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Etika in NRA 

Osrednja tema 

konference 

Zaradi težke ekonomske situacije, ko se  

srečujemo z nevzdržnim zniževanjem proračunov, 

neučinkovito zakonodajo in predpisi ter 

neuravnoteženimi pritiski na zaposlence, 

postaja etika vse bolj izziv pri reševanju zapletenih 

razmer v družbi kakor tudi v organizacijah. 

Notranji revizorji lahko pomagajo pri urejanju 

ureditev programa poslovne etike 

oziroma pri pripravi potrebnih usmeritev, 

ki bodo omogočile uresničevanje  

etičnega ravnanja tudi v vaši organizaciji. 

Namen konference je opozoriti na dejstvo, ki ga 

lahko podamo s trditvijo: 

»obstaja primerna pot«.  



Teorija etike 
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ETIKA 

Poslovna etika 

v okviru kapitalizma  

Etika in  

stroka revidiranja 

Poslovna etika in  

Socialna odgovornost  

korporacij 

Etika in NRA 

Osrednja tema 

konference 
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Usklajenost in program etike 

Usklajenost in program etike 

Program etike predstavlja 

pisno zavezo podjetja 

delovati „tako kot je prav“. 

Takšno delovanje mora omogočati 

izpolnjevanje različnih potreb in pričakovanj 

deležnikov. 

Vzpostaviti mora zavedanje zaposlenih o zakonskih in etičnih zahtevah, zniževanju 

tveganj, varovanju znamke in ugleda, grajenju zaupanja zaposlenih,…  

V ta namen je treba 

postaviti program, ki bo 

sestavni del vsakodnevnih 

poslovnih aktivnosti 

zaposlenih na vseh ravneh. 

Upoštevati mora specifične 

okoliščine v kateri se nahaja 

organizacija 

Zajemati mora ključne 

problematike organizacije 

Nanašati se mora na vse 

zaposlence in deležnike  

Strukturirati mora linije poročanja, organiziranost 

programa, vloge in odgovornosti izvajalcev ter 

vlogo uprave in poslovodstva. 

Urediti mora komuniciranje z zaposlenci, razviti 

kodeks etike, uspostaviti izobraževanje in 

usposabljanje in opredeliti svojo vlogo pri 

napačnem delovanju zaposlencev in deležnikov. 

Zaveza poslovodstva delati prave stvari na temelju primernih poslovodskih 

usmeritev, ki bodo omogočile, da se to dejansko tudi zgodi. 



Usklajenost in program etike 

Pogodbene obveze se nanašajo na 

makro socialno pogodbo, ki zajemajo 

vzorce religioznih, kulturnih in filozofskih 

mnenj in na mikro socialno pogodbo, ki 

urejajo različne norme vodenja posla.  

5 14. Konferenca NR Slovenski institut za revizijo 

Etika 

Poslovna etika 

Socialna odgovorno podjetje 

Povzetek sodobnih 

smeri teorije 

poslovne etike 

 

Edward Freeman-Strateški management 1984, metodika poslovne 

etike 

1.  Poslovna etika je moralno namenska aktivnost. Izhaja iz 

 predpostavke, da bi podjetja morala delovati etično in da se bo 

 poslovodstvo zavezalo za etično  delovanje. 

2. Normativna in opisna metodologija ustvarja vgrajene napetosti pri 

poslovanju, ki vodijo mimo psiholoških k pragmatičnim in 

ekonomskim pristopom. 

Milton Friedman, v 70-tih, Corporate social 

responsibility 

Poslovodstvo je primarno odgovorno lastnikom in je zaradi 

tega dolžno služiti njihovim interesom 

„amoral manager“, posameznik ki zavrže etične vrednote 

zaradi zahteve po maksimiranju dobička 

Freeman in Gilbert, 1988, Stakeholder theory 

Poslovodstvo ni zgolj odgovorno lastnikom ampak tudi  

širšemu obsegu deležnikov 

Cilji različnih deležnikov niso konvergenčni 

Koncept „praise and blame“, odgovornost pravne osebe 

Donaldson in Dunfee 1999,  

Integrated social contract theory 

Tako ena kot druga pogodba se nanaša 

na normativne in opisne sestavine etike, 

ki pa so prinesle napetosti pri 

upoštevanju ali neupoštevanju 

posameznih sestavin etike. 

