualno dogajanje in številne zamenjave tako članov nadzornih svetov in 
uprav v preteklem letu48 kažejo predvsem na uveljavljanje volje večinskega lastnika (torej 
države) v škodo drugih delničarjev (ko gre za zamenjavo sicer uspešnega vodstva ali 
nadzornika) (Bratina et al. 2005, str. 22-23). 
 
Z uvajanjem dobre prakse upravljanja delniških družb se skuša tudi omogočiti in vzpodbuditi 
predvsem male delničarje, da aktivno sodelujejo – zahtevajo informacije in glasujejo na 
skupščini. To je povezano z učinkovitim obveščanjem delničarjev in drugih investitorjev 
preko elektronske objave podatkov o poslovanju posamezne družbe in z omogočanjem 
izvedbe skupščine preko interneta, ki bi jo lahko vsi delničarji dejavno spremljali. Lahko bi 
postavljali vprašanja in dajali svojim pooblaščencem navodila, kako naj glasujejo. Glasovanje 
preko pooblaščencev mora biti omogočeno in imeti enako težo kot glasovanje na skupščini 
prisotnih delničarjev. Za razvoj odnosov v delniški družbi bi bilo slabo, če bi delničarji 
(predvsem manjšinski) ostali pasivni. Naloga zakonodajalca in kodeksov je, da delničarjem 
zagotovijo čim lažje in učinkovito uresničevanje njihovih pravic. Aktivnost delničarjev 
pomembno poveča odgovorno ravnanje uprave in nadzornega sveta (Bratina, 2003a, str. 35). 
 
Osnovne pravice delničarjev izhajajo iz njihovega lastništva, kjer je najpomembnejša prosta 
prenosljivost delnic. Delničar, ki ni zadovoljen s poslovanjem družbe, svoje nezadovoljstvo 
izrazi preprosto s prodajo delnic družbe. Lastništvo delnic pa daje delničarju tudi pravico biti 
deležen ustreznega deleža ustvarjenega dobička družbe, pravico do obveščenosti o družbi in 
pravico do vpliva na družbo, ki se izraža v glavnem z možnostjo sodelovanja na skupščini 
delničarjev in glasovanja o za družbo pomembnih odločitvah. Delničarji lahko na ta način 
vplivajo med drugim na sestavo nadzornega sveta, na spremembe osnovnih dokumentov 
družbe (statuta družbe, ustanovne listine ipd.), odobritev izrednih transakcij (izdaje dodatnih 
delnic, prenosa znatnega dela sredstev, prodaje družbe ipd.), v nekaterih ureditvah pa tudi na 
izbiro revizorjev, možnost zastave delnic, razdelitev dobička in podobno (OECD Principles, 
2004, str. 32-33). 
 
Načela OECD posvečajo posebno pozornost povečani lastniški vlogi delničarjev in 
spodbujanju nepretrganega dialoga med delničarji in družbo. Družba naj bi jim omogočila, da 
na skupščini delničarjev postavljajo vprašanja o delu nadzornega odbora in da predlagajo 
točke dnevnega reda. Prav tako naj bi družba delničarjem posredovala informacije o politiki 
nagrajevanja uprave in članov nadzornega sveta, s poudarkom na povezavi med njihovo 
                                            
47 ZGD določa, da lahko nadzorni svet upravo odpokliče le iz utemeljenih razlogov, kar naj bi zagotovilo 
določeno samostojnost in neodvisnost uprave, da bo vodila poslovanje v interesu družbe in ne pod vplivom 
posameznih delničarjev ali celo tretjih oseb izven družbe. 
48 Primeri zamenjav članov uprav ali nadzornih svetov v zadnjih dveh letih so številni: KAD, SOD, 
Zavarovalnica Triglav, NKBM, Petrol, Telekom, Abanka, Intereuropa in druge družbe.  
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uspešnostjo in nagrado. Delničarjem bi moralo biti omogočeno izraziti svoje mnenje glede teh 
politik, prav tako pa bi morali odobriti tudi vsako nagrajevanje s kapitalom družbe (npr. 
delniške opcije, kot najbolj razširjeno obliko nagrajevanja po uspešnosti). Tudi če delničarjem 
pri glasovanju na skupščini ne uspe preprečiti sprejetja sporne odločitve, na ta način pošljejo 
managementu, nadzornemu svetu in celo finančni javnosti pomemben signal, da je potrebno 
nekaj spremeniti.  
 
Izvajanje teh pravic pa je za delničarje velikokrat povezano s precejšnjimi stroški, zato jih ne 
izvajajo v zadovoljivi meri. Načela OECD (2004, str. 3-4) tako priporočajo, da regulatorji 
dovoljujejo ali celo spodbujajo delničarje k sodelovanju in koordinaciji njihovih dejanj. 
Seveda pa takšno sodelovanje ne sme biti namenjeno manipulaciji trga ali pridobivanju 
kontrole nad družbo brez ustrezne prevzemne ponudbe. Prav tako je poudarjena tudi potreba 
po varovanju interesov manjšinskih delničarjev. To je še posebej pomembno v primerih, ko 
družbo obvladuje delničar s kontrolnim deležem, katerega interesi se lahko razlikujejo od 
interesov drugih delničarjev. Še posebej je to področje občutljivo v ureditvah, kjer je 
regulativno ogrodje trga na področju zaščite malih delničarjev šibko. Delničarji lahko 
upravičeno pričakujejo, da bo zloraba notranje moči, vključno z večinskimi delničarji, 
prepovedana. 
 
Delničarji želijo v nadzornem svetu družbe videti sposobne, neodvisne, zunanje nadzornike. 
Na čelu nadzornega sveta naj bi bil neodvisen predsednik, ki lahko ustvari ozračje za kritična 
vprašanja o upravljanju družbe. Na ta način si zagotovijo, da nadzorni svet dobro in 
učinkovito opravlja svojo funkcijo. To je hkrati tudi odgovor na probleme, ki izhajajo iz 
teorije agentov, in najbolj učinkovit način izvajanja primerne kontrole s strani lastnikov. 
Prevladuje tudi prepričanje, da lahko sposobna neodvisna revizijska komisija učinkoviteje 
nadzoruje upravo, še posebej glavnega finančnika in zunanjega revizorja. Njena vloga je 
nadzorovanje celotnega finančnega managementa družbe. Izgovarjanje nadzornih svetov na 
pomanjkljivo informiranost, kadar družba naleti na težave, ni več sprejemljivo. Aktivna 
revizijska komisija je sicer bolj potrebna v enotirnem sistemu, vendar bi bilo tudi v dvotirnem 
sistemu potrebno izboljšati delo nadzornikov glede odnosa do rezultatov uprave, pa tudi glede 
nadzora nad integriteto finančnega managementa in neodvisnosti revizorja (Walravens, 2003, 
str. 29). 
 
Management in kontrolni delničarji lahko poskušajo na različne načine odvrniti manjšinske ali 
delničarje iz tujine od sodelovanja pri določanju osnovnih smernic poslovanja družbe49. 
Mnoge družbe pa si prizadevajo izboljšati poti komunikacije in možnosti odločanja z 
delničarji. Bistvenega pomena pri tem je, da so delničarji seznanjeni s postopki prijave na 
skupščino, postopki glasovanja, da so pravočasno obveščeni o datumu, lokaciji in dnevnem 

                                            
49 Primeri tovrstnih ravnanj so različni, od zaračunavanja nadomestila za glasovanje na skupščini, različnih 
poskusov oteževanja glasovanje preko pooblaščencev ali zahtev po osebni prisotnosti delničarjev, do izvajanja 
postopkov na način, da je delničarjem praktično nemogoče sodelovati na skupščini, npr. prepozno pošiljanje 
materialov za skupščino ali določil za glasovanje preko pooblaščencev ipd. 
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redu skupščine delničarjev, kakor tudi s podrobno vsebino sklepov, o katerih bodo na 
skupščini odločali. Za družbe z velikim številom malih delničarjev je to lahko zelo težko 
izvedljivo, vendar pa se obveščenost s čedalje večjo razširjenostjo interneta pomembno 
izboljšuje. Družbe namreč na internetu večinoma že objavljajo tovrstne informacije, bodisi na 
svojih spletnih straneh ali na posebnih spletnih portalih, ki ponujajo korporativne informacije 
vlagateljem. Na drugi strani pa lahko družbe poenostavijo postopke predlaganja amandmajev 
in sklepov na dnevni red skupščine in omogočijo tudi vnaprejšnje postavljanje vprašanj s 
strani delničarjev. Tehnologija družbam omogoča, da lahko upravljajo s posamičnimi odnosi s 
kupci s pomočjo podatkovnih baz. Celotno osebno prilagojeno komuniciranje je možno 
izpeljati brez posredovanja človeka (Potsma, 2001, str. 30). Analogno lahko družbe 
vzpostavijo tudi sistem komuniciranja z vlagatelji.  
 
Spremembe in razvoj tehnologije so prav tako bistveno prispevali k razvoju, pa tudi k 
drugačnemu razmerju stroškov in koristi delničarskega aktivizma. Prednosti le-tega so 
potrdile tudi empirične študije, skladno s katerimi se vrednost družbe oz. donos, pa tudi 
zdravje družbe bistveno izboljša v primerjavi s pasivnim investiranjem50. Nove tehnologije so 
delničarjem omogočile učinkovitejši nadzor nad managerji in direktorji družb, lažjo 
izmenjavo informacij med družbo in delničarji, pa tudi med samimi delničarji. Pred pojavom 
interneta je bilo denimo delničarjem izjemno težko stopiti v stik z drugimi delničarji, da bi si 
lahko izmenjali informacije, mnenja o vodenju družbe, o spornih odločitvah, pa tudi 
organizirano nastopili pri odločanju o zadevah. Internet omogoča, da se relativno lahko 
organizirajo in komunicirajo, kar jim daje večjo moč in pomembnejšo vlogo pri upravljanju. 
Internet pa ima tudi nekatere slabosti, na katere morajo biti delničarji pozorni. Informacije je 
na spletu namreč relativno lahko objavljati, zato se lahko pojavijo tudi napačne informacije, 
ukradene informacije, notranje informacije, ki ne bi smele biti dostopne javnosti, informacije, 
ki posegajo v zasebnost in podobno. 
 
Učinkovito korporativno upravljanje, ki vključuje široke, proaktivne programe komuniciranja, 
lahko prepreči aktivizem delničarjev, prepričanih, da jih družba ne upošteva v pravi meri. 
Dobro korporativno upravljanje mora biti podprto z dobrim komuniciranjem. Predvsem tri 
področja komuniciranja je potrebno upoštevati (ISS, 2005, str. 1-5): 
- tradicionalno (pisno komuniciranje s trgom, preko zakonsko obveznih objav, sporočil za 

javnost in spletnih strani); 
- uveljavljene standarde dobre prakse (komunikacija med managementom in delničarji 

preko forumov, konferenc, prezentacij, osebnih srečanj ipd.); 
- nove trende (omogočanje komunikacije med nadzornim svetom in delničarji, boljše 

sodelovanje delničarjev pri imenovanju članov nadzornih svetov in podobno). 
 
Z malimi delničarji lahko komuniciramo preko različnih publikacij družbe, poslovnih 
medijev, borznih posrednikov in analitikov, preko spletnih strani družbe, ki postajajo 

                                            
50 Raziskave in viri v podporo tej trditvi so navedeni v Monks, Minow, 2002, str. 145-146. 
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najpomembnejši vir finančnih informacij, pa tudi spletnih strani ponudnikov tovrstnih 
informacij (na primer Reuters, SEOnet, Bloomberg). Delničarji pri svojih odločitvah 
upoštevajo tako trde (finančne) kot tudi mehke (nefinančne) informacije, kot so denimo 
sposobnosti vodstva, perspektiva družbe in podobno. Vlagatelji bodo investirali v družbo, ki z 
dosedanjo uspešnostjo, dobrim vodstvom in prihodnjimi načrti vzbuja zaupanje in obeta 
donos; to »zgodbo« pa jim je potrebno na ustrezen način predstaviti in približati (Razpet et al., 
2003, str. 42-43). Z izboljšanjem obveščenosti in osveščenosti vlagateljev se zmanjšuje tudi 
stopnja tvegane donosnosti njihovih investicij, z vzpostavitvijo ravnovesja med večinskimi in 
manjšinskimi delničarji pa lahko povečamo likvidnost trga kapitala. Kjer je ravnovesje 
porušeno s posebnimi privilegiji večinskih lastnikov, trg ne deluje optimalno, povečane pa so 
tudi možnosti za zlorabo notranjih informacij. 
 
Slovenci so v procesu lastninjenja »avtomatično« postali delničarji. Z razvojem kapitalskega 
trga se je pomembno razširil spekter možnih oblik investiranja prihrankov, vendarle pa je 
raziskava »Varčevalne navade in mnenja slovenskih gospodinjstev – leto 1999«, ki jo je 
izvedel C.E.E.P.N., pokazala, da slovenska gospodinjstva razpoložljivih naložbenih alternativ 
ne koristijo v tolikšni meri, kot bi jih lahko. Delež gospodinjstev, ki svoje premoženje 
plemeniti v vrednostnih papirjih v letu 1999 (brez tistih lastnikov, ki so svoje delnice pridobili 
v procesu lastninjenja), je še vedno bistveno nižji od deleža ljudi, ki v vrednostne papirje 
vlaga v državah Evropske Unije. V dolgoročne vrednostne papirje je vlagal le dober odstotek 
slovenskih gospodinjstev, ki so v preteklih dveh letih v povprečju vsaj enkrat kupila 
vrednostne papirje. Še vedno so se prihranki plemenitili skoraj izključno v bančnih vlogah 
(Kleindienst, Simoneti, 1999, str. 85-89). Ta trend se sicer v zadnjem času spreminja, saj se 
bančne obrestne mere počasi znižujejo, s čedalje bolj optimističnim vzdušjem na borzi pa se 
bodo verjetno tudi mali vlagatelji začeli bolj zanimati za trg vrednostnih papirjev. 
 
Drug zanimiv rezultat raziskave so bila stališča gospodinjstev do investiranja v vrednostne 
papirje. Med glavne razloge za neinvestiranje spadajo slabe osebne finančne razmere, slabo 
poznavanje delnic, slaba informiranost o borznih dogajanjih. Slovenci so v povezavi s svojimi 
prihranki tudi precej konzervativni. Tipični varčevalec izbira finančno naložbo predvsem na 
osnovi njene varnosti, pričakovano donosnost pa upošteva v precej manjši meri. Dve bolj 
spodbudni ugotovitvi raziskave pa sta bili, da prebivalstvo ne goji nezaupanja do finančnih 
institucij, ter da je delnice iz privatizacijskega procesa kot dolgoročno naložbo hranila skoraj 
polovica anketiranih (Kleindienst, Simoneti 1999, str. Z1-Z3). 
 
Delničarji v Sloveniji so se tudi šele začeli zavedati svojih pravic in dolžnosti, večinoma po 
tem, ko so zaradi lastne neaktivnosti že izgubili precejšnjo vrednost svojega premoženja v 
delnicah. V letu 2005 je bilo tako ustanovljeno Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki 
je z nekaterimi svojimi akcijami glasovanja, vlaganja nasprotnih predlogov na skupščinah in 
podobno, že vzbudilo pozornost. To je zagotovo velik korak k boljšemu zagotavljanju pravic 
malih delničarjev v Sloveniji. 
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3.6.2 Institucionalni investitorji 
 
Institucionalni investitorji so čedalje pogostejši delničar v družbah. V veliki meri so tako 
učinkovitost in kredibilnost celotnega sistema upravljanja, kakor tudi pregled nad 
poslovanjem družbe, odvisni prav od njih. Institucionalni investitorji imajo dostop do 
informacij in lahko učinkovito uporabijo svoje delničarske pravice ter izvajajo lastniško 
funkcijo v družbah, v katere investirajo. Načela OECD sicer ne zahtevajo njihovega 
glasovanja, ampak da razkrijejo svojo politiko glede izvajanja lastniške funkcije z 
upoštevanjem stroškovne učinkovitosti. Razkrijejo jo lahko svojim strankam glede 
vrednostnih papirjev, ki jih upravljajo v njihovem imenu, ali v primeru investicijskih 
svetovalcev, celotnemu trgu. Poleg udeležbe na skupščini delničarjev pa imajo kot veliki 
delničarji tudi možnost, da razvijejo neposreden dialog z družbami v svojem portfelju. Kljub 
zahtevi po enakopravnem obravnavanju delničarjev načela OECD spodbujajo takšen dialog 
med institucionalnimi investitorji in družbami, predvsem priporočajo odpravo nepotrebnih 
regulativnih ovir zanj (OECD Principles, 2004, str. 37). 
 
Institucionalne investitorje lahko delimo glede na njihov interes aktivnega poseganja v 
poslovne odločitve v portfeljske in strateške vlagatelje. Za prve veljajo tisti z manjšimi 
lastniškimi deleži (velja tako za male kot tudi za institucionalne delničarje), ki nimajo interesa 
posegati v poslovno politiko družbe. Strateški vlagatelji pa nasprotno dolgoročno gledajo na 
svojo naložbo in želijo pridobiti ključno aktivno vlogo pri vodenju družbe. Njihov motiv je 
običajno postati največji lastnik, ki bo posledično pridobil tudi največ glasov v nadzornem 
svetu, odločal o upravi in ostalih pomembnih odločitvah (Razpet et al., 2003, str. 39-40). 
 
Portfeljski vlagatelji naj bi prvenstveno uveljavljali svoje pravice na skupščini delničarjev, 
svojih predstavnikov v nadzornih svetih družb pa nimajo. Kodeksi večinoma priporočajo 
njihovo večjo aktivnost na tem področju. Strateški vlagatelji pa naj bi na drugi strani javno 
opredelili, da je njihov interes v družbi strateški. Vsako aktivno poseganje v nadzor nad 
managementom namreč zahteva strokovnjake in znanja, ki se razlikujejo od znanj, potrebnih 
za upravljanje portfelja. Aktivnejša vloga v družbah pomeni hkrati tudi določeno izgubo 
likvidnosti naložb in torej dodatno tveganje za upravičence skladov. Vsako izkoriščanje 
informacij, do katerih imajo institucionalni vlagatelji kot sodelujoči v nadzornem svetu 
dostop, je strogo prepovedano. Hkrati pa to sodelovanje prinaša dodatne obremenitve, 
odgovornosti in torej stroške, katerih koristi se delijo z ostalimi delničarji. Kodeksi tako 
predvsem pozivajo k večji aktivnosti institucionalnih investitorjev v zahtevi po odpoklicu 
članov nadzornih svetov, ki delujejo v nasprotju s cilji družbe51 (Bratina et al., 2005, str. 19). 
 
Pojav velikih institucionalnih investitorjev je kot omenjeno povsem na novo vzpostavil 
nekatere mehanizme kontrole managementa s strani delničarjev. Sredstva, s katerimi ti 
investitorji upravljajo, so ogromna in kot lastniki precejšnjega dela korporacij predstavljajo 

                                            
51 ZGD-1 za predlog odpoklica člana nadzornega sveta zahteva 10-odstoten delež kapitala. 
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močno delničarsko silo, ki jo je management prisiljen upoštevati52. Ti investitorji so 
pomembni za dobro delovanje sistema upravljanja, ker imajo finančni interes in so hkrati 
neodvisni, zato lahko brez predsodkov nadzorujejo upravljanje in politiko družbe. V njihovem 
interesu je tudi, da spodbudijo sistem k reševanju problemov pravočasno, saj bolj kot so ti 
očitni, težje jih je običajno rešiti (Jensen, 1997, str. 35). Institucionalni investitorji so: 

 banke,  
 vzajemni skladi,  
 zavarovalnice, 
 pokojninski skladi. 

 
Koncentracija lastništva v rokah enega večinskega lastnika pa lahko ogrozi delovanje drugih 
mehanizmov reševanja problema agenta, kot so prevzemi, neodvisnost odborov, zaščita malih 
delničarjev in podobno, interes večinskega lastnika pa lahko v končni fazi prevlada v celotni 
politiki družbe. Pozitiven učinek prisotnosti večinskega oz. kontrolnega lastnika pa je lahko 
zmanjšanje problema agenta zaradi strožjega nadzora nad managementom, slabosti v pravnem 
in regulativnem okviru pa lahko vodijo do zlorabe njegovega položaja v primerjavi z drugimi 
delničarji. Potencial za zlorabo je očiten, če pravni sistem omogoča in trg sprejema izvajanje 
kontrolne funkcije večinskega lastnika, ki je večja od tveganja, ki ga prevzema kot lastnik 
(npr. piramidne strukture in večkratne glasovalne pravice (ang. »multiple voting rights«). 
Ključno za zaščito manjšinskih delničarjev je pravočasno in transparentno razkrivanje 
informacij, pa tudi jasno izražena zavezanost managementa lojalnosti do družbe in do vseh 
delničarjev (OECD Principles, str. 41-43). 
 
Spremembe zakonodaje v Sloveniji so sicer poostrile odgovornost članov uprave in 
nadzornega sveta, vendar je po pregledu sodne prakse mogoče ugotoviti, da se ta določila v 
praksi zelo redko izvajajo. Oškodovane družbe ali njihovi delničarji se za odškodninske tožbe 
zelo redko odločajo, ker so težko dokazljive, za uspešno uveljavljanje so potrebni čas, 
organiziranost manjšinskih delničarjev in precejšnja sredstva. Na majhno število tožb vpliva 
tudi neučinkovitost sodstva, saj do pravnomočne odločitve o določenem sporu lahko preteče 
tudi več let. Odškodninska odgovornost je edina sankcija, ki oškodovani družbi ali 
delničarjem nadomesti povzročeno škodo. Kljub temu v praksi delničarji uprave in nadzorne 
svete raje sankcionirajo z odpoklicem kot značilno obliko korporacijske odgovornosti. Za 
najtežje kršitve korporacijskega prava so člani uprave in nadzornega sveta lahko celo 
kazensko odgovorni (Rajgelj, 2003, str. 44). 
 
