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POVZETEK 

Gospodarske družbe morajo v poslovnem načrtu zaradi večje transparentnosti razkriti izjavo o 

upravljanju družb, pri čemer lahko to naredijo tudi v posebnem poglavju poslovnega poročila. 

V tej izjavi morajo navesti, kateri kodeks so se odločile prostovoljno upoštevati, kje je ta 

dostopen in katerih priporočil ne upoštevajo, ob tem pa so dolžne navesti razloge za 

odstopanje. Magistrska naloga v tej zvezi proučuje, kako je Kodeks o upravljanju javnih 

delniških družb s spremembami in dopolnitvami v letu 2009 prispeval k upoštevanju 70. člena 

Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Proučuje tudi, ali družbe po letu 2010 upoštevajo 

navedeni člen v celoti, in analizira, v kolikšni meri javne gospodarske družbe, ki so uvrščene 

v Prvo in Standardno kotacijo Ljubljanske borze, d. d., upoštevajo določila Kodeksa ter kako 

skrbno opravičujejo odstopanja, do katerih prihaja. S podrobno analizo je ugotovljeno, da se 

je korporacijsko upravljanje po letu 2010 izboljšalo ravno iz razloga transparentnosti ter tako 

izboljšalo zaupanje v kakovost in verodostojnost doseženih poslovnih rezultatov. 

Ključne besede: kodeks, delnice, nadzor, korporacija, upravljanje.  

SUMMARY 

For the sake of greater transparency all companies must include a statement on corporate 

management in their business plan, possibly as a separate section of a business report. In this 

statement, the companies must indicate what code they have decided to willingly follow, 

where the code is accessible and what recommendations will be ignored. Companies are also 

required to state their reasons for any discrepancies from the code. The purpose of this paper 

is to examine how the corporate governance code with amendments in 2009 contributed to 

taking the Article 70 of the Companies Act – 1 into account. This paper examines whether 

companies have fully taken the aforementioned article into account, analyses the extent to 

which public companies, listed in the first and standard market of the Ljubljana Stock 

Exchange, have considered the Code and how thoroughly they have been justifying the 

discrepancies from the Code. Further analysis concludes that after 2010 corporate 

management was improved largely due to increased transparency and gives confidence to 

quality in credibility of achieved business results. 

Keywords: code, shares, control, corporation, management.  

UDK: 347.191.11(043.2) 

 

 





V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Magistrska naloga je nastajala v izredno težkem življenjskem obdobju. Ob tem se iskreno 

zahvaljujem svoji soprogi in ostalim družinskim članom, ki so me bili pripravljeni deliti s 

knjigami, ter mentorici doc. dr. Danili Djokić, ki je imela potrpljenje in je s svojo 

strokovnostjo in profesionalnostjo prispevala k višji ravni te naloge.  





VII 

VSEBINA 

1 Uvod ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča ................................................................ 3 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge ................................................................................... 5 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev ......................................................................... 6 

1.4 Predpostavke in omejitve magistrske naloge ................................................................. 6 

2 Korporacijsko upravljanje ................................................................................................. 7 

2.1 Teoretične osnove korporacijskega upravljanja – vloga agenta .................................... 8 

2.2 Razvoj kodeksov prakse dobrega upravljanja v Sloveniji ............................................. 9 

2.3 Izjava o skladnostmi z določbami Kodeksa ................................................................. 11 

2.4 Načelo »spoštuj ali pojasni razloge za odstopanje« ..................................................... 11 

2.5 Načela Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ........................................ 13 

2.6 Nadzor korporacijskega upravljanja ............................................................................ 13 

3 Korporacijsko upravljanje v Republiki Sloveniji .......................................................... 15 

3.1 Kodeks upravljanja javnih delniških družb .................................................................. 15 

3.2 Slovenski trg vrednostnih papirjev .............................................................................. 18 

3.2.1 Ljubljanska borza .............................................................................................. 19 

3.2.2 Prva kotacija ...................................................................................................... 19 

3.2.3 Standardna kotacija ............................................................................................ 21 

4 Raziskava usklajenosti letnih poročil s 70. členom ZGD-1 ............................................ 23 

4.1 Metodologija raziskave ................................................................................................ 23 

4.2 Opis vzorca .................................................................................................................. 23 

4.3 Pregled zakonsko predpisanih sestavin poročila in točkovanje ................................... 23 

4.4 Družbe Prve kotacije .................................................................................................... 28 

4.4.1 Gorenje, d. d., Velenje ....................................................................................... 28 

4.4.2 Intereuropa, d. d., Koper .................................................................................... 30 

4.4.3 Krka, d. d., Novo mesto ..................................................................................... 31 

4.4.4 Luka Koper, d. d., Koper ................................................................................... 32 

4.4.5 NKBM, d. d., Maribor ....................................................................................... 33 

4.4.6 Petrol, d. d., Ljubljana ....................................................................................... 34 

4.4.7 PS Mercator, d. d., Ljubljana ............................................................................. 35 

4.4.8 Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana ................................................................... 36 

4.4.9 Zavarovalnica Triglav, d. d. ............................................................................... 37 

4.5 Družbe Standardne kotacije ......................................................................................... 38 

4.5.1 Abanka Vipa, d. d. ............................................................................................. 38 

4.5.2 Aerodrom Ljubljana, d. d. ................................................................................. 39 

4.5.3 Delo prodaja, d. d. ............................................................................................. 41 

4.5.4 Iskra Avtoelektrika, d. d. ................................................................................... 42 

4.5.5 Istrabenz, holdinška družba, d. d. ...................................................................... 43 

4.5.6 Kompas, d. d. ..................................................................................................... 44 



VIII 

4.5.7 Mlinotest živilska industrija, d. d. ..................................................................... 45 

4.5.8 Nika, d. d. .......................................................................................................... 46 

4.5.9 Pivovarna Laško, d. d. ....................................................................................... 47 

4.5.10  Pozavarovalnica Sava, d. d. ............................................................................. 48 

4.5.11   Probanka, d. d. ................................................................................................. 49 

4.5.12   Sava, d. d. ......................................................................................................... 51 

4.5.13   Terme Čatež, d. d. ............................................................................................ 52 

4.5.14   Unior, d. d. ....................................................................................................... 53 

4.5.15   Žito prehrambena industrija, d. d. .................................................................... 54 

4.6 Analiza rezultatov ........................................................................................................ 55 

4.7 Preverjanje hipotez ....................................................................................................... 60 

5     Sklep ................................................................................................................................. 61 

Literatura ................................................................................................................................ 67 

  



IX 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1:  Kvantitativni kriteriji Prve kotacije ............................................................. 20 

Preglednica 2:  Kriteriji obveščanja Prve kotacije ................................................................ 21 

Preglednica 3:  Kvantitativni kriteriji Standardne kotacije ................................................... 22 

Preglednica 4:  Kriteriji obveščanja Standardne kotacije ..................................................... 22 

Preglednica 5: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Gorenje, d. d., Velenje od 

Kodeksa........................................................................................................ 28 

Preglednica 6: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Intereuropa, d. d., Koper od 

Kodeksa........................................................................................................ 30 

Preglednica 7:  Pregled odstopanja letnih poročil družbe Krka, d. d., od Kodeksa .............. 31 

Preglednica 8:  Pregled odstopanja letnih poročil družbe Luka Koper, d. d., od 

Kodeksa........................................................................................................ 32 

Preglednica 9:  Pregled odstopanja letnih poročil družbe NKBM, d. d., od Kodeksa .......... 33 

Preglednica 10:  Pregled odstopanja letnih poročil družbe Petrol, d. d., od Kodeksa ............ 34 

Preglednica 11: Pregled odstopanja letnih poročil družbe PS Mercator, d. d., od 

Kodeksa........................................................................................................ 35 

Preglednica 12: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Telekom Slovenije, d. d., od 

Kodeksa........................................................................................................ 36 

Preglednica 13: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Zavarovalnica Triglav,  

d. d., od Kodeksa.......................................................................................... 37 

Preglednica 14: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Abanka Vipa, d. d., od 

Kodeksa........................................................................................................ 38 

Preglednica 15: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., 

od Kodeksa................................................................................................... 39 

Preglednica 16: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Delo prodaja, d. d., od 

Kodeksa........................................................................................................ 41 

Preglednica 17: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Iskra Avtoelektrika, d. d., od 

Kodeksa........................................................................................................ 42 

Preglednica 18: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Istrabenz, d. d., od Kodeksa ....... 43 

Preglednica 19: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Kompas, d. d., od Kodeksa ........ 44 

Preglednica 20:  Pregled odstopanja letnih poročil družbe Mlinotest, d. d., od Kodeksa ...... 45 

Preglednica 21:  Pregled odstopanja letnih poročil družbe Nika, d. d., od Kodeksa .............. 46 

Preglednica 22: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Pivovarna Laško, d. d., od 

Kodeksa........................................................................................................ 47 

Preglednica 23: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Pozavarovalnica Sava, d. d., 

od Kodeksa................................................................................................... 48 

Preglednica 24:  Pregled odstopanja letnih poročil družbe Probanka, d. d., od Kodeksa....... 49 

Preglednica 25:  Pregled odstopanja letnih poročil družbe Sava, d. d., od Kodeksa .............. 51 

Preglednica 26: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Terme Čatež, d. d., od 

Kodeksa........................................................................................................ 52 



X 

Preglednica 27:  Pregled odstopanja letnih poročil družbe Unior, d. d., od Kodeksa ............ 53 

Preglednica 28:  Pregled odstopanja letnih poročil družbe Žito, d. d., od Kodeksa ............... 54 

SLIKE 

Slika 1:  Analiza usklajenosti letnih poročil z načeli Kodeksa v letu 2010 ........................... 56 

Slika 2:  Analiza usklajenosti letnih poročil z načeli Kodeksa v letu 2011 ........................... 58 

Slika 3:  Analiza usklajenosti letnih poročil z načeli Kodeksa v letu 2012 ........................... 59 

 



1 

1 UVOD 

Magistrska naloga pojasnjuje, kako so managerji poslovnih subjektov različnih pravno-

formalnih oblik, poudarjeno pa delniških družb, v prihodnosti lahko bolje nadzorovani po 

načelu preverjanja in transparentnosti objavljenih podatkov v letnih poročilih. Načelo 

»upoštevaj ali pojasni odstopanja« namreč dosledno narekuje upoštevanje določenih, v 

nadaljevanju naloge podrobneje pojasnjenih določil, zakonov in kodeksov, ki naj bi se 

upoštevali v razlagi letnih poročil. Nadzor in transparentnost lahko bistveno prispevata k 

razvoju in večjemu dobičku delniških družb. Od managerjev se namreč pričakuje, da bodo 

delali v interesu lastnikov in delničarjev, s čimer ne bo prihajalo do navzkrižnih interesov 

med managerji, delničarji in lastniki.  

Podjetja predstavljajo odprte in dinamične ekonomske sisteme, ki skozi svoje poslovanje, rast 

in razvoj opravljajo ekonomske aktivnosti; te pa predstavljajo del svetovne ekonomije. 

Podjetja imajo ob širokem spektru ekonomskih funkcij tudi zelo značilne neekonomske 

funkcije. Slednje so izjemno pomemben dejavnik ekološkega ravnotežja, saj podjetja 

nastajajo kot rezultat dela – aktivnosti skupine ljudi. Nastala so pravzaprav kot rezultat 

določenih dejstev ekonomskih zakonitosti in kot plod človekovega dela. Moderne korporacije, 

poslovni oziroma gospodarski subjekti, predstavljajo eno od najpomembnejših inovacij 

minulega stoletja. Predstavljajo hiter ekonomski porast, pripomogle pa so tudi k ustvarjanju 

novih tehnologij, proizvodov in storitev ter k povečanju produktivnosti.  

Moderne korporacije se v marsičem nanašajo na obliko podjetij, kjer so lastniki odgovorni za 

obveznosti, ki jih podjetja ustvarijo. Pri tem prihaja do razkoraka med funkcijama lastništva 

in upravljanja. Osnovna zahteva, ki je predstavljena modernim korporacijam, je ustvarjanje 

bogastva za lastnike in ostale interesne skupine (delničarje). Za izpolnjevanje tovrstnih zahtev 

pa mora moderna korporacija uskladiti raznovrstne interese. Med slednjimi bi v uvodnem 

delu magistrske naloge izpostavili etičnost, odgovornost in dobičkonosnost. Uspešne 

korporacije namreč zahtevajo vrhunsko korporacijsko upravljanje, ki vodi k napredku in 

dobremu vidiku prikazovanja na prodajnem trgu.  

Za člane nadzornih svetov je razumevanje temeljnih načel poslovne etike pomembno vsaj z 

dveh vidikov:  

– položaj nadzornikov zahteva celovite osebnosti, kar ne dopušča etičnih spodrsljajev pri 

njihovem ravnanju,  

– nadziranje ravnanja uprave podjetja zahteva upoštevanje celovitosti tega ravnanja, ki 

lahko vodi do dolgoročno uspešnega poslovanja podjetja. 

Termin in diskusija o korporacijskem upravljanju sta se pojavila v 90. letih in sta se nanašala 

na sistem upravljanja s korporacijo. V nalogi je tako zastavljeno vprašanje, komu in zakaj bi 

korporacije morale odgovarjati. Vprašanje se postavlja z vidika zgodovinskega razvoja, kjer je 

bilo uveljavljeno dejstvo, da so korporacije bile vse preveč vodene v interesu managerjev in 
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njihovih delničarjev, medtem ko so bili manjši vlagatelji kot nepomembni nekako potisnjeni 

ob rob. Tudi slednji pa so upravičeno zahtevali pojasnila.  

Korporacijsko upravljanje je tako sestavljeno iz dveh ključnih pojmov, to sta odgovorno 

ravnanje in transparentnost, h katerima bi zagotovo lahko dodali še etiko in moralo, še 

posebej po borznih škandalih (Enron, WorldCom, Tyco Int’l, Parmalat, Vivendi), ki smo jih v 

preteklosti zabeležili na svetovnem trgu. Tovrstna diskusija je izjemno pomembna za tiste 

države, kjer je pojem odgovornosti zelo nejasno definiran, je pa pomemben za izgradnjo 

takšnega poslovnega okolja, ki bo moralno in etično zadovoljevalo potrebe in želje lastnikov 

ne glede na velikost nekaterih vlagateljev.   

Izjemna pomembnost vzpostavljanja transparentnosti je razvidna že iz tega, da so potencialni 

kupci delnic, kadar govorimo o korporacijskem upravljanju, v odgovornem okolju zanje 

pripravljeni plačati tudi več, če pri tem zaznajo kakovost korporacije. Zavedajo se namreč, da 

so njihovi interesi v tem primeru varovani. Ravno iz razloga zaščite in nadzora se je tudi 

Svetovna banka zavzela za transparentnost in zakonitost. Tako za tovrstna področja po 

posameznih državah veljajo različne zakonske regulativne norme pa tudi pravilniki, kodeksi 

in postavljeni mejniki etičnega in moralnega poslovanja na ravni managementa kakor tudi 

drugih, ki so vključeni bodisi kot lastniki, vlagatelji ali zaposleni. 

Področje prava družb se torej postopno harmonizira s pravnimi oblikami in spodbuja 

nastajanje dobrih poslovnih praks, ki veljajo na področju korporacijskega upravljanja. Dobre 

prakse pa imajo značilnosti udejanjanja korporacijskega upravljanja v pozitivni smeri 

doslednega spoštovanja vseh odgovornih norm. Proučevanje korporacijskega upravljanja tako 

lahko poteka skozi proučevanje praks glede doslednega spoštovanja pravnih norm in 

ustaljenih obveznih in neobveznih kodeksov poslovnega delovanja na ravni korporacije. 

Dobre prakse se namreč razvijajo s spremljanjem delovanja gospodarskih subjektov, 

vključujoč vse pojave enako – negativne in pozitivne, ki jih sestavljajo, kar je v današnjem 

času omogočeno ravno skozi vzpostavljen pravni red in zapisane kodekse in načela, ki jih ta 

magistrska naloga v nadaljevanju obravnava.  