Vzporedno John Boatright predstavi 

 Moral Manager Model 

Podjetje predstavlja temeljno enoto 

za analiziranje poslovne etike, pri 

čemer meni, da ostale enote niso 

toliko pomembne kot poslovodstvo. 

Ker je prezrl pomembnost trga, 

kasneje teorijo dopolni v Moral 

Market Model, ki na temelju 

razvitega upravljanja in 

ekonomskega nadzora omeji 

poslovodsko moč. 

George Brenket podaja podobno opredelitev 

etike s Moralist Model 

Podjetje razume kot agenta, ki skozi svoje 

poslovodstvo deluje, izvaja moralno presojo in 

sprejema moralne odločitve. Težave v tem 

primeru nastopijo ko je treba samostojno 

podjetje postaviti v okolje in prihaja do 

pomembnih etičnih vplivov iz drugih okolij – 

kot je to primer uvedba SOX v letu 2002, ki je 

močno vplival na izbor poslovodstva. 

Predstavljeni modeli poslovne etike 

nakazujejo na še vedno odprto 

vprašanje uspešnosti celovitega 

zajemanja normativnih in 

moralnih opredelitev, kakor tudi  

na dilemo ali so uspeli zajeti 

ključna moralna upravičenja, ki so 

bistvena za današnje okolje.  
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3. Etična naloga se v podjetju osredotoči na posamezne direktorje v 

povezavi z njihovimi odgovornostmi in jih odvrača od etičnih 

vprašanj vezanih na okolje, kot je zakonsko, socialno, kulturno, 

politično ali od celote ekonomskega sistema.  

Do velike finančne krize, ki še se kar noče zaključiti, se je 

poslovna etika ukvarjala s tradicionalim pogledom, ki je 

gradil na integraciji podjetja z deležniki. Njena 

nadgradnja v opredeljeno poročanje, podrobne kodekse, 

zakone in predpise očitno ni bila dovolj. 

Organizacije v tem času potrebujejo dober ugled 

utemeljen na etičnih vrednotah posamezne organizacije, 

kar lahko predstavlja osnove za dobre poslovne 

povezave. Poslovna etika izrabi konkurenčne prednosti 

organizacije v kontekstu globalizacije. 

Še več organizacija mora graditi na zasuku                    

od škandalov etike do strategije etike. Etika mora 

postati temeljna sestavina strategije organizacije; v tej 

smeri je treba delovati proaktivno in ne reaktivno.  

Ta premik poslovne etike se smiselno nadaljuje v tako 

oblikovano poslovno etiko, ki bo lahko ponudila 

kratkoročno kakor tudi dolgoročno konkurenčno 

prednost. Poslovna etika postaja neopredmeteno 

sredstvo, ki je namenjeno povečevanju konkurenčne 

prednosti. Če je kratkoročna prednost dostop do ciljni 

trgov je dolgoročna prednost izkoriščanje neopredmetenih 

sredstev kapitalizirane poslovne etike. Podjetje mora 

postati „Socialno odgovorno podjetje – SOP“ 

Čeprav se je dozdevala začrtana smer razvoja poslovne etike moralna se je v sami osnovi pričela srečevati z 

notranjimi konflikti: cilji različnih deležnikov niso bili konvergenčni. Začelo se pojavljati tudi novo vprašanje: ali 

lahko gledamo korporacijo kot moralno osebo do katere lahko uporabimo koncept »hvale in graje« kot to 

delamo do posameznikov. V primeru velike napake, kot je na primer izpust toksičnih plinov v ozračje, se lahko 

odgovornost bolje naveže na podjetje kot na odgovornega direktorja. 



Pogodbene obveze se nanašajo na 

makro socialno pogodbo, ki zajemajo 

vzorce religioznih, kulturnih in filozofskih 

mnenj in na mikro socialno pogodbo, ki 

urejajo različne norme vodenja posla.  

