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priporoČila in zaHteve regUlatorjev
kodeksi upravljanja družb in podzakonski akti za banke zahtevajo, da nadzorni svet enkrat letno ovrednoti svojo sestavo, delovanje, 
potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje nadzornega sveta in tudi sodelovanje z upravo družbe. 
•	 14. načelo - slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, 2016
•	  6.12 člen - kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, 2017
•	  5.8 člen - kodeks upravljanja za nejavne družbe, 2016
•	  15. člen - sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic, 2015

priporočilo za zunanjo presojo nadzornega sveta vsaj enkrat na 3 leta za javne delniške družbe:  
•	  14.4 načelo - slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, 2016

8 prednosti 3-letnega paketa:
1.  oblikovan je za čas mandata nadzornega sveta in se prilagaja potrebam nadzornega sveta. omogoča tudi zunanjo presojo nadzornega 

sveta kot del procesa.
2.  stroškovno bolj ugoden kot posamezna vrednotenja. 
3. omogoča spletno in enostavno izpolnjevanje matrik, kar zagotavlja popolno anonimnost. vsi člani nadzornega sveta neobremenjeno 

sodelujejo v postopku, kar pomeni razbremenitev članov, predsednika in sekretarja nadzornega sveta glede vodenja in vsebine postopka.
4. vaš postopek vrednotenja nadzornega sveta bo vsako leto načrtovan, pravočasen in opravljen v skladu z najvišjimi profesionalnimi standardi. 
5.  postopek zagotavlja konkreten rezultat - akcijski načrt za izboljšave delovanja nadzornega sveta in/ali zunanjo presojo. 
6.  zagotavlja celovit pristop k izvedbi po zns metodologiji, ki jo priporočajo vsi referečni kodeksi.
7.  sodelovanje dveh zunanjih strokovnjakov v postopku, kar zagotavlja objektivnost in strokovnost. 
8.  strokovni izvajalci so ne le izkušeni člani nadzornih svetov temveč avtorji metodologije in priporočene prakse na področju vrednotenja 

nadzornih svetov in upravljanja družb.
 

Reference:
eles, d.d.; geoplin, d.d.; Hit, d.d.; nlB vita d.d., nova ljubljanska banka, d.d.;  
petrol, d.d.; pošta slovenije, d.o.o.; telekom slovenije, d.d. in zavarovalnica triglav, d.d.

Kontakt:  
mag. Irena Prijović, direktorica
inštitut zns, d.o.o.
t: 01 5308 638, e: irena.prijovic@zdruzenje-ns Svetovanje 

s področja korporativnega upravljanja  
in delovanja nadzornih svetov

– predstavitev postopka na seji 

– pregled osnovnih dokumentov za delo 
nadzornega sveta in komisij

– intervju s predsednikom in sekretarjem 
nadzornega sveta

– prilagoditev vsebine matrike 
posebnostim družbe

– spletno izpolnjevanje matrike

– izdelava poročila o rezultatih 

– delavnica s predstavitvijo poročila, 
tolmačenjem rezultatov in 
predstavitvijo novosti na področju 
upravljanja in nadzornih svetov

– priprava predloga izboljšav –  
akcijski načrt

1. leto: osnovni celosten  
pristop

– pregled izpolnjevanja akcijskega načrta 
in trenutni status

– intervjuji s predsednikom in 
sekretarjem nadzornega sveta

– poročilo o napredku in predlog 
posodobitve akcijskega načrta

2. leto: merjenje napredka 
(»follow-up«)

3. leto: zaključek cikla  
(Z OPCIJO ZUNANJE PRESOJE)

– pregled dokumentov, ki urejajo delo 
nadzornega sveta in komisij – opcija 
zunanja presoja

– samoocenjevanje s spletnim 
izpolnjevanjem matrike

– intervjuji s predsednikom in 
posameznimi člani nadzornega sveta - 
opcija zunanja presoja

– izdelava poročila o rezultatih 

– delavnica s seznanitvijo rezultatov 

– predlog akcijskega načrta ALI 
poročilo o zunanji presoji vrednotenja 
nadzornega sveta (ocena in predlog 
ukrepov) – opcija zunanja presoja

3-LETNI PAKET* ZA VREDNOTENJE NADZORNEGA SVETA (Z OPCIJO ZUNANJE PRESOJE)

* Možna je prilagoditev paketa potrebam in okoliščinam posameznega nadzornega sveta oz. zamik nadaljevanja za eno leto v 2. ali 3. letu.