Po mnenju Djokićeve (2010), predstavljenega v študijskem središču v Celju, kjer so 

razpravljali o vlogi Združenja nadzornikov Slovenije pri oblikovanju avtonomnih pravnih 

virov na področju korporacijskega upravljanja, pa velja, da če so zapisani gospodarski običaji 

v mednarodni poslovni praksi nekaj razumljivega, se lahko vprašamo, ali je tako tudi na 

področju upravljanja gospodarskih subjektov oziroma korporacijskega upravljanja. 

Gospodarska družba je kot pravna oseba v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) pridobila 

vsebino šele leta 1993, ko je bil sprejet Zakon o gospodarskih družbah. Delovanje organov 

Kapitalske družbe, torej vidike upravljanja kapitalskih družb, lahko danes spremljamo v 

praksi. Delovanje kapitalskih družb se v slovenskem pravnem redu uresničuje dobrih 15 let, 

kar bi težko označili kot bogato pravno tradicijo in kulturo delovanja .  
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1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Različni avtorji različno definirajo korporacijsko upravljanje. Cankar (2004) ga opredeljuje 

kot sistem za obvladovanje in vodenje gospodarskih družb, s katerim se pravice in obveznosti 

porazdelijo med različne udeležence, med upravo, nadzorni organ in delničarje, prav tako pa 

so s tem sistemom določena pravila za odločanje o zadevah gospodarske družbe. 

Zametke korporacijskega upravljanja zasledimo že v letu 1932, kjer je po Bohinc in Bratina  

(2005) zapisano, da sta avtorja Berle in Means (1932) zapisala, da velika podjetja vodijo 

zunanji strokovnjaki in ne njihovi lastniki. Avtorja ob tem povzemata tudi, da prihaja do 

ločevanja med lastnino in poslovodstvom, saj lastniki podjetij ne vodijo sami, temveč to delo 

prepuščajo zunanjemu strokovno usposobljenemu kadru. Pri tem poudarjata, da prihaja do 

razhajanja v pojmovanju, kako naj lastnik korporacije ve, ali je njegov pravni subjekt 

poslovoden njemu v korist. Poudariti je torej treba, da slednje predstavlja tudi osrednji 

problem korporacijskega upravljanja. Obstajata namreč dve funkciji korporacijskega 

upravljanja.  

Po Bratini  (Kocbek et. al. 2010) je prva tista funkcija, ki lastniku zagotavlja, da se njegova 

lastnina vodi skladno z njegovimi interesi oziroma da se zagotovijo tisti mehanizmi, ki 

vodstvu onemogočajo, da bi uveljavljali svoje interese in cilje. Korporacijo je treba voditi 

finančno stabilno in izpolnjevati zastavljene cilje. Skladno s tem jo je treba prilagajati vsem 

zahtevam glede na okoliščine in makroekonomsko okolje, v katerem posluje.  

Dolgoročna uspešnost je po Djokićevi (2011a) odvisna od učinkovitosti mehanizmov in 

sistemov korporacijskega upravljanja, zaradi česar so nujne spodbude za transparentno in 

učinkovito delovanje menedžerjev in nadzornih mehanizmov.  

Iz razlogov iz prejšnjega odstavka je potreben stalen nadzor vlagateljev nad delom 

managementa, s čimer se poskuša v celoti odpraviti anomalije korporacijskega upravljanja in  

»problem agenta«, ki pomeni kolizijo interesov med managerji in lastniki gospodarskih družb 

(Detiček 2005, 4). 

Na strukturo izvajanja lastniškega nadzora vplivajo različni vzorci oziroma oblike lastništva. 

Iz tega sledi, da imajo ti vzorci tudi vpliv na modele upravljanja podjetij in njihovo 

učinkovitost, kar pa je težko empirično dokazljivo (Jašovič in Simoneti 1995, 3).  

Ne glede na to, ali imajo države enotirni ali dvotirni sistem korporacijskega upravljanja, lahko 

organ, ki nadzira delovanje managementa, poimenujemo s terminom odbor. Ta nadzira 

delovanje managementa in mora tudi sam delovati skrbno (Djokić 2011a, 89–91).  

Rozman (2003) pravi, da so sredstva v času fevdalizma imeli zemljiški gospodje in banke. 

Podjetniki so dovoljenja za poslovanje pridobivali od zemljiške gospode, medtem ko so 

sredstva za poslovanje pridobivali od bank, kar pojasnjuje tudi večjo vlogo bank in države v 
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upravljanju, ki je značilna za dvotirni sistem upravljanja.  V dvotirnem sistemu je nadziranje v 

rokah nadzornega sveta, usmerjanje pa v domeni predstojništva.  

Za razliko od enotirnega sistema upravljanja pa dvotirni sistem po Pučku (2007) omogoča 

vključevanje zaposlenih v upravljanje, slednje pa omogoča vključevanje teh v odločanje o 

najpomembnejših vprašanjih, ki zadevajo razvoj in obstoj podjetja. Slabost dvotirnega sistema 

upravljanja so visoki stroški dela organov, saj je več potreb po usklajevanju različnih 

interesov, poročanju, medsebojnem obveščanju in podobnem.  

Prvi kodeks korporacijskega upravljanja v Sloveniji je bil sprejet leta 2004, poimenovan pa 

Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju tudi Kodeks). Sprejeli so ga 

Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager, nato pa je bil 

trikrat spremenjen, tj. leta 2005, nato 2007, nazadnje pa leta 2009.  

 

Namen Kodeksa je natančnejša določitev standardov upravljanja in vodenja javnih delniških 

družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg v Sloveniji. Izjava o upravljanju je postala 

predpisana vsebina poslovnega dela letnega poročila in temelji na načelu »spoštuj ali pojasni 

razloge za odstopanje«. Načelo družbam dovoljuje odstopanja od priporočil Kodeksa in jim s tem 

daje možnost, da oblikujejo lastno poslovno prakso. Pričakuje se, da bodo priporočila Kodeksa v 

največji možni meri uveljavljena v javnih delniških družbah, še posebej v tistih, ki so uvrščene v 

Prvo in Standardno kotacijo Ljubljanske borze (Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov 

Slovenije in Združenje Manager 2009, 2–5). 

Za dejansko upoštevanje že omenjenih pravic delničarjev mora poskrbeti tudi država z 

različnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki zadevajo korporacijsko upravljanje, davčne 

predpise ter predpise s področja konkurence in trga vrednostnih papirjev ter delovnopravne in 

okoljevarstvene predpise. Eden najpomembnejših predpisov je Zakon o gospodarskih družbah 

(ZGD-1, Ur. l. RS, št. 33/11, št. 91/11, 32/12, 57/12, 44/13). Ta zakon v zvezi s pravico do 

obveščenosti v 70. členu korporacije obvezuje, da izdajajo letna poslovna poročila, in 

natančno opredeljuje, kaj mora poročilo vsebovati. Določilo 70. člena ZGD-1 se nanaša tudi 

na Kodeks. Ta je sestavljen iz nezavezujočih načel in standardov dobrih praks, izda ga 

kolektivni organ, nanaša pa se na notranje upravljanje korporacij (Djokić 2011a, 64). 

Družbe morajo zaradi večje transparentnosti v poslovnem načrtu obvezno razkriti tudi izjavo 

o upravljanju družb; lahko tudi v posebnem poglavju poslovnega poročila. Družba mora v tej 

izjavi navesti, kateri kodeks se je odločila prostovoljno upoštevati, kje je dostopen in katerih 

priporočil ne upošteva, ob tem pa je dolžna navesti razloge za odstopanje. Za načelo »spoštuj 

in pojasni odstopanja« skrbi tudi Ljubljanska borza, d. d, ki v svojih Pravilih obvezuje družbe, 

z delnicami katerih trguje, da v Izjavi o skladnosti s Kodeksom razkrijejo svoj odnos do 

priporočenih ravnanj (Pravila Ljubljanske borze, Ur. l. RS, št 88/10, št. 89/11, št. 71/12, št. 

84/12, št. 44/13, št. 81/13, št. 10/14).  
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Načela korporacijskega upravljanja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v 

nadaljevanju OECD) so nastala v letu 1998 na podlagi poziva Sveta OECD. Namen, ki so ga 

želeli doseči z načeli, se je izkazoval v tem, da bi skupaj z nacionalnimi vladami in drugimi 

organizacijami mednarodnega obsega ter z zasebnim sektorjem pripravili nabor standardov in 

smernic za korporacijsko upravljanje. Ta načela je sprejel tudi Forum Banke za mednarodne 

poravnave in finančno stabilnost kot ključen dejavnik za zdravje finančnih sistemov in na seji 

Sveta v letu 2002 sklenil pregledati razvojne dosežke na področju korporacijskega upravljanja 

znotraj in zunaj članic OECD. Pri tem je organizacijski odbor na podlagi raziskav in 

posvetovanj pripravil Pregled razvojnih dosežkov v državah, ki so članice OECD. Odbor se je 

posvetoval z vlagatelji, s strokovnimi združenji na mednarodni in nacionalni ravni, z 

organizacijami civilnih družb, s sindikati in z mednarodnimi organi za standardizacijo (OECD 

2004).  

Slovenija je leta 2010 postala tudi formalna članica OECD, s čimer so začela veljati vsa 

določila, ki so zapisana v načelih korporacijskega upravljanja oziroma v Konvenciji o OECD, 

s kratico MSPKOGS, ki jih je sprejel Državni zbor RS na seji 18. junija 2010 in objavil v 

Uradnem listu RS, št. 55/2010. 

Pomembno je proučiti, kako je Kodeks v predpripravah glede na zgoraj imenovano članstvo s 

spremembami in dopolnitvami v letu 2009 prispeval k upoštevanju 70. člena  

ZGD-1, oziroma ugotoviti, ali družbe po letu 2009 upoštevajo navedeni člen v celoti. 

Pomembno je tudi ugotoviti, v kakšni meri javne gospodarske družbe, ki so uvrščene v Prvo 

in Standardno kotacijo Ljubljanske borze, d. d., upoštevajo določila Kodeksa in kako skrbno 

opravičujejo odstopanja, če do njih prihaja. Analiza uspešnosti poslovanja družb, ki 

sestavljajo indeks FTSE350, opredeljuje, da so družbe, ki niso upoštevale določil Kodeksa in 

niso ustrezno opravičevale odstopanj, realizirale nižje dobičke, družbe, za katere pa je bilo 

ocenjeno, da iz ustreznih razlogov odstopajo od določil Kodeksa in jih tudi skladno 

pojasnjujejo, pa dosegajo boljše poslovne rezultate. Nizka stopnja transparentnosti ima v tem 

smislu tudi negativen vpliv na ceno delnic (Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov 

Slovenije 2012).  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen naloge je v teoretičnem delu povzeti teoretična dognanja o delniških družbah in 

korporacijskem upravljanju tako v enotirnem kot dvotirnem sistemu.  

V praktičnem delu se osredotočimo na obravnavanje letnih poročil, v vsebini pa bolj 

podrobno na upoštevanje 70. člena ZGD-1, konkretneje na uresničevanje načela Kodeksa 

upravljanja, in sicer »spoštuj in pojasni razloge za odstopanje«, v letnih poročilih od leta 2010 

do 2012.  



6 

Cilj naloge je odgovoriti na raziskovalna vprašanja in hipoteze, ki jih konkretneje 

opredeljujemo v poglavju 1.4. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu magistrske naloge uporabljamo deskriptivno metodo za opis teoretičnih 

izhodišč obravnavane tematike in metodo primerjave, v empiričnem delu pa podatke 

pridobljene z raziskavo, analiziramo s statistično metodo ter rezultate grafično in opisno 

predstavimo.  

Empirični del naloge temelji na raziskavi zbranih poslovnih poročil Prve in Standardne 

kotacije Ljubljanske borze, d. d., za leta 2010, 2011 in 2012 različnih (glede na raziskovalni 

vzorec) pravnih subjektov.  

1.4 Predpostavke in omejitve magistrske naloge 

Omejitve raziskave so predvidene v kakovosti letnih poročil. Predvidevamo namreč, da se 

bodo ta v prihodnosti spreminjala. Pričakovane omejitve so tudi v pridobivanju poslovnih 

poročil, neodzivnosti Ljubljanske borze, d. d., ter korporacij v Prvi in Standardni kotaciji. 

Naloga je omejena na poslovna poročila za leta 2010, 2011 in 2012.  

Raziskovalna vprašanja in hipoteze, ki so predmet raziskave v magistrski nalogi, so naslednja:  

Raziskovalna vprašanja: 

– Ali družbe (glede na raziskovalni vzorec) spoštujejo Kodeks in v kakšni meri? 

– Kakšna so odstopanja od določil Kodeksa? 

– Ali se izjave o korporacijskem upravljanju pri družbah iz Prve kotacije razlikujejo od teh 

izjav pri družbah iz Standardne kotacije? 

 

Hipotezi: 

– H1: Kakovost poslovnih poročil se je po letu 2009 dvignila na najvišjo raven. Družbe 

tako upoštevajo določila Kodeksa, v primeru odstopanj pa jih pravilno pojasnjujejo. 

– H2: Kodeks iz leta 2009 nima takšnega vpliva na usklajenost letnega poročila, kot ga 

predpisuje 70. člen ZGD-1. 

 

 



7 

2 KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE  

Pravna ureditev v RS pozna organiziranost gospodarskih družb v naslednjih oblikah:  

– kot osebne družbe: družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba in tiha 

družba,  

– kot kapitalske družbe: družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, komanditna 

delniška družba in evropska delniška družba.  

Zgoraj omenjene družbe se štejejo za gospodarske družbe, četudi v skladu z zakonom v celoti 

ali deloma opravljajo dejavnost, ki ni pridobitna. Ustanovitelj družbe je lahko vsaka fizična 

ali pravna oseba, če zakon ne določa drugače. Organiziranost pojmovanja družb predstavlja 

pravo formulacije gospodarskih družb, ta pa ureja status gospodarskih subjektov, njihova 

medsebojna razmerja in notranjo kontrolo. Pomemben del gospodarskega prava je torej 

ureditev posameznih gospodarskih subjektov, njihovega pravnega položaja in njihove 

notranje organizacije. Gospodarske družbe smejo kot dejavnost opravljati le posle v okviru 

dejavnosti, ki je vpisana v register, in tudi vse druge posle, potrebne za njihov obstoj in 

opravljanje dejavnosti, ki pa ne pomenijo neposrednega opravljanja dejavnosti.   

Javna gospodarska družba je družba, katere vrednostni papirji (delnice in obveznice) so 

uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev v RS (Kodeks upravljanja javnih delniških 

družb 2005, 3). 

Korporacijsko upravljanje vpliva na uspešnost in poslovanje gospodarskih družb ne glede na 

njihovo pravno organiziranost, saj ima tako upravljanje pomembno vlogo pri razvoju in 

delovanju kapitalskih trgov ter alokaciji resursov. Temeljni problemi, ki so se pojavljali skozi 

razvoj korporacijskega upravljanja, so določitev jasnih mej med interesi in uspešnostjo 

gospodarske družbe. Interese ločimo glede na obliko lastništva – to so interesi lastnikov, 

delničarjev, zaposlenih, managementa in politike ter drugih interesnih skupin. Svoboda 

managementa ima pozitivne in negativne učinke na različne interese. Med pozitivnimi je 

nujno omeniti možnosti managerjev za udejanjanje in razvoj vseh svojih znanj, kot 

pomanjkljivost pa možnost vpliva lastnih interesov v namene lastne koristi, zato so se ob 

veljavni zakonodaji pojavili še različni kodeksi in načela, ki so predstavljali pomoč državam 

pri ocenitvi in izboljšanju pravnega, institucionalnega in regulativnega okvirja za 

korporacijsko upravljanje ter pripravo smernic in predlogov za vse subjekte, ki sodelujejo v 

procesu razvoja dobre prakse korporacijskega upravljanja.  