Etika in usklajenost 
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Etika 

Poslovna etika 

Socialno odgovorno podjetje 

Filozofska 

vprašanja etike, 

Oxford Handbook 

of Business 

Ethics 

Edward Freeman-Strateški management 1984, metodika poslovne 

etike 

1.  Poslovna etika je moralno namenska aktivnost. Izhaja iz 

 predpostavke, da bi podjetja morala delovati etično in da se bo 

 poslovodstvo zavezalo za etično  delovanje. 

2. Normativna in opisna metodologija ustvarja vgrajene napetosti pri 

poslovanju, ki vodijo mimo psiholoških k pragmatičnim in 

ekonomskim pristopom. 

Milton Friedman, v 70-tih, Corporate social 

responsibility 

Poslovodstvo je primarno odgovorno lastnikom in je zaradi 

tega dolžno služiti njihovim interesom 

„amoral manager“, zavrže etične vrednote zaradi želje po 

maksimiranju dobička 

Freeman in Gilbert, 1988, Stakeholder theory 

Poslovodstvo ni zgolj odgovorno lastnikom ampak tudi  

širšemu obsegu deležnikov 

Cilji različnih deležnikov niso konvergenčni 

Koncept „praise and blame“, odgovornost pravne osebe 

Donaldson in Dunfee 1999,  

Integrated social contract theory 

Tako ena kot druga pogodba se nanaša 

na normativne in opisne sestavine etike, 

ki pa so prinesle napetosti pri 

upoštevanju ali neupoštevanju 

posameznih sestavin etike. 

Vzporedno John Boatright predstavi 

 Moral Manager Model 

Podjetje predstavlja temeljno enoto 

za analiziranje poslovne etike, pri 

čemer meni, da ostale enote niso 

toliko pomembne kot poslovodstvo. 

Ker je prezrl pomembnost trga, 

kasneje teorijo dopolni v Moral 

Market Model, ki na temelju 

razvitega upravljanja in 

ekonomskega nadzora omeji 

poslovodsko moč. 

George Brenket podaja podobno opredelitev 

etike s Moralist Model 

Podjetje razume kot agenta, ki skozi svoje 

poslovodstvo deluje, izvaja moralno presojo in 

sprejema moralne odločitve. Težave v tem 

primeru nastopijo ko je treba samostojno 

podjetje postaviti v okolje in prihaja do 

pomembnih etičnih vplivov iz drugih okolij – 

kot je to primer uvedba SOX v letu 2002, ki je 

močno vplival na izbor poslovodstva. 
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3. Etična naloga se v podjetju osredotoči na posamezne direktorje v 

povezavi z njihovimi odgovornostmi in jih odvrača od etičnih 

vprašanj vezanih na okolje, kot je zakonsko, socialno, kulturno, 

politično ali od celote ekonomskega sistema.  



Usklajenost in program etike 
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Filozofska 

vprašanja etike, 

Oxford Handbook 

of Business 

Ethics 
Nabor sestavin 

poslovne etike v 
organizaciji 

Temeljna filozofska 
vprašanja: moralne 

pravice, napačno 
ravnanje, vrline, resnične 

vrednote 

Konkurenčni trg in 
korporacijska 

odgovornost: pogodbeni 
moralni limiti, distribucija 
dobrin, odgovornost do 
zaposlencev, kupcev, 

družbe  

Ekonomska pravica   in 
pravica kupcev: pravičnost 

davkov, mednarodna 
zadolženost, uporaba 

dobičkov, darila, plače in 
bonusi, zapiranje obratov 

Univerzalne norme in 
relativnost moralnih 
presoj: zakoni, pravila 

običaji v drugih državah 

Uporaba in varovanje 
informacij: o produktih, 
zaposlencih, strategijah, 

virih 

Vspodbude in vplivi: 
sprejemanje odločitev, 

lasten in podjetniški interes  

Pravice zaposlencev in 
korporacijska 

odgovornost: koga 
zaposliti, zakaj odpustiti, 
poročanje zaposlencev o 

prevarah, zdravje in varnost 

Varnost, tveganje in 
škoda: fizična, psihološka, 

zakonska in ekonomska 
tveganja, slaba varnost 

produkta 

Ustvarjanje moralne 
organizacije: vprašanje 

etične kulture-močan trend 
v postavljanju strukture 
organizacijskih razmerij 
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ZAKONI VREDNOTE 