V Sloveniji se kot ključna institucionalna lastnika pojavljata tudi dva državna sklada, in sicer 
Slovenska odškodninska družba (SOD) in Kapitalska družba (KAD). Njuna vloga in lastniški 
deleži izhajajo iz postopka lastninskega preoblikovanja v preteklosti. Oba kot svojo naložbeno 

                                            
52 Samo vzajemni skladi so v ZDA denimo leta 2003 upravljali s sredstvi v višini 7.400 milijard dolarjev. 
Decembra 2003 so bili lastniki 22 odstotkov javnih delniških družb v ZDA, preostali delež pa se je porazdelil 
večinoma med pokojninske sklade, zavarovalnice, fizične osebe in tuje vlagatelje (Investment Company 
Institute, 2004, str. 55-59). 
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politiko navajata zmanjševanje razpršenih naložb in nalaganje prostih finančnih sredstev v 
obveznice in delnice najboljših slovenskih družb. Zaradi velikosti svojih deležev pa lahko v 
veliki meri vplivata na ceno delnic in lastniško strukturo družb, kar se je že pokazalo v 
primeru prevzemov in združevanj slovenskih družb. Oba imata deleže v istih družbah, zato se 
lahko pri pogajanjih povežeta in tako pri potencialnem kupcu dosežeta boljšo ceno. Načeloma 
nastopata kot portfeljska lastnika, čeprav je v zadnjem času vse več znakov, da svojo vlogo 
spreminjata. Vse bolj se vpletata v nadzor in celo upravljanje družb, kar daje vtis, da delujeta 
zgolj kot podaljšana roka politike. Zaradi običajno razmeroma visokega skupnega deleža v 
večini največjih slovenskih družb lahko toliko bolj uveljavljata svojo moč, saj imajo ostali 
delničarji običajno nižje lastniške deleže in so zato v podrejenem položaju53 (več o KAD in 
SOD tudi v Pavec, 2005, str. 30-69). 
 
Z institucionalnimi delničarji komuniciramo na podobne načine kot z malimi delničarji, 
možen in potreben pa je tudi osebni stik, saj jih je običajno omejeno število in imajo večje 
lastniške deleže. Za uspešno komuniciranje z njimi pa je potrebno tudi znanje in razumevanje 
njihovih investicijskih strategij in modelov. Zahtevni so glede informacij o poslovnih 
rezultatih in vzrokih zanje, načrtih za prihodnost in podobno. Zanje je značilno, da lahko 
zaradi velikosti njihovih lastniških deležev in nagnjenosti k trgovanju, s svojim delovanjem 
precej vplivajo na ceno delnice na trgu. Aktivni institucionalni vlagatelji želijo v družbi 
vplivati na sistem pooblaščencev54, želijo odstraniti ovire pred prevzemi in imeti 
neposrednejši vpliv na izbor članov uprave. Investicijski managerji v teh institucijah 
upravljajo tuj denar, za kar si obračunavajo provizijo, njihov zaslužek pa je v veliki meri 
odvisen od njihove uspešnosti. Zato so pogosto bolj usmerjeni v kratkoročne donose kot v 
dolgoročno pomoč družbam, katerih delnice kupujejo (Razpet et al., 2003, str. 43-46).  
 
Načela OECD tudi v povezavi z institucionalnimi investitorji zagovarjajo tezo, da bi moral 
biti sistem upravljanja zasnovan na način, da bi spodbujal povezovanje in sodelovanje 
institucionalnih investitorjev pri izvajanju kontrole nad družbo (npr. pri izbiranju in 
imenovanju članov nadzornega sveta, pri dajanju predlogov na skupščini in pri neposrednem 
komuniciranju z družbo za izboljšanje njenega sistema upravljanja. Opozarjajo pa vendarle, 
da se lahko možnost sodelovanja med investitorji izrabi za manipulacijo trga in za pridobitev 
kontrole nad družbo brez upoštevanja prevzemne zakonodaje. Zato v nekaterih državah  
prepovedujejo sodelovanje vlagateljev, drugod pa ga omejujejo ali vsaj strogo nadzorujejo 
dogovore med njimi. Vendarle pa sodelovanje lahko prinese pozitivne učinke na področju 
učinkovitejšega izvajanja lastniške funkcije (OECD Principles, 2004, str. 37-39). 
 

                                            
53 Kot primer zlorabe prevladujočega položaja obeh paradržavnih skladov v primerjavi z drugimi manjšimi 
delničarji naj omenim izbiranje kandidatov za člane nadzornega sveta Krke v letu 2005. KAD in SOD sta s 
svojim skupaj približno četrtinskim lastniškim deležem namreč izsilila izbiro petih svojih (oz. državnih) 
kandidatov od skupno šestih članov v nadzornem svetu Krke, ostali delničarji pa zaradi zelo razpršenega 
lastništva tega niso mogli preprečiti (Nidorfer, junij 2005).   
54 Pooblaščenci namesto delničarjev uresničujejo glasovalno pravico na skupščini delničarjev, za kar pa morajo 
imeti pisno pooblastilo. 
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Prahalad (1997, str. 55-56) meni, da je prišel čas, ko morajo kontrolno-orientirano ravnanje 
delničarjev zamenjati bolj konstruktivni, k ustvarjanju vrednosti usmerjeni odnosi. Podobno 
kot se družbe vedno bolj posvetujejo s svojimi ključnimi kupci in dobavitelji pri začrtavanju 
osnovnih smernic strategije in delovanja v prihodnosti, bi morali managerji spodbujati tudi 
institucionalne vlagatelje, naj postanejo njihovi partnerji v družbi pri oblikovanju strategije in 
razumevanju tveganj, ki jim je družba izpostavljena. Odnos »dodane vrednosti« mora še 
vedno vsebovati tudi kontrolno komponento, vendar pa naj spodbuja nepretrgan konstruktiven 
dialog med managementom in vlagatelji. Tak odnos se mora osredotočiti na preprečevanje 
nastanka krize, namesto na njeno reševanje. Proces trajnostnega ustvarjanja vrednosti zahteva 
uravnoteženo delovanje družbe na vseh štirih trgih, trgu delovne sile, tehnologije, 
dobaviteljev in vlagateljev. Za dosego tega morajo managerji vzpostaviti komunikacijske 
kanale in procese, ki spodbujajo aktiven dialog s ključnimi udeleženci teh trgov. S 
spodbujanjem pretoka informacij naj bi tak dialog ustvaril neprecenljivo dolgoročno 
sodelovanje.  
 
Kakšna struktura lastništva oz. malih in institucionalnih delničarjev je za družbo optimalna? 
Univerzalnega odgovora na to vprašanje ni, vsaka družba mora sama poiskati optimalno 
ravnotežje med delničarji glede na dosedanjo lastniško strukturo, optimalno kapitalsko 
strukturo, glede na nevarnost prevzema, načrte družbe in stanje na trgu kapitala. Za male 
delničarje je sicer značilno, da so bolj stabilni, potrpežljivi in zvesti, vendar to hkrati povzroča 
minimalne delničarske premike v družbi. Po drugi strani si družbe želijo aktivnega trgovanja s 
strani institucionalnih vlagateljev, ki vpliva na ceno delnice, a hkrati niso zadovoljne z 
njihovimi kratkoročnimi trgovalnimi navadami. 
 
Skupna značilnost institucionalnih vlagateljev je, da delujejo v imenu drugih (svojih 
vlagateljev). Pri zastopanju le-teh morajo upoštevati zapletena in raznolika vprašanja, katerih 
posledice so tako ekonomske kot tudi fiduciarne (Monks, Minow, 2002, str. 110). Na tem 
mestu velja omeniti dejstvo, da tudi za nekatere institucionalne investitorje (npr. investicijske 
sklade) velja obveznost javne objave informacij o poslovanju in obveščanja svojih vlagateljev 
skladno z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1, poglavje 
4.6). 
 
 

3.6.3 Borzni posredniki, analitiki 
 
Sistem upravljanja družb naj bi dopolnjeval učinkovit pristop, ki naslavlja in promovira 
določila v zvezi z analiziranjem ali svetovanjem v zvezi z vrednostnimi papirji s strani 
analitikov, borznih posrednikov, bonitetnih agencij in drugih. Vsi ti posredniki so namreč še 
kako pomembni pri procesu odločanja vlagateljev, zato morajo biti brez konflikta interesov, 
ki bi lahko ogrozil njihovo integriteto. Prav tako pa lahko igrajo pomembno vlogo pri 
spodbujanju uprav delniških družb k izvajanju dobre prakse upravljanja (OECD Principles, 
2003, str. 56-57). 
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Vlagatelji delnic družbe ne morejo kupiti neposredno, ampak izključno preko borznih 
posrednikov. Le-ti so torej nekakšna vez med družbo in vlagateljem, zato je njihovo dobro 
poznavanje poslovanja družbe še posebej pomembno. Borzni posredniki namreč na podlagi 
informacij o družbi, ki jih pridobijo iz različnih formalnih in neformalnih virov, vlagateljem 
priporočijo nakup delnice ali pa ne. Te vire mora družba poznati in skušati vplivati na njihovo 
vsebino. To so denimo poročila o pretekli uspešnosti poslovanja in načrti za prihodnost, 
osebni stiki z družbo (borzni posredniki potrebujejo kredibilnega sogovornika, kot je 
predsednik uprave ali član uprave za finance), redna letna srečanja , ki jih lahko združimo z 
ogledom proizvodnje, novega obrata ipd., tiskane publikacije, sporočila za javnost in 
podobno. 
 
Borzni posredniki in analitiki spremljajo pojavljanje družbe in njenih managerjev v medijih 
ter iz njihovih sporočil in med vrsticami iščejo argumente za nakup, držanje ali prodajo 
posamezne delnice. Povezujejo pa se tudi v neformalna omrežja, kjer si prek osebnega 
komuniciranja, spletnih forumov in klepetalnic izmenjujejo informacije med seboj, pa tudi z 
novinarji, vlagatelji, finančnimi strokovnjaki in drugimi. Družba lahko tudi preko spremljanja 
tovrstnih forumov in klepetalnic ugotavlja, kakšna je njena podoba in ugled pri borznih 
analitikih in posrednikih, ter jo s posredovanjem ustreznih sporočil poskuša prilagoditi v 
želeno smer. 
 
Čim boljše informiranje borznih analitikov je pomembno, saj ti s svojimi analizami 
vrednostnih papirjev odgovarjajo na osnovna vlagateljeva vprašanja. Z analizami ocenjujejo 
vrednost delnic v odvisnosti od različnih dejavnikov: uspešnosti družbe, donosa na delnico, 
knjigovodske vrednosti, stopnje rasti, davčnih učinkov in podobno. Z njimi komuniciramo na 
podobne načine kot z borznimi posredniki, še bolj pa moramo biti pozorni na kakovost 
informacij, ki jih posredujemo. Analitik mora predvsem razumeti informacije, ki mu jih 
posredujemo, zato mu je potrebno pojasniti tudi ozadje, ne le gola dejstva, ki jih objavljamo 
zaradi zakonskih zahtev. Ločimo tri sklope informacij, ki zanimajo analitike, borzne 
posrednike in vlagatelje (Razpet et al., 2003, str. 48-51): 

 finančni podatki (finančna struktura in dosedanja uspešnost družbe, lastnosti panoge, 
v kateri družba posluje); 

 informacije o vodstvu družbe (sposobnosti managementa so eden od najbolj 
neotipljivih dejavnikov in predvsem odvisne od subjektivne presoje); 

 poslovni načrti (razumeti in verjeti morajo v načrte družbe, saj sprejemajo svoje 
naložbene odločitve glede na obljubo prihodnjih donosov, zaradi pričakovane 
prihodnje vrednosti). 

 
Iz tovrstnih podatkov borzniki sestavijo ti. »zgodbo o družbi« (ang. »equity story«), s katero 
želijo ugotoviti, ali je management družbe sposoben zaupani mu kapital upravljati tako, da ne 
le dosega dobre rezultate, ampak ima hkrati vizijo, kako ga še bolje uporabljati v novih 
poslovnih razmerah. Pri tem je pomembna tudi prepričljivost vodstva družbe pri 
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komuniciranju svojih poslovnih načrtov. Vsi ti podatki vplivajo na ugled družbe v javnosti, ki 
ga pogosto interpretiramo kot razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo delnice družbe. 
 
Učinkovito komuniciranje z borznimi posredniki in analitiki zahteva poglobljena ekonomska 
in komunikacijska znanja. Poskrbeti je treba, da niso le informirani, ampak da informacije 
tudi pravilno razumejo in interpretirajo. Pomembna vloga komuniciranja torej je, da 
informacije predstavi v pravem kontekstu, ki presega gola dejstva, ki jih za objavo predpisuje 
zakonodaja in druga regulativa. Vse pomembnejše postaja razkrivanje ti. mehkih oz. 
nefinančnih informacij o družbi (npr. o upravljanju blagovnih znamk, intelektualnega kapitala 
ipd.). Odločitev analitika, da priporoči delnico družbe za nakup ali držanje, v bistvu pomeni, 
da zaupa vodstvu in načrtom te družbe. Ti pa so med najbolj subjektivnimi dejavniki 
uspešnosti, saj gre za subjektivno presojo analitikov. Na to oceno pa lahko managerji precej 
vplivajo s svojim osebnim pojavljanjem v medijih ter pri osebnih srečanjih z borznimi 
posredniki in analitiki. 
 
 

3.6.4 Posojilodajalci 
 
Posojilodajalci so ena izmed ključnih interesnih skupin družbe, kar še posebno velja za trge v 
razvoju. Obseg in način njihovega kreditiranja je v veliki meri odvisen od njihovih pravic in 
učinkovitega izvajanja le-teh. Družbe z uglednim sistemom upravljanja in z zgodovino 
izvajanja imajo pogosto dostop do večjega obsega sredstev po ugodnejših pogojih kot ostale 
družbe. Še posebno so njihove pravice pomembne v primeru plačilne nesposobnosti družbe 
ali stečaja.   
 
V Sloveniji dolžniško financiranje predvsem v obliki bančnih kreditov prevladuje nad 
lastniškim, kar izhaja iz zgodovine našega ekonomskega sistema, pa tudi trg vrednostnih 
papirjev imamo šele od leta 1989. Komuniciranje s finančnimi javnostmi tako zajema tudi 
posojilodajalce, kamor lahko štejemo tako banke kot tudi vlagatelje v obveznice, ki so prav 
tako dolžniški vrednostni papir. Tudi ti namreč pričakujejo določen donos in vračilo 
osnovnega posojenega zneska. Običajno gre za vezavo njihovih sredstev v družbi na daljše 
obdobje, zato jih prav tako zanimajo novice o dogajanju v družbi in njeni sposobnosti 
odplačila posojenega kapitala. 
 
Poseben odnos do družb pa imajo banke, ki lahko nastopajo v več vlogah: kot posojilodajalec, 
lastnik obveznic družbe ali delničar. Zaradi teh povezav jih seveda zanima finančna in 
poslovna uspešnost ter prihodnji razvoj družbe, ne marajo pa presenečenj. Zato je banke 
potrebno tekoče obveščati tudi o morebitnih težavah v družbi. Pri komuniciranju z bankami 
pa je nujno potrebno tudi vedeti, kdo v banki je odločevalec, saj to običajno ni tisti skrbnik, s 
katerim vsakodnevno komuniciramo. V kolikšni meri se družba posveča komuniciranju s 
posojilodajalci, pa je odvisno od njene strategije – torej v kolikšni meri potrebuje ali bo 
potrebovala dolžniški kapital danes in v prihodnje. Če želimo intenzivno graditi odnose s to 
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ciljno skupino, je tudi v tem primeru koristno organizirati redna osebna srečanja in pripravljati 
zanje posebna razlagalna gradiva. V to skupino pa poleg bank spadajo tudi investicijski, 
pokojninski in vzajemni skladi, katerih politika vlaganja je manj tvegana in v njihovem 
portfelju prevladujejo obveznice. 
 
V primeru, ko so banke hkrati lastnik kapitala in kreditodajalec družbe, naj bi učinkoviteje 
opravljale svojo nadzorno funkcijo, saj so zainteresirane ne le za dolgoročno preživetje 
družbe, ampak tudi za določen donos na svojo investicijo. Drugi avtorji dajejo poudarek na 
kontrolno-orientirano financiranje, še posebej v državah v tranziciji. Razlogi za to so med 
drugim v nizki vrednosti kapitala, nelikvidnih trgih sredstev, močni notranji kontroli, 
negotovosti lastniških pravic, pomanjkanju javno dostopnih informacij ipd., ki so značilni za 
večino držav v tranziciji. Po drugi strani se v Centralni in Vzhodni Evropi povečuje 
koncentracija lastništva in moči, kar nakazuje trend v smeri povečevanja kontrole zunanjega 
lastnika družb. (Gregorič, 2003, str. 14-15).  
 
Za posojilodajalce so najpomembnejše informacije o denarnem toku in finančnem zdravju 
družbe. V nasprotju z delničarji jih ne zanimajo toliko kvalitativne informacije o poslovanju 
družbe, ampak današnje stanje družbe (Razpet et al., 2003, str. 73-75).  
 
 

3.7 INSTITUCIONALNO OKOLJE 
 
Podlaga za vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja delniških družb je primerna in 
učinkovita pravna, regulativna in institucionalna osnova, ki udeležencem trga zagotavlja 
ustrezno varnost pri vzpostavljanju pogodbenih razmerij. Ta osnova se običajno sestoji iz 
zakonodaje, regulative, samo-regulative, prostovoljnih zavez in poslovne prakse, ki je 
posledica specifičnih razmer v posamezni državi, zgodovine in tradicije. Osnovna naloga 
države je torej vzpostavitev primerne infrastrukture z namenom vzdrževanja in izboljševanja 
integritete trga in ekonomske uspešnosti. Snovalci zakonodaje so odgovorni za vzpostavitev 
fleksibilnega sistema, ki bo ustrezal potrebam korporacij, delujočih v različnih okoljih in 
pogojih. Vzpostaviti je potrebno razmere za njihovo učinkovito iskanje novih priložnosti za 
ustvarjanje vrednosti in za čim učinkovitejšo izrabo njihovih resursov. Na drugi strani pa je 
potrebno zagotoviti avtoriteto, integriteto in sredstva za nadzorne in regulativne institucije, da 
bodo lahko svoje naloge izvajale profesionalno in objektivno. Njihove odločitve morajo biti 
pravočasne, transparentne in podrobno pojasnjene.  
 
Transparentni in učinkoviti trgi služijo tudi za discipliniranje udeležencev trga ter 
promovirajo njihovo odgovornost. Pri izvajanju te naloge je ključnega pomena vzpostavitev 
učinkovitega in nenehnega dialoga med državo in različnimi javnostmi znotraj posamezne 
države, kakor tudi na mednarodni ravni. Vlada in druge institucije naj bi vzpostavile sistem 
komuniciranja tako z družbami, njihovimi združenji, kot tudi z drugimi deležniki v tem 
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procesu. Vsem vpletenim pa morajo omogočiti tudi možnost zaščite svojih pravic. Le na ta 
način bodo lahko pri svojih odločitvah pretehtale vse njihove možne posledice in vplive na 
poslovanje družb v praksi ter se izognile sprejemanju neživljenjskih zakonov in preveliki 
regulaciji trga (OECD Principles, 2004, str. 29-30). 
 
Politično, fiskalno in regulativno okolje lahko predstavlja velik vpliv na oblikovanje 
korporativnih strategij. Tako na primer protimonopolna zakonodaja omejuje družbe pri 
izvajanju prevzemov in združitev ter pri pridobivanju večinskega tržnega deleža. Z davčnimi 
olajšavami lahko država spodbuja interno financiranje v nasprotju s financiranjem na 
kapitalskem trgu. Podobno velja tudi za preveč togo in počasno izvajanje aktivnosti Agencije 
za trg vrednostnih papirjev pri sprejemanju vrednostnih papirjev na borzo, ko je hiter dostop 
do kapitala bistvenega pomena za družbo (Donaldson, 1997, str. 85-87). 
 
Obvezna pravila upravljanja, kot jih določajo borze, zakonodaja, sodišča ali nadzorne 
institucije, so nujna predvsem zaradi dveh razlogov: prvič, za rešitev problema skupinske 
akcije, ki nastaja zaradi razpršenosti delničarjev in drugih deležnikov, in drugič, za 
zagotovitev, da so upoštevani interesi vseh relevantnih interesnih skupin (Becht et al., 2002, 
str. 11). 
 
Neposredno ali posredno mora družba pri svojem komuniciranju upoštevati celo vrsto 
zakonov. Na področju civilnega prava sta to zakon o medijih in obligacijski zakonik, ki med 
drugim ureja odškodninsko odgovornost, splošne značilnosti vrednostnih papirjev itd. 
Gospodarsko pravo vključuje zakon o gospodarskih družbah, ki določa poslovne skrivnosti, 
letno poročilo, pravico do obveščenosti delničarjev, sklic skupščine, dolžnosti in imenovanje 
uprave, nadzornega sveta itd. Sem sodijo tudi zakon o varstvu konkurence, zakon o 
preprečevanju omejevanja konkurence, zakon o trgu vrednostnih papirjev, ki ureja vprašanje 
notranjih informacij, javne ponudbe vrednostnih papirjev, položaj in vlogo Agencije za trg 
vrednostnih papirjev in borze, zakon o vrednostnih papirjih in zakon o prevzemih. Na 
področju delovnega prava zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju določa število in 
vlogo predstavnikov delavcev v nadzornem svetu ter pooblastila delavskega direktorja in 
sveta delavcev. V okviru kazenskega prava pa je potrebno upoštevati kazenski zakonik, ki 
obravnava kazniva dejanja, kot je denimo zloraba notranjih informacij in izdaja poslovne 
skrivnosti, ter zakon o prekrških.  
 
Poleg omenjene zakonodaje pa mora družba spremljati in upoštevati tudi aktivnosti in pravila 
nadzornih institucij trga kapitala. To sta Agencija za trg vrednostnih papirjev in Ljubljanska 
borza vrednostnih papirjev. Borza v svojih pravilih določa pogoje sprejema vrednostnih 
papirjev v borzno kotacijo ali na prosti trg, obveznosti izdajateljev vrednostnih papirjev glede 
obveščanja, pogoje izključitve iz borzne kotacije, sprejem novih borznih članov, pravila 
izvajanja borznih poslov, nadzor nad trgovanjem in drugo. Še posebno pomembna pa so 
pravila glede razkrivanja cenovno občutljivih informacij, ki sem jih že omenila. Poudariti pa 
je potrebno, da so zakonodajna pravila minimum, ki ga mora družba upoštevati; zaželeno pa 
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je, da družba komunicira še kaj več. To je znak odprtosti in proaktivnosti, ki je z vidika 
finančnih javnosti zelo dobrodošel.  
 