Po Načelih korporacijskega upravljanja OECD (OECD 2009) korporacijsko upravljanje 

predstavlja širši del gospodarskega konteksta, saj na ugled in dolgoročen uspeh družbe 

vplivajo tudi dejavniki, kot sta poslovna etika in odgovornost družbe do različnih interesov,  

pri tem pa imamo v mislih bodisi lastniške ali družbene interese. Managerji družb namreč 

velikokrat razpolagajo z več informacijami kot lastniki družb in tako zaradi asimetričnih 

informacij izkoriščajo prevladujoči položaj. Iz tega razloga je naloga korporacijskega 
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upravljanja, da na podlagi želja delničarjev, lastnikov in drugih subjektov v družbi razreši 

morebitna nasprotja, do katerih prihaja med udeleženci. To naredi z vzpostavljenimi 

mehanizmi, ki naj bi vodili do čim večjih uskladitev med posameznimi subjekti, kar pa bi 

nadalje vodilo v boljše poslovanje gospodarske družbe, poslovno odličnost in gospodarsko 

rast. Načela, ki so jih sprejeli z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja, niso 

zakonsko obvezujoča, predstavljajo pa tisto orodje, ki omogoča združevanje pogosto 

nasprotnih interesov, ter način, kako vzpostaviti zaupanje med deležniki. Po Ivanjku (Kocbek 

et. al. 2010) je zakonodajni organ (država) oblikoval tri organe gospodarske družbe, ki 

zastopajo posamezne interese. Med nje je uvrstil upravo, ki jo v naslednjem poglavju 

imenujemo agent in katere naloga je zastopati interese podjetja kot vir organiziranega 

premoženja; nadzorni svet, ki varuje interese družbe kot celote, in skupščino, v kateri 

delničarji uresničujejo svoje individualne interese.  

2.1 Teoretične osnove korporacijskega upravljanja – vloga agenta 

Korporacijsko upravljanje je dokaj nova pravna veja, ki jo avtorji definirajo na različne 

načine. Bohinc (2001, 157) navaja: »Splošna definicija upravljanja korporacij bi bila, da je to 

zveza med različnimi udeleženci (delničarji, direktorji, delavci, upniki itd.), ki si želijo 

začrtati smer poslovanja in njegovo izvajanje v korporaciji.« 

Lastnik zaradi lastne neaktivnosti pri upravljanju svojega kapitala ne more poznati vseh 

dejanj, ki jih agent opravi v njegovem imenu, in ne more imeti dostopa do vseh informacij, ki 

utegnejo imeti vpliv na zadovoljevanje njegovih interesov. Agent in principal ne moreta 

vedeti za rezultate agentovih dejanj in odločitev glede kapitala v prihodnosti. Še vseeno pa 

posledice nosi predvsem principal (Padilla 2001).  

Sistemu korporacijskega upravljanja podjetja se je začel omenjati v zvezi s problemom 

»agenta« ali, kot smo opredelili v prejšnjem poglavju, problema uprave, konkretneje pri 

vprašanju, kako ob delitvi upravljanja in lastništva doseči, da uprava, torej agent deluje v 

interesu lastnikov družbe in ne v lastnem interesu (Beltratti 2005, 375). Model je bil razvit 

leta 1976 (Jensen in Meckling 1976) in temelji na nasprotju interesov med principalom in 

agentom zaradi neuravnoteženih ciljev. Izhodišče teorije je, da vsak od deležnikov družbe 

zastopa svoje lastne interese in ostaja v »pogodbenem«, ki ga v praksi razumemo kot v pravno 

identificiranem razmerju z družbo, dokler zato obstajajo obojestranski interesi in koristi. 

Lahko pa se zgodi, da agent, ki ima več informacij, začne delovati v svojo korist. Ta težava  

se največkrat pojavlja v družbah, kjer je lastništvo razpršeno. Vzpostavitev ustreznih 

mehanizmov korporacijskega upravljanja znotraj družbe, kot so imenovanje neodvisnih 

članov nadzornega sveta, zunanje revidiranje, ustrezna plačilna politika, pa je namenjena 

ureditvi problema »agenta« in spodbujanju agenta k ustvarjanju dolgoročne vrednosti za 

podjetje (Boubakri 2011, 503).  
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Problem, ki je prisoten v delniških družbah, ki delujejo na javnem delniškem trgu, je po 

Zimmermanu, Goncharovu in Wernerju  (2004), da delničarji, ki so svoje prihranke naložili v 

take družbe in so nosilci tveganja odločitev agenta, nimajo nadzora nad tem, kako se 

uporablja njihov denar. Ločitev upravljanja od lastništva je treba urediti z ustreznimi 

mehanizmi korporacijskega upravljanja, saj je treba odpraviti nasprotja interesov in 

dolgoročno povečati vrednost družbe.  

Ugotovimo lahko, da so zunanji in notranji mehanizmi skupaj z deležniki podjetij tisto, kar v 

praksi razumemo kot sistem korporacijskega upravljanja družbe.  

Djokićeva (2011a) poudarja, da morajo člani uprave pravnih subjektov delovati skladno z 

načeli skrbnosti, vestnosti in poštenja, strokovnosti in profesionalnosti ter neodvisnosti in 

enakega obravnavanja delničarjev brez vpletenih osebnih interesov, ki niso skladni z interesi 

lastnikov. Prvinska naloga uprave je voditi družbo in nadzorovati njene posle, na pobudo 

skupščine pa pripravljati ukrepe iz pristojnosti skupščine, pogodbe in druge akte, za 

veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine. Uresničevati mora tudi sklepe, ki jih 

sprejme skupščina.  

Izvajanje direktiv in uredb Evropske unije (v nadaljevanju EU) v naš pravni red prinaša 

pozitivne učinke v podjetjih upravljanja v času po pristopu k EU v letu 2004 (Bohinc 2010; 

Kocbek et al. 2010; Djokić 2011b, Djokić 2011c). Pravne analize dajejo pozitivne ocene o 

razvoju slovenskega Kodeksa (Djokić 2010).  

2.2 Razvoj kodeksov prakse dobrega upravljanja v Sloveniji 

Že na začetku je treba pojasniti, da kodeksi upravljanja družb in priporočila dobre prakse niso 

zavezujoči. Iz tega razloga je oblikovana »izjava o skladnosti«, ki jo obravnavamo v 

naslednjem poglavju te magistrske naloge in predstavlja tisti institut, ki razkriva odnos družbe 

do priporočenih ravnanj. Preko javne objave izjave, ki jo naloga podrobneje obravnava v 

poglavju 2.3, naj bi se morebitni vlagatelji, delničarji in širše zainteresirani subjekti seznanili 

s posebnostmi korporacijskega upravljanja posamezne družbe kakor tudi z morebitnimi 

tveganji in razlogi za odstopanja.  

Kodeks so sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov 

Slovenije in Združenje Manager 18. 3. 2004 ter spremenili in dopolnili 14. 12. 2005 in 5. 2. 

2007. Kodeks v zdajšnji, prenovljeni obliki je bil sprejet 8. 12. 2009 in se začel uporabljati s 

1. 1. 2010. Leta 2009 je bil sistemsko prenovljen. Skladno z razvojem in spreminjanji 

Kodeksa pa se je spreminjal tudi ZGD-1. Prav tako so se spreminjala tudi druga neobvezujoča 

priporočila prve in druge različice Kodeksa, in sicer tako, da so postala zakonsko obvezujoča 

in jih morajo družbe skladno z zakonom tudi upoštevati.  
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Primeri so:  

– sestava in objava izjave o skladnosti s Kodeksom, 

– obvezna ustanovitev revizijske komisije v nadzornem svetu za družbe, ki organizirano 

trgujejo z vrednostnimi papirji, 

– razkritje individualnih prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta.  

Načelo, ki so ga sprejeli s sprejetjem Kodeksa, je postalo predpisana vsebina poslovnega dela 

letnega poročila in se glasi »spoštuj ali pojasni razloge za odstopanje«. Načelo posameznim 

družbam dovoljuje odstopanja od priporočil Kodeksa in jim s tem daje možnost, da oblikujejo 

lastno poslovno prakso. »Pričakuje se, da bodo priporočila Kodeksa v največji možni meri 

uveljavljena v javnih delniških družbah, še posebej v tistih, ki so uvrščene v Prvo in 

Standardno kotacijo Ljubljanske borze« (Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije 

in Združenje Manager 2009).  

Vsebina priporočil Kodeksa, kot uvodoma že poudarjeno v tem poglavju, za posamezne 

družbe ni obvezna, obvezno pa je razkriti, katerih priporočil družba ne spoštuje, in pojasniti, 

zakaj ne. 

Kodeks ali načela se od starega Kodeksa razlikujejo v tem, da ne vsebuje več povzetih 

obvezujočih določb relevantne zakonodaje, ki se neposredno nanašajo na sistem upravljanja 

javnih delniških družb.  

 

Določbe Kodeksa, ki so vsebovale ustrezno obliko besede »morati« in so jih javne delniške 

družbe dolžne spoštovati in od njih ne smejo odstopati, so tako družbam kot javnosti v obdobju 

od uveljavitve Kodeksa do zadnje prenove že dobro poznane in predstavljajo zakonski minimum 

korporacijskega upravljanja. Družbe jih na podlagi 5. odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih 

družbah-1 lahko povzamejo v opisu sistema upravljanja, ki velja v družbi. Ker predstavljajo 

temelj dobrega sistema upravljanja, morajo družbe odstopanje od takšnih določb enkrat letno 

objaviti v izjavi o upravljanju, da so vlagatelji seznanjeni z odstopanjem in tudi z razlogi zanj. 

Odstopanja od teh določb so prav tako dolžne pojasniti nejavne družbe, ki bodo za podlago izjave 

o upravljanju izbrale ta Kodeks. Delniške družbe so od uveljavitve spremembe 70. člena Zakona 

o gospodarskih družbah-1 dolžne predstaviti svojo prakso korporacijskega upravljanja bodisi v 

okviru ločenega dokumenta bodisi v okviru poslovnega dela letnega poročila (izjava o 

upravljanju). Obvezni del te predstavitve je tudi ločena izjava o spoštovanju določb Kodeksa 

(Kodeks upravljanja javnih delniških družb 2005). 

»Ta priporočila Kodeksa so namenjena za uporabo v vseh družbah. Čeprav se osredotočajo 

predvsem na družbe z vzpostavljeno revizijsko komisijo in še zlasti na tiste, v katerih je taka 

komisija zahtevana v skladu z ZGD-1, priporočila v veliki meri veljajo tudi za druge družbe.« 

(Djokić 2009) 
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2.3 Izjava o skladnostmi z določbami Kodeksa 

Začetki, ki so predpisovali sestavo in objavo izjave o skladnosti s Kodeksom, v Sloveniji 

segajo v leto 2008. Tega leta sta namreč bili sestava in objava izjave predpisani s Pravili 

borze in obvezni zgolj za borzne družbe, katerih delnice so kotirale v segmentih Prve in 

Standardne kotacije Ljubljanske borze (Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije 

2012). 

Spremembe zakonodaje so prinesle tudi člen 46.a Direktive Evropskega parlamenta št. 

2006/46/ES (Ur. l. EU, št. L224/I), s katerim je sestava izjave o skladnosti s Kodeksom 

skladno s 70. členom ZGD-1 postala obvezna za vse družbe, s katerih vrednostnimi papirji se 

trguje na organiziranem trgu (ZGD-1). ZGD-1 od družb ne zahteva, da morajo slediti 

slovenskemu Kodeksu. Javnim družbam je s tem zgolj določeno, da v poslovno poročilo 

vključijo izjavo o upravljanju družbe kakor tudi da je družba to izjavo prostovoljno sklenila 

uporabljati. S tem sprejetjem je družba tudi dolžna razkriti, katerih delov Kodeksa ne 

upošteva, in navesti ustrezne razloge, zakaj ne (ZGD-1, 70. člen, 5. odstavek).  

Več o načelu »spoštuj in pojasni razloge za odstopanje« pa predstavljamo v naslednjem 

poglavju.  

2.4 Načelo »spoštuj ali pojasni razloge za odstopanje«  

Najprej je treba poudariti, da obstoj odstopanja sam po sebi še ne nosi negativnega predznaka 

z vidika kakovosti upravljanja družbe, saj lahko predstavlja alternativno pot, ki jo je družba 

ubrala za dosego namena posameznega priporočila izbranega kodeksa upravljanja.  

 

Navedeno načelo je bilo na ravni EU sprejeto leta 2006 z Direktivo 2006/46/ES. Družbam 

omogoča odstopanje od priporočene prakse upravljanja, zajete v Kodeksu, in upošteva, da ima 

vsaka družba lastno poslovno prakso, ki izhaja iz narave, obsega in zahtevnosti dejavnosti, 

pravno-organizacijske oblike, lastniške sestave, velikosti in predvsem zastavljenih ciljev 

konkretne družbe. Obstoj odstopanja sam po sebi še ne nosi negativnega predznaka z vidika 

kakovosti upravljanja družbe, saj lahko predstavlja alternativno pot, ki jo je družba ubrala za 

dosego namena posameznega priporočila izbranega kodeksa upravljanja. Vsebina pojasnil pri 

razkritju odstopanja od Kodeksa mora biti torej takšna, da vlagatelji na njihovi osnovi lahko 

ustrezno ocenijo, ali je odstopanje utemeljeno ali ostaja v duhu vodilnih načel korporacijskega 

upravljanja in ali se z odstopanjem strinjajo (Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov 

Slovenije 2012, 8).  

Za učinkovito izvajanje načela »spoštuj ali pojasni« v praksi je po mnenju Evropskega foruma 

za korporacijsko upravljanje treba vzpostaviti ustrezno pravno podlago, saj mora biti 

zakonsko predpisana obveznost, ki družbi nalaga, da mora sprejeti načela kodeksa dobre 

prakse korporacijskega upravljanja ali razkriti in pojasniti razloge za morebitne primere, ko 
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od teh načel odstopa. Pomembna je tudi visoka raven transparentnosti in pa učinkoviti 

mehanizmi, ki jih delničarji lahko uporabijo za izvajanje svojih pravic pri samem nadzoru. Za  

učinkovito izvajanje navedenega načela mora biti vzpostavljen mora tudi vzvod, prek 

katerega lahko delničarji družbe uveljavljajo odgovornost organov vodenja in nadzora za 

odločitev, da določenega načela neutemeljeno niso spoštovali (Ljubljanska Borza in 

Združenje nadzornikov Slovenije 2012, 8). 

V Sloveniji sta pogoja pod prvo in tretjo točko za javne družbe urejena v ZGD-1, in sicer z 

zakonsko zahtevano izdelavo in objavo izjave o upravljanju ter s pravico delničarjev do 

obveščenosti, v okviru katere lahko poslovodstvu na skupščini postavljajo vprašanja in 

zahtevajo dodatna pojasnila tudi glede vsebin, navedenih v izjavi, ki je del poslovnega 

poročila kot sestavnega dela letnega poročila. Vloga delničarjev je v tem smislu nadzorna 

vloga, ki jo lahko izvajajo na skupščini (prav tam). 

Namen sprejetega načela je bil, da bi družbam omogočali odstopanje od priporočene prakse 

upravljanja, ki jo je Kodeks zajemal. Pri tem pa bi morali upoštevati dejstvo, da ima vsaka 

družba lastno poslovno prakso. Ta praksa izhaja iz obsega, narave in zahtevnosti dejavnosti, s 

katero se družba ukvarja. Vsebina pojasnil o razkritju in odstopanju od Kodeksa mora biti 

takšna, da lahko vlagatelji na podlagi teh razkritij ustrezno ocenijo utemeljenost odstopanja 

oziroma ali je to odstopanje v duhu vodilnih načel korporacijskega upravljanja. Pri tem pa jim 

ostaja tudi možnost, da se z odstopanji ne strinjajo ali pa strinjajo (European Corporate 

Governance Forum 2006).  