Nezakonite aktivnosti Neetično obnašanje Nestrokovno delovanje 

 Diskriminacija  

 Nadležnost   

 Nesramnost  

Neupoštevanje 

 Osramotitev  

 Poniževanje  

 Ustrahovanje  

 Zastraševanje 

 Izločevanje   

 Maščevanje  

 Nadlegovanje 

Etika med zakonom 

in vrednotami 

Usklajenost in program etike 
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E 
T 
H 
I 
C 
S 

Vrednotite vsa svoja dejstva 

Premislite o vseh možnih smereh ukrepanja. 

Sprejemajte odločitve kot da bodo javno objavljene 

Prepoznavajte možne posledice svojih odločitev 

Premislite ali ni odločitev precedenčna. 

Če ste v dvomu z odločitvijo poiščite predhodno 

nasvet. 

Kako je možno 

promovirati kulturo 

etike? 

Usklajenost in program etike 



10 14. Konferenca NR Slovenski institut za revizijo 

E 

C 

C 

O 
M 
P 
L 
I 
A 
N 

Kako je možno 

promovirati kulturo 

usklajenosti? 

Preglejte „Kodeks delovanja“ 

Delajte v skladu s predpisi in usmeritvami. 

Usklajenost delovanja naj bo sestavni del zadolžitev 

Planirajte, da boste vedno delali prave stvari. 

Vodite na temelju primera lastnega delovanja. 

Prepoznavajte potencialne neusklajenosti. 

Sodelujte pri usposabljanju. 

Obveščajte nadzornika o napačnem ravnanju. 

Prispevajte k odprti in pošteni komunikaciji. 

Vspodbujajte sodelavce k kulturi usklajenosti. 

Usklajenost in program etike 
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Predstavlja vlogo odgovornega podjetja ko 

lastniki in direktorji delujejo z željo 

izboljšav poslovanja, ustvarjanja profitov, 

prispevanja ekonomskemu napredku in 

lokalni skupnosti 

Etika in usklajenost 

POSLOVNA ETIKA Struktura programa 

Postavljanje poslovne etike 

v prakso 

Doseganje odgovornega 

poslovanja 

Odgovorno  

podjetje 

Program poslovne etike 

Tržna ekonomija rastočih trgov 

Odgovorno poslovodstvo 

Priprava programa etike 

Podaja oblikovanje in implementiranje programa poslovne 

etike, in predstavlja njen vpliv na izboljšanje delovanja, 

povečanja dobička, povečevanja ugleda v lokalni skupnosti na 

temelju učenjem kako izpolnjevati upravičena pričakovanja 

deležnikov. 

Strategija odgovornega 

poslovanja 

Komuniciranje poslovne 

etike 

Standardi, postopki in 

pričakovanja 

Infrastruktura poslovne 

etike 
Odgovorno poslovanje v 

praksi 

Umestitev odgovornega 

podjetja 

Program vrednotenja in 

učenja 

Mora odgovarjati globalni standardom in najboljši praksi na 

področju programov poslovne etike ter podaja 8 vprašanj na 

katera morajo odgovoriti odgovorni lastniki in direktorji. 

Pomaga lastnikom in direktorjem razviti 

meritve na osnovi katerih bodo vrednotili 

učinkovitost programa. Prikaže kako prenesti 

elemente programa v logični model. 

Predstavi nekatera orodja za implementacijo 

programa poslovne etike. 

Prvo vprašanje, ki si ga morajo zastaviti lastniki in 

direktorji odgovornega podjetja je, “Katere norme, 

vrednote, in standarde bomo postavili, ki bodo 

usmerjali zaposlence in omogočali dosego 

upravičenih pričakovanj deležnikov?” 

