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Misel

Ne moreš usmerjati vetrov, lahko pa usmerjaš jadra.
Pacifiški pregovor



Namen - spodbuditi

• NR posle na področju upravljanja podjetja

• izmenjavo izkušenj 

• razpravo o
– načrtovanju in izvedbi revizij, da so pozitivno sprejeta

– drugem delovanju NR za izboljšanje upravljanja

za nenehno izboljševanje

kakovosti upravljanja in NR delovanja



Narava dela

• ovrednotiti uspešnost in prispevati k 
izboljšanju upravljanja, ravnanja s tveganjem 
ter postopkom obvladovanja z uporabo 
premišljenega in metodičnega načina (2100)



Upravljanje

presoditi in dati ustrezna priporočila za izboljšanje 
upravljanja, ravnanja s tveganji in njihovo izboljšanje  z 
upoštevanjem naslednjih ciljev:

• pospeševanjem ustrezne etike in vrednot 
poslovodstva v organizaciji

• zagotavljanjem uspešne organizacijske izvedbe 
poslovodenja in odgovornosti

• sporočanjem informacij o tveganju in obvladovanju 
ustreznim področjem organizacije in usklajevanjem 
delovanja in sporočanjem informacij med svetom, zun., 
notr. revizorji in poslovodstvom (2110)



Upravljanje - opredelitev

Korporativno upravljanje (Corporate governance) 

ureditev, na podlagi katere so družbe
usmerjane in nadzirane (Cadbury Code)

Upravljanje (governance) je “kombinacija postopkov 
in sestave, ki jih uporablja svet z namenom 
informiranja, usmerjanja, obvladovanja in 
spremljanja delovanja organizacije pri doseganju 
njenih ciljev“ (IIA)



Upravljanje podjetja



ZGD-1 – dvotirni sistem 

• NS sklican vsaj enkrat v četrtletju

• sej NS se udeležujejo le člani NS (če statut ne 
določa drugače) ter povabljeni poročevalci

• uprava vsaj enkrat v četrtletju poroča NS o
– načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vpr.

– donosnosti družbe ter poteku poslov

– vpr., ki se nanašajo na poslovanje družbe in z njo 
povezanih družb 

• NS lahko zahteva poročilo tudi o drugih vpr.



ZGD-1 – NS in komisije 

• imenovanje in delovanje komisij NS (279. člen)

• sestava in naloge revizijske komisije (280. člen)

• pristojnosti NS (281. in 282. člen)

• izjava o upravljanju obvezna za borzne družbe



Načela upravljanja OECD

• ločenost lastništva in 
nadzora

• ukrepi za varovanje 
okolja

• preprečevanje 
korupcije

• etična vprašanja



Kodeks upravljanja

osnutek novega kodeksa za 
javno razpravo septembra 2009
• “uporabi ali pojasni”

• okvir upravljanja družb (uprava in 
NS skupaj oblikujeta in sprejmeta 
politiko upravljanja družbe in jo 
javno objavita)

• razmerje med družbo in delničarji

• nadzorni svet

• uprava

• neodvisnost in lojalnost

• revizija in sistem notranjih kontrol

• transparentnost poslovanja

• sedaj veljavni kodeks 
(sprejet 2004, sprem. 2005 in 
2007)



Priporočila za revizijske komisije

• v javni razpravi do 9.11.

• smernice za delo RK – zbir 
dobre prakse

• sestava RK

• sestanki RK

• odnos z NS

• vloga in odgovornosti

• plačilo, usposabljanje

• poslovnik, samoocenjevanje

• vzorčna vprašanja, koledar



Opozarjanje (whistleblowing)
Iz predloga Priporočil za RK:

• Ali politika družbe jasno sporoča, da je za zaposlene varno in 
sprejemljivo, da prijavijo svoje pomisleke glede neprimernega 
ravnanja?

• Ali zaposleni, potem ko so prijavili svoje pomisleke, dobijo 
odgovore v razumnem roku?

• Ali obstajajo postopki, ki pomagajo zagotavljati, da so sprejeti 
vsi razumni ukrepi, da ostanejo podatki o prijaviteljih zaupni?

• Ali je bila določena oseba na višjem položaju, ki ji zaposleni 
lahko razkrijejo zaupne pomisleke? Ali ima ta oseba 
pooblastilo in dovolj odločnosti, da ukrepa, če se pomisleki ne 
prijavijo neposredno nadrejenim ali če jih ti ne obravnavajo 
pravilno?

• Ali se revizijski komisiji poroča o vseh pomislekih, ki so bili 
prijavljeni v okviru opozorilnih postopkov?