V Sloveniji javne družbe v glede navedenih pogojev obvezuje ZGD-1, tako, da zahteva 

izdelavo in objavo izjave o upravljanju, pri čemer dodeljuje delničarjem pravico do 

obveščenosti. Dobro obveščeni delničarji lahko naknadno poslovodstu postavljajo vprašanja 

in zahtevajo dodatna pojasnila tudi glede vsebin, navedenih v izjavi, ki je del poslovnega 

poročila kot sestavnega dela letnega poročila (Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov 

Slovenije 2012).  

Po Djokićevi (2008) je namen tega Kodeksa v tem, da se opredeli več podrobnosti in načel, ki 

so potrebni za upravljanje in vodenje poslovnih subjektov in katerih delnice so uvrščene na 

trg v Sloveniji. Načelo »upoštevaj ali pojasni« se naj torej upošteva na vseh področjih, kjer 

obstajajo potenciali za nasprotje interesov. Uporabljala naj bi ga vsa podjetja na področju 

korporacijskega upravljanja. Njegov namen je zagotoviti zadostne informacije o praksah 

korporacijskega upravljanja. Načelo »upoštevaj ali pojasni« dopušča odstopanja od Kodeksa 

v letnih poročilih, vendar je vsebinski normativ slednjih po Kodeksu naravnan tako, da ta 

pojasni vsa odstopanja in jih ustrezno utemelji. Raziskave, na katerih Djokićeva utemelji 

svoja dognanja, se nanašajo na leto 2008. V te raziskave so vključena delničarska podjetja 

Prvih in Standardnih kotacij, podatki za raziskavo pa so pridobljeni od Statističnega urada RS. 

Pri proučevanju letnih poročil nekaterih družb je bilo ugotovljeno, da uprave malim 

delničarjem ne dajejo zadostnih odgovorov na vseh področjih finančnih odhodkov. 
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Najpogostejše pomanjkljivosti, ki jih avtorica omenja, so se pokazale na področju odpravnin 

in prejemkov članov nadzornega sveta. Raziskava je potekala na osnovi proučevanja letnih 

poročil za leto 2007, zato je v primerjavi z raziskavo, opravljeno v tej magistrski nalogi, ki se 

nanaša na leto 2010, moč trditi, da so slednje pomanjkljivosti odpravljene delno, ne pa v 

celoti. Natančni podatki se nanašajo samo na raziskovalni vzorec delniških družb in jih ni 

mogoče posplošiti na celotno populacijo. Tako so višine prejemkov članov nadzornih svetov 

in smernice njihovih prejemkov opredeljene v Združenju članov nadzornih svetov iz leta 

2007. Zajemajo mesečna plačila članom nadzornih svetov, sejnin, nagrad, odpravnin in drugih 

prejemkov. Po imenovani raziskavi je bilo pomanjkljivosti v upoštevanju načela »upoštevaj 

ali pojasni odstopanja« moč opaziti pri naslednjih podjetjih: Petrol in Luka Koper.  

2.5 Načela Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

Aprila 1998 so, kot že omenjeno, nastala načela korporacijskega upravljanja OECD, in sicer 

na osnovi poziva seje Sveta OECD, da skupaj z nacionalnimi vladami, z mednarodnimi 

organizacijami in z zasebnim sektorjem, pripravijo smernice in navodila za korporacijsko 

upravljanje. Tako ta načela že od leta 1999, za države članice in nečlanice OECD,  

predstavljajo podlago za korporacijsko upravljanje. Forum Banke za mednarodne poravnave 

in finančno stabilnost pa jih je sprejel kot enega od 12 ključnih standardov za zdravje 

finančnih sistemov. Tako so ta navodila tudi osnova za korporacijsko upravljanje in jih 

najdemo tudi v poročilih Svetovne banke, ki se nanašajo na upoštevanje standardov in 

kodeksov (ROSC). Na seji Sveta OECD je bilo leta 2002 sklenjeno, da se v državah članicah 

OECD pregleda uspehe na področju korporacijskega upravljanja, pri čemer se lahko oceni ali 

so bila Načela uspešna. Upravni odbor OECD za korporacijsko upravljanje, v sestavi  

predstavnikov držav članic OECD, je opravil to nalogo in organiziral vrsto posvetovanj, pri 

čemer je s pomočjo držav članic pripravil »Pregled razvojnih dosežkov v državah članicah 

OECD«. Upravni odbor se je tudi posvetoval s širokim krogom interesnih skupin, kot so 

podjetniški sektor, vlagatelji, strokovna združenja na nacionalni in mednarodni ravni, 

sindikati, organizacije civilne družbe in mednarodni organi za standardizacijo. Tako 

pridobljen osnutek Načel je bil dan v javno obravnavo na spletno stran OECD, na podlagi 

številnih odzivov in pripomb pa so sklenili, da se Načela iz leta 1999 revidira skladno z 

novimi dosežki in vidiki. Dogovorjeno je bilo tudi načelo neobveznosti, s čimer je bilo 

omogočeno, da se Načela lahko prilagodi glede na gospodarsko in kulturno raznolikost držav. 

Revidirana Načela so bila tako ustvarjena na bogatih  izkušnjah tako držav članic in nečlanic 

OECD (FSA Listing Rules 2013). 

2.6 Nadzor korporacijskega upravljanja 

Globalna finančna kriza je po Tabelliniju (2008) na domačem in svetovnem področju razkrila 

omejitve v aktualnem sistemu nadzornih organov, saj nadzorniki niso razpolagali z znanji in 
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veščinami niti z zadostnimi viri, kar jih je vodilo do pomanjkanja razumevanja finančnih 

institucij. Vsi ti dejavniki, od nekonsistentnih moči nadzornih organov do obstoja različnih 

nacionalnih sistemov, pa so oblastem onemogočali izvajanje učinkovitega nadzora. Slaba 

presoja nadzornikov skupaj z birokratsko zavrtostjo, je bila glavni razlog, da je bil nadzor 

finančnih institucij tako neuspešen, saj nihče ni dobro razumel tveganj, ki so bila navzoča v 

kompleksih finančnih strukturah.  

Dokument Basel II (2006) je določil za nadzorne organe tiste, ki finančnim institucijam 

ponujajo usmerjanje k pozitivnim praksam in dobremu korporacijskemu delovanju. To 

predstavlja tudi glavno zaščito vlagateljev. Glavni nalogi  nadzornih organov sta tako 

ocenjevanje implementacije načel in smernic obstoječe finančne situacije ter  promoviranje 

nadziranja. Finančne institucije morajo biti namreč strogo regulirane in nadzorovane zaradi 

posebnosti v naravi svojega delovanja in lastništvu. Prav tako  pa ne sme biti navzkrižij 

interesov med upravo ter lastniki in delničarji. Pri uvajanju dobrih praks upravljanja morajo 

imeti nadzorni organi pomembno vlogo.  Kajti vsa pravila korporacijskega upravljanja morajo 

biti oblikovana tako, da so skladna z vsemi zahtevami. Nadzorni organi so namreč odgovorni 

za finančno stabilnost ter zadovoljevanje interesov lastnikov in delničarjev. 

Področje korporacijskega upravljanja bi se v Sloveniji bistveno izboljšalo, če bi bili sprejeti 

ukrepi v samooceni organov upravljanja. Organi upravljanja, ki so zadostno usposobljeni za 

svoje delo, lahko prispevajo k boljšemu nadzorovanju družbe. Priporočljivo je 

samovrednotenje vodenja, saj imajo možnost rednega izmenjavanja mnenj in vrednostnih 

sodb, katere izvajajo strokovna združenja.  
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3 KORPORACIJSKO UPRAVLJANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Jasno je, da se materialne in teritorialne pristojnosti uprave ne skladajo več s sektorsko in 

geografsko širitvijo aktivnosti finančnih institucij. To finančni instituciji otežuje skladnost z 

veljavnimi standardi, upravljanje s tveganji, ob enem pa predstavlja velik izziv za sodelovanje 

med nadzornimi organi. Nadzorni organ je hkrati tudi nadzorni svet, ki je sestavljen iz 

določenega števila članov. Nadzorni svet omogoča sprejem kakovostnih odločitev na osnovi 

raznovrstnih izkušenj in učinkovito razpravo. Člani nadzornega sveta, ki delujejo samostojno, 

se smatrajo kot neodvisni člani. Za odvisne člane se pa vedno smatrajo člani, pri katerih 

obstaja tesnejša ekonomska povezava z družbo, upravo ali delničarji. Nadzorni svet oceni 

izkušnje, veščine in predvsem strokovno znanje potencialnih kandidatov, ki so potrebni za 

opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Upoštevajo se strokovna znanja, izkušnje in 

veščine, ki se med posameznimi člani nadzornega sveta dopolnjujejo. Nadzorni svet ob enem 

skrbi za nadzor družbe tekom celotnega poslovnega leta, sodeluje pri oblikovanju politike 

upravljanja in določanju upravljavskih razmerij v družbi, skrbno vrednoti delovanje uprave 

družbe in opravlja ostale naloge skladno z zakonom, akti družbe in s Kodeksom (Ljubljanska 

borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager 2009). 

3.1 Kodeks upravljanja javnih delniških družb 

Kodeks upravljanja javnih delniških družb so sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska 

borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager.  

 

Kodeks predstavlja zbirko priporočil, katerih vsebina za javne delniške družbe ne predstavlja 

zakonske zaveze. Priporočila imajo sama po sebi nezavezujočo pravno naravo (angl. soft law). Za 

razliko od zakonske določbe (angl. hard law), ki kot nek minimalni standard določa pravno 

obvezujoči okvir delovanja podjetja, priporočilo odraža dobre prakse (lahko tudi »nadstandard«), 

za katere se družba prostovoljno odloči. Družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na 

organiziranem trgu, morajo zavoljo zahtevane višje stopnje transparentnosti v poslovnem poročilu 

obvezno razkriti izjavo o upravljanju družbe. Izjava se vključi kot poseben oddelek poslovnega 

poročila in vsebuje vsaj naslednje: kateri kodeks velja za družbo, katerega se je odločila 

prostovoljno spoštovati, kje je dostopen in katerih priporočil kodeksa družba ne spoštuje, pri 

čemer mora dodatno tudi pojasniti razloge za odstopanje. Ker priporočila kodeksa predstavljajo 

temelj dobrega sistema upravljanja, ki povečuje zainteresiranost vlagateljev za delnice podjetij, 

morajo družbe, s katerih delnicami se trguje v Prvi in Standardni kotaciji Ljubljanske borze, svoj 

odnos do priporočenih ravnanj enkrat letno – na osnovi načela »spoštuj ali pojasni« – razkriti v 

dokumentu, ki je v Pravilih Ljubljanske borze opredeljen kot »Izjava o skladnosti s Kodeksom« 

(Pravila Ljubljanske borze, 25. in 26. člen). Ta dokument je sestavni del izjave o upravljanju, ki je 

skladno s 70. členu ZGD-1 poseben oddelek poslovnega poročila letnega poročila družbe (prav 

tam). 

Slovenski Kodeks (prav tam) opredeljuje pojem transparentnosti (preglednosti) kot:  
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tisto stopnjo razkritja informacij o izdajatelju vrednostnih papirjev, ki prejemnikom teh 

informacij (vlagateljem) omogoča pravilno oceno finančnega položaja, poslovanja, tveganj in 

upravljanje družbe izdajatelja, na osnovi katere lahko sprejmejo kakovostno investicijsko 

odločitev. Je eden najpomembnejših delov sistema upravljanja družb, bistveni elementi slednjega 

pa so: kakovost razkritja, pogostnost posredovanja informacij, dostopnost. Vsi pravno-formalno 

opredeljeni gospodarski subjekti so deležni natančnega zakonskega obravnavanja. Ob formalnih 

pravnih virih, ki so pomemben del vsake družbe in države, urejajo tudi postopek od ustanovitve 

in pravice, ki vključujejo tudi obveznosti pravnih subjektov. Urejanje notranjih razmerij v 

gospodarskih družbah pa je v glavnem prepuščeno družbenikom samim, ki ta razmerja urejajo s 

statutom, z družbenimi pogodbami oziroma drugimi splošnimi akti družbe. Dinamičen razvoj 

gospodarskega prava in potrebe po učinkovitem in globalnem poslovanju prehitevajo zakonsko 

reguliranje tega pravnega področja, kar predstavlja osrednji problem vsake sodobne družbe. 

Zaradi tega je lahko neustrezna zakonska regulacija velika ovira pri doseganju konkurenčne 

sposobnosti posameznih gospodarstev, saj sta sprememba zakona in zakonodajni postopek 

dolgotrajna procesa, ki se torej na razvoj odzoveta s časovnim zamikom, medtem ko so 

avtonomna pravila (kodeksi) s tega stališča veliko bolj prilagodljiva. Razkritje, ki bo v okviru 

Kodeksa obravnavano nekoliko podrobneje v naslednjem odstavku tega poglavja, pa smatramo za 

kakovostno le, če ima objavljena informacija naslednje značilnosti: zanesljivost, pomembnost, 

pravočasnost, celovitost oziroma popolnost in primerljivost. Kodeks pa pojem razkritje javnosti 

opredeljuje kot zagotovitev ustrezne objave podatkov oziroma informacij, storjeno bodisi ustno 

na skupščini delničarjev bodisi v gradivu za delničarje, v letnem poročilu družbe, na njenih 

spletnih straneh, prek objave v časniku ali na elektronski način oziroma drug predpisan način, 

skladno z zakonodajo. 

Kakor navedeno, pojem  »razkritje v Kodeksu« zajema področja kot so: zaupnost podatkov, 

obveščanje in poročanje, strategijo komunikacije družbe načine obveščanja in spletne strani 

družbe. Družbe se morajo držati nekaterih določil, medtem ko so druga le priporočila, ki pa 

niso zakonsko obvezujoča.  

Družba mora sproti poročati o finančnem in pravnem položaju ter poslovanju družbe. Razkriti 

mora vse informacije, ki vplivajo na finančni in pravni položaj družbe. 

Letno in polletno poročilo pa morata izkazovati resničen prikaz obveznosti in premoženja 

družbe, njen finančni položaj in poslovni izid. Prav tako je družba obvezana razkrivati 

bistvene dejavnike tveganja in mehanizme za obvladovanje tveganj kakor tudi obveščati 

javnost o vseh odločitvah, potrebnih zaradi temeljnih sprememb v družbi (prav tam). 

Spoznanje te magistrske naloge potrjuje, da se družbe držijo vsebine Načel in Kodeksa ter da 

so odstopanja dokaj redka in nepomembna. Navezuje se na vzorec delniških družb, ki so v tej 

magistrski nalogi predmet raziskave. Tovrstna dogajanja je družba dolžna objaviti na 

določenem mestu in o izbranem mestu obvestiti javnost. Letno poročilo mora vsebovati izjavo 

iz katere je razvidna odgovornost uprave za izdelavo računovodskih izkazov. Ob enem je 

družba dolžna v tej izjavi razkriti ali sledi določbam Kodeksa, oz. v nasprotnem primeru 
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navesti morebitna odstopanja in razloge zanj. Izjava mora vsebovati informacijo o tem, kje je 

Kodeks javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku, prav tako mora biti del poslovnega 

poročila. Na uradni spletni strani družbe pa morajo biti objavljene vse informacije. Družba je 

dolžna sestaviti seznam oseb, katerim so dostopne vse notranje informacije, hkrati pa imeti 

nadzorovan dostop do teh informacij. Seznam oseb mora biti ažuriran, sami člani pa morajo 

spoštovati predpise, ki preprečujejo zlorabo. Poleg vseh določil, ki jih mora delniška družba 

spoštovati, pa obstajajo tudi neobvezujoče določbe, kot na primer, da so vse javne objave 

sporočil zagotovljene tudi v angleškem jeziku. 