  

Strukture in sistemi ki pomagajo lastnikom in 

direktorjem izpostaviti problematike odgovornega 

poslovnega delovanja 

 

Komuniciranje odgovornega podjetja je 

obojestransko: lastniki in direktorji želijo da bodo 

zaposlenci in agenti razumeli standarde, agenti 

podobno imajo informacijo ki jo uporabijo ko jo 

potrebno. 

Temeljni standardi, utemeljena pričakovanja in infrastruktura poslovne etike sami zase še ne naredijo 

odgovornega podjetja. Bistvo je, da mora podjetje nenehno izboljševati svoje delovanje, delati dobičke, 

povečevati napredek v lokalni skupnosti. 

Za odgovorno podjetje je način delovanja nenehno 

učenje, ki mu omogoča prilagajanje spreminjajočim se 

razmeram in mu s tem omogoča širitev kapacitet za 

prihodnost v katerem ima svoje mesto. live.” 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

8 

7 

10 

9 

standardi, postopki in  

pričakovanja 

Z razvijanjem odgovornega delovanja na petih 

področjih lahko podjetje postane konkurent na 

vseh trgih. 

 

Globalni trg 

Majhna podjetja 

Izboljšanje delov. 

Socialni kapital 

Program etike 

Sodelovanje 

Lok.sk.in podjetje 

Razvoj trž.ekon:enaka temlj.odg. 

Izboljšanje delovanja 

Ugled 

Zniževanje tveganj 

Zniževanje stroškov 

Neetični zaposlenci 

Konkurenčnost  

Dostop do kapitala 

Dolgoročen donos Mednaroden ugled 

Socialna odgovornost 

Zaupanje/social.kapit. 

Poslovodska praksa 

Globalni standardi 

Plan.programa-pristop 

Usmerjenost program 

Orientacija programa Graditev odg.podjetja 

Raven usklajenosti 

Raven obvlad.tveganj 

Raven doseg.ugleda 

Raven dodane vredn. 

Razum.predn.in slab. 

Struktura programa 

Planiranje-usmeritve 

Vključev.deležnikov 

Postopnost procesa 

Učinkovit programa 

Progr.logičen model 

Ali je zajeto zunanje okolje 

Ali je zajeto notranje okolje 

Integriran program 

Karakter.učinkovitosti 

Faktorji kulture Pričakovani outcomes 

Banchmark,base line, compare 

Standardi-pomembn. Usmeritve standardov 

Poslovodska vizija Poslovodski standardi 

Sestavine kodeksa Odgovor. upravljanje 

Na vse 4-ih ravneh Vodeče usmeritve 

Kodeks ravnanja Mednarod.stand. 

Infrastruktura pooblastil 

Sistem pooblastil Odgovorni direktor 

Redna poročila Etika, uskl.,soc.odgov. 

Direktor posl.etike Svet poslovne etike 

Integr.z drugimi funkcijami 

Komunic.standardov 

Utrjevanje standardov Formalno, neformal. 

Notranji, zunanji 

Analiza potreb 

Program usposabljan. 

Nadzor,revizija,sveto

vanje,preisk.,vključev. 

Pomemb. umestitve Pravi ljudje prava mesta 

Napake, pomote Nenehno vrednotenje 

Vzpodbude k etiki Odnosi z vlad.ustan. 

Vloga privat.sektorja 

Poslovanje z državo 

Prostovoljne akcije 

Odnosi z inoz.instit. 

Poslov.združenja 

Tem.usmerit. 

Zagotavljanje učenja Vrednot. programa 

Pridobivanje podatkov 

Poročanje 

Feedback mehanizem 

KOLIKO SESTAVIN PROGRAMA ETIKE IMA VAŠA ORGANIZACIJA ? 

1. Izjava o viziji – dolgoročno stanje organizacije (ali bo ta odločitev oziroma aktivnost 

 premaknila organizacijo bližje k opredeljeni viziji? Če doseganje cilja na ta  

 način pomeni neetično ravnanje je  treba cilj zamenjati). 

