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ZNS o stanju upravljanja družb in spoštovanju eti čnih standardov 

 

Častno razsodiš če ZNS ugotavlja, da je navkljub prizadevanjem za raz voj stroke in oblikovanju 

novih standardov na tem podro čju, stanje korporativnega upravljanja v Sloveniji sl abo. Opaža 

vrsto ravnanj članov nadzornih svetov, ki so bodisi neeti čna, nezakonita ali so v nasprotju z 

dobro prakso: 

 

- uveljavljanje interesov posameznega delničarja ali tretjih oseb; 

- dopuščanje nepooblaščenega vmešavanja državnih organov v delo NS in poslovanje družbe; 

- netransparentno kupovanje delnic družbe, ki jo nadzorujejo; 

- nakupi delnic družbe, ki jo nadzorujejo, preko povezanih ali tretjih oseb; 

- sodelovanje članov NS pri managerskem odkupu družbe, ki jo nadzorujejo; 

- podpiranje netransparentega delovanja uprave pri prevzemu družbe, ki jo nadzorujejo; 

- neugotavljanje odgovornosti uprav in NS pri transakcijah s povezanimi osebami;  

- omogočanje nakupa lastnih delnic družbe na način, ki omogoča managerski odkup; 

- neukrepanje pri financiranju prevzemne družbe s strani družbe, ki jo NS nadzira; 

- nepravočasno reagiranje NS v zvezi z obveznostmi iz ZFPPIPP (v primerih insolventnih družb in 

prezadolženih družb); 

- nekorektno urejanje pogodbenih razmerij z nekdanjo upravo ob zamenjavi uprave; 

- nerazkrivanje nastalih konfliktov interesov članov NS; 

- razkrivanje poslovnih skrivnosti družbe; 

- neustrezno in nepooblaščeno komuniciranje članov NS v javnosti. 

 

ZNS si v okviru svojega poslanstva s svojim delovanjem prizadeva za prenos dobre prakse na področju 

korporativnega upravljanja in spoštovanje etičnih standardov, ne predstavlja pa organov pregona, 

pristojnih sodišč ali zakonskih regulatorjev in ne more preganjati tistih dejanj, ki niso v njegovi 

pristojnosti ali posegati v lastniška razmerja in pravice v posameznih družbah. 

 

Častno razsodišče ZNS se zavzema za spoštovanje etičnih standardov in dobre prakse upravljanja 

družb za vse člane nadzornih svetov, ne glede na to ali so bili v NS imenovani kot predstavniki kapitala 

ali zaposlenih ter ne glede na lastniško sestavo družbe. 

 

 

Kontakt:   

mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS, 041-361-059 ali irena.prijovic@zdruzenje-ns.si 