Objavljati se morajo medletni in letni računovodski izkazi. Priporočljiv je tudi prevod letnega 

poročila v angleški jezik. Skupaj letno in polletno poročilo naj bi bilo na volje brezplačno 

objavljeno na spletnih straneh družbe in na borzno-informacijskem sistemu SEOnet 

(Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager 2009).  

Družba sama izdela strategijo komuniciranja družbe in po potrebi sama presodi o predpisu 

notranjega akta. Skrbi, da so spletne strani izdelane čim bolj pregledno ter v slovenskem in 

angleškem jeziku. Vsebovati morajo vse potrebne in ključne podatke o poslovanju in družbi.  

Po 168. členu ZGD -1 je delniška družba tista družba, ki ima osnovni kapital (osnovno 

glavnico) razdeljen na delnice.  

Kodeks priporoča tudi, da ima družba izdelan koledar iz katerega so razvidne pomembnejše 

objave družbe in javno objavi sklepe nadzornega sveta družbe. Enkrat letno naj objavi 

ažuriran prospekt in spremembo deležev vrednostnih papirjev v kapitalu družbe, katerih 

lastnik je član uprave ali član nadzornega sveta. Vse spremembe v lastništvu, naj bi javno 

objavljala sproti in prav tako vse neskladne povezanosti z drugimi družbami. Tekoče naj 

razkrije vse ponudbe za odkup delnic, tudi pridobitev ali odsvojitev lastnih delnic izdajatelja 

ter vse postopke povezane z namero za odkup delnic. Jasno, razumljivo in enakomerno naj 

obvešča in objavlja vse informacije, ki so vlagatelju v vrednostne papirje v pomoč pri presoji 

položaja in vpliv, ki ga ima poslovni dogodek na ceno delnice. Informacijo naj objavi tudi v 

primeru predloga skupščine o spremembi statuta ter primeru predloga o umiku ali uvrstitvi 

delnic družbe z organiziranega trga. Zanika ali potrdi naj navedbe, ki so plod raznih govoric 

ali objavljenih člankov. Delničarji ne odgovarjajo za obveznosti družbe, med tem ko pa 

družba upnikom za svoje obcveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem. Osnovni 

kapital se glasi na nominalni znesek v EUR, najnižji znesek osnovnega kapitala je 25.000 

EUR. Delnice so lahko oblikovane kot delnice z nominalnim zneskom ali kot kosovne 

delnice, s tem, da družba ne sme imeti hkrati obeh oblik delnic. Najnižji nominalni znesek je 

1 EUR. Kosovne delnice se ne glasijo na nominalni znesek. Vsaka kosovna delnica ima enak 

delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu  (Združenje nadzornikov Slovenije 2007). 
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3.2 Slovenski trg vrednostnih papirjev 

Borzni trg delnic je v Sloveniji razdeljen na naslednje podsegmente – dva od njih sta 

podrobneje obravnavana v empiričnih poglavjih te magistrske naloge (Ljubljanska borza  

b. l.):  

1. Vstopna kotacija. Vstopna kotacija pomeni podsegment borznega trga delnic, kjer se 

trguje z delnicami, te pa izpolnjujejo pogoje za uvrstitev delnic v trgovanje na borznem 

trgu, ki so določeni v 8. in 9. členu Pravil. Oseba, ki je zahtevala uvrstitev, pa izpolnjuje 

zakonsko predpisane obveznosti; 

2. Standardna kotacija. Standardna kotacija pomeni podsegment borznega trga delnic, na 

katerem se trguje z delnicami, ki poleg pogojev za uvrstitev iz 2. odstavka tega člena 

izpolnjujejo tudi dodatne kriterije, ki jih določajo Pravila za razvrstitev teh v Standardno 

kotacijo oziroma v Prvo kotacijo, določene v 11. oziroma 12. členu Pravil, njihovi 

izdajatelji pa se poleg zakonsko predpisanih obveznosti razkrivanja informacij zavežejo 

tudi k izpolnjevanju dodatnih obveznosti razkrivanja, določenih v Pravilih; 

3. Prva kotacija je opisana v 2. točki  tega poglavja, Akt borze pa jo podrobneje obravnava 

tako: »Prva kotacija je najelitnejši del trga delnic, ki je namenjen družbam, ki najbolj 

izstopajo po svoji likvidnosti, velikosti in transparentnosti poslovanja. Prva kotacija je 

oblikovana z namenom povečanja prepoznavnosti najboljših slovenskih družb med 

mednarodnimi vlagatelji. Uvrstitev delnic v Prvo kotacijo namreč domači in mednarodni 

investicijski javnosti sporoča o kakovosti podjetja, družba pa se tako lahko neposredno 

primerja z najboljšimi konkurenčnimi družbami v svoji panogi. Družbe v Prvi kotaciji 

izpolnjujejo dodatne standarde obveščanja: 

– mednarodne standarde računovodskega poročanja,  

– objavljajo kvartalne poslovne izkaze, 

– objavljajo izjavo o skladnosti s Kodeksom, 

– poročajo v angleškem jeziku, s čimer se povečuje prepoznavnost družbe v 

mednarodnem okolju, in  

– upoštevajo Priporočila borze za obveščanje.« 

»Delnice Prve kotacije so v primerjavi z ostalimi segmenti trga delnic bolj likvidne, saj 

morajo izpolnjevati dodatne likvidnostne kriterije. To se kaže v povečanem vrednostnem 

obsegu prometa, večjem številu sklenjenih poslov, izboljšani globini trga in s tem zmanjšanih 

skritih stroških trgovanja, ki bremenijo vlagatelja pri sklenitvi posameznega posla« (prav 

tam).  

Ljubljanska borza družbam v Prvi kotaciji nudi še dodatne storitve pri promociji delnic pri 

mednarodni investicijski javnosti in podpori na področju obveščanja ter korporacijskega 

upravljanja v skladu z najvišjimi standardi poročanja. (Računovodja b. l.). 
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3.2.1 Ljubljanska borza 

331. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07, 100/07 in 69/08) in 

določbe Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev so določili, da je uprava borze na seji 

20. 3. 2008 sprejela Pravila Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Pravila borze).  

Pravila Ljubljanske borze (v nadaljevanju: Pravila) urejajo naslednja področja (Računovodja 

b. l.):  

– pogoje in kriterije za razvrstitev in premestitev vrednostnih papirjev na borznem trgu,  

obveznosti razkrivanja nadzorovanih in drugih informacij ter poročanja borz, 

– pogoje za začasno ustavitev trgovanja in za umik vrednostnih papirjev iz trgovanja na 

borznem trgu,  

– pogoje za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu,  

– ukrepe borze v zvezi z izdajatelji vrednostnih papirjev; postopek odločanja borze v 

posamičnih zadevah v zvezi z izdajatelji.  

Določajo tudi Pravila o borznih članih, v zvezi s katerimi urejajo predvsem (prav tam):  

– ukrepe, ki jih v razmerju do borznega člana lahko uporabi borza, če ta krši svoje 

obveznosti, 

– pogoje za sprejem borznega člana in za prenehanje članstva, organizacijske, tehnične in 

kadrovske pogoje ter pogoje v zvezi s poravnavo borznih poslov, ki jih mora izpolnjevati 

borzni član, 

– druge medsebojne pravice in obveznosti borze in borznega člana, nadzor nad borznimi 

člani,  

– postopek odločanja borze v posamičnih zadevah v zvezi z borznimi člani. 

Prav tako pa določajo še Pravila borznega trgovanja, v zvezi s katerimi urejajo predvsem 

(prav tam):  

– način in pogoje za sklenitev poslov na borznem trgu in za poravnavo obveznosti iz 

borznih poslov,  

– zagotavljanje transparentnosti trgovanja z vrednostnimi papirji,  

– način objavljanja ponudb za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev na borznem trgu,  

– druge medsebojne obveznosti borznih članov v zvezi s posli, sklenjenimi na borznem 

trgu. 

3.2.2 Prva kotacija 

V 12. členu Pravil borze je zapisano, da morajo delnice in njihovi izdajatelji za razvrstitev 

delnic v Prvo kotacijo izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije, določene v 8. in 9. členu 

Pravil:  
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– kvantitativne kriterije: kar v praksi predstavlja vsaj 3 leta poslovanja; revidirana letna 

poročila za 3 poslovna leta, minimalna vrednost kapitala: 50 mio. EUR, minimalna 

velikost razreda delnic: 1 mio. EUR, odstotek razreda delnic v javnosti: vsaj 25 %, število 

imetnikov razreda delnic: vsaj 500; 

– kriterije obveščanja: izjava izdajatelja, s katero se zaveže, da bo obveščal in poročal tudi 

v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP), 

izjava izdajatelja, s katero se zaveže, da bo zagotavljal javno objavo povzetkov javnih 

objav izdajatelja tudi v angleškem jeziku, izjava izdajatelja, s katero se zaveže, da bo 

objavljal podatke o medletnem poslovanju ter izjava o skladnosti s Kodeksom v skladu s 

26. členom Pravil, izjava izdajatelja, s katero se zaveže, da si bo po svojih najboljših 

močeh prizadeval izpolnjevati prakse dobrega obveščanja, določene v Priporočilih;  

– kriteriji likvidnosti: minimalno povprečno dnevno število sklenjenih poslov z delnicami, 

minimalni povprečni dnevni vrednostni obseg sklenjenih poslov z delnicami, globina trga 

ali sklenjena ter borzi posredovana veljavna pogodba izdajatelja z vzdrževalcem 

likvidnosti za te delnice.  

Navodila in njihove morebitne spremembe se objavijo vsaj 3 mesece pred začetkom 

preverjanja izpolnjevanja kriterijev likvidnosti (Računovodja b. l.). 

Preglednica 1: Kvantitativni kriteriji prve kotacije 

Kvantitativni kriteriji 

Leta poslovanja 3 

Realnost in objektivnost računovodskih 

izkazov 

Revidirana letna poročila za 3 poslovna leta 

Minimalna vrednost kapitala 10 mio. EUR 

Odstotek razreda v javnosti* Vsaj 25 % 

Razred delnic Navadne delnice 

Način trgovanja Neprekinjen način trgovanja 

Vir: Ljubljanska borza b. l. 
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Preglednica 2: Kriteriji obveščanja prve kotacije 

Kriteriji obveščanja 

Izjava družbe, da bo obveščala in poročala skladno z MSRP. 

Izjava družbe, da bo zagotavljala  javno objavo povzetkov svojih javnih objav tudi v 

angleškem jeziku. 

Izjava družbe, da bo objavljala podatke o medletnem poslovanju. 

Izjava družbe o spoštovanju zahtevanih elementov Kodeksa in finančni koledar. 

Izjava družbe, da si bo po svojih najboljših močeh prizadevala izpolnjevati prakse dobrega 

obveščanja, določene v Kodeksu. 

Vir: Ljubljanska borza b. l. 

3.2.3 Standardna kotacija   

Standardna kotacija je namenjena delnicam družb, ki zagotavljajo višjo stopnjo 

transparentnosti poslovanja ter izpolnjujejo višje zahteve po velikosti in razpršenosti. V 

Vstopno kotacijo so uvrščene delnice podjetij, ki iz prostega trga pristopajo k novim borznim 

pravilom. Pogoji in kriteriji za razvrstitev delnic v Standardno kotacijo so določeni v 11. 

členu Pravil borze. Za razvrstitev delnic v Standardno kotacijo je pomembno to, da morajo 

delnice in njihovi izdajatelji izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije (Računovodja  

b. l.):  

– pogoje za uvrstitev na borzni trg: izpolnjeni so pogoji za uvrstitev delnic na borzni trg, 

določeni v 8. in 9. členu Pravil;  

– kvantitativne kriterije: 3 leta poslovanja, revidirana letna poročila za 3 poslovna leta, 

minimalna vrednost kapitala: 2 mio. EUR, minimalna velikost razreda delnic: 1 mio. 

EUR, odstotek razreda delnic v javnosti: vsaj 25 %, število imetnikov razreda delnic: vsaj 

150;  

– kriterije obveščanja: izjava izdajatelja, s katero se zaveže, da bo objavljal podatke o 

medletnem poslovanju, ter izjava o skladnosti s Kodeksom v skladu s 25. členom Pravil,  

izjava izdajatelja, s katero se zaveže, da si bo po svojih najboljših močeh prizadeval 

izpolnjevati prakse dobrega obveščanja, določene v Priporočilih. V primeru, da odstotek 

razreda delnic v javnosti iz 2. točke 1. odstavka tega člena ne dosega 25 %, se šteje, da je 

kriterij izpolnjen, če velikost razreda delnic v javnosti v primeru, da gre za prvo 

razvrstitev v Standardno kotacijo, presega knjigovodsko vrednost 2 mio. EUR oziroma da 

tržna kapitalizacija velikosti razreda delnic v javnosti znaša 4 mio. EUR. Delnice se lahko 

razvrstijo v Standardno kotacijo, četudi ne izpolnjujejo enega od kriterijev, določenih v  

2. točki 1. odstavka tega člena, če pri tem ne gre za bistvena odstopanja ali če obstaja 

utemeljeno pričakovanje, da bo tudi ta pogoj izpolnjen v kratkem času po razvrstitvi v 

Standardno kotacijo. Borza lahko v Standardno kotacijo razvrsti tudi delnice novo 

ustanovljene družbe, ki je nastala z združitvijo več družb oziroma z razdelitvijo obstoječe 
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družbe. Pri tem se šteje, da sta pogoja glede let poslovanja in revidiranih letnih poročil 

smiselno izpolnjena, če so bile delnice vsaj ene od družb, ki so se združile, oziroma 

družbe, ki se je razdelila, do začetka postopka preoblikovanja uvrščene na borzni trg. 

Podrobnejše kriterije iz 2. točke in vsebino izjav iz 3. točke 1. odstavka tega člena se 

predpiše z Navodili.  

 

Preglednica 3: Kvantitativni kriteriji standardne kotacije 

Kvantitativni kriteriji 

Leta poslovanja 3 

Realnost in objektivnost računovodskih 

izkazov 

Revidirana letna poročila za 3 poslovna leta 

Minimalna vrednost kapitala 2 mio. EUR 

Odstotek razreda v javnosti* Vsaj 25 % 

Vir: Ljubljanska borza b. l. 

Preglednica 4: Kriteriji obveščanja standardne kotacije 

Kriteriji obveščanja 

Izjava družbe, da bo objavljala podatke o medletnem poslovanju. 

Izjava družbe, da bo objavljala izjavo o skladnosti s Kodeksom. 

Izjava družbe, da si bo po svojih najboljših močeh prizadevala izpolnjevati prakse dobrega 

obveščanja, določene v Priporočilih. 

Vir: Ljubljanska borza b. l. 
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4 RAZISKAVA USKLAJENOSTI LETNIH POROČIL S 70. ČLENOM ZGD-1 

4.1 Metodologija raziskave 

V raziskovalnem delu magistrske naloge sta uporabljeni deskriptivna metoda proučevanja 

teoretičnih izhodišč glede raziskave usklajenosti letnih poročil s 70. členom ZGD-1 in 

primerjalna metoda. Za numerično obdelavo podatkov je uporabljena statistična metoda, 

rezultati pa so grafično in opisno predstavljeni. Raziskovalni del naloge temelji na raziskavi 

zbranih poslovnih poročil Prve in Standardne kotacije Ljubljanske borze, d. d., za leta 2010, 

2011 in 2012, različnih (kot jih razlaga poglavje 4.3 – glede na raziskovalni vzorec) pravnih 

subjektov.  

4.2 Opis vzorca 

Raziskovalni vzorec predstavlja 24 podjetij, ki so razdeljena v dve skupini. Prva skupina 

podjetij predstavlja Prvo kotacijo, v katero so zajeta najbolj donosna podjetja z najvišje 

kotiranimi delnicami: Gorenje, d. d., Velenje, Intereuropa, d. d, Koper, Krka, d. d., Novo 

mesto, Luka Koper, d. d., Koper, NKBM, d. d., Maribor, Petrol, d. d., Ljubljana, PS Mercator, 

d. d., Ljubljana, Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana in Zavarovalnica Triglav, d. d. 