2. Izjava o vrednotah – predstavlja temeljne usmeritve zahtevanega vedenja (če 

 vrednote predstavljajo  poštenost, resničnost in neoporečnost je treba postaviti 

 le takšne cilje, ki jih zaposlenci lahko dosežejo na temelju navedenih 

 usmeritev). 

3. Etični kodeks – opredelitve kaj se v organizaciji pričakuje in zahteva in kakšne so 

 posledice v primeru nasprotnega ravnanja (poročanje o obsegu prodaje mora 

 biti resnično in pošteno). 

4. Direktor etike – zagotavlja, da je sistem etike prisoten in da se izvaja (v ta namen 

 spodbuja zaposlence k poročanju uresničevanja standardov, kakor tudi o 

 njihovih kršitvah). 

5. Odbor etike – nadzira etične spodbude in delovanje direktorja etike. 

6. Strategija komuniciranja etike – direktor etike skrbi, da zaposlenci dobijo pravočasno 

 potrebne informacije in spodbuja zaposlence za poročanje njihovih pogledov o 

 vrednotah, standardih etičnem delovanju. 

7. Usposabljanje etičnega ravnanja – usposablja zaposlence kako izpolnjevati zahteve, 

 vključuje njihove predloge in jih pripravlja kako standarde realizirati pri 

 delovanju. 

8. Linije etične pomoči – v primeru nejasnih opredelitev standardov, kakor tudi za 

 poročanje neetičnega  ravnanja. 

9. Meritve in nagrade – pomagajo preprečevati ne realne cilje, ki lahko povzročajo pri 

 zaposlencih laganje ali goljufanje. 

10.Nadziranje sistema – ocenitev koliko zaposlenci sprejemajo vrednote in kodeks 

 delovanja oziroma ali se z njim strinjajo. 

11.Občasno vrednotenje – ali so zaveze še vedno prisotne, kakšen je vpliv preteklih 

 sprememb, kaj zahtevajo novi izzivi.  

12.Etično vodenje – etika je problem vodenja; vodje oblikujejo glas na vrhu, klimo 

 delovanja in standarde.  

Tržna ekonomija rastočih trgov - 1 

1. Kaj pomeni biti lastnik ali direktor „odgovornega podjetja“? 

2. S katerimi „izzivi“ se srečuje vaša organizacija? 

3. Kdo so „deležniki“ vaše organizacije? 

4. Kakšna je vloga vaše organizacije v „lokalnem okolju“? 

 Kaj, če sploh kaj, ste dolžni deležnikom? 

5. Katere „standarde in postopke“ imate v organizaciji za 

 usmerjanje „zaposlencev in agentov“? Ali imajo 

 utemeljena pričakovanja?   

7. Kako veste, da ste izpolnili „pričakovanja deležnikov“? 
Predstavlja vlogo odgovornega podjetja ko lastniki in direktorji delujejo z željo izboljšav poslovanja, ustvarjanja 

profitov, prispevanja ekonomskemu napredku in lokalni skupnosti 

Odgovorno poslovodstvo - 2 

1. Kako „odgovorno poslovanje“ vpliva na podobo podjetja? 

2. Kaj vam pomeni biti „socialno odgovorno podjetje“? Na 

 katerih ravneh vaša organizacija izvaja socialno  

 odgovornost? 

3. Ali je vaše podjetje „samostojno ali državno regulirano“? 

4. Koliko „socialnega kapitala“ je na vašem trgu? Če je raven 

 socialnega kapitala nizka, kako to vpliva na poslovne 

 transakcije? 

5. Kaj lahko motivira vašo organizacijo, da bi razmislili o uvedbi 

 „programa poslovne etike“? 

6. Kakšne „koristi bo imela lokalna skupnost“, če bi imelo 

 več organizacij program poslovne etike? 

7. Kako dobro lahko lastniki in direktorji v vaši organizaciji 

 odgovorijo na „8 vprašanj izboljšanja delovanja“? 
Mora odgovarjati globalni standardom in najboljši praksi na področju programov poslovne etike ter podaja 8 

vprašanj na katera morajo odgovoriti odgovorni lastniki in direktorji. 