 

3.8 ODNOSI Z DRUGIMI INTERESNIMI SKUPINAMI 
 
Priporočila korporativnega upravljanja vplivajo na učinkovito rabo virov v družbi in na 
sposobnost družbe, da ustvarja novo vrednost. Pri tem morajo upoštevati tveganja, nagrade, 
pravice in zahteve tako delničarjev kot tudi drugih deležnikov v družbi. Cilj managerjev naj bi 
bil maksimiziranje celotnega potenciala družbe za ustvarjanje bogastva, ne le ustvarjanje 
bogastva za delničarje. Pri tem so (različno od družbe do družbe) pri različnih odločitvah 
interesi enih deležnikov pomembnejši od interesov drugih. V družbah, v katere so zaposleni 
ali drugi deležniki vložili pomembne specializirane investicije (npr. znanje), bi morale biti 
njihove pravice in obveznosti urejene na način, da bi sorazmerno z velikostjo njihove 
investicije nadzorovali tudi ustrezen del kapitala družbe (Blair, 1998, str. 199-200).   
 
Ključni vidik upravljanja družb je zagotavljanje pritoka zunanjih sredstev in kapitala v 
družbo. Ta vidik vključuje tudi spodbujanje različnih interesnih skupin družbe, da v 
ekonomsko optimalni meri vlagajo v specifični človeški in fizični kapital, ki ga družba 
potrebuje. Konkurenčnost in uspešnost družbe sta rezultat sodelovanja in prispevanja 
dobaviteljev različnih virov, vključno z vlagatelji, zaposlenimi, upniki in dobavitelji. V 
dolgoročnem interesu družbe je, da spodbuja sodelovanje med različnimi deležniki, kar 
prispeva k vsesplošni blaginji. Sistem upravljanja naj bi preko prepoznavanja interesov 
deležnikov družbe in njihovega prispevka k dolgoročnemu uspehu družbe omogočil 
zadovoljevanje interesov družbe. V zvezi z zaščito pravic deležnikov Načela OECD (2004, 
str. 47) priporočajo vzpostavljanje njihovih pravic z zakoni ali s pogodbenimi odnosi. V teh 
primerih naj bi imeli tudi možnost učinkovito pridobiti zadoščenje oz. nadomestilo, če so 
njihove pravice kršene.  
 
 

3.8.1 Splošna javnost (okoljevarstveniki, lokalna skupnost...) 
 
Kako cenijo družbo ljudje, ki živijo in delajo v lokalni skupnosti ali v njegovem širšem 
okolju? Pomen tega odnosa je velikokrat prezrt. Ljudje imajo v svojem okolju različne vloge, 
zaradi katerih imajo različne odnose in mnenja, nekatere od njih pa so lahko povezane tudi z 
družbo55. Odnosi z lokalno skupnostjo so lahko zelo delikatni in kontroverzni, njihova 
raziskava lahko da zelo nepričakovane rezultate. Družba pa bi morebiti veliko lažje 

                                            
55 Delavec v družbi je lahko hkrati član lokalnega športnega kluba, okoljevarstveni aktivist, pomemben član 
lokalne skupnosti ipd. 
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delovala56, če bi se potrudila ugotoviti, kako lahko postane dober sosed. V nasprotnem 
primeru se slabi odnosi na podlagi nepoznavanja in brezbrižnosti lahko nadaljujejo v 
nedogled (Baines et al., 2004, str. 105-106).  
 
Za uspeh družbe v trdem konkurenčnem boju so poleg »trdih« dejavnikov uspeha, kot so 
kakovost izdelkov, cena, embalaža itd. čedalje pomembnejši tudi »mehki« dejavniki. Pri 
odločitvi o nakupu postaja pomembna tudi podoba družbe, estetski vidik izdelka, 
prepoznavnost na trgu, ipd. S komuniciranjem lahko družbe pomagajo ustvarjati svojo želeno 
podobo na trgu. Okolje družbe ni homogena celota, temveč je sestavljeno iz mnogih različnih 
javnosti, katerih vplivi na delovanje in podobo družbe so različni. Pogoj za usklajeno 
delovanje družbe v okolju je njegovo dobro poznavanje, odnosi z javnostmi pa družbi lahko 
pomagajo spoznavati okolje, zaznavati spremembe, vrednotiti izvedene aktivnosti, skrbeti za 
pravočasno, celovito in popolno informiranje ter pravilno razumevanje posredovanih sporočil. 
Dobro načrtovano, premišljeno, transparentno in neprekinjeno komuniciranje z okoljem je 
družbi lahko v pomoč pri grajenju razumevanja, pozitivne podobe v okolju, kredibilnosti ter 
odobravanja zastavljenih ciljev in strategij (Mumel, Bošnjak, 2001, str. 629-630). 
 
Splošna javnost vidi družbo iz svoje specifične perspektive odvisno od tega, kaj želi in 
potrebuje od nje. Želimo in potrebujemo delovna mesta s spodobnim zaslužkom, proizvode in 
storitve, ki zadovoljujejo naše potrebe. Želimo izzive za svojo kreativnost in spretnost; kadar 
nam uspe te izzive zadovoljiti, želimo biti ponosni na svoj rezultat in zanj primerno nagrajeni. 
Želimo, da družbe sodelujejo pri ohranjanju varnega delovnega okolja in preprečevanju 
onesnaževanja okolja. Prav tako želimo, da so naši interesi v družbi dolgoročnega značaja, ne 
glede na to, v kakšni povezavi z družbo smo (bodisi zaposleni, delničarji, član lokalne 
skupnosti itd.) (Monks, Minow, 2002, str. 16). 
 
Kdaj se torej družba obnaša družbeno odgovorno do svojih javnosti? Debeljak in Gregorič 
(2006, str. 12) menita, da mora družba zagotavljati najmanj ničelno dodano vrednost svojim 
delničarjem, obenem pa povečevati deležniško vrednost družbe57 (ang. »stakeholder value«). 
Družba s tem zagotavlja dolgoročno participacijo vseh deležnikov in povečuje dodano 
vrednost, ki se distribuira med različne skupine deležnikov. Družba se lahko obnaša družbeno 
odgovorno tudi, če maksimizira vrednost samo ene skupine deležnikov. Cilj te družbe je 
potemtakem redistribucija dodane vrednosti v korist enega deležnika, pri čemer pa mora 
ohraniti pozitivno dodano vrednost tudi drugim deležnikom.  
 
Pri vzpostavljanju odnosov z različnimi interesnimi skupinami družbe pa je poleg 
posredovanja informacij  bistvenega pomena tudi »poslušanje« - torej sprejemanje, 

                                            
56 Družba v času svojega delovanja lahko od lokalne skupnosti potrebuje različna dovoljenja za gradnjo, obnovo, 
varstvo okolja ipd., ki bi jih ob dobrih sosedskih odnosih veliko lažje pridobila. 
57 Deležniško vrednost družbe definirata kot vsoto dodanih vrednosti vseh deležnikov družbe. Več o modelu glej 
v Debeljak in Gregorič, 2006, str. 7-12). 
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analiziranje in odzivanje na povratne informacije s strani deležnikov. Družbe imajo v ta 
namen na voljo več orodij, kot so (Scholes, Clutterback, 1998, str. 236-237): 

 omogočanje deležnikom, da komentirajo svoje različne vloge v povezavi z družbo; 
 vzpostavitev forumov, kjer lahko deležniki med seboj in z družbo delijo svoja 

pričakovanja, mnenja in vrednote; 
 vključevanje deležnikov v ustvarjanje vrednot družbe, predvsem v definicijo »uspeha« 

družbe; 
 vključevanje deležnikov v revizijo uspešnosti družbe pri zasledovanju svoje politike in 

deklariranih vrednot. 
 
 

3.8.2 Oblast (centralna, lokalna) 
 
Cilj vladnih odnosov z javnostmi je, da svoje državljane informirajo o izvajanju politik, 
pridobijo njihovo podporo, razumevanje in sodelovanje, kajti politiki in vladni predstavniki 
brez dobro informiranega in aktivnega prebivalstva lahko izgubijo stik z njihovimi realnimi 
interesi in potrebami. Zato si vlade demokratičnih držav prizadevajo za odzivne odnose z 
državljani (Serajnik Sraka, Vidrih, 2001, str. 652). Tudi družbo s sedežem v določeni državi 
lahko opredelimo kot »državljana«, na katerega vlada s svojimi odločitvami vpliva. Velja pa 
tudi obratno; tudi družba želi s svojim komuniciranjem in lobiranjem pri vladi doseči njeno 
razumevanje in podporo za svoje načrtovane aktivnosti, o čemer več v nadaljevanju. 
 
V idealnih razmerah naj bi bila vloga oblasti, da posreduje v gospodarskih družbah le takrat, 
kadar sistemi upravljanja ne bi mogli zagotoviti koristnosti za družbo kot celoto, sicer pa bi 
ob minimalnih vzpostavljenih standardih omogočala družbi in njenim sestavnim delom 
maksimalno fleksibilnost, da vzpostavijo zase optimalna razmerja. V praksi pa seveda družbe 
vplivajo na oblast vsaj v enaki meri kot le-ta vpliva na družbe. Družbe kot »korporativni 
državljani« s svojo pravico političnega govora (in političnih prispevkov) imajo pomemben 
vpliv na zakone, ki jih zadevajo. Po teoriji se družbe zavzemajo za prosti trg s čim manjšim 
vmešavanjem države. V praksi pa izkoristijo vsako priložnost, da jim država omogoči 
privilegiran položaj na trgu z omejevanjem konkurence ali omeji njihovo odgovornost 
(Monks, Minow, 2002, str. 16). 
 
Monks in Minow ugotavljata, da so v ZDA dovolj velike korporacije redko predmet 
»testiranja« na prostem trgu, saj s svojo močjo vplivajo na oblast, ki si ne more privoščiti 
zaprtja toliko delovnih mest. Ekonomska moč družb dominira političnemu procesu, hkrati pa 
omejuje moč trga, da jih disciplinira58. Odsotnost tržnega mehanizma kot merila uspešnosti 
poslovanja družb je še toliko bolj prisotna v Sloveniji, kjer smo vse od osamosvojitve in 
vpeljave tržnega sistema priče nenehnemu vmešavanju oblasti v gospodarstvo, bodisi preko 
državnih skladov in neposrednega lastništva države, ali pa tudi v obliki državnih pomoči za 

                                            
58 Več o vplivu korporacij na politiko v ZDA glej v Monks, Minow, 2002. 
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podjetja, ki se znajdejo v težavah59. Seveda pa bi popolno prepuščanje družb v tranziciji 
surovi konkurenci na trgu vodilo v množično odpuščanje delavcev in zapiranje družb, česar si 
država ni mogla privoščiti. Potrebno je torej najti pravo mero državnega vmešavanja, da se 
družbe lahko pripravijo na tržno konkurenco, hkrati pa državne pomoči ne izkoriščajo za 
podaljševanje lagodnega življenja. Ali je bila tranzicija v Sloveniji s tega vidika uspešna ali 
ne, pa se bo pokazalo v prihodnosti. 
 
Na drugi strani pa je vloga države tudi v preprečevanju eksternaliziranja stroškov družb, ki bi 
jih management želel prevaliti na druge (denimo stroške onesnaževanja okolja). V teh 
primerih naj bi oblast, ki je odgovorna svojim volivcem, služila kot ravnotežje med 
korporativnimi dobički in socialnimi interesi, njena regulacija pa je upravičena iz dveh 
razlogov (Monks, Minow, 2002, str. 36): 

 gre za odgovornost oblasti, ki je (vsaj v teoriji) edina sposobna uravnotežiti vse 
različne interese v državi, saj je vsem enako zavezana; 

 če dovolj velik del skupnosti nasprotuje delovanju oblasti, lahko izvoli druge 
predstavnike, ki bodo delovali bolje. 

 
V različnih državah je delovanje kapitalskega trga urejeno različno, vendarle pa jim je 
skupno, da so informacije na kapitalskem trgu ključnega pomena, zato zakoni in pravila 
natančno določajo njihovo posredovanje javnosti. Zakonodaja skrbi za urejeno delovanje trga, 
delovanje vseh udeležencev na trgu skladno z dobrimi poslovnimi običaji, zaščito vlagateljev 
in finančno stabilnost posrednikov. O tej temi je bilo govora že v prejšnjih poglavjih. 
 
 

3.8.3 Mediji 
 
Posamezniki in gospodarske družbe se z novinarji in mediji srečajo največkrat, če so izjemno 
uspešni ali če se zgodi kakšna nesreča. Tovrstni dogodki so za medije zanimivi, saj so 
zanimivi predvsem za njihove bralce. V obeh primerih pa lahko posameznika ali družbo 
pokoplje ali povzdigne ne le to, kar se je zares zgodilo, ampak tudi to, kar se je o njih 
govorilo. Zato so odprti in pošteni dolgoročni odnosi z novinarji in mediji bistvenega pomena 
pri vzpostavljanju želene podobe v javnosti. Ena izmed največjih vrednosti odnosov z mediji 
je, da družbi prikažejo pogled »od zunaj«; kako jo vidijo novinarji in iz njihovih prispevkov v 
medijih tudi bralci, gledalci in poslušalci. Če družba (oziroma vodstvo družbe in osebe, 
odgovorne za odnose z mediji) zmore objektivno ovrednotiti ta pogled od zunaj, je to lahko 
pomembna smernica za prihodnje delovanje. 
 
Verčič et al. (2002, str. 15) definirajo odnose z mediji kot dejavnost, ki jo opravljajo ljudje, 
pogosto kot poklic, za katerokoli institucijo, organizacijo, gibanje ali celo idejo. Usmerjeni so 

                                            
59 Primeri državnega vmešavanja so številni: Litostroj, Tam, Peko, Alpina itd., pri katerih je država po 
osamosvojitvi z davkoplačevalskim denarjem (običajno neuspešno) poskušala posredovati, ko so se znašla v 
težavah. 
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k oblikovanju/doseganju in ohranjanju preglednosti in javnosti delovanja organizacij. Predmet 
odnosov z mediji so:  

 spremljanje in analiza medijskih objav ter njihovih učinkov na za družbo pomembne 
skupine ljudi in javno mnenje kot celoto;  

 snovanje, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje različnih aktivnosti, s katerimi družba 
obvešča, prepričuje, razpravlja in se pogaja z novinarji in njihovimi občinstvi;  

 odzivanje na novinarska in druga javno postavljena vprašanja in pobude; 
 priprava in urjenje za delovanje v krizi; 
 splošna skrb za pomenotvorne okoliščine delovanja, ki vplivajo na to, kaj ljudje 

prepoznavajo kot pomembno in/ali problematično v zvezi z družbo, prek dela 
novinarjev, urednikov in medijev. 

 
Odnosi z mediji so med najpomembnejšimi vezmi družbe z okoljem in vplivajo na kakovost 
odnosov z vsemi deležniki. V družbi naj bi zato za odnose z mediji skrbeli ustrezno 
izobraženi in usposobljeni ljudje; ne glede na to pa je prvi zastopnik in predstavnik družbe 
vendarle najvišji vodilni v družbi. Svetovalec za odnose z mediji te vloge ne more prevzeti, 
managerju pa lahko pomaga pri snovanju in organiziranju dela na področju odnosov z mediji. 
Pri tem se poslužuje naslednjih orodij, ki so bistvenega pomena za učinkovito izvajanje 
odnosov z mediji (Verčič et al., 2002, str. 72-107): 
1. adrema (seznam medijev in novinarjev z njihovimi osnovnimi podatki); 
2. govorci (posamezniki, ki družbo prek medijev predstavljajo navzven; če so določeni 

vnaprej, lahko to bistveno olajša komuniciranje z novinarji); 
3. arhiv (smiselno urejeni zgodovinski podatki, tiskovine, fotografije – vse, kar bi utegnilo 

novinarjem koristiti pri njihovem delu); 
4. osebna izkaznica (vsebuje osnovne podatke o družbi, uporablja se kot predstavitveni 

dokument informativne narave); 
5. sporočilo za javnost (najpogostejša oblika posredovanja informacij javnostim prek 

medijev; biti mora kratko, jedrnato, informativno in predvsem objavljivo); 
6. razlagalno gradivo (nujen sestavni del vsakega formalnega srečanja z novinarji; njegova 

vsebina se prilagaja priložnosti, zaradi katere smo stopili v stik z njimi); 
7. novinarska konferenca (kadar želimo novinarjem sporočiti pomembne informacije in jim 

pri tem ponudimo tudi možnost osebnega pogovora s ključnimi predstavniki družbe); 
8. priročnik najpogostejših vprašanj in odgovorov (pripravimo ga za različne priložnosti; 

zajema nabor možnih novinarskih vprašanj, hkrati poenoti informacije, ki jih govorci 
posredujejo javnosti, razen interno pa je lahko uporaben tudi kot razlagalno gradivo za 
novinarje); 

9. novinarska mapa (vsebuje gradivo za novinarje, ki ga pripravimo za vsako priložnost 
posebej); 

10. spletno novinarsko središče (dodaten vsebinski sklop že postavljenih korporativnih 
spletnih strani družbe, vsebinsko povsem prilagojen zahtevam in pričakovanjem 
novinarjev); 
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11. spremljanje in analiza medijskih objav (zagotavlja obveščenost o pojavljanju družbe v 
medijih, o dejavnostih konkurence in dogajanju na področju, ki nas zanima, hkrati pa 
omogoča tudi pravočasno odzivanje na kritične medijske objave); 

12. medijski priročnik (kratek in jasen zbir vseh pravil, ki določajo delovanje družbe na 
področju odnosov z mediji); 

13. drugo. 
 
Odnose z mediji delimo na (Verčič et al., 2002, str. 107):  

 odzivne (reaktivne), 
 strateške (proaktivne), 
 krizne.  

 
Vsaka gospodarska družba bi morala obvladati najmanj osnovno odzivnost na novinarske 
pobude (pravočasno in pravilno odgovarjanje na njihova vprašanja, ključni ljudje morajo 
poznati najpomembnejša sporočila in biti usposobljeni za dajanje intervjujev ter javno 
nastopanje), pa tudi osnove odnosov z mediji v primerih krize, saj kriza običajno pride 
nenapovedano in pogosto prizadene mnogo ljudi. Za upravljanje odnosov z mediji pa se je 
potrebno zavedati in razumeti, da imajo novinarji dvojno vlogo: enkrat nastopajo kot 
posredniki sporočil o nas in drugih prek medijev, drugič pa nastopajo kot deležniki in javnosti 
sami zase (Verčič et al., 2002, str. 26-27). 
 
Preko medijev družba dosega svoje ciljne javnosti (delničarje, borzne posrednike, analitike, 
kupce, dobavitelje...), zato je smiselno, da v svoje komunikacijske aktivnosti vključi tudi 
dnevne, gospodarske in poslovne medije. Poslovne rubrike različnih medijev objavljajo 
različne informacije o dogajanju v družbah, na primer o razvoju novih izdelkov, poslovnih 
načrtih, tržnih namerah, ponesrečenih naložbah, zanimanju tujih tekmecev itd. Mediji tako 
sooblikujejo percepcijo o družbi v različnih ciljnih javnostih in so hkrati tudi vir informacij o 
družbi. So primerno orodje za doseganje malih in institucionalnih delničarjev, analitikov in 
borznih posrednikov, ki pa v medijih tudi sami aktivno nastopajo. Novinarji jih namreč 
večkrat povprašajo za mnenja, izjave ali komentarje o posameznih zadevah. Poleg tega  
obstaja povezava med novinarji, borznimi posredniki, analitiki in vlagatelji, ki si medsebojno 
izmenjujejo zgodbe in tako vplivajo drug na drugega – na pisanje novinarjev, na priporočila 
borznih posrednikov in končno na investicijsko odločitev vlagateljev.  
 
S strateškim pristopom k odnosom z mediji lahko odločilno prispevamo tudi k doseganju 
ciljev komuniciranja s finančnimi javnostmi. Gre za medijsko pojavljanje tistih informacij, ki 
so pomembne za vlagatelje, borzne posrednike in analitike (poslovni načrti, pomembne 
pogodbe, poslovni rezultati in podobno), seveda v medijih, ki jih le-ti spremljajo. Družba 
mora spoštovati moč medijev in njihov vpliv, hkrati pa ga znati izkoristiti za posredovanje 
svoje zgodbe in zmanjšanje možnosti negativnih vplivov (Razpet et al., 2003, str. 65-70). 
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3.8.4 Kupci, dobavitelji, upniki 
 
Delničarji in kapitalski trg naj bi tradicionalno predstavljali osnovno discipliniranje najvišjega 
managementa družb. S tem je bil povezan tudi osnovni cilj poslovanja družb, to je 
maksimiziranje vrednosti za delničarje, katere glavni pokazatelj je bila cena delnice na trgu. V 
spremenjenih razmerah današnje intenzivne globalne konkurence pa ta razlaga ne zadostuje 
več. Kapital je seveda še vedno ključen za rast družb in kapitalski trgi še vedno do neke mere 
disciplinirajo management družb, medtem ko je globalna konkurenca na trgih drugih ključnih 
deležnikov družbe čedalje hujša. Dostop do visoko specializiranih delavcev in do 
specializiranih dobaviteljev (tudi tehnologije) pa sta postala veliko pomembnejša dejavnika 
uspešnosti korporacij, da konkurirajo na vedno bolj sofisticiranih in globalnih trgih. Pri 
vzpostavljanju odnosov s ključnimi deležniki morajo managerji najti ravnovesje med 
konkuriranjem in sodelovanjem; lahko se izkaže za koristno, da jim razkrivajo več informacij. 
Pri teh interakcijah se tako družba kot njeni deležniki vzajemno učijo drug od drugega, kar 
vodi do ustvarjanja bogastva na dolgi rok (Prahalad, 1997, str. 51). 
 