Načela upravljanja IIA 1/2

• ustrezno organiziran in delujoč svet
• primerna znanja in izkušnje članov sveta
• zadostne pristojnosti in sredstva sveta
• razumevanje vodstva in sveta o organizaciji
• jasna strategija organizacije
• primerna organizacijska struktura
• usmeritev upravljanja za ključne aktivnosti
• jasne ravni pristojnosti in odgovornosti
• vzajemno delovanje organov upravljanja
• nadzor poslovodstva, notranje kontrole
• nagrajevanje v skladu z etiko in strategijo



Načela upravljanja IIA 2/2

• etična kultura, vrednote, spodbudno okolje

• uspešna NR, neodvisnost, sredstva, obseg

• sistem obvladovanja tveganj

• uspešna ZR, neodvisnost, sredstva, obseg

• razkritja ključnih informacij deležnikom

• razkritja upravljalskih procesov (kodeksi)

• nadzor transakcij s povezanimi osebami



Vloga uprave - IIA

vzpostavitev

• strateških usmeritev

• vrednostnega sistema organizacije

• obvladovanja tveganj



Vloga nadzornega sveta - IIA

• uveljavlja "glas z vrha"

• uvaja najboljše upravljalske prakse

• nadzira organizacijske aktivnosti

• prevzema dokončno pristojnost in odgovornost za

⁻ delovanje in posle

⁻ uspešno obvladovanje tveganj

⁻ določanje stopnje sprejemljivosti tveganj



Kontrolno okolje

• odnos vodstva in NS do nadziranja, notranjih 
kontrol in notranjega revidiranja

• ravnanje in ukrepanje vodstva in NS
– etične vrednote, poštenost, neoporečnost

– način razmišljanja in slog delovanja

– organizacijski ustroj

– pooblastila in odgovornosti

– ravnanje z zaposlenimi

– usposobljenost zaposlenih



Vloge in odnosi?

Dileme?

NR mora temeljito poznati predpise in 
dobro prakso upravljanja!



NR in upravljanje
• zagotovila - primernost, uspešno 

delovanje

• priporočila za možne izboljšave

• področja in vrste ocenjevanja
– sestava sveta, cilji in dinamika

– funkcije komisij sveta

– priročnik usmeritev sveta

– zavedanje o kodeksih

– izobraževanje sveta



Nekaj izhodišč za NR delovanje

• področja upravljanja kot del revizijske vsestranskosti
• prispevek k izboljšanju upravljanja – stalna naloga, tudi 

neformalno svetovanje, izobraževanje, opozarjanje, 
spodbujanje sprememb v pravi smeri

• pridobiti stališče uprave in NS glede pričakovanj pri tem
• preverjanje NK ter etični standardi, vrednote, org. 

struktura, ravnanje s spremembami, ...
• potrebne sposobnosti NR – diplomatstvo, 

komunikativnost, sposobnost spodbujanja, izpopolnjev.

Zakaj nas notranja revizija ni opozorila?



Načela dobrega upravljanja

odgovorno poročanje 

poštenost preglednost

odgovorno ravnanje 



Etika in vrednote

• jasno določena etična pravila in vrednote? 
• ali jih zaposleni poznajo? kako so jim sporočene?
• ali vedo, kaj se od njih pričakuje? se po mnenju 

zaposlenih odražajo v delovanju podjetja? 
• se odražajo v poročanju podjetja javnosti?
• ali obstaja odprta komunikacija, kultura in način 

vodenja, ki omogoča, da zaposleni sporočajo 
svoja opažanja in so primerno obravnavana? ali 
so določene poti sporočanja? ali jih poznajo vsi 
zaposleni?



Družbena odgovornost

• ali si je podjetje zastavilo kot cilj trajnostni razvoj?

• pojem trajn. razvoj (družb. odg.) enotno opredeljen? 

• kako je trajnostni razvoj vpet v poslovanje?

• se zastavljeno uresničuje? poročanje odraža dejansko 
delovanje? so informacije ustrezne in zanesljive? 

• ali zaposleni poznajo cilje podjetja, razumejo družbeno 
odgovornost, kot opredeljena v podjetju? ali vedo, 
kakšno trajnostno delovanje se od njih pričakuje?

• ali se uravnoteženo upoštevajo interesne skupine?

• ali so informacije o odločitvah ustrezno sporočene?



Preglednost

• zapisana politika upravljanja podjetja? vključene 
priporočene usmeritve upravljanja in strategije 
komuniciranja? javnost seznanjena - kako? 
sporočila javnosti konsistentna? zaposleni z njo 
seznanjeni? ali se izvaja strategija komuniciranja, 
kot določena v politiki upravljanja podjetja?

• politiko upravljanja oblikovala uprava skupaj z 
NS? za posamezno poslovno leto oblikovan načrt 
aktivnosti NS (časovno, vsebinsko)?



Odgovorno ravnanje

• se izvaja kvalitetno uvajanje članov NS in 
njegovih komisij?

• NR pri tem sodeluje?

• ali so po uvajanju sprejete konkretne zaveze 
delovanja organov?

• ali so skladne z zunanjimi predpisi, poslovniki 
organov, cilji podjetja?



Že izvedene revizije upravljanja?

Koristi?

Dileme?

NR dolžna nenehno vzpodbujati
razvoj upravljanja! 



Sklepne misli



Najlepša hvala za vašo pozornost!

www.vezjak-svetovanje.si

blanka@vezjak-svetovanje.si