Priprava programa etike - 4 

1. Kako dobro razume vaša organizacija „primernost 

 koncepta“ programa poslovne etike? Kateri elementi 

 predstavljajo največje grožnje in priložnosti? 

2. Kako dobro vaša organizacija razume svojo „prisotno 

 kulturo“? 

3. Kaj naj zajema „delovni list“ vprašanj odgovorni 

 organizaciji? 
Pomaga lastnikom in direktorjem razviti meritve na osnovi katerih bodo vrednotili učinkovitost programa. Prikaže 

kako prenesti elemente programa v logični model. Predstavi nekatera orodja za implementacijo programa poslovne 

etike. 

Ştandardi postopki in pričakovanja - 5 

1. Kaj je „temeljni namen“ vaše organizacije razen doseganje 

 načrtovanega donosa? 

2. Katere so vaše „temeljne vrednote“? Tiste, ki jih ne bomo 

 nikoli prekršili? 

3. Kakšna je „vizija“ vaše organizacije – dolgoročni cilji in 

 usmeritve? 

4. Katere „situacije, aktivnosti ali odločitve“ so za vašo 

 organizacijo nesprejemljive? 
Prvo vprašanje, ki si ga morajo zastaviti lastniki in direktorji odgovornega podjetja je, “Katere norme, vrednote, in 

standarde bomo postavili, ki bodo usmerjali zaposlence in omogočali dosego upravičenih pričakovanj deležnikov?” 

Komuniciranje poslovne etike - 7 

1. Kdo v organizaciji ima „odgovornost za zagotavljanje“, da 

 bodo temeljne vrednote organizacije dokumentirane in 

 razpoložljive zaposlencem, agentom in deležnikom? 

2. Kako lastniki in direktorji „komunicirajo“ standarde, 

 postopke in pričakovanja zaposlencem, agentom in 

 deležnikom? 

3. Ali lahko lastniki in direktorji utemeljeno pričakujejo, da bodo 

 zaposlenci in agenti „poročali o neetičnem 

 ravnanju“? Če ne, zakaj ne oziroma kakšen drug 

 mehanizem je za to namenjen, da bi lastniki in 

 direktorji lahko spremljali klimo v organizaciji? 
Komuniciranje odgovornega podjetja je obojestransko: lastniki in direktorji želijo da bodo zaposlenci in agenti 

razumeli standarde, agenti podobno imajo informacijo ki jo uporabijo ko jo potrebno. 

Infrastruktura poslovne etike - 6 

1. Kakšna naj bo „organiziranost NS“, da bo lahko najbolje 

 predstavljal deležnike in ustrezno usmerjal in nadziral 

 poslovodstvo? 

2. Kakšen stil, struktura in sistem „pooblastil in odgovornosti“ 

 naj se uporabi na vsaki ravni odgovornosti 

 organizacije? 

3. Kaj rabite za „razvoj ustreznega sistema infrastrukture“? 

 Za komuniciranje, delovanje, vrednotenje, učenje? 
Strukture in sistemi ki pomagajo lastnikom in direktorjem izpostaviti problematike odgovornega poslovnega 

delovanja 

Umestitev odgovornega podjetja - 8 

1. Kakšna je „usklajenost poslovne prakse“ s temeljnimi 

 vrednotami organizacije? 

2. Kakšne so usmeritve organizacije pri zaposlovanju, 

 odpuščanja, usposabljanju „zaposlencev“? 

3. Katera „tveganja“ so prisotna v organizaciji in kako jih 

 obvladujete v kriznih razmerah? 

4. Kakšne „strateške povezave“ lahko pomagajo v kriznih 

 razmerah? 
Temeljni standardi, utemeljena pričakovanja in infrastruktura poslovne etike sami zase še ne naredijo odgovornega 

podjetja. Bistvo je, da mora podjetje nenehno izboljševati svoje delovanje, delati dobičke, povečevati napredek v 

lokalni skupnosti. 