Druga skupina podjetij predstavlja Standardno kotacijo, katere delnice kotirajo standardno z 

višjo stopnjo transparentnosti poslovanja: Abanka Vipa, d. d., Aerodrom Ljubljana, d. d., 

Delo prodaja, d. d., Iskra Avtoelektrika, d. d., Istrabenz, holdinška družba, d. d., Kompas,  

d. d., Mlinotest živilska industrija, d. d., Nika, d. d., Pivovarna Laško, d. d., Pozavarovalnica 

Sava, d. d., Probanka, d. d., Sava, d. d., Terme Čatež d. d., in Unior,  

d. d. 

4.3 Pregled zakonsko predpisanih sestavin poročila in točkovanje 

Letno poročilo mora biti opredeljeno in sestavljeno v skladu s Kodeksom, ki so ga oblikovali 

Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager. Kodeks 

podjetjem predstavlja smernice na osnovi spoštovanja slovenske zakonodaje in zakonodaje 

EU, etična načela poslovne kulture ter vse zahtevane standarde in odgovornosti, ki so 

predpisani za upravljanje družb. 

Kodeks je bil oblikovan z namenom natančne definicije standardov za upravljanje in vodenje 

podjetji oziroma družb, katerih delnice kotirajo na slovenski borzi. S tem namenom želi 

država podjetja usmeriti k večji preglednosti poslovanja, rang kotacije hkrati predstavlja tudi 

izziv za preostala manjša podjetja, ki želijo svoje strateške cilje usmeriti višje in si zadati cilje 

o večjem podjetju z višjo ravnijo zaupanja in prepoznavnosti tako na slovenskem poslovnem 

področju kot tudi z mednarodno prepoznavnostjo. Vsebina Kodeksa za podjetja ni 
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obvezujoča, obvezujoče pa je natančno specificirati in razkriti, katerih priporočil Kodeksa 

podjetje ni upoštevalo. Razkrita priporočila se morajo navesti v izjavi o upravljanju, ki je 

sestavni del letnega poročila in predstavlja razloge, zakaj je podjetje odstopalo od smernic. 

Določbe Kodeksa, ki vsebujejo besedo »morati«, morajo podjetja spoštovati brez odstopanj. 

Kodeks dovoljuje odstopanja, vendar le v meri in okvirih lastne poslovne prakse podjetja. Od 

uveljavitve 70. člena ZGD-1 so družbe dolžne v svojem letnem poročilu predstaviti svojo 

prakso upravljanja. Ta je lahko kot samostojen dokument ali kot »izjava o upravljanju« 

upoštevan v okviru letnega poslovnega poročila. Pomemben del poslovnega poročila 

predstavlja ločena izjava, kjer družba izjavlja, da spoštuje določbe Kodeksa.  

Izjava o upravljanju je postala predpisana vsebina poslovnega dela letnega poročila in temelji na 

načelu »spoštuj – ali pojasni razloge za odstopanje«. Načelo družbam dovoljuje odstopanja od 

priporočil Kodeksa in jim s tem daje možnost, da oblikujejo lastno poslovno prakso. Pričakuje se, 

da bodo priporočila Kodeksa v največji možni meri uveljavljena v javnih delniških družbah, še 

posebej v tistih, ki so uvrščene v Prvo in Standardno kotacijo Ljubljanske borze (Ljubljanska 

borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager 2009). 

Izbor zakonsko predpisanih priporočil Kodeksa za analiziranje usklajenosti poslovnih poročil 

predvidenih družb poteka s pomočjo odgovorov na naslednji dve vprašanji: 

– Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 

– Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb Kodeksa? 

V okvir politike upravljanja, ki jo skupaj sestavita nadzorni svet in uprava družbe, pa sodi 

zaveza družbe, da bo javno razkrila nadziranje in vodenje družbe. Politika upravljanja tako 

zajema (prav tam):  

– opis vseh poglavitnih usmeritev upravljanja in upoštevanje zastavljenih ciljev družbe, 

vrednot družbe in njene odgovornosti do širšega družbinega okolja,  

– navedbo, kateri kodeks upravljanja je družba sprejela kot referenčni kodeks, 

– natančno določitev skupin deležnikov ter strategije komuniciranja in sodelovanja s 

posameznimi skupinami deležnikov (upniki, odvisnimi družbami, dobavitelji, strankami, 

zaposlenimi, mediji, analitiki, državnimi organi, lokalno in širšo skupnostjo), 

– postopek seznanitve odvisnih družb in delničarjev s strategijo in standardi upravljanja 

skupine, 

– politiko transakcij med družbo in povezanimi družbami, vključno z njihovimi člani 

uprave in nadzornega sveta, 

– zavezo, da bo nadzorni svet vzpostavil sistem ugotavljanja nasprotja interesov in 

neodvisnosti članov uprave/nadzornega sveta ter predvidenih ukrepov v primeru 

okoliščin, ki pomembno spreminjajo njihov status v razmerju do družbe, 

– zavezo, da bo nadzorni svet ocenjeval lastno učinkovitost, 

– namero o oblikovanju morebitnih komisij nadzornega sveta in opredelitev njihovih vlog, 

– jasen sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja družbe in 

nadzora družbe, 
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– pravila med družbo, vključno s povezanimi družbami, in njihovimi člani uprave ali 

nadzornega sveta, ki niso urejena z zakonskimi predpisi o nasprotju interesov, 

– opredelitev strategije komuniciranja družbe, ki vključuje visokokakovostne standarde 

oblikovanja in razkrivanja računovodskih, finančnih in nefinančnih informacij, 

– varovanje interesov zaposlenih v družbi, tako da se definira način, vsebino in standarde 

delovanja zaposlenih ter zagotavljanja ustrezne ravni etičnega ravnanja v družbi, vključno 

s preprečevanjem diskriminacije.  

Načelo 1 

Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je maksimiranje vrednosti družbe. 

Ta in drugi cilji, ki jih družba zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, kot sta dolgoročno 

ustvarjanje vrednosti za delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja z 

namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe, se navedejo v statutu družbe (Kodeks 

upravljanja javnih delniških družb 2009).  

Kodeks upravljanja javnih delniških družb torej v prvem načelu določa, da je osnovni cilj 

družbe maksimiziranje vrednosti družbe. To si pa lahko razlagamo tako, da morajo kot pravni 

subjekti na organiziranem trgu delovati z namenom ustvarjanja vrednosti za delničarje za 

daljše časovno obdobje, pri tem pa je nujen poudarek na trajnostnem razvoju družbe v njenem 

gospodarskem in širšem okolju. 

Načelo 2 

Uprava skupaj z nadzornim svetom oblikuje in sprejme Politiko upravljanja družbe, v kateri 

določi poglavitne usmeritve upravljanja družbe, z upoštevanjem zastavljenih dolgoročnih ciljev 

družbe ter z njo seznani vse deležnike preko razkritja na spletnih straneh družbe (prav tam). 

Načelo 6 

Nadzorni svet je sestavljen tako, da se zagotovita odgovoren nadzor in sprejemanje odločitev v 

korist družbe. Pri sestavi nadzornega sveta se upoštevajo strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki 

se med posameznimi člani nadzornega sveta med seboj dopolnjujejo (prav tam). 

Primerno bi bilo, da se s politiko plačil oziroma s sklepi, ki so v korist pravnega subjekta,  

ukvarja odbor, ki bi naj bil sestavljen v celoti ali večinoma iz neodvisnih direktorjev. S tem bi 

namreč ublažili možnost morebitnih navzkrižij interesov. 

Načelo 8 

Nadzorni svet skrbi za nadzor družbe tekom celotnega poslovnega leta, aktivno sodeluje pri 

oblikovanju Politike upravljanja in določanju upravljavskih razmerij v družbi, skrbno vrednoti 
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delovanje uprave družbe in opravlja ostale naloge skladno z zakonom, akti družbe in s 

Kodeksom. Vsi člani nadzornega sveta podpišejo posebno izjavo, s katero se opredelijo do 

izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C.3 priloge C Kodeksa, in 

navedejo, da se smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije, ali odvisne, če jih ne, in 

izrecno navedejo, da so strokovno usposobljeni za delo v nadzornem svetu ter da imajo za tako 

delo dovolj izkušenj in znanja. Podpisane izjave se objavijo na spletnih straneh družbe. Tudi 

načelo 8, ki članom nadzornih svetov priporoča, da podpišejo posebno izjavo, s katero se 

opredelijo do kriterijev neodvisnosti, ki so navedeni v prilogi C Kodeksa, je novo načelo, ki je 

bilo v Kodeks uvedeno leta 2009 in se je hitro uveljavilo v praksi. Delničarji imajo pravico do 

tega, da so obveščeni, kateri člani nadzornega sveta so neodvisni in kateri so v določenih 

razmerjih odvisnosti, zato se priporoča, da se podpisane izjave objavijo na spletni straneh družbe 

(prav tam). 

Načelo 13 

Nadzorni svet poleg revizijske komisije oblikuje tudi kadrovsko komisijo in komisijo za 

imenovanja. Glede na velikost in zahtevnost dela v posameznem nadzornem svetu lahko naloge 

kadrovske komisije in komisije za imenovanja, kot so opredeljene v prilogi B Kodeksa, opravlja 

ista komisija. Komisije se oblikuje čim prej po konstitutivni seji nadzornega sveta in dovolj 

zgodaj, da lahko odgovorno opravijo svoje naloge (Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov 

Slovenije in Združenje Manager 2009). 

Načelo 18 

Družba s postopkom izbire revizorja, v katerem aktivno sodelujejo organi vodenja in nadzora 

družbe ter revizijska komisija, sestavljena pretežno iz neodvisnih strokovnjakov, usposobljenih za 

računovodstvo in revizijo, omogoči imenovanje revizijske družbe, ki bo zagotovila neodvisno in 

nepristransko revizijo računovodskih izkazov družbe, skladno s strokovnimi in poklicno-etičnimi 

revizijskimi načeli in drugimi pravili revidiranja. Za izpolnjevanje teh pravil družba med potekom 

revizije omogoča vse pogoje za kakovostno komunikacijo z revizorjem (prav tam). 

Načelo 20 

Sestavni del Politike upravljanja je tudi opredelitev strategije komuniciranja družbe, ki vključuje 

visokokakovostne standarde pripravljanja in objavljanja računovodskih, finančnih in nefinančnih 

informacij (prav tam). 

Načelo 22.1  

Družba sproti poroča o finančnem in pravnem položaju ter poslovanju družbe z javno objavo 

(prav tam): 

– letnih in medletnih poročil, 
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– obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja družbe ter ciljev družbe, 

– ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od napovedanega oziroma spremenjenih pogojih 

poslovanja, 

– bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena, ter ciljev in ukrepov 

upravljanja s tveganji, 

– vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni in finančni položaj družbe. 

Načelo 22.2  

Družba razkrije tudi trajnostno poročilo, katerega del je poročilo o družbeni odgovornosti 

(odgovornosti do zaposlenih, potrošnikov, lokalne skupnosti ter varstva okolja) na spletni strani 

kot ločeno poročilo ali sestavni del letnega poročila (prav tam). 

Načelo 22.5  

Družba v letnem poročilu razkrije članstva v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb, 

ki jih zasedajo člani uprave in člani nadzornega sveta (prav tam). 

Načelo 22.7  

Družba razkrije bruto in neto prejemke vsakega posameznega člana uprave in nadzornega 

sveta. Razkritje je jasno in razumljivo povprečnemu vlagatelju in poleg zakonskih vsebin 

vsebuje še (prav tam):  

– razlago, kako izbira meril uspešnosti prispeva k dolgoročnim interesom družbe,  

– razlago metod, uporabljenih za odločitev, ali so bila merila uspešnosti izpolnjena,  

– točne informacije o obdobjih odloga izplačila variabilnega dela prejemkov,  

– informacije o politiki glede odpravnin, vključno s pogoji za izplačilo odpravnin in z 

višinami odpravnin,  

– informacije v zvezi z odmernimi dobami,  

– informacije o politiki glede zadržanja prenosa delnic po odmeri,  

– informacije o sestavi strokovnih skupin družb, katerih politika prejemkov je bila 

proučena glede na vzpostavitev politike prejemkov zadevne družbe.  

Za potrebe analize usklajenosti letnih poročil na podlagi zgodaj podanih izbranih načel 

Kodeksa je bilo treba opredeliti točkovanje: 

– 5 – ustreza načelom;  

– 1 – ne ustreza načelom; 

– 3 – zahtevana načela niso definirana v skladu z Kodeksom, razlage so navedene v izjavi o 

upravljanju.  
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4.4 Družbe Prve kotacije 

Družbe Prve kotacije, ki so navedene v nadaljevanju, predstavljajo podjetja z najbolj 

likvidnimi delnicami. Zajeta so elitna podjetja, ki imajo najvišje likvidne delnice, 

transparentno poslovanje in mednarodno prepoznavnost (Ljubljanska borza 2012, 7). 

4.4.1 Gorenje, d. d., Velenje 

Preglednica 5: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Gorenje, d. d., Velenje od 

Kodeksa  

Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju 

določb Kodeksa? 

5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 3 3 3 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe 5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 

3 3 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 

5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil, 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 

5 5 5 

 ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 

5 5 5 

 bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 

5 5 5 

 vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na 

pravni in finančni položaj družbe. 

5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Gorenje 2011; 2012; 2013. 
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Iz preglednice 5 je razvidno, da podjetje Gorenje, d. d., upošteva vse zahtevane standarde, 

predpisane z zakoni in s Kodeksom za predstavitev družb v poslovnih poročilih.  

Leta 2010, točneje v aprilu, sta uprava in nadzorni svet družbe Gorenje, d. d., sprejela Politiko 

upravljanja v skladu s smernicami Kodeksa in korporacijskega upravljanja družbe. Skladno s 

Politiko upravljanja je družba ažurno informirala javnost in delničarje o dogodkih v podjetju 

in spremembah poslovanja v izogib verjetnosti pojava neresničnih informacij novinarjev, kar 

bi posledično vplivalo na potencialne vlagatelje. 

Izjava o neusklajenosti 1. načela Kodeksa, ki je predlagana v namen opredelitev ciljev v statut 

družbe, Gorenje, d. d. pojasnjuje, da ciljev niso posebej zapisovali v statut družbe, saj so jasno 

navedeni v Poslanstvu družbe: »Ustvarjamo izvirne, tehnično dovršene, vrhunsko oblikovane, 

uporabnikom in okolju prijazne izdelke za prijeten dom. Osredotočamo se na povečevanje 

zadovoljstva potrošnika in na družbeno odgovoren način ustvarjamo vrednost za vse svoje 

deležnike. Z upoštevanjem ključnih globalnih trendov in izzivov razvijamo hitro rastoča 

področja z nadpovprečnimi donosi« (Gorenje 2013). 

Načelo 13, ki je bilo izpostavljeno za potrebe analize, je družba Gorenje, d. d., deloma 

ustrezno uskladila z načeli Kodeksa kljub označitvi v preglednici 5, da tega ni spoštovala. 

Družba ima ustrezno oblikovano kadrovsko komisijo, vendar ne komisije za imenovanje. 

Glede neskladja z načelom 13 opredeljuje podtočke od 13.1 do 16.6, ki pa niso bile 

izpostavljene za potrebe analize in jih v tej točki ne izpostavljamo. Kot je razvidno iz 

preglednice 5, je družba načelo 13 z letom 2012 ustrezno prilagodila. 

V Letnem poročilu 2011 ponovno izjavlja neskladje z opredelitvijo ciljev v statut družbe. 

Razlaga družbe se glasi enako kot leto poprej. 

V izjavi o neskladju načela 13, v podtočkah Kodeksa, v letu 2011 navaja, da ima oblikovano 

kadrovsko komisijo, revizijsko komisijo, komisijo za korporacijsko upravljanje, »benchmark« 

komisijo, vendar še vedno ne komisije za imenovanje. Razloge je navedla v tem, da je mandat 

nadzornega sveta pričel veljati v letu 2010 in ta še ni imenoval komisije o imenovanju, 

priporočene s Kodeksom. 