Predvsem na Japonskem so značilni dolgoročni odnosi med družbami, ki med seboj poslovno 
sodelujejo. Družbe izkoriščajo prednosti sodelovanja in izmenjave uslug, ki jih v okolju hitrih 
tehnoloških sprememb lahko prinašajo dolgoročni odnosi. Dolgoročni poslovni odnosi (ang. 
»trading relations«) pomenijo obojestransko obveznost, vse dokler obe strani izpolnjujeta svoj 
del dogovora. Če denimo dobavitelj namenja ves svoj trud za to, da izpolnjuje pogoje glede 
kvalitete in dobavnih rokov, da se kapitalsko angažira z namenom pospešitve razvoja novih 
izdelkov, da sodeluje pri zniževanju stroškov, kadar so razmere na trgu neugodne, potem ga 
družba ne sme preprosto nadomestiti z drugim dobaviteljem, tudi če dobi boljšo ponudbo 
(mogoče iz razlogov, na katere ne more vplivati). V tradicionalnih japonskih družbah so 
dobavitelji razvrščeni po hierarhičnem redu glede na svojo pomembnost; kadar dobavitelj 
napreduje v višji razred, je to razlog za ceremonialno nagrado ali certifikat, ki je obenem tudi 
neke vrste zagotovilo za naročila tudi v primeru krize, za dela z višjo dodano vrednostjo in 
podobno. Celo pri odnosih s konkurenti so Japonci nagnjeni bolj k sodelovanju kot 
tekmovanju. Značilno zanje je, da znajo izkoristiti prednosti sodelovanja s konkurenti do tiste 
mere, ki je za vse strani koristna, in potegniti mejo med sodelovanjem in tekmovanjem (Dore, 
2000, str. 36-38).  
 
V deležniškem konceptu upravljanja predstavlja družba skupek dolgoročnih pogodb med 
delničarji in deležniki, od katerih mnoge ne obstajajo v fizični obliki. Odnosi temeljijo na 
zaupanju, da bo družba uresničila svoje obveze, kar lahko ima bistveno vlogo pri 
vzpostavljanju konkurenčne prednosti družbe, saj znižuje transakcijske stroške nadzorovanja 
predvsem odnosov z zaposlenimi in dobavitelji, ki so med najpomembnejšimi v gospodarstvu 
(Plender, 1998, str. 214-215). Primer vključevanja deležnikov so družbe, ki so z 
vzpostavitvijo verige vrednosti dosegle ugled oz. veljajo za zanesljive in učinkovite?. Z 
usmeritvijo na kakovost izdelkov, ki se začne že pri dobaviteljih komponent ter nadaljuje 
skozi družbo in njene zaposlene, preko distributerjev do končnih kupcev, so dosegle enkratno 
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konkurenčno prednost v primerjavi s tekmeci60. Takšna »vrednost« lahko pomeni precej več 
kot le fizično kakovost izdelka ali storitve; gre tudi za druge, neoprijemljive vrednosti. Veriga 
vrednosti od družbe zahteva dve aktivni zavezi: zavezo, da bo delila svoje perspektive in 
prepričanja z dialogom in učinkovito komunikacijo s ciljnimi javnostmi, ter pripravljenost na 
nastajanje in razvijanje kolektivnih vrednot – spet z aktivnim dialogom (Wheeler, Sillanpaa, 
1998, str. 203). 
 
 
 

4 ANALIZA KOMUNICIRANJA SLOVENSKIH DELNIŠKIH 
DRUŽB Z RAZLIČNIMI JAVNOSTMI  

 
Za delovanje kapitalskega trga je pomembno, v kakšni meri in kako hitro, če sploh, nove 
informacije vplivajo na ceno. Na učinkovitem kapitalskem trgu je posredovanje informacije 
ključno vprašanje; spremembe v razpoložljivi informaciji naj bi se odražale v gibanju cen 
ustreznih vrednostnih papirjev. Bole (2001, str. 16) za slovenski kapitalski trg ugotavlja, da so 
donosi po objavi novice vsaj 20 trgovalnih dni pod vplivom te objave. Javne informacije so 
razvrščene v štiri skupine: 

1. Finančne novice: 
a) novice o pomembnejših naložbah 
b) novice o poslovnem uspehu ter trgih, 

2. Korporacijsko kontrolne novice: 
c) institucionalne novice (združitve, prevzemi, tožbe, spremembe regulative...) 
d) novice o delničarjih in dividendah. 

 
Raziskave potrjujejo (Ferjan, 2002, str. 239-241), da je razširjenost medijev v Sloveniji 
primerljiva z razširjenostjo v sosednjih državah. Mediji v Sloveniji po mnenju anketiranih 
sorazmerno dobro pokrivajo dogajanje v gospodarskih družbah in v gospodarstvu nasploh. 
Ljudje medije spremljajo; gospodarske prispevke vsaj občasno spremlja večina ljudi (okrog 
60% anketiranih)61. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se v veliki večini družb ukvarjajo z 
odnosi z javnostmi, vendar pa so oblike organiziranja le-teh zelo različne. Le v četrtini 
vprašanih družb so imeli posebno službo ali oddelek za odnose z javnostmi, kar v 41% družb 
pa se s tem ukvarjajo različni ljudje, odvisno od primera do primera. Le v 26% anketiranih 
družb imajo izdelan komunikacijski načrt, v nadaljnjih 16%  tovrsten načrt pripravljajo. V kar 
54% anketiranih družb pa komunikacijskega načrta nimajo, kar je lahko zelo nevarno zlasti v 
kriznih situacijah, ki običajno nastopijo nenadoma in nepričakovano. 
                                            
60 Primeri družb, ki so z vzpostavitvijo verige vrednosti dosegle neprimerljiv ugled in konkurenčno prednost, so 
denimo japonski proizvajalci elektronike in avtomobilov, ki so po vojni veljali za proizvajalce cenenih izdelkov 
slabe kakovosti, v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa nihče več ni dvomil v njihov ugled 
(npr. Sony, Honda, Toyota). Med družbami v storitvenem sektorju lahko omenimo Wal Mart in Tesco, kjer je 
odlična storitev nadgrajena z garancijo kakovosti izdelkov (več v Wheeler, Sillanpaa, 1998, str. 203). 
61 Več o omenjeni raziskavi glej v Ferjan, 2002, str. 238-242. 
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Bergloef in Pajuste (2005, str. 183-193) sta raziskovala urejenost razkrivanja informacij ter 
kako se ta regulativa izvaja v praksi v državah centralne in vzhodne Evrope, tudi v Sloveniji. 
Med drugim sta ugotovila, da je praksa prostovoljnega razkrivanja informacij boljša v večjih 
družbah, v družbah, ki nimajo finančnih težav in v družbah, ki rastejo počasneje, slabša pa v 
družbah s kontrolnim lastnikom. Odvisnost od zunanjega kapitala ni razlog za večjo 
transparentnost. Za družbe predstavlja transparentnost strošek in ne orodje za pridobivanje 
novih vlagateljev ter zniževanje stroška kapitala. Za Slovenijo so bile ugotovitve naslednje: 

 po dostopnosti informacij na spletnih straneh družb se uvrščamo med najboljše države, 
za Češko in Slovaško; 

 dostopnost informacij v letnih poročilih družb je nekoliko slabša od povprečja, razlog 
pa je predvsem v tem, da v preučevanih letih v Sloveniji še nismo imeli Kodeksa 
upravljanja, zato tudi posebnega poglavja o skladnosti s Kodeksom v letnih poročilih 
družbe še niso imele; 

 pri primerjavi zahtevanih in dejansko objavljenih informacij se med proučevanimi 
državami uvrščamo v povprečje – uveljavitev predpisov o razkrivanju v praksi je pri 
nas precej slabša kot denimo na Češkem, v Estoniji in na Madžarskem, ki so po 
zgornjih dveh dejavnikih primerljive s Slovenijo. 

 
Ljubljanska borza je pred uveljavitvijo Kodeksa upravljanja izvedla med delniškimi družbami 
na organiziranem trgu raziskavo, s katero je med drugim ugotovila naslednje (Veselinovič, 
Jamnik, 2003, str. 63-65): 

 Družbe so tematiko upravljanja, ki jo pokrivajo kodeksi, slabo poznale oz. z njihovo 
vsebino niso bile seznanjene (poznalo jih je le 25 odstotkov izdajateljev v borzni 
kotaciji). 

 Delničarji so bili pri izvrševanju svoje glasovalne pravice precej pasivni. Delež na 
skupščini prisotnih delničarjev je bil v povprečju 32 odstotkov pri družbah v kotaciji 
in le 11 odstotkov pri družbah na prostem trgu. 

 Več kot polovica družb ni imela predpisanih posebnih kriterijev za izbiro članov 
uprave in nadzornega sveta. Podatkov o nagrajevanju članov uprave in nadzornega 
sveta večinoma niso razkrivali, saj to v tistem času še ni bilo zakonsko predpisano. 

 Približno 5 odstotkov družb na organiziranem trgu je imelo oblikovane posebne 
kriterije za zagotavljanje neodvisnosti revizorja. 

 Skoraj 60 odstotkov družb na organiziranem trgu je imelo vzpostavljeno strategijo 
obveščanja, večinoma v obliki »koledarja« javnih objav in pomembnejših poslovnih 
dogodkov; 25 odstotkov družb je imelo zaposlenega predstavnika za stike z vlagatelji. 

 
 

4.1 CILJI IN METODOLOGIJA RAZISKAVE 
 
Namen pričujočega magistrskega dela je predvsem raziskati in analizirati prakso 
komuniciranja slovenskih družb, katerih delnice so uvrščene v trgovanje na borzi. 
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Korporacijsko upravljanje je v veliki meri povezano s komuniciranjem; avtorji62 ga večinoma 
definirajo kot upravljanje odnosov in interesov med različnimi interesnimi skupinami družbe, 
odnosi pa so neločljivo povezani tudi s komuniciranjem. V empiričnem delu sem tako skušala 
ugotoviti, ali delniške družbe v Sloveniji sledijo priporočilom Kodeksa upravljanja, ter kako 
komunicirajo z različnimi javnostmi in katera orodja pri tem uporabljajo. Pri tem je bil 
največji poudarek na ciljni skupini vlagateljev kot najpomembnejši javnosti na področju 
korporacijskega upravljanja. 
 
Pred začetkom raziskave sem na osnovi preučene literature, spremljanja problematike 
upravljanja družb v medijih in lastnih sklepanj postavila naslednje hipoteze: 
 
Na osnovi spremljanja problemov upravljanja slovenskih družb v medijih, ki sem jih 
omenjala tudi v pričujočem magistrskem delu, in glede na dejstvo, da se je o upravljanju 
družb v Sloveniji začelo govoriti šele pred kratkim (prvi Kodeks denimo je bil v Sloveniji 
sprejet leta 2004), sem postavila prvo hipotezo. 

 H1: Družbe, uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu v Sloveniji, ne sledijo 
priporočilom Kodeksa o korporacijskem upravljanju. 

 
Z analizo komuniciranja sem želela ugotoviti, ali se nivo komuniciranja z različnimi 
javnostmi razlikuje glede na to, v katerem segmentu trgovanja na borzi je družba. Razlog je v 
tem, da naj bi bila kotacija v višjem segmentu pokazatelj kakovosti družbe, tako z vidika 
poslovanja in transparentnosti, kot tudi odnosa do ciljnih javnosti (predvsem vlagateljev), ki 
se najbolj pokaže ravno v praksi komuniciranja. Navedeno izhaja tudi iz višjih zahtev borznih 
pravil za družbe v višjih segmentih trgovanja glede obveščanja (Pravila, 2005, str. 14-23). 

 H2: Nivo in organiziranost komuniciranja je boljša v tistih družbah v Sloveniji, ki so 
uvrščene v višji segment trgovanja na borzi. 

 
Na osnovi enakih predvidevanj, ki izhajajo iz preučene literature, sem postavila tudi tretjo 
hipotezo. Načela upravljanja družb zahtevajo čim bolj odprto komuniciranje družbe s ciljnimi 
javnostmi, saj naj bi strog režim razkrivanja cenovno občutljivih informacij pripomogel k 
lažjemu pridobivanju svežega kapitala in k vzdrževanju zaupanja v kapitalske trge. 
Netransparetnost pa lahko prispeva k neetičnemu obnašanju in k izgubi integritete trga, kar 
ima lahko negativne posledice tudi za celotno ekonomijo (OECD Principles, 2004, str. 50-54). 
Upoštevanje priporočil Kodeksa naj bi bilo pokazatelj kakovosti poslovanja družbe in njenega 
odnosa do ciljnih javnosti, ki se kaže v komuniciranju, kar sem želela tudi empirično dokazati. 

 H3: Nivo in organiziranost komuniciranja je boljša v tistih družbah v Sloveniji, ki 
sledijo priporočilom Kodeksa upravljanja. 

 
Iz literature (Ferjan, 2002, str. 235) izhaja, da je dvosmerno komuniciranje najbolj učinkovita 
oblika komuniciranja, saj temelji na raziskovanju javnega mnenja in na ustreznem 

                                            
62 Glej poglavje 2.2. tega dela. 
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informiranju javnosti na podlagi poznavanja javnega mnenja. S četrto hipotezo sem želela 
preveriti, ali družbe na borzi s svojimi javnostmi komunicirajo dvosmerno.  

 H4: Družbe, s katerimi se trguje na ljubljanski borzi, komunicirajo z javnostmi 
dvosmerno; torej spremljajo in se odzivajo tudi na povratne informacije javnosti. 

 
Peta hipoteza izhaja iz teorije odnosov z javnostmi, ki definira komuniciranje gospodarske 
družbe z okoljem kot proces, usmerjen k določenim znanim ciljem, zato mora biti ta proces 
planiran, organiziran in voden, hkrati pa je potrebno tudi neprestano vrednotiti njegove 
rezultate. Odnosi z javnostmi so načrtovan in trajen trud za vzpostavitev in vzdrževanje 
dobrega imena ter vzajemnega razumevanja med organizacijo in njenimi javnostmi (Baines et 
al., 2004, str. 6-9). Eden od bistvenih predpogojev za doseganje navedenega je opredeljena 
strategija komuniciranja družbe z različnimi javnostmi, ki mora biti sprejeta in potrjena na 
najvišjih nivojih v družbi. 

 H5: Slovenske družbe, ki so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu, imajo 
opredeljeno strategijo komuniciranja z različnimi javnostmi. 

 
Empirični del je zajemal dve kvantitativni raziskavi. Najprej sem analizirala obveščanje 
delniških družb na elektronskem sistemu obveščanja SEOnet, kjer sem ugotavljala fizično 
povečanje obsega komuniciranja delniških družb od leta 2002 do aprila 2006. Podatki so mi 
omogočali pregled komuniciranja glede na tip objavljenih dokumentov in glede na segment 
trgovanja, v katerega so uvrščeni izdajatelji.  
 
Druga raziskava pa je potekala s pomočjo vprašalnika (Priloga 4: Vprašalnik), ki sem ga 
sestavila na podlagi literature s področja upravljanja družb in s področja komuniciranja, ki 
sem jo obravnavala ob pripravi magistrskega dela. Pri njegovi sestavi pa sem se oprla tudi na 
lastne izkušnje in opazovanje komuniciranja in upravljanja družb v praksi. Vprašalnik sem 
testirala med strokovno javnostjo s področja tržnega raziskovanja (2 osebi), kot tudi vsebinski 
del z osebami, ki se ukvarjajo s komuniciranjem v delniških družbah (4 osebe). Poslala sem 
ga vsem delniškim družbam na Ljubljanski borzi (skupno 110 družbam). Zaradi posebnosti 
sem iz seznama izločila investicijske družbe. Vprašalnik sem naslovila na osebo, odgovorno 
za odnose z vlagatelji (če je taka oseba v družbi obstajala) ali na osebo, odgovorno za odnose 
z javnostmi. Od 110 poslanih vprašalnikov jih je bilo vrnjenih in pravilno izpolnjenih 45.  
 
Pri analizi vprašalnikov sem za preverjanje odvisnosti med spremenljivkami uporabila 
bivariatno analizo s pomočjo kontingenčnih tabel. Vzorec sem razdelila na podskupine (npr. 
glede na segment trgovanja in glede na upoštevanje Kodeksa) in na tej podlagi preverjala 
vrednosti odvisnih spremenljivk. Pri preučevanju strinjanja s trditvami (vprašanje 9) pa sem 
uporabila analizo variance (ANOVA) za preverjanje statistično značilnih razlik v aritmetičnih 
sredinah. Pri analizi komuniciranja sem upoštevala samo trditve, pri katerih so bile razlike 
med posameznimi podskupinami statistično značilne (Churchill, Iacobucci, 2002, str. 588 in 
698). 
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4.2 ANALIZA KOMUNICIRANJA DRUŽB PREKO SEOnet 
 
Ljubljanska borza je v letu 2002 predstavila sistem elektronskega obveščanja SEOnet, preko 
katerega lahko izdajatelji vrednostnih papirjev objavljajo svoja sporočila za javnost. Sistem 
deluje na internetu in je za vlagatelje brezplačen. V primeru SEOnet ne moremo govoriti o 
komuniciranju z vlagatelji, saj družbi ni omogočena vzpostavitev dvosmerne komunikacije in 
prejemanje povratnih informacij. Ta sistem pa je zagotovo eno od pomembnih orodij 
obveščanja, saj omogoča hitro razpršitev informacij v javnosti in enakovredno obravnavanje 
vseh vlagateljev. Vrste objavljenih informacij na SEOnet in avtorje objav prikazuje Tabela 1 
v Prilogi 2.  
 
Z uvedbo sistema SEOnet se je nivo63 obveščanja vlagateljev bistveno izboljšal. V podporo 
tej trditvi naj omenim, da je denimo naraščanje števila objav sklica skupščine delničarjev zelo 
verjetno posledica naraščanja števila družb, ki so uporabnice tega sistema. Te objave namreč 
morajo izdajatelji objaviti že zaradi zahtev zakonodaje. Na drugi strani pa lahko izredno 
veliko naraščanje števila objav drugih cenovno občutljivih informacij, ki so podrobneje 
opredeljene v prejšnjih poglavjih pričujočega dela, pripišemo tudi enostavni uporabi in 
cenovno ugodni objavi na elektronskem sistemu SEOnet. Pri teh objavah gre namreč v veliki 
meri tudi za presojo izdajatelja, kdaj je določena informacija toliko pomembna, da bi lahko 
vplivala na ceno delnice na kapitalskem trgu. Povečevanje števila teh objav pomeni, da so 
vlagatelji in javnost o dogajanju v družbah precej bolje obveščeni kot prej. Povečevanje 
obsega objav cenovno občutljivih informacij prikazuje Slika 1. 
 
Slika 1: Naraščanje števila objav cenovno občutljivih informacij 
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Vir: Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana 
 
Glede na število izdajateljev v borzni kotaciji in na prostem trgu lahko postavimo tudi trditev, 
da so vlagatelji v delnice družb iz borzne kotacije bolje obveščeni o dogajanju v družbah kot 
vlagatelji v delnice družb na prostem trgu. V borzno kotacijo je namreč uvrščenih manj družb 
kot na prosti trg, tako da je povprečno število objav na izdajatelja v borzni kotaciji bistveno 

                                            
63 Nivo obveščanja se v tem primeru nanaša na obseg komuniciranja izdajateljev, ne pa na vsebino samih objav, 
ki tokrat ni bila predmet analize. 
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večje kot povprečno število objav na izdajatelja na prostem trgu. Naraščanje obsega objav 
glede na avtorja objave je prikazano v Sliki 2, v Sliki 3 pa je prikazano povprečno število 
objav na posameznega izdajatelja po letih. Iz tega grafa je razvidno, da je bilo denimo v letu 
2005 povprečno število objav izdajatelja v borzni kotaciji skoraj trikrat večje od povprečnega 
števila objav izdajatelja na prostem trgu. 
 
Slika 2: Prikaz števila objav glede na avtorja objave 
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Vir: Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana 
 
 
Slika 3: Prikaz naraščanja povprečnega števila objav na posameznega izdajatelja v borzni 
kotaciji in na prostem trgu po letih 
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4.3 RAZISKAVA O KOMUNICIRANJU DELNIŠKIH DRUŽB 
 

4.3.1 Opis splošnih značilnosti vzorca 
 
Stopnja odziva na vprašalnik je bila 40,91%. Šest vprašalnikov (13,3% vseh vrnjenih) je bilo 
poslanih s strani družb v prvi kotaciji, kar predstavlja 86% vseh družb v prvi kotaciji. Devet 
vprašalnikov (20% vseh) je bilo poslanih s strani delniških družb v borzni kotaciji, kar 
predstavlja 47,4% vseh družb v borzni kotaciji, in 30 vprašalnikov (66,7%) s strani družb na 
prostem trgu, kar je 37% vseh izdajateljev delnic na prostem trgu. Glede na navedeno menim, 
da vzorec ustrezno predstavlja družbe v prvi kotaciji, borzni kotaciji in družbe na prostem 
trgu. 
 
Respondenti so glede na klasifikacijo Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
družbe po velikosti razdelili takole: med velika podjetja sodi 62,2% družb, med srednje velika 
podjetja 28,9% družb in med mala podjetja 8,9% družb.  
 
Med osebami, ki so izpolnjevale vprašalnik, jih je 5 oz. 11,1% na delovnem mestu direktorja 
oz. vodje odnosov z vlagatelji, 11 oz. 24,4% jih je na delovnem mestu direktorja oz. vodje 
odnosov z javnostmi, 10 oseb oz. 22,2% je na mestu direktorja oz. vodje finančnega sektorja, 
2 oz. 4,4% na mestu direktorja vodje oddelka za oglaševanje, 17 oz. 37,8% pa jih je navedlo 
druga delovna mesta, med katerimi so bili najpogostejši direktor ali namestnik direktorja (4 
odgovori oz. 8,9%), vodja splošno kadrovskega sektorja (3 oz. 6,7%), svetovalec (2 oz. 2,2%) 
ter vodja računovodstva in/ali analiz (2 oz. 2,2%). Razporeditev respondentov glede na 
delovno mesto v družbi prikazuje Slika 4. 
 