Odgovorno poslovanje v praksi - 9 

1. Kakšna je usmeritev organizacije pri „delovanju z vladnimi 

 organi in institucijami“? 

2. Kaj narekuje „vrednotenje usmeritev do vladnih 

 institucij“? 

3. Kako se organizacija „vključuje  z drugimi organizacijami“, 

 združenji in vladnimi institucijami za izboljševanje 

 tržnih pogojev poslovanja? 
Z razvijanjem odgovornega delovanja na petih področjih lahko podjetje postane konkurent na vseh trgih. 

Program vrednotenja in učenja - 10 

1. Ali je prisoten v organizaciji proces, ki ugotavlja „uveljavitev“ 

 opredeljenega programa poslovne etike? 

2. Ali je prisoten proces, ki „nadzira in spremlja“ organizacijsko 

 kulturo? 

3. Ali je prisoten proces, ki ugotavlja ali smo s prisotno poslovno 

 etiko „dosegli zastavljene cilje“ programa poslovne 

 etike? 
Za odgovorno podjetje je način delovanja nenehno učenje, ki mu omogoča prilagajanje spreminjajočim se 

razmeram in mu s tem omogoča širitev kapacitet za prihodnost v katerem ima svoje mesto.  

Strategija odgovornega poslovanja - 3 

1. Kako se prilagaja vaše podjetje na „spremembe okolja“? 

2. „Koliko sestavin“ zajema vaš program poslovne etike? 

3. Kateri od štirih „ravni usklajenosti“ vaša organizacija 

 podaja največji pomen? Compliance? Risk 

 management? Reputation  enhancement? Value 

 added? 

4. Če bi se vaša organizacija začela pripravljati za sprejem 

 programa poslovne etike koliko bi v ta proces „vključili 

 deležnike“? 

5. Kako pomemben je „proces odločanja“ v vaši organizaciji? 

 Ali se v ta proces vključujejo tudi deležniki? 
Podaja oblikovanje in implementiranje programa poslovne etike, in predstavlja njen vpliv na izboljšanje delovanja, 

povečanja dobička, povečevanja ugleda v lokalni skupnosti na temelju učenjem kako izpolnjevati upravičena 

pričakovanja deležnikov. 
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Reactive:  

Posledično-

popravljanje 

zakonskih in - ali  

podjetniških prekrškov 

usmeritev 

Proactive:  

Predhodno-sistem 

usmeritev in 

postopkov namenjenih 

odkrivanju in popravi 

kršitev zakonodaje in 

predpisov 

Transformational:  

V naprej izdelan 

program, ki je 

integriran v poslovanje 

podjetja 

Faze izdelave programa etike 

Usklajenost in program etike 
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The 1991 Organizational Sentencing Guidelines specify these seven 

components of a comprehensive compliance program: 

1 Izdelajte standarde in postopke, ki bodo prikrojeni vaši organizaciji. 

2 Imenujte osebe, ki bodo zadolžen za nadzor programa. 

3 Izogibajte se podeljevanju pooblastil osebam, ki ne izpolnjujejo vseh etičnih  

 kriterijev. 

4 Usposabljajte zaposlence za realizacijo standardov in postopkov. 

5 Program usklajenosti naj vsebuje postopke revidiranja in nadziranja ter   

    mehanizme, ki bodo vzpodbujali zaposlence k poročanju 

neusklajenosti. 

6 Utrjujte standarde na temelju zahteve njihove dosledne uporabe. 

7 Poročajte o vseh nepravilnostih in sproti izvajajte izboljšave programa. 

 

 
Source: Jeffrey M. Kaplan, Linda S. Dakin, and Melinda R. Smolin, “Living with the Organizational Sentencing Guidelines,” California 

Management Review, The Regents of the University of California, Vol. 36, No. 1, Fall 1993, citing U.S.S.G. 8A1.2, Commentary, Applications 

Notes 3(k)(1-7). 

Usklajenost in program etike 

Sedem elementov 

uspešnega 

programa 

usklajenosti 
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Usklajenost in program etike 