Pregled skladnosti izjave s Kodeksom v letnem poročilu kaže na to, da je družba v vseh 

prejšnjih neskladjih, ki so izpostavljena za potrebe analize, uskladila politiko s priporočili 

Kodeksa. Izjema je samo načelo 1 – podjetje ciljev namreč nima posebej zavedenih v statutu 

družbe, ker jih navaja v poslanstvu družbe. 
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4.4.2 Intereuropa, d. d., Koper 

Preglednica 6: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Intereuropa, d. d., Koper od 

Kodeksa 

Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 5 5 5 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 3 3 3 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na 

pravni in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Intereuropa 2011; 2012; 2013. 

Preglednica 6 predstavlja odstopanja letnih poročil družbe Intereuropa, d. d., od Kodeksa. Iz 

preglednice je razvidno, da družba načelno upošteva smernice Kodeksa, odstopanje z 

navedbami razlogov je samo pri načelu 13, s katerim Kodeks predlaga oblikovanje kadrovske 

komisije in komisije za imenovanje. Družba Intereuropa, d. d., v letu 2010 ni imela 

ustanovljenih in imenovanih komisij. Imela je revizijsko komisijo, ki jo je ustanovil nadzorni 

svet v sestavi članov nadzornega sveta in zunanjega člana. V letu 2011 še vedno ni oblikovala 
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predlaganih komisij v skladu s Kodeksom, prav tako je to odstopanje še vedno razvidno v 

poročilu za leto 2012. Družba meni, da trenutno ni potrebe po ustanavljanju novih komisij ali 

preoblikovanju obstoječe komisije. 

Iz letnih poročil družbe je razvidno, da ta odstopajo še od številnih drugih načel Kodeksa, 

vendar ta odstopanja niso bila relevantna za potrebe naše analize. 

4.4.3 Krka, d. d., Novo mesto 

Preglednica 7: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Krka, d. d., od Kodeksa  

Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 5 5 5 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Krka 2011; 2012; 2013. 
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Iz preglednice 7 je razvidno, da družba Krka, d. d., upošteva vsa načela Kodeksa. Družba po 

analizi letnih poročil nima nikakršnih zadržkov glede načel Kodeksa. 

4.4.4 Luka Koper, d. d., Koper 

Preglednica 8: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Luka Koper, d. d., od Kodeksa 

Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 5 5 5 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Luka Koper 2011; 2012; 2013. 

Družba Luka Koper, d. d., je upoštevala vse smernice v izbranih načelih Kodeksa, kot je 

razvidno iz preglednice 8. Družba v nobenem od analiziranih letnih poročil nima zadržkov 

glede priporočil Kodeksa. 
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4.4.5 NKBM, d. d., Maribor 

Preglednica 9: Pregled odstopanja letnih poročil družbe NKBM, d. d., od Kodeksa  

Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju 

določb Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 3 3 3 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 3 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na 

pravni in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; NKBM 2011; 2012; 2013. 

NKBM, d. d., delno spoštuje načela Kodeksa, kot je razvidno iz preglednice 9. Odstopanja so 

vidna pri načelu 1, v vseh analiziranih letih, saj družba svojih ciljev ne opredeljuje 

samostojno, ampak jih vključuje v poslovno politiko in finančni načrt, ki sta opredeljena za 

posamezno poslovno leto. Cilje hkrati navaja tudi v politiki upravljanja družbe. 

Odstopanje je vidno tudi v letu 2011 v načelu 13, ki zajema oblikovanje kadrovske komisije 

in komisije za imenovanje. Družba NKBM, d. d., je kadrovsko komisijo, ki jo Kodeks 

načelno predlaga v skladu s spremembami Zakon o bančništvu  (ZBan-1, Ur. l. RS, št. 131/06, 
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št. 1/08, št. 109/08 in št. 19/09) in Sklepa o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank 

in hranilnic, preoblikovala v enotno komisijo za prejemke. Kadrovska komisija je s tem v 

bankah prenehala obstajati, zato je družbe v tem segmentu ne navajajo kot neskladje z 

načelom 13. 

4.4.6 Petrol, d. d., Ljubljana 

Preglednica 10: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Petrol, d. d., od Kodeksa  

Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 3 3 3 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 3 3 3 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 3 3 3 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Petrol 2011; 2012; 2013. 
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Družba Petrol, d. d., zahteve Kodeksa opredeljuje na začetku poslovnega poročila. Kot je 

razvidno iz preglednice 10, družba posluje z manjšimi odstopanji z načeli Kodeksa in nima 

svojih lastnih načel. Politika poslovanja Petrola je v skladu z ZGD-1 in načeli Kodeksa.  

Družba Petrol, d. d., nima opredeljenih ciljev v statutu družbe, kot priporoča načelo 1, ampak 

te opredeljuje v temeljih pravnega akta družbe. Družba ima podpisane izjave članov 

nadzornega sveta, kot to predpostavlja Kodeks v točki 8. Kljub temu pa izjav ne daje v javno 

objavo, s čimer prihaja do delnega odstopanja od načel Kodeksa. Prav tako ne uporablja 

informacijske tehnologije za potrebe sej in pošiljanja gradiv članom nadzornega sveta, saj 

meni, da ni dovolj varno, da ne bi prišlo do vdora nepooblaščenih oseb. 

4.4.7 PS Mercator, d. d., Ljubljana 

Preglednica 11: Pregled odstopanja letnih poročil družbe PS Mercator, d. d., od 

Kodeksa  

Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 5 5 5 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 3 3 3 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 
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Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; PS Mercator 2011; 2012; 2013. 

Družba Mercator, d. d., deluje deloma v skladu s smernicami in načeli Kodeksa. Odstopanja, 

ki jih navaja v letnem poročilu, so zavedena v izjavi o upravljanju družbe. Izbor načel, ki 

predstavljajo analizo kršitev kodeksa, je pokazal, da družba PS Mercator, d. d., za vsa 

analizirana leta prilagaja načelo 8. Vsi člani nadzornega sveta podpišejo posebno izjavo o 

kriteriju neodvisnosti, vendar družba teh ne objavlja na uradnih straneh (UL RS, spletna 

stran), so pa vidne na sedežu podjetja.  

4.4.8 Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana 

Preglednica 12: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Telekom Slovenije, d. d., od 

Kodeksa 

Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 3 3 3 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 3 3 3 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  3 3 3 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 3 3 3 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 3 3 3 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od napovedanega 

oziroma spremenjenih pogojev poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja , 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 
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Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Telekom Slovenije 2011; 2012; 2013. 

Družba Telekom Slovenije, d. d., ima lasten kodeks poslovanja, ki je poistoveten z zahtevami 

načel Kodeksa. Družba v letnih poročilih izjave o načelih upoštevanja Kodeksa ne izpostavlja 

posebej kot izjavo; izjava je namreč zajeta v izkaz upravljanja Skupine Telekom.  

Iz analize letnih poročil po posameznih letih je razvidno, da v nekaterih točkah načel prihaja 

do odstopanj. Odstopanja se pojavljajo v vseh analiziranih obdobjih (2010, 2011, 2012) pri 

načelih, opisanih v nadaljevanju. 

Glede načela 1, ki opredeljuje cilje v statutu družbe, družba Telekom Slovenije, d. d., izjavlja, 

da bo ob prvi spremembi statuta družbe zajela cilje in s tem zagotovila načelnosti Kodeksa. 

Ne glede na smernice Kodeksa družba vseskozi deluje ciljno. 

Družba Telekom Slovenije, d. d., nima sprejete politike upravljanja, ki jo priporoča načelo 2. 

Družba upošteva načelo 18, ki priporoča zunanjo revizijsko hišo oziroma družbo v skladu z 

določili 45. člena Zakona o revidiranju, kar v skladu z načeli Kodeksa ni sporno.  

Iz preglednice 12 so prav tako razvidna odstopanja pri načelu 20, kjer je priporočena strategija 

komuniciranja. Družba Telekom, d. d., nima sprejete samostojne strategije komuniciranja, je 

pa navedena v drugih aktih družbe. 

4.4.9 Zavarovalnica Triglav, d. d. 

Preglednica 13: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Zavarovalnica Triglav, d. d., 

od Kodeksa 

Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 5 5 5 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 
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Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na 

pravni in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Zavarovalnica Triglav 2011; 2012; 2013. 

Zavarovalnica Triglav, d. d., upošteva smernice in načela Kodeksa, kot je razvidno iz 

preglednice 13. Odstopanja poslovanja od načel Kodeksa, ki so izpostavljena v praktičnem 

delu, niso razvidna. 

4.5 Družbe Standardne kotacije 

Standardna kotacija predstavlja družbe oziroma podjetja, ki zagotavljajo višji standard 

transparentnosti poslovanja in zahteve za večja podjetja ter razpršenost poslovanja. 

4.5.1 Abanka Vipa, d. d. 

Preglednica 14: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Abanka Vipa, d. d., od 

Kodeksa  

Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 5 5 5 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 
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Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Abanka Vipa 2011; 2012; 2013. 

Podjetje Abanka Vipa, d. d., posluje v skladu z načeli Kodeksa, kot je razvidno iz preglednice 

14. V letnih poročilih nima navedenih posebnih odstopanj in navaja, da deluje v skladu z 

zahtevami 70. člena zakona ZGD-1. 

4.5.2 Aerodrom Ljubljana, d. d. 

Preglednica 15: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., od 

Kodeksa   

Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 3 3 3 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  3 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 
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Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Aerodrom Ljubljana 2011; 2012; 2013. 

Družba Aerodrom Ljubljana, d. d., deloma spoštuje načela Kodeksa, kot je razvidno iz 

preglednice 15,. Iz poslovnih poročil 2010, 2011 in 2012 je razvidno, da družba svojih ciljev 

nima zapisanih in opredeljenih v statutu. Družba kot razlog, zakaj ne deluje načelno s 1. točko 

Kodeksa navaja: »Družba v statutu nima posebej zapisanih ciljev, ki jih zasleduje pri svojem 

delovanju. Pri gospodarnem načinu poslovanja pa kot enega izmed ciljev družbe upošteva 

maksimiranje vrednosti družbe« (Aerodrom Ljubljana 2013). 

Iz analize v preglednici 15 je razvidno tudi odstopanje od Kodeksa pri načelu 2. V načelu 2 je 

zavedena Politika upravljanja družbe. Družba Aerodrom Ljubljana, d. d., nima Politike 

upravljanja družbe, odstopanja pa se pojavljajo predvsem s podtočkama 2.1 in 2.2, ki pa v 

raziskavi uresničevanja načel Kodeksa v letnih poročilih podjetja, kot je to predstavljeno v 

nalogi, nista izpostavljeni. Iz razloga, ki ga družba navaja v letnem poročilu 2010, je zapisala, 

da bo načelo 2 z vsemi podtočkami upoštevala v letu 2011. Uprava in nadzorni svet sta 

oblikovala in sprejela Politiko upravljanja družbe. Da se je družba napisanega držala, je 

razvidno tudi iz analize. V letnem poročilu 2011 je zadostila načelom točke 2 in sprejela 

Politiko upravljanja družbe. Letno poročilo 2012 je povsem prevetreno, družba Aerodrom 

Ljubljana, d. d., spoštuje in posluje z načeli Kodeksa, izjeme, ki jih Kodeks dopušča, so v 
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skladu z njim pravilno zapisane in pojasnjene. Načela, ki so izpostavljena za potrebe analize, 

ustrezajo vsem zahtevam Kodeksa v letu 2012, razen v primeru načelnosti opredelitve ciljev v 

statutu družbe.  

4.5.3 Delo prodaja, d. d. 

Preglednica 16: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Delo prodaja, d. d., od 

Kodeksa 

Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 1 1 1 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 1 1 1 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 1 1 1 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 1 1 1 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od napovedanega 

oziroma spremenjenih pogojev poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 1 1 1 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Delo prodaja 2011; 2012; 2013. 

Delo prodaja deluje v sklopu poddružb. Letna poročila, ki jih objavi, so zelo skopa z 

informacijami glede upoštevanja načel Kodeksa. Analiza izbranih načel Kodeksa je bila zelo 
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otežena, saj družba za vsako zahtevano pojasnilo navaja, da so zahtevani podatki navedeni v 

posameznih poročilih poddružb.  

4.5.4 Iskra Avtoelektrika, d. d. 

Preglednica 17: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Iskra Avtoelektrika, d. d., od 

Kodeksa 

Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 5 5 5 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 3 3 3 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 3 3 3 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Iskra Avtoelektrika 2011; 2012; 2013. 

Kot je razvidno iz preglednice 17, družba Iskra Avtoelektrika, d. d., ki se je v letu 2012 na 

podlagi sklepa skupščine preoblikovala v družbo Lektrika, d. d., deluje delno v skladu z načeli 

Kodeksa. Analiza letnih poročil je pokazala, da skozi leta od 2010 do vključno 2012 
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izpostavlja razloge za neskladje z načelom 13.1 točke Kodeksa, ki navaja, da je potrebno 

oblikovanje kadrovske komisije in komisije za imenovanje. Družba Iskra Avtoelektrika, d. d., 

v letu 2012 pod drugim imenom Lektrika, d. d., ne navaja posebnega razloga. Navedli so 

zgolj, da nadzorni svet ni oblikoval obeh komisij, če bodo ocenili, da je to potrebno, bodo te 

oblikovali. Družba prav tako ni opredelila posebnega razloga za neupoštevanje 20. načela 

Kodeksa, ki družbam predlaga strategijo komuniciranja. V vsakoletnih letnih poročilih 

navaja, da nimajo opredeljene strategije komuniciranja in da jo bodo upoštevali v prihodnje. 

4.5.5 Istrabenz, holdinška družba, d. d. 

Preglednica 18: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Istrabenz, d. d., od Kodeksa  

Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju 

določb Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 3 3 3 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  3 3 3 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 3 3 3 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 3 3 3 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 3 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na 

pravni in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Istrabenz 2011; 2012; 2013. 
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Družba Istrabenz, d. d., nima lastnega kodeksa in uporablja načela Kodeksa upravljanja javnih 

delniških družb. Iz preglednice 18 je razvidno, da je družba strateško usmerjena na podlagi 

načel Kodeksa z nekaterimi odstopanji. 

V letnem poročilu 2010 navaja odstopanja od 5 načelih Kodeksa, ki so bila izbrana za potrebe 

analize uresničevanja načel in pojasnjevanja razlogov v letnih poročilih. Neskladje s 

Kodeksom se pojavlja že v načelu 1, ki opredeljuje navajanje ciljev v statutu družbe. Družba 

Istrabenz, d. d., navaja razloge, da deluje z zasledovanjem ciljev za maksimiranje vrednosti 

družbe, vendar jih nimajo zapisanih v statutu. Prav tako nima posebej oblikovane politike 

upravljanja družbe in navaja, da je oblika, ki jo Kodeks priporoča, enaka, kot jo ima družba 

navedeno v internih aktih upravljanja družbe. Posebnega razloga za neskladje z 8. načelom 

Kodeksa ne navaja. Zapisala je zgolj, da člani nadzornega sveta niso podpisali posebne izjave, 

kot jo predlaga načelo 8. Glede neskladja z načelom 13, ki zajema oblikovanje kadrovske 

komisije in komisije za imenovanje, navaja razlog, da nimajo imenovane stalne komisije, 

temveč se ta v skladu z načeli Kodeksa sestavi po potrebi. V primeru načela 20 svoje razloge 

za neskladje opredeljuje s tem, da strategije komuniciranja nima navedene v posebnem aktu, 

vendar jo bo v skladu s priporočili Kodeksa preoblikovala in upoštevala v prihodnje. Slednje 

je razvidno tudi v letnih poročilih 2011 in 2012, saj je družba preoblikovala strategijo 

komuniciranja in sedaj deluje v skladu z načelom 20. točke Kodeksa. V letnih poročilih 2011 

in 2012 opredeljuje in podaja enake razloge za odstopanja od načel Kodeksa, kot že omenjeno 

zgoraj (načela 1., 2., 8. in 13). 