Slika 4: Razporeditev respondentov glede na delovno mesto v družbi 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Povprečna starost respondentov je 39,75 let; najmlajši respondent je bil star 26 let, najstarejši 
pa 55 let. Povprečna dolžina zaposlitve v družbi je 9,9 let, pri čemer je bila najkrajša doba 
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zaposlitve 1 leto, najdaljša pa 35 let. Razporeditev respondentov v starostne skupine in glede 
na delovno dobo je prikazana v Sliki 5.  
 
Slika 5: Razporeditev respondentov glede na dolžino zaposlitve in njihovo starost 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006  
 
Med demografskimi podatki je zanimiva ugotovitev, da so osebe, ki so izpolnjevale 
vprašalnik, in so torej v podjetjih zadolžene za odnose z vlagatelji in/ali javnostmi, zelo 
izobražene: 71,1% anketiranih ima 7. stopnjo izobrazbe (visoko univerzitetno), nadaljnjih 
20% pa še višjo stopnjo izobrazbe (specializacijo, magisterij ali doktorat). Dokončana 
izobrazba večine anketiranih sodi na področje ekonomije ali poslovnih ved (71,1%) in 
komunikologije oz. odnosov z javnostmi (15,6%).  
 
 

4.3.2 Preverjanje hipotez in zaključki analize 
 

 Upoštevanje priporočil Kodeksa upravljanja med delniškimi družbami na 
organiziranem trgu v Sloveniji (H1) 

 
Med anketiranimi družbami jih je v letu 2004 Kodeks v celoti upoštevalo 20%, v letu 2005 pa 
26,7%. Naslednjih 35,6% družb je v letu 2004 Kodeks upoštevalo, z izjemo nekaterih določil, 
kar so javno opredelili. V letu 2005 je bilo takih družb 33,3%. Da Kodeksa ne upoštevajo, je 
izjavilo le 4,4% družb v obeh letih, neopredeljenih pa je bilo v letu 2004 40%, v letu 2005 pa 
35,6% družb, kot je grafično prikazano v Sliki 6. Upoštevanje Kodeksa se torej na podlagi teh 
rezultatov izboljšuje; delež družb, ki v celoti sledijo priporočilom Kodeksa, se je v 
preučevanih letih povišal iz 20% na 26,7%, oz. za 6,7 odstotnih točk, hkrati pa se je za 4,4 
odstotne točke zmanjšal delež neopredeljenih družb. Da sta se do upoštevanja Kodeksa 
negativno opredelili le dve družbi, pa lahko tudi pomeni, da se družbe zavedajo pomena 
Kodeksa in vpliva njegovega (ne)upoštevanja na podobo družbe v očeh vlagateljev; zato 
družbe, ki Kodeksa ne upoštevajo, raje ostanejo »neopredeljene«. 
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Slika 6: Razporeditev družb glede upoštevanja Kodeksa v letih 2004 in 2005 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Pri analizi vprašalnika me je dodatno zanimalo tudi, ali je upoštevanje Kodeksa odvisno tudi 
od segmenta trga, v katerem se družba nahaja, in kako se je skladnost poslovanja družb s 
Kodeksom spreminjala v preteklih dveh letih. Pri tem sem odgovore razdelila v dve skupini: 
družbe, ki so v posebni izjavi pojasnile, s katerimi določbami Kodeksa niso usklajene, sem 
uvrstila v skupino »upoštevamo«, neopredeljene družbe pa sem uvrstila v skupino »ne 
upoštevamo«. Razlog je v tem, da bi družba zagotovo javno objavila, če bi bilo njeno 
poslovanje usklajeno s Kodeksom, saj naj bi to povečalo zaupanje vlagateljev v družbo in 
posledično dvignilo njen ugled na kapitalskem trgu. V letu 2004 je priporočilom Kodeksa 
sledilo 55,6% vseh respondentov, medtem ko se je v letu 2005 ta delež povečal na 60%.  
 
Upoštevanje določil Kodeksa se je v proučevanih letih izboljšalo v prvi kotaciji in na prostem 
trgu, v borzni kotaciji pa je ostalo nespremenjeno. Trend na področju upravljanja družb se 
torej izboljšuje, za dokončno potrditev te navedbe pa bo potrebno preučiti spoštovanje določil 
Kodeksa v daljšem časovnem obdobju. Upoštevanje Kodeksa v letih 2004 in 2005 glede na 
segment trgovanja družbe je prikazano v Sliki 7. 
 
Slika 7: Primerjava upoštevanja Kodeksa v letih 2004 in 2005 glede na segment trgovanja 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
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S Hipotezo 1 sem predpostavljala, da družbe v Sloveniji ne sledijo priporočilom Kodeksa 
upravljanja, razen seveda družbe v prvi in borzni kotaciji, za katere je izjava o spoštovanju po 
pravilih borze obvezna. Analiza je pokazala, da se tudi družbe na prostem trgu zavedajo 
pomena dobrega korporacijskega upravljanja in prostovoljno sledijo priporočilom Kodeksa.  
Hipotezo 1 torej zavržem. 
 

 Nivo in organiziranost komuniciranja v slovenskih družbah glede na segment 
trgovanja na borzi (H2) 

  
Vse družbe v prvi in borzni kotaciji uporabljajo pri komuniciranju z javnostmi spletne strani 
družbe, na prostem trgu je delež teh družb 93,3%. Sporočila za javnost prav tako objavljajo 
vse družbe v prvi in borzni kotaciji, na prostem trgu pa 66,7% družb. Podobna razmerja so 
tudi pri oglaševanju, uporabi SEOneta in neposrednih stikih z določenimi ciljnimi javnostmi, 
ki so prikazana v Sliki 8. 
 
Slika 8: Uporaba različnih načinov komuniciranja v družbah glede na segment trgovanja 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

spletne strani družbe

sporočila za javnost

oglasi

SEOnet

neposredni stiki

prva kotacija borzna kotacija prosti trg
 

Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Razlike med družbami glede na segment trgovanja so tudi pri uporabi različnih orodij 
komuniciranja. Tako precej večji delež družb v prvi in borzni kotaciji v primerjavi z družbami 
na prostem trgu izdaja publikacije, organizira novinarske konference in podobno. Uporaba 
orodij komuniciranja glede na segment trgovanja je prikazana v Sliki 9. Pod »drugo« pa so 
respondenti navajali tudi uporabo orodij komuniciranja, kot so npr. srečanja, konference, 
dogodki, direktna pošta, oglasne deske... 
 
Analiza splošnih dejavnikov komuniciranja kaže, da imajo družbe v prvi in borzni kotaciji 
bolj pogosto pripravljeno strategijo komuniciranja, v več primerih imajo v družbi osebo za 
odnose z javnostmi, ki je za svoje delo odgovorna neposredno upravi, opredeljen seznam 
oseb, ki so jim dostopne notranje informacije (seznam ti. »insiderjev«), ter načrt kriznega 
komuniciranja. Porazdelitev splošnih dejavnikov komuniciranja glede na segment trgovanja 
prikazuje Slika 10. 
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Slika 9: Orodja komuniciranja z javnostmi v družbah glede na segment trgovanja 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
 
Slika 10: Porazdelitev splošnih dejavnikov komuniciranja glede na segment trgovanja 
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* »PR« je zaradi prikaza v tabeli uporabljen kot okrajšava za »osebo za odnose z javnostmi«. 

Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Analiza dejavnikov komuniciranja z delničarji je prav tako pokazala, da družbe, ki so 
uvrščene v višji segment trgovanja na borzi, komunicirajo bolje. 83,3% družb v prvi kotaciji 
komunicira več, kot so minimalne zahteve, ki jih predpisujejo zakonodajna in borzna določila. 
Na borznem trgu je takih družb 66,7%, na prostem trgu pa 16,7%. To vprašanje se mi je za 
potrditev hipoteze zdelo bistvenega pomena, zato sem ga potrdila tudi pri strinjanju s 
trditvami (lestvica od 1-sploh se ne strinjam, do 5-zelo se strinjam), kjer je bila povprečna 
stopnja strinjanja s trditvijo »S finančnimi javnostmi komuniciramo več, kot od nas zahteva 
zakonodaja.« v prvi kotaciji 4,33, v borzni kotaciji 3,56, na prostem trgu pa 2,87. Na drugi 
strani pa so tudi vsebinsko povezana vprašanja dodatno potrdila te odgovore. Tako je poročilo 
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o družbeni dejavnosti sestavni del letnega poročila pri vseh družbah v prvi kotaciji, pri 88,9% 
družb v prvi kotaciji in 66,7% družb na prostem trgu. Podobno se pomena komuniciranja 
nefinančnih, ti. »mehkih« dejavnikov poslovanja podjetja, kot so npr. kadri, družbena 
odgovornost in okoljevarstvena aktivnost, zaveda in ga izvaja 100% družb v prvi kotaciji, 
77,8% družb v borzni kotaciji in 43,3% družb na prostem trgu.  
 
Pri sklopu trditev o komuniciranju s ponudniki finančnih informacij, načinu komuniciranja z 
različnimi delničarji in odgovornosti za komuniciranje z vlagatelji med družbami v različnih 
segmentih trgovanja ni bilo bistvenih razlik. Družbe večinoma imajo osebo in/ali službo, 
odgovorno za odnose z vlagatelji; nekoliko manjši delež takšnih družb je na prostem trgu, in 
sicer 66,7%. Zanimivo je, da komuniciranju s ponudniki finančnih informacij ter z borznimi 
posredniki in analitiki družbe ne glede na segment trgovanja ne posvečajo večje pozornosti; 
na tem področju je zagotovo še prostor za izboljšave, saj vlagatelji trgovanje spremljajo 
običajno prav preko finančnih ponudnikov, nakupe in prodaje vrednostnih papirjev pa vršijo 
preko borznih posrednikov, ki jih pogosto tudi povprašajo za nasvet. Na drugi strani pa so 
javne objave družb na SEOnet-u enostavno dostopne tudi za ti dve ciljni javnosti, kar je lahko 
eden od razlogov za takšno stanje. 
 
Značilne razlike med družbami glede na segment trgovanja pa se ponovno pokažejo pri 
razpršitvi sporočil za javnost in cenovno občutljivih informacij, saj jih v več medijih 
objavljajo vse družbe v prvi kotaciji, 77,8% družb v borzni kotaciji in 46,7% družb na 
prostem trgu. Enako velja za enakovredno objavljanje informacij tudi v angleškem jeziku, s 
čimer zagotovimo enako obravnavo tudi delničarjem in vlagateljem iz tujine. V angleščini 
objavlja vse informacije 83,3% družb v prvi kotaciji, 44,4% družb v borzni kotaciji in 0% 
družb na prostem trgu. 
 
Družbe ne glede na segment trgovanja uporabljajo internet kot eno izmed orodij 
komuniciranja; delež družb, ki za objavljanje svojih sporočil za javnost uporabljajo tudi 
internet, je bil kar 100% na vseh segmentih. 100% družb v prvi in borzni kotaciji ima na 
svojih spletnih straneh tudi poglavje, posebej namenjeno vlagateljem; na prostem trgu je delež 
takih družb 86,7%. Res pa je, da kakovost teh vsebin na internetu tokrat ni bila predmet 
raziskave. Da bi bilo to smiselno podrobneje raziskati, nakazujejo tudi odgovori na vprašanje, 
ali družbe zagotavljajo na svojih spletnih straneh pred skupščino delničarjev gradiva zanjo in 
podrobno vsebino predlaganih sklepov, o katerih bodo delničarji odločali. Razveseljivo je, da 
gradiva na spletu zagotavljajo družbe v prvi kotaciji, ki so vse pozitivno odgovorile na to 
vprašanje. V borzni kotaciji jih je pozitivno odgovorilo 77,8%, na prostem trgu pa 50%. 
Vsebino sklepov na spletu objavlja 100% družb v prvi kotaciji, 88,9% družb v borzni kotaciji 
in 66,7% družb na prostem trgu. Internet je torej kot orodje komuniciranja izredno pomemben 
za vse družbe, kot sta ugotovila tudi Bergloef in Pajuste (4. poglavje tega dela). Porazdelitev 
dejavnikov komuniciranja glede na segment trgovanja družbe je prikazana v Sliki 11. 
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Slika 11: Porazdelitev dejavnikov komuniciranja z delničarji glede na segment trgovanja 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Družbe, ki so v višjem segmentu trgovanja na borzi, nudijo delničarjem, vlagateljem in 
drugim zainteresiranim javnostim več informacij o svojem poslovanju. Pri nekaterih 
informacijah je to posledica borznih pravil (npr. medletna poročila), pri drugih pa je odvisno 
od presoje odgovornih oseb (predhodne ocene in napovedi poslovanja družbe, predvideni 
dejavniki tveganja poslovanja itd.). V sliki 12 je prikazana dostopnost različnih finančnih in 
nefinančnih informacij oz. njihova javna objava.  
 
Pri komuniciranju z vlagatelji me je zanimalo tudi, kako je le-to v družbah organizirano. 
Največji delež družb, ki imajo službo ali oddelek za odnose z vlagatelji, je bil pričakovano v 
prvi kotaciji, pa še tu je bil le 33,3%. V borzni kotaciji je največ (33,3%) respondentov 
odgovorilo, da komuniciranje z vlagatelji poteka v okviru samostojne službe za odnose z 
javnostmi, medtem ko je bil na prostem trgu najpogostejši odgovor, da je komuniciranje z 
vlagatelji del obveznosti računovodstva (30%). Pod drugo so respondenti navajali še, da 
komuniciranje z vlagatelji poteka v okviru splošno-kadrovskega sektorja, finančnega sektorja, 
kar nekaj družb pa je navedlo, da poteka komuniciranje z vlagatelji v sodelovanju službe za 
odnose z javnostmi, finančnega sektorja in računovodstva, ponekod sodeluje tudi uprava. 
Organiziranost komuniciranja z vlagatelji v proučevanih družbah je prikazana v Sliki 13. 
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Slika 12: Dostopnost različnih informacij o družbi glede na segment trga 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
 
Slika 13: Razporeditev odgovornosti za komuniciranje z vlagatelji v družbah 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Pomena dobrih odnosov z zaposlenimi, ki se vzpostavljajo tudi z rednim in odprtim 
komuniciranjem med managementom in podrejenimi, se zavedajo vse družbe, neodvisno od 
segmenta trgovanja. V vseh družbah v prvi kotaciji imajo svet delavcev. V borzni kotaciji je 
takih družb 55,6%, na prostem trgu pa 43,4%. Približno v polovici vseh družb imajo zaposleni 
možnost anonimnega sporočanja pritožb in pripomb (50% v prvi kotaciji, 66,7% v borzni 
kotaciji in 36,7% na prostem trgu) in sodelovanja pri odločanju v družbi (50% v prvi kotaciji, 
55,6% v borzni kotaciji in 46,7% na prostem trgu). Sistemi nagrajevanja in motiviranja so 
transparentni v 83,3% družb v prvi kotaciji, 55,6% družb v borzni kotaciji in 46,7% družb na 
prostem trgu.  
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Nagrajevanje uprave je vsaj deloma odvisno tudi od uspešnosti poslovanja v vseh družbah 
prve kotacije in borzne kotacije ter v 83,3% družb na prostem trgu. V večini družb je sestava 
nadzornega sveta uravnotežena z njihovo lastniško strukturo, člani nadzornega sveta pa se 
srečujejo vsaj na štirih sejah letno. Kateri člani nadzornega sveta so neodvisni, pa ima v svojih 
dokumentih opredeljeno le 50% družb v prvi kotaciji, 44,4% družb v borzni kotaciji in 33,3% 
družb na prostem trgu. V večini družb so zaposleni hkrati tudi lastniki delnic podjetja, vendar 
pa družbe nimajo oblikovanih posebnih programov nakupa delnic s strani zaposlenih kot 
obliko nagrajevanja in/ali motivacije (tak program imata med vsemi le dve družbi na prostem 
trgu). Respondenti so kot oblike komuniciranja dodatno navajali še osebno in pisno 
komuniciranje z zaposlenimi. Grafično so nekateri odgovori respondentov glede internega 
komuniciranja prikazani v Sliki 14. 
  
Slika 14: Porazdelitev dejavnikov internega komuniciranja družb glede na segment trga 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Med orodji komuniciranja je najbolj razširjena elektronska pošta, zbori delavcev in uprave ter 
interni časopisi, bilteni, glasila in podobno, kot kaže Slika 15. Respondenti so kot druga 
orodja komuniciranja navajali še redne kolegije in sestanke na različnih nivojih v družbi, 
neformalna in družabna srečanja ter prireditve, informacijske oz. oglasne table, letne 
razgovore, ankete... 
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Slika 15: Uporaba orodij komuniciranja z zaposlenimi glede na segment trgovanja  
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Z mediji družbe ne glede na segment trgovanja dobro komunicirajo. Večina jih spremlja 
pojavljanje informacij o družbi v medijih in nanje ustrezno reagira. Skoraj vse družbe ažurno 
odgovarjajo na novinarska vprašanja, tudi odgovorno osebo za odnose z mediji imajo (le na 
prostem trgu je delež teh družb nekoliko nižji – 63,3%). Večinoma posvečajo pozornost tudi 
lokalnim medijem, in sicer 83,3% družb v prvi kotaciji, 88,9% družb v borzni kotaciji in 40% 
družb na prostem trgu. Drugače pa je pri raziskavah javnega mnenja, ki jih v prvi kotaciji 
izvaja 66,7% družb, v borzni kotaciji 77,8% družb in na prostem trgu 10% družb. 
 
Družbe v veliki meri izvajajo družbeno odgovorne aktivnosti in aktivnosti, povezane z 
lokalno skupnostjo. S sponzorsko dejavnostjo se ukvarjajo vse družbe v prvi kotaciji, 88,9% 
družb v borzni kotaciji in 80% družb na prostem trgu. Popolnoma identični so ti deleži pri 
dobrodelni dejavnosti družb. Okoljevarstvena aktivnost ima prav tako visoko prioriteto, saj so 
na to vprašanje pozitivno odgovorile vse družbe v prvi in borzni kotaciji ter 83,3% družb na 
prostem trgu. Razporeditev dejavnikov komuniciranja z drugimi javnostmi glede na segment 
trgovanja prikazuje Slika 16. 
 
S hipotezo 2 sem predpostavljala, da je nivo komuniciranja boljši v družbah, ki so uvrščene v 
višje segmente trgovanja, saj naj bi bilo to odraz ugleda, kakovosti družbe, kar naj bi se 
izrazilo tudi skozi komuniciranje z različnimi javnostmi. Pri raziskavi sem največji poudarek 
namenila vlagateljem kot najpomembnejši ciljni javnosti v povezavi z upravljanjem družb. 
Značilne razlike med družbami v posameznih segmentih trgovanja so se pokazale pri skoraj 
vseh dejavnikih komuniciranja, ki sem jih preučevala, tudi in predvsem pri komuniciranju z 
vlagatelji. Vsebinsko enak rezultat sem dobila tudi z analizo objav na sistemu SEOnet, saj je 
bilo povprečno število objav izdajatelja v borzni kotaciji64 skoraj trikrat večje od povprečnega 
števila objav izdajatelja na prostem trgu. Hipotezo 2 torej privzamem. 
 
                                            
64 Pri analizi objav na sistemu SEOnet ločitev na vse tri segmente, torej tudi prvo kotacijo, žal ni bila možna. 
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Slika 16: Razporeditev dejavnikov komuniciranja z drugimi javnostmi glede na segment 
trgovanja 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
 

 Nivo in organiziranost komuniciranja v slovenskih družbah, ki sledijo priporočilom 
Kodeksa upravljanja (H3 ) 

 
Z analizo komuniciranja v družbah na organiziranem trgu sem želela ugotoviti, ali se nivo 
komuniciranja z različnimi javnostmi razlikuje v odvisnosti od upoštevanja Kodeksa 
upravljanja. To bi pomenilo, da se zasledovanje višjih standardov korporacijskega upravljanja 
posledično izkazuje tudi v boljšem obveščanju in komuniciranju z javnostmi. Moja 
predpostavka pri magistrskem delu je namreč bila, da sledenje korporacijskim priporočilom 
upravljanja pomeni tudi večjo transparentnost poslovanja, boljše obveščanje javnosti ter bolj 
enakovredno obravnavanje vseh delničarjev in deležnikov podjetja, kar bi se moralo izraziti 
tudi preko prakse komuniciranja družb. Pri preverjanju te hipoteze sem družbe razdelila v dve 
skupini: tiste družbe, ki so v posebni izjavi pojasnile, s katerimi določbami Kodeksa niso 
usklajene, sem uvrstila v skupino »upoštevamo«, neopredeljene družbe pa sem uvrstila v 
skupino »ne upoštevamo«. V odvisnosti od opredelitve glede upoštevanja Kodeksa sem 
analizirala njihovo komuniciranje, upoštevala pa sem opredelitev družb za leto 2005. Najprej 
sem preverila, na kakšen način družbe komunicirajo s svojimi javnostmi. 
 
22,2% družb, ki so v letu 2005 sledile priporočilom Kodeksa, komunicira z zaposlenimi 
enosmerno, 70,4%  dvosmerno, 7,4% pa jih ne komunicira. Družbe, ki leta 2005 priporočilom 
Kodeksa niso sledile, v večini z zaposlenimi komunicirajo dvosmerno (83,3%), 16,7% pa jih 
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z njimi komunicira enosmerno. 25,9% družb, ki so v letu 2005 Kodeks upoštevale, 
komunicira s poslovnimi partnerji enosmerno, 70,4%  dvosmerno, 3,7% pa jih ne komunicira. 
Družbe, ki Kodeksa niso upoštevale, pa v večini s poslovnimi partnerji komunicirajo 
dvosmerno (77,8%), 16,7% jih z njimi komunicira enosmerno, 5,6% pa jih ne komunicira. S 
kupci jih med družbami, ki so v letu 2005 sledile določilom Kodeksa, enosmerno komunicira 
18,5%, dvosmerno 70,4% in ne komunicira 11,1%. Med družbami, ki niso sledile določilom 
Kodeksa, pa jih s kupci enosmerno komunicira 11,1%, dvosmerno 61,1% in ne komunicira 
27,8%. 
 
Z lokalno skupnostjo dvosmerno komunicira 48,1% družb, ki so sledile priporočilom 
Kodeksa, enosmerno 25,9% in ne komunicira 25,9% družb. 50% družb, ki niso sledile 
priporočilom Kodeksa, komunicira z lokalno skupnostjo dvosmerno, 11,1% enosmerno in 
38,9% družb ne komunicira. Z lokalno in državno oblastjo dvosmerno komunicira 48,1% 
družb, ki so sledile priporočilom Kodeksa, enosmerno 25,9% in ne komunicira 25,9% družb. 
44,4% družb, ki niso sledile priporočilom Kodeksa, komunicira z lokalno skupnostjo 
dvosmerno, 16,7% enosmerno in 38,9% družb ne komunicira. 
 
Z novinarji oz. mediji dvosmerno komunicira 66,7% družb, ki so upoštevale Kodeks, 
enosmerno 25,9% in ne komunicira 7,4% družb. Med družbami, ki Kodeksa niso upoštevale, 
pa jih z novinarji oz. mediji dvosmerno komunicira 33,3%, enosmerno 38,9% in ne 
komunicira 27,8%. Izmed družb, ki so sledile priporočilom Kodeksa, jih 63% z delničarji in 
vlagatelji komunicira dvosmerno, 33,3% enosmerno, 3,7% pa jih ne komunicira. Med 
družbami, ki niso sledile priporočilom Kodeksa, pa jih z delničarji in vlagatelji dvosmerno 
komunicira 50%, enosmerno pa prav tako 50%. Z borznimi posredniki in analitiki jih med 
družbami, ki so upoštevale Kodeks, enosmerno komunicira 25,9%, dvosmerno 44,4% in ne 
komunicira 29,6%. Med družbami, ki niso upoštevale Kodeksa, pa jih enosmerno komunicira 
27,8%, dvosmerno 38,9% in ne komunicira 33,3%. S ponudniki finančnih informacij jih med 
družbami, ki so upoštevale Kodeks, enosmerno komunicira 18,5%, dvosmerno 29,6% in ne 
komunicira 51,9%. Med družbami, ki niso upoštevale Kodeksa, pa jih enosmerno komunicira 
16,7%, dvosmerno 16,7% in ne komunicira 66,7%. 
 
V Tabeli 2 so prikazani deleži, kako družbe komunicirajo z različnimi ciljnimi javnostmi, pri 
čemer so razdeljene v dve skupini glede na upoštevanje priporočil Kodeksa. Pri ciljnih 
skupinah zaposlenih, poslovnih partnerjev in kupcev se način komuniciranja ne razlikuje 
bistveno glede na to, ali družbe sledijo priporočilom Kodeksa ali ne. Pomembnejših razlik 
tudi ni pri komuniciranju z lokalno skupnostjo ter lokalno in državno oblastjo. Nekoliko večje 
pa so razlike pri ciljnih skupinah novinarjev, vlagateljev, borznih posrednikov in analitikov 
ter ponudnikov finančnih informacij. S temi ciljnimi skupinami družbe, ki upoštevajo določila 
Kodeksa, v večji meri komunicirajo dvosmerno, prav tako pa je nižji odstotek tistih družb, ki 
s temi ciljnimi skupinami sploh ne komunicira. 
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Tabela 2: Deleži družb po načinu komuniciranja v odvisnosti od upoštevanja Kodeksa 
upravljanja  
 upošteva Kodeks ne upošteva Kodeksa 
 enosmerno dvosmerno ne komunicira enosmerno dvosmerno ne komunicira
zaposleni 22,2% 70,4% 7,4% 16,7% 83,3% 0,0% 
poslovni partnerji 25,9% 70,4% 3,7% 16,7% 77,8% 5,6% 
kupci 18,5% 70,4% 11,1% 11,1% 61,1% 27,8% 
lokalna skupnost 25,9% 48,1% 25,9% 11,1% 50,0% 38,9% 
lok. in drž. oblast 25,9% 48,1% 25,9% 16,7% 44,4% 38,9% 
novinarji, mediji 25,9% 66,7% 7,4% 38,9% 33,3% 27,8% 
delničarji, vlagatelji 37,0% 63,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 
b. posredniki, analitiki 25,9% 44,4% 29,6% 27,8% 38,9% 33,3% 
ponudniki finančnih info 18,5% 29,6% 51,9% 16,7% 16,7% 66,7% 
Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Skoraj vse družbe, ne glede na upoštevanje Kodeksa, v veliki meri uporabljajo internet kot 
medij komuniciranja z javnostmi. Nekoliko večji delež družb, ki Kodeks upoštevajo, 
uporablja tudi oglase (85,2%) in sporočila za javnost (88,9%), med družbami, ki Kodeksa ne 
upoštevajo, pa je delež pri oglasih 83,3% in pri sporočilih za javnost 61,1%. SEOnet je v večji 
meri medij komuniciranja med družbami, ki priporočilom Kodeksa ne sledijo (88,9%). 
Navedeno prikazuje Slika 17. 
 
Slika 17: Uporaba različnih načinov komuniciranja v družbah glede na upoštevanje priporočil 
Kodeksa 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Pri preučevanju uporabe različnih orodij komuniciranja je analiza pokazala, da jih družbe, ki 
sledijo priporočilom Kodeksa, uporabljajo v večji meri, kot je prikazano v Sliki 18. Dan 
odprtih vrat organizira 37% družb, ki upoštevajo Kodeks, in 16,7% družb, ki ga ne 
upoštevajo. Publikacije uporablja 66,7% družb, ki sledijo priporočilom Kodeksa, in 22,2% 
družb, ki jim ne sledijo. Novinarske konference organizira 63% družb, ki upoštevajo Kodeks, 
in 38,9% družb, ki ga ne upoštevajo. Sprotno obveščanje z javnimi objavami pa je prisotno pri 
večini družb. Prav tako so le družbe, ki sledijo priporočilom Kodeksa, pod »drugo« navajale 
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še uporabo različnih drugih orodij, kot so oglasne deske, info table, dogodki, srečanja, sejmi, 
promocijski material... 
 
Slika 18: Uporaba orodij komuniciranja v odvisnosti od upoštevanja Kodeksa 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Pri preučevanju splošnih dejavnikov komuniciranja sem ugotovila, da imajo družbe, ki sledijo 
priporočilom Kodeksa upravljanja, pogosteje pripravljeno strategijo komuniciranja s ciljnimi 
javnostmi (64%) in načrt kriznega komuniciranja (44%). Na drugi strani pa je nekoliko bolj 
pogosto opredeljen seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, v družbah, ki ne 
sledijo priporočilom Kodeksa (94,4%); enako velja za odgovornost osebe za odnose z 
javnostmi neposredno upravi (88,9%). Porazdelitev teh dejavnikov glede na upoštevanje 
Kodeksa prikazuje Slika 19. 
 
Slika 19: Splošni dejavniki komuniciranja v družbah glede na upoštevanje Kodeksa 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Analiza dejavnikov komuniciranja z delničarji in vlagatelji je pokazala, da obstajajo bistvene 
razlike med družbami, ki sledijo priporočilom Kodeksa, in med družbami, ki priporočilom 
Kodeksa na sledijo. Družbe, ki sledijo priporočilom Kodeksa upravljanja, bolj pogosto 
komunicirajo več, kot od njih zahtevajo pravila in zakonodaja, pojasnjujejo tudi nefinančne 
dejavnike poslovanja, pogosteje objavljajo poročilo o družbeni odgovornosti, obveščajo v 
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angleščini in razpršijo svoja sporočila v več medijih. Internet je kot orodje komuniciranja 
prisoten pri vseh družbah, glede na upoštevanje Kodeksa pa obstajajo razlike v vsebini 
spletnih strani. Tako družbe, ki upoštevajo Kodeks, na svojih spletnih straneh objavljajo več 
informacij, kot so predlagani sklepi in gradiva za skupščino. Tudi delež družb, ki imajo 
določeno osebo in/ali službo za komuniciranje z vlagatelji, ki komunicirajo z borznimi 
posredniki in analitiki ter s ponudniki finančnih informacij, je večji med družbami, ki 
priporočilom Kodeksa sledijo. Nekateri izmed dejavnikov komuniciranja s finančnimi 
javnostmi v odvisnosti od upoštevanja Kodeksa so prikazani v Sliki 20. 
  
Slika 20: Dejavniki komuniciranja z vlagatelji v družbah glede na upoštevanje Kodeksa 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Nadalje sem preverjala, ali družbe, ki sledijo priporočilom Kodeksa upravljanja, nudijo 
finančnim javnostim več informacij kot družbe, ki priporočilom Kodeksa ne sledijo, kar je 
prikazano v Sliki 21. Razlika je očitna pri dostopnosti medletnih (četrtletnih in 
devetmesečnih) poročil o poslovanju (70,4% družb, ki sledijo priporočilom Kodeksa, objavlja 
medletne rezultate, pri družbah, ki Kodeksa ne upoštevajo, pa je ta delež 11,1%). Večji delež 
družb, ki sledijo priporočilom Kodeksa, objavlja koledar pomembnejših dogodkov za 
delničarje (85,2%), cilje poslovanja (85,2%) in informacije o neodvisnosti članov nadzornega 
sveta (18,5%). Družbe v približno enaki meri objavljajo predhodne ocene poslovanja in 
napovedi ter politiko nagrajevanja uprave in nadzornega sveta, nekoliko večji delež družb, ki 
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priporočilom Kodeksa ne sledijo, pa nudi finančnim javnostim tudi informacije o predvidenih 
dejavnikih tveganja (66,7%) ter večjih lastniških deležih (88,9%). 
 
Slika 21: Dostopnost informacij o družbi v odvisnosti od upoštevanja Kodeksa 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Pri proučevanju internih dejavnikov komuniciranja sem ugotovila, da med družbami ni večjih 
razlik ne glede na dejstvo, ali upoštevajo Kodeks upravljanja ali ne. Prikaz dejavnikov 
internega komuniciranja je v Sliki 22.  
 
Družbe, ki upoštevajo Kodeks upravljanja, v večji meri skrbijo za okolje (96,3%), izvajajo 
dobrodelno dejavnost (88,9%) in sponzorsko dejavnost (85,2%). V primerjavi z družbami, ki 
Kodeksa ne upoštevajo, v večjem deležu teh družb izvajajo raziskave javnega mnenja (40,7% 
v primerjavi z 16,7%), pravočasno odgovarjajo na novinarska vprašanja (vse družbe), s 
pojasnili reagirajo na neustrezno pisanje medijev (92,6%) in imajo odgovorno osebo za 
odnose z  mediji (85,2%). Komuniciranje z drugimi javnostmi v odvisnosti od upoštevanja 
Kodeksa je prikazano v Sliki 23. 
 
Pri preučevanju komuniciranja družb v odvisnosti od upoštevanja Kodeksa upravljanja razlike 
med družbami sicer niso bile tako očitne, kot pri preučevanju komuniciranja družb glede na 
segment trgovanja. Kljub temu pa so bile najbolj očitne razlike prav pri komuniciranju s 
finančnimi javnostmi, ki so z vidika korporacijskega upravljanja najpomembnejša ciljna 
skupina družbe. Nekoliko bolje so se družbe odrezale tudi pri preučevanju komuniciranja z 
drugimi ciljnimi skupinami, kot je npr. lokalna skupnost in mediji. Na podlagi teh rezultatov 
Hipotezo 3 privzamem. 
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Slika 22: Dejavniki internega komuniciranja družb glede na upoštevanje Kodeksa 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
 
Slika 23: Komuniciranje z drugimi javnostmi v odvisnosti od upoštevanja Kodeksa 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
 

 Način komuniciranja slovenskih družb, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, s 
ciljnimi javnostmi (H4) 

 
Za preverjanje hipoteze 4 sem družbe najprej vprašala, ali komunicirajo s posameznimi 
ciljnimi javnostmi. Deleži družb, ki so na to vprašanje pri posamezni javnosti odgovorile 
pozitivno, so prikazani v Sliki 24. Deleži so zelo visoki pri komuniciranju z delničarji in 
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vlagatelji, poslovnimi partnerji, zaposlenimi in kupci, nekoliko nižji pa pri komuniciranju z 
finančnimi posredniki in analitiki, ponudniki finančnih informacij, lokalnimi skupnostmi ter 
lokalno in državno oblastjo. 
 
Slika 24: Deleži družb, ki komunicirajo s posameznimi ciljnimi javnostmi 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
Družbe v veliki meri komunicirajo dvosmerno z zaposlenimi (75,6% družb), s poslovnimi 
partnerji (73,3%), s kupci (66,7%), z delničarji in vlagatelji (57,8%) ter z novinarji (53,3%), 
pretežno pa tudi z lokalno skupnostjo (48,9%), z lokalno in državno oblastjo (46,7%) ter z 
borznimi posredniki in analitiki (42,2%). S ponudniki finančnih informacij pa dvosmerno 
komunicira 24,4% družb. Načini komuniciranja družb s posameznimi ciljnimi javnostmi so 
prikazani v Sliki 25. 
 
Hipotezo, da družbe s svojimi ciljnimi javnostmi komunicirajo dvosmerno, torej privzamem. 
 
 

 Opredeljenost strategije komuniciranja z različnimi javnostmi v slovenskih družbah, s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu (H5) 

 
Razlike glede strategije komuniciranja med družbami po segmentih sem opredelila že pri 
preverjanju drugih hipotez, zato me na tem mestu zanimajo še splošni podatki za družbe na 
organiziranem trgu. Kot kaže Slika 26, ima opredeljeno strategijo komuniciranja z različnimi 
javnostmi 55,6% vseh družb, ki so poslale izpolnjene vprašalnike. Enak delež družb je 
navedel tudi, da strategija komuniciranja opredeljuje ciljne javnosti in način komuniciranja z 
njimi, kar je bilo kontrolno vprašanje. Ta delež štejem torej za veljaven (sicer je 62,2% družb 
izjavilo, da je strategija komuniciranja sprejeta s strani uprave, kar pa je verjetno posledica 
napake ali le znak formalne ureditve v posameznih družbah). Načrt kriznega komuniciranja pa 
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ima 33,3% družb, torej ni v vseh družbah del strategije komuniciranja. Tudi hipotezo 5 s tem 
lahko privzamem. 
 
Slika 25: Prikaz načinov komuniciranja družb s posameznimi ciljnimi javnostmi 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
 
Slika 26: Delež družb, ki ima opredeljeno strategijo komuniciranja z različnimi javnostmi 
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Vir: Raziskava o komuniciranju delniških družb, 2006 
 
 

5 SKLEP 
 
V pričujočem magistrskem delu sem poskušala med seboj povezati dve različni področji, 
upravljanje in komuniciranje javnih delniških družb. Obe področji sta po mojem mnenju zelo 
prepleteni, saj je upravljanje po svoji definiciji splet odnosov med različnimi deležniki 
družbe. Pri tem so primarni udeleženci delničarji, management (ki ga vodi predsednik uprave) 
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in nadzorni odbor, drugi deležniki pa so še zaposleni, kupci, dobavitelji, kreditodajalci in širša 
skupnost. Poleg tega pa načela dobrega upravljanja priporočajo družbam visoko 
transparentnost poslovanja, ki se v praksi izvaja prav s komuniciranjem družbe z različnimi 
interesnimi skupinami. 
 
Priporočila dobrega upravljanja so v posameznih državah povzeta v kodeksih upravljanja 
javnih delniških družb, katerih namen je dopolniti zakonsko urejanje upravljanja 
gospodarskih družb z »dobro prakso« v obliki avtonomnih pravnih norm. Pravno reguliranje 
poslovanja gospodarskih družb je zelo zapleten proces, saj je treba zagotoviti ustrezno varnost 
in zaščito družbenikov (torej lastnikov) in upnikov, hkrati pa dopustiti družbenikom ustrezno 
avtonomijo, ki naj omogoči učinkovito in konkurenčno poslovanje. Družbe naj bi s 
spoštovanjem načel upravljanja v vsakdanjem poslovanju (splet dobrih odnosov med 
različnimi deležniki, spoštovanje zakonodaje ter tekoče in pravočasno razkrivanje poslovnih 
dogodkov) zvišale raven upravljanja družb in njihovega ugleda, povečale zaupanje 
investitorjev, kar bi posledično znižalo tudi stroške kapitala. Namen dobrega upravljanja 
gospodarskih družb torej ni v izpolnjevanju zakonskih norm, kar se razume samo po sebi, 
ampak njihova nadgradnja. 
 
Sistemi upravljanja se v državah razlikujejo zaradi različnih pravnih sistemov, zaradi različne 
vloge in pomena posameznih interesnih skupin, pa tudi glede na razvitost trga kapitala. 
Razlike nastajajo tudi zaradi koncentracije lastništva in glasovalnih pravic ter zaradi drugih 
mehanizmov, ki povečujejo odgovornost managerjev oz. usmerjajo njihove odločitve 
(tradicija, moralne norme, kultura itd.). V kodeksih držav z enotirnim sistemom upravljanja je 
večja pozornost namenjena neodvisnosti nadzornikov, medtem ko je v kodeksih držav z 
dvotirnim sistemom v ospredju komuniciranje med nadzornim svetom in managementom.  
 
Glede na stopnjo upoštevanja različnih interesnih skupin pri poslovanju korporacij delimo 
sisteme upravljanja na:  

 lastniško upravljanje (ang. »Shareholder concept«), kjer so lastniki ključna skupina za 
nastanek in razvoj družbe, ustvarjanje vrednosti na trgu pa prvi in edini cilj, za 
katerega si mora prizadevati management; 

 deležniško upravljanje (ang. »Stakeholder concept«), ki vključuje tudi druge skupine 
in posameznike – deležnike, ki družbo obkrožajo. Odgovoren odnos do vseh 
deležnikov družbe naj bi imel pozitiven učinek na poslovno uspešnost in torej ne 
ogroža poslovnega cilja povečevanja vrednosti za delničarje. 

 
T.i. »razsvetljena teorija maksimiziranja vrednosti« poskuša najti vmesno pot med obema 
ekstremoma – povečevanjem vrednosti za delničarje na eni strani in upoštevanjem interesov 
vseh deležnikov na drugi. Njen koncept upošteva deležniško upravljanje, hkrati pa sprejema 
maksimiziranje dolgoročne vrednosti družbe kot cilj in kriterij pri odločitvah, pri katerih 
nujno prihaja do nasprotujočih si interesov različnih skupin deležnikov. Za doseganje tega 
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cilja morajo managerji pridobiti podporo vseh deležnikov družbe, pri tem pa sami igrajo 
ključno vlogo skozi vodenje ter oblikovanje in vzdrževanje strateške vizije družbe. 
 
Slovenija se od ostalih tranzicijskih držav do določene mere razlikuje. Lastniška struktura 
družb še vedno odraža izbran način lastninjenja, saj državna sklada in pidi ostajajo največji 
delničarji, noben pa običajno nima kontrolnega deleža. Vpliv in vmešavanje države v 
poslovanje družb je veliko, bodisi neposredno ali posredno. Družbe imajo običajno še vedno 
veliko število malih delničarjev, ki pa šele v zadnjem času postajajo aktivnejši. Značilna je 
tudi precejšnja moč managerjev, ki je zaradi notranjega lastništva pogosto še povečana. S 
spremembami kontrole in lastništva postaja osrednji izziv sistema upravljanja v Sloveniji 
izboljšanje zaščite malih delničarjev ter transparentnosti transakcij, identitete in aktivnosti 
velikih lastnikov. 
 
Pri konceptih upravljanja gospodarskih družb je transparentnost izjemnega pomena, družbe pa 
jo lahko dosežejo tudi skozi odprto, pošteno in konsistentno komuniciranje z različnimi 
javnostmi. Pri odločanju o količini in vrsti informacij, ki jih bodo razkrile javnostim, se 
soočajo s številnimi specifičnimi nasprotji. Boljše razkrivanje informacij lahko poveča 
zavedanje vlagateljev o družbi in posledično zmanjša stroške pridobivanja kapitala in/ali 
poveča vrednotenje kapitala družbe. Prav tako je transparentnost tudi oblika zaščite 
manjšinskih delničarjev, saj znižuje obseg izkoriščanja osebnih koristi kontrole s strani 
večinskih delničarjev. Na drugi strani pa je razkrivanje informacij povezano z določenimi 
stroški, denimo stroški priprave podatkov in objavljanja informacij. Lahko postane  
selektivno, če družba komunicira samo, kadar je bilo njeno poslovanje dobro. Obstajajo pa 
tudi posredni stroški razkrivanja informacij o poslovanju zaradi posredovanja le-teh 
konkurenčnim družbam, kar postavlja javne družbe v neenak položaj v primerjavi z nejavnimi 
konkurenčnimi družbami. 
 
S pojavom interneta so se možnosti za razširjanje informacij bistveno izboljšale. Z objavo 
informacij na spletnih straneh lahko družba komunicira z vsemi svojimi interesnimi 
skupinami. Hkrati pa nove tehnologije omogočajo tudi interaktivnost med družbo in njenimi 
deležniki; omogočajo takojšnjo dvosmerno komunikacijo. 
 
V magistrskem delu sem opredelila tudi dejavnike komuniciranja s posameznimi ciljnimi 
javnostmi, pri čemer sem največji poudarek namenila upravi, nadzornemu svetu, delničarjem 
oz. vlagateljem in zaposlenim, ki so z vidika upravljanja družbe najbolj vpleteni v te odnose. 
Obenem sem prikazala tudi kompleksnost različnih vidikov upravljanja v povezavi s 
komuniciranjem in s posamezno skupino deležnikov. Teoretični del naloge pa je bil podlaga 
za empirični del, ki je obsegal analizo objav delniških družb na sistemu elektronskega 
obveščanja SEOnet in raziskavo prakse komuniciranja izdajateljev na Ljubljanski borzi.  
 
V nadaljevanju povzemam nekatere pomembnejše ugotovitve raziskave: 
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1. Z uvedbo elektronskega obveščanja leta 2002 se je dostopnost informacij o 
izdajateljih vrednostnih papirjev na borzi bistveno izboljšala, saj se je nadpovprečno povečalo 
število objav drugih cenovno občutljivih informacij, pri katerih je objava odvisna od presoje 
izdajatelja. Višje povprečno število objav na izdajatelja v borzni kotacij pa kaže na večjo 
transparentnost njihovega poslovanja in intenzivnejše komuniciranje z javnostmi v primerjavi 
z izdajatelji na prostem trgu. 

 
2. Organiziranost komuniciranja z vlagatelji se v družbah zelo razlikuje. Le v 9% 

družb je organizirano v samostojnem oddelku za odnose z vlagatelji, v največ primerih (27%) 
pa poteka v okviru računovodstva. Na tem področju je torej še veliko prostora za izboljšave, 
saj primerna organiziranost in odgovornost komuniciranja z vlagatelji zagotavlja višjo 
kakovost. Osebe, ki so izpolnjevale vprašalnik, pa so visoko izobražene: 71,1% anketiranih 
ima visoko univerzitetno stopnjo izobrazbe, nadaljnjih 20% pa še višjo (specializacijo, 
magisterij ali doktorat). 

 
3. Rezultati analize so pokazali, da je skladnost poslovanja s Kodeksom upravljanja v 

precejšnji meri odvisna od segmenta trgovanja družbe na borzi. V prvi in borzni kotaciji je 
delež družb, ki sledijo priporočilom Kodeksa, bistveno večji kot na prostem trgu. 
Razveseljiva pa je tudi ugotovitev, da ne glede na to približno 40% družb na prostem trgu, ki 
so izpolnile vprašalnik, prostovoljno upošteva priporočila Kodeksa in v letnih poročilih to 
objavi v obliki izjave.  

 
4. Nivo in organiziranost komuniciranja z različnimi ciljnimi skupinami je pozitivno 

povezana s segmentom trgovanja družbe na borzi. To potrjuje, da je kotacija v višjem 
segmentu pokazatelj kakovosti družbe z vidika poslovanja, transparentnosti in odnosa do 
ciljnih javnosti, ki se najbolj pokaže v praksi komuniciranja. Prostor za izboljšave je 
predvsem še pri komuniciranju z borznimi posredniki in analitiki ter ponudniki finančnih 
informacij.  

 
5. Družbe, ki poslujejo skladno s priporočili Kodeksa, bistveno bolje komunicirajo 

predvsem s finančnimi javnostmi, torej delničarji, vlagatelji, borznimi posredniki in analitiki 
ter ponudniki finančnih informacij. Bolj pogosto komunicirajo več, kot od njih zahtevajo 
pravila in zakonodaja, pojasnjujejo tudi nefinančne dejavnike poslovanja, pogosteje objavljajo 
poročilo o družbeni odgovornosti in redno komunicirajo tudi s tujimi vlagatelji. Zasledovanje 
višjih standardov korporacijskega upravljanja se torej izkazuje tudi v boljšem obveščanju in 
komuniciranju z javnostmi. 

 
6. Rezultati analize so pokazali tudi, da se skladnost poslovanja s Kodeksom v 

proučevanih letih izboljšuje. Za potrditev te trditve bi bilo potrebno trend povečevanja 
skladnosti poslovanja s priporočili Kodeksa proučevati v daljšem časovnem obdobju, saj je bil 
Kodeks upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji sprejet leta 2004. 
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SLOVARČEK IZRAZOV 
 
 
best practice – dobra praksa 
collective action problem – problem skupinske akcije 
comply or explain – upoštevaj ali pojasni 
corporate governance – upravljanje družb 
corporate governance code – kodeks upravljanja družb 
cumulative shareholder rights – kumulativne pravice delničarjev 
duty od loyalty – dolžnost lojalnosti  
duty of care – dolžnost skrbnosti  
equity story – zgodba o družbi (dobesedno: zgodba o kapitalu) 
ex-ante – predhoden, vnaprejšen 
exit over voice – »glasovanje z nogami« 
ex-post – naknaden, kasnejši 
free rider problem – problem prostega jezdeca 
governance – upravljanje  
image – podoba 
insider – oseba, ki so ji dostopne notranje informacije o družbi 
management buy-out – managerski odkup družbe 
management control bias – pristranost managerske kontrole 
multiple voting rights – večkratne glasovalne pravice 
private control bias – pristranost zasebne kontrole 
proxy fights – boj za pooblastila 
proxy voting – glasovanje preko zastopnikov 
publicare – javnost 
shareholder concept – lastniško upravljanje družb, koncept delničarjev 
stakeholder – deležnik 
stakeholder concept – deležniško upravljanje, deležniški koncept 
stakeholder value – deležniška vrednost družbe 
The OECD Principles of Corporate Governance – Načela OECD o upravljanju družb 
trading relations – poslovni odnosi 
United Shareholders Association – združenje delničarjev 
value based management – upravljanje vrednosti 
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PRILOGA 1: OPREDELITEV POJMOV 
 
Definicije pojma deležnik65 se med različnimi avtorji razlikujejo predvsem po tem, ali 
vključuje ta pojem poleg drugih interesnih skupin tudi delničarje ali ne. Razlika pa je 
bistvenega pomena: če pojem deležnik vključuje tudi skupino delničarjev podjetja, to pomeni, 
da so delničarji po svojem pomenu in vlogi izenačeni z drugimi interesnimi skupinami 
podjetja (kupci, dobavitelji, ...).  
 
Bajuk et al. (2003, str. 8) definirajo, da je deležnik slovenski prevod angleške besede 
»stakeholder«, pomeni pa vsako osebo, ki ima v podjetju legitimni interes, razen delničarjev. 
Deležniki podjetja so člani organov družbe, upniki, zaposleni, kupci, dobavitelji ter poslovno 
in naravno okolje družbe.  
 
Ustanovitelj deležniške teorije upravljanja E. Freedman (v Debeljak, Gregorič, 2006, str. 3) 
definira deležnike kot vsako skupino ali posameznika, ki ima vpliv na uresničevanje ciljev 
organizacije ali na drugi strani to vpliva nanj. 
 
Po drugi definiciji so deležniki podjetja ljudje, ki so v kakršnihkoli odnosih s podjetjem in je 
zanje delovanje podjetja pomembno (Ferjan, 2002, str. 235). Podjetje je torej za svoje 
delovanje odgovorno lastnikom, prav tako pa tudi vsem skupinam ljudi, ki so kakorkoli 
povezani z njim. 
 
Deležnik je pojem, tvorjen po vzoru delničarja: tako kot ima delničar v podjetju lastniški 
delež, ki mu daje določene pravice, tako ima deležnik v podjetju neki delež interesa, ki mu 
daje upravičenje do (vsaj) vmešavanja v delovanje tega podjetja. Najpomembnejše deležniške 
skupine podjetja so zaposleni, kupci, distributerji in porabniki, dobavitelji, lastniki in 
financerji, vlade, parlamenti, politične stranke in državno uradništvo, lokalna skupnost, pa 
tudi tekmeci na trgu (Verčič et al., 2002, str. 18). 
 
Glede na to, da je običajno deležnikov v posamezni skupini več, lahko govorimo tudi o 
interesnih skupinah podjetja, od katerih ima vsaka v podjetju določen interes. V tem delu 
bom enakovredno uporabljala oba izraza. Kot deležnika lahko opredelimo tudi samo 
gospodarsko družbo kot samostojen subjekt, ki ima prav tako določen interes. 
 
Javnost najprej pomeni splošno telo človeštva ali nacije, države ali komunalne skupnosti. Kot 
javnost pa lahko poimenujemo tudi ljudi, ki jih vežejo skupni interesi in ki po tem interesnem 
kriteriju tvorijo posebne (področne, specialne) javnosti, kot so literarna, športna ali poslovna 
javnost. Javnost so tudi ljudje, ki so soočeni z določenim problemom in razpravljajo o njegovi 
morebitni rešitvi. Deležniki so torej osnova za nastanek javnosti, če se tudi organizacijsko 
                                            
65 V slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem deležnik definiran kot: kdor ima delež (deležniki so si 
razdelili dobiček / slovenska literatura naj bo v svetovni literaturi enakovreden deležnik). Gre za starinski izraz, 
ki označuje delničarja. 
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aktivirajo in svojo mnenjsko moč preoblikujejo v materialno (Verčič et al., 2002, str. 18-19). 
Namen večine programov odnosov z javnostmi je vplivanje na javno mnenje. Javnosti 
nastajajo zaradi spornih zadev in javno mnenje je socialni produkt, ki se je razvil skozi 
diskusijo in debato (Grunig, 1997, str. 7).   
 
Pomena javnega mnenja in odnosov z javnostmi so se zavedali že stari Grki in Rimljani, tudi 
sama beseda »javnost« (»publicare«) je latinskega izvora. Po Aristotelu so elementi 
uspešnega prepričevanja trije: »logos« (logično utemeljevanje), »etos« (vnaprejšnje 
prepričanje publike o etiki oz. poštenosti govornika) in »patos« (vplivanje na čustva). Najbolj 
pa sta se teorija in praksa odnosov z javnostmi razvili v dvajsetem stoletju. Današnje 
pojmovanje javnosti ima pet dimenzij (Splichal v Ferjan, 2002, str. 234-235): 
1. Javnost kot specifična socialna kategorija oz. skupina ljudi, ki so v nekem odnosu do 

druge skupine ali celotne populacije. 
2. Javnost kot narava dejavnosti (npr. javna šola, javno zdravstvo...) 
3. Javnost kot način izvajanja določenih dejavnosti, tako da so upoštevane temeljne etične 

norme in človekove pravice. 
4. Javna sfera kot prostor za dialog med posamezniki in državo. 
5. Javno mnenje. 
 
Glede na njihovo aktivnost lahko razlikujemo naslednje javnosti (Verčič et al., 2002, str. 48): 

 nejavnosti (tudi nedeležniki – z delniško družbo nimajo nobenega odnosa); 
 prikrite javnosti (»speči« deležniki – se ne zavedajo povezanosti z družbo, čeprav le-ta 

objektivno obstaja); 
 ozaveščene javnosti (deležniki, ki se povezanosti zavedajo, vendar v zvezi z njo ne 

počnejo ničesar) 
 aktivne javnosti (aktivisti – deležniki, ki se povezanosti zavedajo in poskušajo nanjo 

organizirano vplivati). 
 
Identiteta je osebnost družbe, ki jo le-ta sama ustvarja in nanjo vpliva. Vsebuje vizualno 
celostno podobo ter celotno osebnost družbe (slog, politiko itd.) (Gruban et al., 1990, str. 23-
26). Identiteta predstavlja vse načine, s katerimi se želi podjetje istovetiti pred javnostmi. 
Podjetje oblikuje svojo identiteto z namenom, da bi v očeh javnosti o sebi izoblikovalo 
določeno podobo (Kotler, 1996, str. 304). 
 
Podoba (ang. »image«) pa je mentalna percepcija identitete družbe v očeh javnosti in nanjo 
družba ne more vplivati. Podoba temelji na znanju ljudi in njihovih izkušnjah, družba pa si jo 
mora zaslužiti, ne pa je umetno ustvarjati (Gruban et al., 1990, str. 23-26). Korporativni imidž 
je mentalna podoba o družbi, ki si jo ustvari posameznik. Gre za dinamičen in 
večdimenzionalen koncept, ki ima neposreden vpliv na vedenje ljudi in s katerim je mogoče 
upravljati. Če želimo, da bodo programi za ustvarjanje podobe družbe v javnosti uspešni, 
morajo imeti podlago v dejanski identiteti družbe. (Podnar, 2002, str. 32). V odnosih z 
javnostmi si želimo, da bi bila percepcija družbe pri vseh ciljnih javnostih enaka in pravilna, 
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kar je seveda nemogoče. Vsak posameznik ima namreč svojo edinstveno sliko o družbi, 
kakršna je – z vsemi napakami vred. Možno pa je, da občasno obstaja slaba ali napačna 
percepcija družbe, ki je posledica napačne ali slabe informiranosti javnosti o družbi. 
 
Gospodarska družba (tudi korporacija, delniška družba) je mehanizem, ki je bil ustanovljen 
zato, da lahko različne skupine prispevajo kapital, znanje in delo za maksimalno korist vsake 
skupine. Ta neodvisna združba je v povezavi z veliko različnimi sestavnimi deli, kot so njen 
management, člani nadzornega sveta, zaposleni, delničarji, stranke, kreditodajalci, dobavitelji, 
pa tudi člani lokalne in širše skupnosti ter oblasti. Vsak od teh odnosov pa je tudi sam 
sestavljen iz veliko sestavnih delov. Štiri značilnosti, potrebne za vitalnost in privlačnost 
korporacijske oblike, so (Monks, Minow, 2002, str. 7-9):  

 omejena odgovornost investitorjev (omejena na vložena sredstva), 
 prosta prenosljivost investitorjevega interesa (prosta prenosljivost njegovih delnic), 
 pravna oseba (neprekinjen obstoj, možnost delovanja in lastništva v svojem imenu), 
 centraliziran management (moč vodenja podjetja je podeljena managementu). 

 
V tem delu so z izrazoma gospodarska družba in korporacija mišljene predvsem javne 
delniške družbe, ki so uvrščene v trgovanje na borzi, saj so kodeksi upravljanja gospodarskih 
družb prvenstveno namenjeni njim. Seveda pa so priporočila kodeksov na razpolago tudi 
drugim oblikam gospodarskih družb. 
 
V Sloveniji se je uveljavilo več prevodov izraza »Corporate Governance«, kot so denimo 
»vladanje podjetju«, »upravljanje podjetja«, »obvladovanje podjetja«, zaslediti pa je tudi izraz 
»vodenje in upravljanje«. Stroka glede uporabe teh izrazov ni enotna, zato bom v 
nadaljevanju najprej navedla različne izraze in definicije avtorjev posameznega prevoda.  
 
Bajuk, Kostrevc in Podbevšek (2003, str. 7) uporabljajo prevod vladanje gospodarskim 
družbam, saj po njihovem mnenju ta prevod najbolje ustreza njihovi definiciji pojma 
»Corporate Governance«. Podobno prevajajo tudi Kodeks vladanja gospodarskim družbam 
(angl. »Corporate Governance Code«).  
 
Mihelčič (2003) nasprotno v svojem članku v časniku Finance trdi, da je treba besedo 
»Governance« praviloma prevajati z besedo upravljanje. Beseda upravljanje je namreč izraz 
za eno od treh organizacijskih funkcij, ki so upravljanje, ravna(teljeva)nje in izvajanje. V 
angleščini uporabljajo za te pojme izraze »Governance«, »Management« in »Operating« ali 
»Performing«. Organizacijskih funkcij ne smemo zamenjevati s poslovnimi funkcijami, kot so 
nabavna, prodajna, finančna in druge, ali z informacijskimi funkcijami, denimo 
knjigovodstvo, revidiranje, statistika.... Organizacijske funkcije so povezane s položajem ljudi 
pri lastništvu oziroma zastopanju lastnine. S tem so povezane določene odločitve, ki se 
izražajo prek razmerij med ljudmi; torej v pravici nekaterih, da določijo vsebino, oblike in 
metode delovanja ter spremembe delovanja. Gre za nosilce oblastvenih organizacijskih 
funkcij upravljanja in ravnateljevanja. Drugi člani v družbi pa imajo dolžnost uresničevanja 
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ukazov nosilcev obeh oblastvenih organizacijskih funkcij. Mihelčič (2003, prav tam) dodatno 
navaja, da je tudi prof. dr. Ivan Turk v eni svojih razprav jasno poudaril, da gre pri »Corporate 
Governance« za vsebino, ki je bila v slovenski strokovni in znanstveni literaturi smiselno 
vedno povezana z besedo upravljanje. 
 
V pričujočem magistrskem delu bom za »Corporate Governance« večinoma uporabljala izraz 
»upravljanje«, saj je ta izraz uporabljen tudi v sprejetem slovenskem Kodeksu upravljanja 
javnih delniških družb, ki je bil leta 2004 pripravljen in sprejet s strani Ljubljanske borze, 
Združenja članov nadzornih svetov in Združenja manager. V letu 2005 so bile na podlagi 
študije, ki so jo izvedli neodvisni strokovnjaki, pripravljene vsebinske spremembe prvotnega 
kodeksa, ki naj bi bolje odražale realno sliko stanja upravljanja delniških družb v Sloveniji. 
Spremenjen kodeks je bil s strani vseh treh institucij ponovno sprejet konec leta 2005, 
podpisniki Kodeksa pa so k podpisu pristopne izjave povabili tudi druge institucije – 
udeležence kapitalskega trga.  
 

 

PRILOGA 2: GRAFIČNI PRIKAZI 
 
Slika 1: Zemljevid deležnikov gospodarske družbe 
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Vir: Razpet et al., 2003, str. 28 
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Slika 2: Veriga komuniciranja  

 
Vir: Scholes, Clutterbuck, 1998, str. 228. 
 
 
 
Slika 3: Proces spreminjanja javnega mnenja, kot ga ustvarjajo odnosi z javnostmi 
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Vir: Baines et al., 2004, str. 11 
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Slika 4: Klasični model procesa komuniciranja 
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Vir: Baines et al., 2004, str. 29 
 
 
 
 
Slika 5: Zaporedje ciljev v gospodarski družbi 
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Druge strateške poslovne enoteCilji poslovne enote

Drugi funkcionalni oddelki

Drugi trženjski cilji

Trženjski cilji

Cilji tržnega komuniciranja

Cilji odnosov z javnostmi Drugi cilji tržnega komuniciranja

 
Vir: Baines et al., 2004, str. 112. 
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Tabela 1: Naraščanje obsega objavljenih dokumentov na SEOnet po letih 

  2002 2003 2004 2005 2006* 
Število objav po tipu dokumenta           
Objava sklica skupščine delničarjev 57 101 120 139 15 
Nasprotni predlogi sklepov skupščine 2 11 2 6 1 
Obvestilo o sklepih skupščine  50 94 116 132 8 
Druge cenovno občutljive informacije 292 683 1128 1391 498 
Objava nerevidiranih nekonsolidiranih 
računovodskih izkazov 39 70 86 94 79 
Objava nerevidiranih konsolidiranih 
računovodskih izkazov  24 35 42 46 31 
Objava letnih revidiranih 
nekonsolidiranih računovodskih izkazov 5 6 2 5 6 
Objava povzetka revidiranega letnega 
poročila 57 86 116 132 32 
Objava polletnih nekonsolidiranih 
računovodskih izkazov  1 5 5 4 1 
Objava povzetka polletnega poročila  35 38 47 37 0 
Letno poročilo  12 162 119 83 12 
Polletno poročilo  1 37 33 24 0 
Medletno poročanje  0 6 67 65 0 
Prospekt  0 0 0 8 4 
Izjava o skladnosti s kodeksom  0 0 0 4 10 
Kratko sporočilo o javni objavi  879 609 543 506 105 
Druga sporočila  0 0 18 25 8 
Sporočila borze  332 343 655 713 157 
Število objav po avtorju objave           
Javne objave izdajateljev borznega trga np. 738 1048 1072 373 
Javne objave izdajateljev prostega trga np. 1115 1233 1477 422 
Javne objave Ljubljanske borze np. 683 979 1083 237 
Sporočila drugih institucij np. 160 172 180 25 

* V letu 2006 so upoštevane vse objave do vključno 19. aprila 2006    
Vir: Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana 
 

 

PRILOGA 3: POVEČEVANJE VREDNOSTI ZA DELNIČARJE KOT 
EDINI CILJ GOSPODARSKE DRUŽBE? 
 
Koncept povečevanja vrednosti za delničarje (ang. »Value Based Management«) je postal v 
razvitih zahodnih ekonomijah osrednji cilj poslovanja korporacij in njihovih managerjev. 
Maksimiziranje vrednosti delnic naj bi imelo pozitiven vpliv na bolj učinkovito poslovanje 
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družb, več inovacij, nove izdelke in storitve, višjo produktivnost. Od zasledovanja tega cilja 
naj bi imeli korist vsi deležniki podjetja (npr. potrošniki zaradi cenejših izdelkov, zaposleni 
zato, ker bolj učinkovite družbe nudijo boljšo zaposlitev itd.) in gospodarstvo kot celota 
(Brigham et al., 1999, str. 3-5). Študije ugotavljajo trend zniževanja deleža bruto dodane 
vrednosti, ki je namenjen plačam in drugim prejemkom zaposlenih, medtem ko se istočasno 
povečuje delež, namenjen lastnikom kapitala. Kako je prišlo do takšnega povečanja moči 
delničarjev? Razlogi so v že omenjenem problemu agenta, pa tudi v: 

 spremembah na kapitalskih trgih, kot so npr. koncentracija lastništva v rokah 
zavarovalnic, pokojninskih in vzajemnih skladov, ki imajo neposreden vpliv na svoje 
predstavnike v odborih družb;  

 vse številnejših prevzemih, ki so postali pomemben del poslovanja investicijskega 
bančništva, prav tako pa so povzdignili pomen finančne stroke;  

 odmevnih škandalih o okoriščanjih direktorjev v odborih družb66.  
 
Navedeni trendi so privedli do večje moči delničarjev ter povečali popularnost in legitimnost 
delničarskega aktivizma. Družba ustvarja novo vrednost za delničarje, če vlaga kapital po 
stopnji donosa, ki je višja od stroškov kapitala. Po teh merilih je vrednost tudi 
najpomembnejši kazalnik uspešnosti managementa. Ni pomembna samo rast dobička, temveč 
tudi rast vrednosti in ekonomski donos na investicije (Vesel T., 2001, str. 602). 
 
Celo na Japonskem je opazna sprememba v filozofiji korporacij od naravnanosti na koristi 
zaposlenih proti koristim delničarjev. Vendarle pa je za japonski in nemški sistem značilno, 
da so pravice lastnikov kapitala natančno definirane s pravicami drugih deležnikov družbe. Na 
Japonskem so seveda na prvem mestu pravice zaposlenih, medtem ko je v Nemčiji delniška 
družba predvsem institucija z odgovornostjo do družbe kot celote, čeprav so tudi tukaj 
zaposleni najpomembnejši deležniki delniške družbe (Dore, 2000, str. 9-13). 
 
Ena od bistvenih razlik med anglo-saksonskim ter na drugi strani kontinentalno evropskim in 
japonskim modelom delniške družbe je, da anglo-saksonski model daje prioriteto 
kapitalskemu trgu in upošteva interes delničarjev kot absolutnega, medtem ko kontinentalno 
evropski in japonski model spoštujeta interese različnih deležnikov družbe, delničarji pa so le 
relativno pomembni. Vendarle se tudi v ZDA pričenjajo zavedati pomena ostalih deležnikov 
in priznavati njihove interese, ki pa so še vedno podrejeni interesom delničarjev. Kot navajata 
Monks in Minow (2002, str. 44): "Korporacije si ne morejo privoščiti ignoriranja interesov 
svojih deležnikov. Vendar pa lahko poudarjanje teh interesov v zakonodaji ali korporacijskih 
aktih pomeni prikrivanje namernega ali nenamernega zanemarjanja pravic delničarjev." 
Čeprav priznavata uporabnost in učinkovitost upoštevanja različnih interesov ostalih 

                                            
66 Managerji velikih ameriških korporacij, kot so Enron, Dynergy, WorldCom itd., so s kriminalno računovodsko 
kreativnostjo prikrivali slabe rezultate poslovanja, hkrati pa so si na račun lastnikov in ostalih investitorjev še 
izplačevali nepojmljivo visoke nagrade za uspešnost v obliki opcij, subvencioniranih posojil ipd. (Groznik, 2002, 
str. 8-9) 
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deležnikov, ostajajo interesi delničarjev za management in nadzorni odbor imperativ. Le na ta 
način naj bi družbe na dolgi rok učinkovito služile tudi ostalim deležnikom. 
 
Sir Adrian Cadbury (v Monks, Minow, 2002, str. 44), predsednik Cadbury komisije, ki je leta 
1992 objavila smernice upravljanja delniških družb v Veliki Britaniji, je v svoji študiji "The 
Company Chairman" (v prevodu: predsednik nadzornega sveta družbe) identificiral več 
nivojev obveznosti in odgovornosti družbe: 

 odgovornost zadostiti materialnim obveznostim družbe do delničarjev, zaposlenih, 
kupcev, dobaviteljev in upnikov, do poravnave davkov in drugih zakonskih 
obveznosti; 

 drugi nivo predstavljajo neposredni rezultati delovanja družbe pri izvrševanju svojih 
primarnih nalog, ki vključujejo tudi njeno sposobnost, da izkoristi razpoložljive 
človeške vire in se izogiba povzročanju škode v okolju; 

 tretji nivo je najslabše definiran, zajema pa področje odgovornosti in interakcije med 
korporacijo in družbo v širšem smislu (do katere mere naj se korporacija podreja 
prioritetam družbe namesto svojim komercialnim?). 

 
Na organiziranem trgu naj bi se cene delnic oblikovale na takšnem nivoju, ki odraža vse 
informacije o delniški družbi, ki so v danem trenutku na voljo vlagateljem. Dejstvo pa je, da 
delničarji in drugi potencialni vlagatelji ne morejo ustrezno ovrednotiti predlaganih 
investicijskih projektov managementa družbe, če nimajo popolnih informacij o 
predpostavkah, na katere je management opiral svoje načrte. Management pa vseh informacij 
zaradi konkurence največkrat ne more razkriti. Ta neizogibna asimetrija informacij je 
pravzaprav pomanjkljivost principa zasledovanja najvišje vrednosti za delničarje. Delničarji 
zaradi nepopolnih informacij ne morejo ustrezno oceniti projektov managementa s pozitivno 
neto sedanjo vrednostjo in management največkrat obsodijo, da trati denar delničarjev (Miller, 
1997, str. 40-41).  
 

Pomen drugih deležnikov 
 
Kdaj naj bi torej management korporacije zasledoval cilje, ki niso neposredno povezani z 
maksimiranjem dobička? V anglo-saksonskem sistemu je njihova legitimnost omejena na 
poslovne odločitve, vendarle pa so v določenih situacijah možna tudi odstopanja. Gre za štiri 
področja, ki poleg povečevanja vrednosti za delničarje tvorijo osnovo za razvoj meril 
uspešnosti za korporacije, saj omejujejo njihovo moč na znano, opredeljivo in omejeno 
področje. Ta področja so (Monks, Minow, 2002, str. 72-75): 

 podrejanje zakonodaji (v določenih situacijah lahko korporacija ugotovi, da bi bilo 
bolj ekonomično zaobiti zakon kljub stroškom odvetnikov, kazni itd., vendar pa ob 
tem tvega tudi izgubo svoje legitimnosti v družbi); 

 razkrivanje informacij o vplivu delovanja korporacije na družbo tudi v večji meri, kot 
je predpisana z zakoni (popolno razkritje utegne zmanjšati prodajo na kratek rok, 
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vendar pa bo prispevalo k večji legitimnosti korporacije v družbi, kar je lahko še 
posebej pomembno v obdobjih kriz); 

 znižanje vpletenosti korporacije v politiko; 
 korporacija mora reagirati v situaciji, ko bi njena nedejavnost lahko povzročila resno 

škodo v družbenem okolju. 
 
Skladno z deležniškim konceptom naj bi postal cilj poslovanja družb optimiziranje dobička ob 
hkratnem doseganju dolgoročne vzdržne rasti, namesto maksimiranja dobička za delničarje. 
Bistven problem pri tem je, da morajo delničarji razumeti, da je optimiziranje dolgoročne 
vrednosti v njihovem interesu; dolgoročna trajnostna rast tako nadomesti kratkoročno 
nestanovitnost in tveganje za delničarje (Cassidy, 2003, str. 37). 
 
Za japonsko gospodarstvo je nedvomno značilen notranji sistem upravljanja, saj delniške 
družbe vodijo veliki direktorski odbori, nad katerimi imajo delničarji le malo ali celo nič 
kontrole. Vendarle pa Dore (2000, str. 75-78) navaja nekaj razlogov, zakaj v tem sistemu 
zunanja kontrola delničarjev za preprečevanje slabega upravljanja ni nujna :  

 japonska korporacija je skupnost vseh deležnikov, ki postavlja moralne omejitve 
običajno doživljenjsko izbranim direktorjem; 

 japonske korporacije imajo trdneje institucionalizirane strukture upravljanja kot anglo-
saksonske (dolg in vnaprej znan proces izbire managerjev); 

 te strukture se v delniških družbah vzajemno krepijo; 
 posvetovalen način odločanja v družbah pomeni, da bi bilo potrebno prepričati veliko 

oseb v zaroto za resnično zlorabo položaja. 
 
Za uspešno sedanje in prihodnje poslovanje korporacije je bistvenega pomena, da se pri 
sprejemanju poslovnih odločitev upoštevajo tudi različne skupine deležnikov in njihovi 
interesi. Za aktivno upravljanje razmerij z deležniki je potrebno (Razpet et al., 2003, str. 27-
28): 

 poznati deležnike družbe in njihove interese, 
 vzpostaviti učinkovite procese za upravljanje odnosov z njimi, 
 razumeti transakcije, ki se jih izvaja s posameznimi skupinami deležnikov ter s 

pomočjo katerih se uravnotežajo interesi deležnikov in organizacije. 
 
Visoka vrednost za delničarje oz. visoka tržna vrednost delniške družbe pa je vendarle 
pomembna in sicer iz naslednjih razlogov (Vesel T., 2001, str. 602): 
1. Cena delnice vpliva na stroške kapitala, kar izraža moč družbe. Družba z visoko tržno 

vrednostjo bo na primer lahko dobila kredit pri banki pod ugodnejšimi pogoji kot družba, 
za katero se vlagatelji na borzi ne zanimajo. 

2. Višja cena delnice pomeni tudi višjo ceno vrednostnih papirjev pri prihodnjih izdajah in 
posledično več sredstev. Tudi pri izdaji obveznic bo družba doseglo višjo ocenitev oz. 
boniteto le-teh, ki omogoča cenejše financiranje.  
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3. Prevzemi drugih družb so lažji in cenejši, saj je visoka cena delnice prevzemnika 
spodbuda za prevzeto družbo in njene delničarje. Prevzemnik lahko tudi ponudi manj 
svojih delnic pri zamenjavi za delnice prevzete družbe. 

4. Cena delnice vpliva na ranljivost družbe za prevzem; če je družba na trgu podcenjena, je 
idealna tarča za prevzem. Višja cena pa nasprotno odvrača neželene ponudbe za nadzor 
nad družbo. 

5. Višja cena delnice na borzi privlači vlagatelje, spodbuja donos, ki ga bodo deležni 
zaposleni in management ter motivira za sodelovanje tudi poslovne partnerje in zaposlene. 
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PRILOGA 4: VPRAŠALNIK 

1. Navedite, s katerimi ciljnimi javnostmi komunicira vaše podjetje (možnih več 
odgovorov):

zaposleni
delničarji in drugi vlagatelji
poslovni partnerji
kupci
borzni posredniki in analitiki
lokalna skupnost
lokalna in državna oblast
ponudniki finančnih informacij (Moj denar, Reuters, Bloomberg ipd.)
novinarji oz. mediji
drugo - prosim, navedite:___________________________________________________

2. Katere medije uporabljate pri komuniciranju z javnostmi (možnih več odgovorov)?
Spletne strani družbe
Sporočila za javnost
Oglase v časopisju in drugih medijih
SEOnet
Neposredni stiki z določenimi javnostmi (borzni posredniki, delničarji ipd.)
drugo - prosim, navedite:___________________________________________________

3. Katera orodja komuniciranja z javnostmi uporabljate v podjetju (možnih več odgovorov)?
sprotno obveščanje z javnimi objavami, 
publikacije, 
novinarske konference, 
ažurne informacije na spletnih straneh družbe, 
dan odprtih vrat
drugo - prosim, navedite:___________________________________________________

4. Opredelite, kakšno je komuniciranje vašega podjetja s posameznimi ciljnimi javnostmi. 
Enosmerno komuniciranje pomeni, da posredujemo informacije ciljni javnosti z uporabo 
orodij odnosov z javnostmi, pri dvosmernem pa oblikujemo svoja sporočila ciljni javnosti
na podlagi povratnih informacij (raziskave javnega mnenja ipd.). Pri vsaki javnosti obkro-
žite ustrezno številko (možen je en odgovor), pri čemer pomeni:

1 S ciljno javnostjo komuniciramo enosmerno
2 S ciljno javnostjo komuniciramo dvosmerno
3 S ciljno javnostjo ne komuniciramo

1 2 3 zaposleni
1 2 3 delničarji in drugi vlagatelji
1 2 3 poslovni partnerji
1 2 3 kupci
1 2 3 borzni posredniki in analitiki
1 2 3 lokalna skupnost
1 2 3 lokalna in državna oblast
1 2 3 ponudniki finančnih informacij (Moj denar, Reuters, ipd.)
1 2 3 novinarji oz. mediji
1 2 3 drugo - prosim, navedite:_________________________
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5. Opredelite, katere finančne in nefinančne informacije so vlagateljem na voljo oziroma 
so javno objavljene (možnih več odgovorov):

Letna in polletna poslovna poročila.
Medletna poročila.
Koledar pomembnejših dogodkov za delničarje (npr. skupščine, objave polovnih rezultatov ipd.).
Cilji poslovanja podjetja.
Večji lastniški deleži v podjetju.
Politika nagrajevanja članov uprave in nadzornega sveta.
Informacije o neodvisnosti članov nadzornega sveta.
Predvideni dejavniki tveganja pri poslovanju podjetja.
Predhodne ocene poslovanja podjetja in napovedi.
Predvidene statusne spremembe v podjetju (prevzemi, združitve, preoblikovanja ipd.)
Pomembni poslovni dogodki, ki bi lahko vplivali na ceno delnice na trgu.
Drugo - prosim, navedite:___________________________________________________

6. Zanima me, kako je v vašem podjetju organizirano komuniciranje z delničarji oz. vlagatelji (kdo je 
v podjetju odgovoren npr. za objavljanje potrebnih računovodskih informacij, letnih poročil itd. 
skladno s pravili borze in za druge oblike komuniciranja z vlagatelji). Prosim, prekrižajte ustrezen 
kvadratek (možen je en odgovor):

Komuniciranje z vlagatelji poteka v okviru samostojne službe za odnose z javnostmi.
Komuniciranje z vlagatelji je del obveznosti službe za kontroling.
Komuniciranje z vlagatelji je del obveznosti računovodstva.
V podjetju imamo posebno službo/oddelek za komuniciranje z vlagatelji.
Drugo - prosim, navedite:___________________________________________________

7. Katere oblike komuniciranja z zaposlenimi uporabljate v podjetju (možnih več 
odgovorov):

Delavski svet
Omogočena je prosta komunikacija med zaposlenimi in managementom.
Možnost anonimnega sporočanja pritožb in pripomb zaposlenih upravi.
Sodelovanje zaposlenih pri odločanju v podjetju.
Sistemi nagrajevanja in motiviranja zaposlenih so transparentni.
Podjetje ima oblikovan poseben program nakupa delnic s strani zaposlenih.
Z zaposlenimi komuniciramo preko kadrovske službe.
drugo - prosim, navedite:___________________________________________________

8. Katera orodja komuniciranja uporabljate za komuniciranje z zaposlenimi? 
elektronska pošta
interni časopisi, bilteni, glasila ipd.
pisma uprave
zbor delavcev in uprave
intranet
drugo - prosim, navedite:___________________________________________________
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9. Pri naslednjih trditvah prosim prekrižajte DA, če trditev v vašem primeru drži, oz. NE,
če trditev ne drži. 

SPLOŠNO O KOMUNICIRANJU PODJETJA
V podjetju imamo pripravljeno strategijo komuniciranja z različnimi ciljnimi 
javnostmi.
Strategija komuniciranja je bila sprejeta s strani uprave družbe.
V podjetju imamo opedeljen seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije.
Oseba, odgovorna za odnose z javnostmi, je za svoje delo odgovorna neposredno upravi.
Naša strategija komuniciranja opredeljuje ciljne javnosti podjetja in način komuniciranja z njimi.
Opredeljen je nadzor in varovanje notranjih informacij v podjetju.
Pripravljen imamo načrt kriznega komuniciranja.

KOMUNICIRANJE Z DELNIČARJI OZ. VLAGATELJI
Pri komuniciranju z delničarji komuniciramo le tiste informacije, ki jih zahtevajo 
borzna pravila in zakonodaja.  
Svoja sporočila za javnost in cenovno občutljive informacije objavljamo v več medijih.
Za objavljanje svojih sporočil za javnost uporabljamo tudi internet.
V podjetju je določena oseba, ki pokriva področje odnosov z vlagatelji.
Za aktivnosti odnosov z vlagatelji je odgovorna ena izmed služb v podjetju (odnosi 
z javnostmi, finančni sektor ipd.)
Del letnega poročila je tudi poročilo o družbeni odgovornosti podjetja in/ali okoljevarstveni
aktivnosti.
Na spletnih straneh podjetja je tudi področje/poglavje, namenjeno vlagateljem oz. delničarjem.
Delničarje obveščamo o skupščini delničarjev tudi preko spleta.
V podjetju se poslužujemo tudi zbiranja glasovalnih pravic na skupščini.
Z malimi delničarji komuniciramo posredno (preko borznih posrednikov, 
medijev, spletnih strani ipd.)
Gradiva za skupščino so delničarjem na voljo na naših spletnih straneh.
Oseba, odgovorna za odnose z vlagatelji, je za svoje delo odgovorna neposredno upravi.
Obvestila za vlagatelje pošiljamo tudi ponudnikom finančnih informacij.
Na skupščini delničarjev je možno glasovanje preko pooblaščencev.
Vsa sporočila za vlagatelje objavljamo tudi v angleščini.
Pri velikih delničarjih uporabljamo v komuniciranju tudi osebne stike.
Na spletnih straneh podjetja je pred skupščino objavljena podrobna vsebina 
predlaganih sklepov, o katerih bodo delničarji odločali.
Z vlagatelji komuniciramo tudi o nefinančnih dejavnikih poslovanja podjetja (kadri,
družbena odgovornost, okoljevarstvena aktivnost ipd.)

Pri naslednjih trditvah pa prosim obkrožite številko, ki pove, ali se s trditvijo strinjate ali ne, pri
čemer pomeni:
1 - sploh se ne strinjam; 
2 - se ne strinjam; 
3 - sem neopredeljen; 
4 - se strinjam;
5 - zelo se strinjam.

1 2 3 4 5 Načina komuniciranja z malimi in velikimi delničarji se razlikujeta (neosebno - osebno).
1 2 3 4 5 Aktivnost malih delničarjev spodbujamo tudi z omogočanjem uporabe interneta za 

potrebe njihovega sodelovanja na skupščinah in podobno.
1 2 3 4 5 Pri komuniciranju z delničarji se trudimo za enakomerno razpršenost informacij.
1 2 3 4 5 Namen komuniciranja z vlagatelji je doseči zaupanje vlagateljev v podjetje.

DA NE

DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE

DA NE

DA NE
DA NE
DA NE
DA NE

DA NE
DA NE
DA NE

DA NE

DA NE
DA NE

DA NE
DA NE

DA NE

DA NE

DA NE

DA NE

DA NE
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1 2 3 4 5 Trudimo se za čim lažje uresničevanje pravic delničarjev.
1 2 3 4 5 V podjetju sistematično pridobivamo tudi povratne informacije s strani finančnih 

javnosti.
1 2 3 4 5 S finančnimi javnostmi komuniciramo več, kot od nas zahteva zakonodaja.
1 2 3 4 5 Doseči želimo zaupanje vlagateljev, da je njihov vloženi kapital varen pred zlorabo 

ali nezakonito prisvojitvijo s strani managerjev ali kontrolnih lastnikov družbe.
1 2 3 4 5 Posebno pozornost posvečamo tudi komuniciranju ti. mehkih, nefinančnih 

informacij o podjetju.
1 2 3 4 5 Eden od načinov komuniciranja s finančnimi javnostmi je tudi preko ponudnikov 

finančnih informacij (npr. Reuters, Bloomberg).

INTERNO KOMUNICIRANJE 
V podjetju imamo urejen sistem nagrajevanje uprave tudi glede na uspešnost poslovanja.
Sestava nadzornega sveta je sorazmerno uravnotežena z lastniško sestavo podjetja.
Člani nadzornega sveta se sestanejo na vsaj štirih sejah letno.
Nadzorni svet družbe nadzoruje razkrivanje informacij javnostim in komuniciranje.
V dokumentih podjetja je opredeljeno, kateri člani nadzornega sveta so neodvisni.
Na strani uprave je odgovornost za pravočasno in kakovostno informiranje nadzornega sveta.
Zaposleni v našem podjetju so tudi lastniki delnic podjetja.

1 2 3 4 5 Komunikacija med upravo in nadzornim svetom poteka organizirano.
1 2 3 4 5 Uprava redno komunicira z zaposlenimi.
1 2 3 4 5 Komuniciranje vodstva podjetja z zaposlenimi je dvosmerno - vodstvo  

posluša tudi povratne informacije.

KOMUNICIRANJE Z DRUGIMI JAVNOSTMI
Vzpostavljen imamo sistem raziskav javnega mnenja.
Tekoče spremljamo pojavljanje informacij o podjetju v javnosti.
Če se v medijih pojavijo informacije/govorice o podjetju, ustrezno reagiramo s pojasnili.
Vse informacije enakovredno objavljamo tudi na spletnih straneh družbe.
Borznim posrednikom in analitikom omogočamo redna srečanja s predstavniki 
vodstva podjetja.
Svoj ugled v lokalnem okolju nadgrajujemo tudi s sponzorsko dejavnostjo.
Za odnose z mediji je v podjetju odgovorna določena oseba.
Predstavnik podjetja v odnosih z mediji je uprava, pri tem pa ji pomagajo svetovalci 
za odnose z mediji.
Podjetje pravočasno odgovarja na novinarska vprašanja.
Javne objave obvestil za delničarje posredujemo tudi medijem.
Poseben poudarek namenjamo tudi lokalnim medijem.
Z borznimi posredniki in analitiki neposredno komuniciramo.
Naše podjetje z dejanji izkazuje skrb za čistočo okolja, v katerem deluje.
Del družbeno-odgovornih aktivnosti je tudi dobrodelna dejavnost.

10. Kako ste se v letnih poročilih za leto 2004 in 2005 opredelili glede upoštevanja kodeksa 
upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: kodeks) - možen samo en odgovor:

2004 2005
Kodeks v celoti upoštevamo in se ravnamo skladno z njegovimi določbami.
Kodeks upoštevamo, vendar smo opredelili, katerih njegovih določil nismo upoštevali.
Kodeksa ne upoštevamo.
Nismo se opredelili.
Drugo (navedite):________________________________________________

DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE

DA NE
DA NE

DA NE
DA NE

DA NE

DA NE
DA NE
DA NE

DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
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Prosim vas, da odgovorite še na nekaj vprašanj o vas in vašem podjetju.
11. V kateri segment trgovanja na borzi je uvrščeno vaše podjetje?

v prvo kotacijo
v borzno kotacijo
na prosti trg

12. Po klasifikaciji Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje spada vaše 
podjetje med:
Velika podjetja
Srednja podjetja
Mala podjetja

13. Delež skupne prodaje, ki jo podjetje ustvari:
1. Na območju Slovenije: %
2. Na območju nekdanje Jugoslavije: %
3. Na trgih Srednje in Vzhodne Evrope: %
4. Na zahodno-evropskih trgih: %
5. Na drugih trgih: %

14. Kakšno je vaše delovno mesto v podjetju?
Direktor/vodja odnosov z investitorji
Direktor/vodja odnosov z javnostmi
Direktor/vodja finančnega sektorja
Direktor/vodja oddelka za oglaševanje
Drugo:______________________________

15. Koliko let ste zaposleni v podjetju? ________________

16. Vaša starost: _________________

17. Kakšna je vaša dokončana izobrazba?
Poklicna šola ali manj
Štiriletna srednja šola
Višja šola
Visoka šola
Specializacija, magisterij ali doktorat

18. Na katero področje sodi vaša dokončana izobrazba?
Družboslovje:
Ekonomija, poslovne vede
Komunikologija, odnosi z javnostmi
Drugo:________________________________

Naravoslovje
Tehnične vede
Drugo:_________________________________

Iskreno se vam zahvaljujem za pomoč in sodelovanje pri izpolnjevanju vprašalnika.
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