4.5.6 Kompas, d. d. 

Preglednica 19: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Kompas, d. d., od Kodeksa 

Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 3 3 3 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 
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Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od napovedanega 

oziroma spremenjenih pogojev poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Kompas 2011; 2012; 2013. 

Družba Kompas, d. d., z izjemo načela 1, ki predpisuje opredelitev ciljev v statutu družbe, 

posluje skladno s Kodeksom, kot je razvidno iz preglednice 19.  Iz letnih poročil 2010, 2011 

in 2012 je razviden razlog družbe, zakaj ne upošteva 1. načela Kodeksa: »Družba v statutu 

nima posebej zapisanih ciljev, ki jih zasleduje pri svojem delovanju. Nedvomno pa je eden 

izmed teh ciljev tudi maksimiziranje vrednosti družbe, ki predstavlja enega pomembnejših 

elementov gospodarnega načina poslovanja.« (Kompas 2013) 

4.5.7 Mlinotest živilska industrija, d. d. 

Preglednica 20: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Mlinotest, d. d., od Kodeksa 

Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 5 5 5 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  3 3 3 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 3 3 3 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 3 3 3 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 
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Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od napovedanega 

oziroma spremenjenih pogojev poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 3 3 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Mlinotest 2011; 2012; 2013. 

Družba Mlinotest, d. d., v veliki večini ne deluje v skladu s smernicami določb Kodeksa, kot 

je razvidno iz preglednice 20. Načelo 2 vsebinsko izvajajo, vendar trenutno še nimajo 

oblikovnega dokumenta, iz katerega je razvidna opredelitev ciljev. Družba prav tako nima 

oblikovane izjave za delničarje, ki jo narekuje načelo 8, nima izoblikovanega dokumenta za 

načelo 20, ki predstavlja strateško komuniciranje, vendar ga uporablja. Družba za enkrat tudi 

ne upošteva načela 22.5, ki veleva razkritje članov uprave. 

4.5.8 Nika, d. d. 

Preglednica 21: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Nika, d. d., od Kodeksa  

Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 5 5 5 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 5 5 5 
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Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

družbe ter ciljev družbe, 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od napovedanega 

oziroma spremenjenih pogojev poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Nika 2011; 2012; 2013. 

Iz preglednice 21 je razvidno, da družba Nika, d. d., upošteva smernice Kodeksa. Prav tako v 

poslovnih poročilih navaja zelo majhna odstopanja od načel. 

4.5.9 Pivovarna Laško, d. d. 

Preglednica 22: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Pivovarna Laško, d. d., od 

Kodeksa 

Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 3 3 3 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  3 3 3 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 3 3 3 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 3 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 3 3 3 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od napovedanega 

oziroma spremenjenih pogojev poslovanja, 5 5 5 
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Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Pivovarna Laško 2011; 2012; 2013. 

Iz analize izbora načel Kodeksa, ki so prikazana v preglednici 22 za družbo Pivovarna Laško, 

d. d., je razvidno, da v določenih načelih prihaja do razhajanja poslovanja družbe z načeli 

Kodeksa. 

Načelo 1, ki predstavlja delovanje družbe v skladu z osnovnimi cilji delovanja družbe, ni  

zavedeno v statutu podjetja. Družba prav tako ni sprejela načela 2, ki navaja politiko podjetja, 

saj posluje z načeli osnovnih ciljev družbe, ki ne zajemajo vrednost družbe za delničarje. 

Družba prav tako nima podpisanih izjav nadzornega sveta, ki predstavljajo 2. odstavek načela 

8. V letnem poročilu 2010 navaja neskladje z načelom 13, ki opredeljuje oblikovanje 

kadrovske komisije in komisije za imenovanje. Razlog družbe, ki ga navaja v letnem poročilu, 

je, da je leta 2009 imenovala tričlansko revizijsko komisijo. Nadzorni svet ni oblikoval drugih 

oblik komisije, saj kot je razvidno iz razloga potrebe zagotavljanja poročanja nadzornemu 

svetu, to izvršujejo strokovne službe. Družba Pivovarna Laško, d. d., ni posebej izpostavila 

načela 20, ki predstavlja strategijo komuniciranja družbe, saj zanjo skrbijo strokovne službe. 

Vsa načela, ki jih družba ne upošteva in podaja izjave z izjemo načela 13, ki je opredeljeno 

samo v letnem poročilu za leto 2010, so zavedena in zapisana v vseh 3 letnih poročilih, ki so 

bila analizirana. 

4.5.10 Pozavarovalnica Sava, d. d. 

Preglednica 23: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Pozavarovalnica Sava, d. d., 

od Kodeksa 

Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju 

določb Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 5 5 5 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 
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Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 3 3 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na 

pravni in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Pozavarovalnica Sava 2011; 2012; 2013. 

Družba Pozavarovalnica Sava, d. d., v celoti upošteva načela Kodeksa, ki so izpostavljena za 

analizo praktičnega dela, razen v primeru načela 13 v letih 2011 in 2012. V letnem poročilu 

2011 navaja, da je nadzorni svet oblikoval stalno komisijo za imenovanje za potrebe 

objektivnih pregledov postopkov in kandidatov članov nadzornega sveta. Nadzorni svet se je 

zanj odločil zaradi predčasnega prenehanja enega od članov nadzornega sveta. Kadrovske 

komisije niso posebej ustanavljali, saj družba meni, da v letu 2011 ni bilo potrebe po njej, saj 

posebna komisija za imenovanje opravlja tudi naloge kadrovske komisije.  

4.5.11 Probanka, d. d. 

Preglednica 24: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Probanka, d. d., od Kodeksa 

Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 3 3 3 
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Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 3 3 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 3 3 3 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 3 3 3 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 3 3 3 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Probanka 2011; 2012; 2013. 

Kot je razvidno iz preglednice 24, je analiza pokazala, da družba Probanka, d. d., svojih ciljev 

nima navedenih v statutu, kot predpisuje načelo 1. Ima pa domala navedene enake cilje in 

usmeritve, kot jih zahteva Kodeks v politiki upravljanja družbe. Družba načela 8 ni 

upoštevala kot potrebnega, saj za člane nadzornega sveta veljajo predpisi s področja 

bančništva. Ob načelu kodeksa 13, ki zajema imenovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje, izjavlja, da oblikovanje dodatnih komisij ob že obstoječem revizijskem odboru 

za družbo ne bi bilo smotrno. Strategije komuniciranja v skladu z načelom 20 ne izvaja 

posebej, strategija je navedena in opredeljena v politiki upravljanja družbe, prav tako pa 

sestavni del ni trajnostno poročilo, ki ga Kodeks navaja v načelu 22.2.  

Vse podane izjave družbe so enake v vseh analiziranih letnih poročilih. 
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4.5.12 Sava, d. d. 

Preglednica 25: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Sava, d. d., od Kodeksa 

Načela Oporna izhodišča načel: 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju 

določb Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 5 5 5 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  5 5 5 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 3 3 3 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na 

pravni in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Sava 2011; 2012; 2013. 

Letna poročila družbe Sava, d. d., so v zvezi z izbranimi načeli Kodeksa za potrebe analize 

skladna z načeli Kodeksa v vseh točkah, razen v točki 8. Načelo 8 zahteva podpis izjave 

nadzornih svetov in njihovo javno objavo. Družba v vseh analiziranih poslovnih poročilih 

navaja, da vsi člani nadzornega sveta podajo izjave za morebitna nasprotja interesov, vendar 

teh ne objavljajo na javno dostopnih mestih.  
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4.5.13 Terme Čatež, d. d. 

Preglednica 26: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Terme Čatež, d. d., od 

Kodeksa  

Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju določb 

Kodeksa? 5 1 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 3 3 3 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  3 3 3 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 3 3 3 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 5 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 5 5 5 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni 

in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Terme Čatež 2011; 2012; 2013. 

Iz preglednice 26 je razvidno, da družba Terme Čatež, d. d., od načel, ki so izpostavljena za 

potrebe analize, ne upošteva treh. Prvo je načelo 1 glede opredelitve ciljev v statutu družbe. 

Družba za to odstopanje ne navaja posebnega razloga. Družba deluje v skladu z osnovnimi 

cilji, maksimiranjem vrednosti družbe, kar predstavlja dolgoročno vrednost za delničarje. 

Letna poročila prav tako niso skladna z načelom 2, saj družba nima opredeljene politike 

upravljanja družbe. Družba za zagotavljanje skladnosti z načelom 8 deluje v okviru smernic 

Kodeksa, odstopanja so vidna samo v delu objave izjav članov nadzornega sveta. Družba teh 
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namreč ne objavlja na spletni strani in so hranjena na sedežu podjetja. Iz preglednice je prav 

tako razvidno, da v letnem poročilu za leto 2011 ni izjave o spoštovanju načel Kodeksa, 

zaradi česar posledično ni razvidno neskladje ali upoštevanje načel Kodeksa. 

4.5.14 Unior, d. d. 

Preglednica 27: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Unior, d. d., od Kodeksa  

Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju 

določb Kodeksa? 3 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe -- 3 3 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  -- 3 3 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta -- 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta -- 3 3 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje -- 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba -- 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) -- 3 3 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil -- 5 5 

 letnih in medletnih poročil, -- 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, -- 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, -- 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, -- 5 5 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na 

pravni in finančni položaj družbe. -- 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo -- 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave -- 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Unior 2011; 2012; 2013. 

Družba Unior, d. d., je v letnem poročilu za leto 2010 navedla, da s tem letom ni zavezana k 

upoštevanju načel Kodeksa. Posledično je analiza za leto 2010 v izbranih načelnih točkah 

prazna. Družba je kljub neuporabi Kodeksa v letu 2010 poslovala v skladu s svojimi načeli in 
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standardi delovanja, ki pa se od načel Kodeksa ne razlikujejo veliko. V letu 2011 je iz letnih 

poročil razvidno, da družba deluje v načelnosti s Kodeksom. Razlogi za odstopanje so 

navedeni v 4 načelih, ki so bila izbrana za potrebe analize. Pri načelu 1, ki opredeljuje cilje v 

statutu družbe, družba navaja, da deluje v skladu z osnovnimi cilji družbe, kar predstavlja 

maksimiranje vrednosti družbe, in drugimi cilji, kot sta dolgoročno ustvarjanje vrednosti za 

delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov z namenom zagotavljanja trajnostnega 

razvoja družbe, čeprav tega nima navedenega v statutu družbe. Upravljanje družbe (načelo 2) 

je navedeno v strategiji podjetja. Družba ni sprejela posebnega dokumenta o politiki 

upravljanja. Načelo 8, vezano na podpisano izjavo članov nadzornega sveta, uresničuje, saj 

ima take izjave, vendar jih ne objavlja na spletu. V primeru načela 20, ki obsega strategijo 

komuniciranja, družba opredeljuje razloge, da je strategija komuniciranja sestavni del politike 

upravljanja in zanjo skrbijo strokovne službe. 

4.5.15 Žito prehrambena industrija, d. d. 

Preglednica 28: Pregled odstopanja letnih poročil družbe Žito, d. d., od Kodeksa 

Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o upravljanju? 5 5 5 

 

Ali letno poročilo vsebuje Izjavo o spoštovanju 

določb Kodeksa? 5 5 5 

Načelo 1. Opredelitev ciljev v statutu družbe 3 3 3 

Načelo 2. Politika upravljanja družbe  3 3 3 

Načelo 6. Sestava nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 8. Podpisana izjava članov nadzornega sveta 5 5 5 

Načelo 13. 

Oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje 5 5 5 

Načelo 18. Zunanji revizor/revizijska družba 3 5 5 

Načelo 20. 

Strategija komuniciranje (objave računovodskih, 

finančnih izkazov itd.) 3 3 3 

Načelo 22.1. Objava letnih poročil 5 5 5 

 letnih in medletnih poročil, 5 5 5 

 

obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja 

družbe ter ciljev družbe, 5 5 5 

 

ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od 

napovedanega oziroma spremenjenih pogojev 

poslovanja, 5 5 5 

 

bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba 

izpostavljena, ter ciljev in ukrepov upravljanja s 

tveganji, 5 5 5 
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Načela Oporna izhodišča načel 2010 2011 2012 

 

vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na 

pravni in finančni položaj družbe. 5 5 5 

Načelo 22.2 Trajnostno poročilo 5 5 5 

Načelo 22.5 Razkritje članov uprave 5 5 5 

Vir: Ljubljanska borza 2012; Žito 2011; 2012; 2013. 

Iz preglednice 28 je razvidno, da družba Žito, d. d., posluje z odstopanji od načel Kodeksa. 

Vsa odstopanja od načel se letno ponavljajo v vseh analiziranih letnih poročilih, z izjemo 

načela 18, za katerega je bil razlog naveden samo v letu 2010, ko je podjetje najelo revizijsko 

hišo Ernst & Young, d. o. o., za potrebe revidiranja. Ostala načela Kodeksa, v zvezi katerih 

prihaja do odstopanj, so enako opredeljena v vseh treh letnih poročilih 2010, 2011 in 2012. 

Družba deluje v skladu z zastavljenimi cilji, ki so navedeni v vsakoletnem poročilu in na 

spletni strani družbe, vendar svojih ciljev nima zavedenih v statutu družbe, kot predlaga 

načelo 1. Za potrebe uskladitve z načelom 20 navaja razlog, da nima oblikovanega in 

sprejetega dokumenta za potrebe strategije komuniciranja.  

4.6 Analiza rezultatov 

V analizi je bilo zajetih skupno 24 družb in 3 letna obdobja letnih poročil za posamezno 

družbo (2010, 2011 in 2012). Analiza rezultatov je pokazala, da se priprava letnih poročil za 

posamezna podjetja razlikuje vsebinsko in tudi v upoštevanju načel Kodeksa ter podajanju 

izjav v skladu z načeli, letna poročila pa se z leti hkrati izboljšujejo. Družbe so podrobneje 

pričele predstavljati tudi načelnost s Kodeksom.  
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Slika 1: Analiza usklajenosti letnih poročil z načeli Kodeksa v letu 2010 

Slika 1 prikazuje analizo usklajenosti letnih poročil v letu 2010 z izbranimi načeli Kodeksa. 

Ugotovljeno je bilo, da 84,07 % vseh analiziranih družb deluje v skladu z zahtevami načel 

Kodeksa, ki so bila izvzeta za potrebe analize, 1,23 % vseh družb ne upošteva načel Kodeksa 

in 11,03 % podaja razloge v izjavi, če letna poročila družbe niso skladna z načeli Kodeksa. 

Največje neskladje s Kodeksom je mogoče zaslediti pri načelu 1, ki opredeljuje zapis ciljev v 

statutu družbe. Slabih 46 % družb nima zavedenih ciljev v statutu družbe in v ta namen tudi v 

skladu z načeli Kodeksa podajajo razloge, zakaj načela niso upoštevale. Drugo največje 

neupoštevanje načela je točka 20 – strategija komuniciranja (objave računovodskih, finančnih 

izkazov itd.). Dobrih 33 % od vseh analiziranih družb podaja razloge za neskladje z načelom 

20. Sledita načeli 2 in 13. Načelo 2 temelji na politiki upravljanja družbe. Dobrih 29 % od 

vseh analiziranih družb nima sestavljene politike upravljanja ali pa jo opredeljujejo v drugih 

aktih družbe. Načelo 13 pa družbam narekuje oblikovanje kadrovske komisije in komisije za 

imenovanje, pri čemer 25 % od vseh analiziranih družb nima oblikovanih obeh ali vsaj ene od 

načelnih komisij. Celotno gledano, so družbe, predvsem iz Prve kotacije, že leta 2010 

upoštevale načela Kodeksa, družbe iz Standardne kotacije pa so se načelom Kodeksa izognile 

ali pa jih niso upoštevale v celoti, saj se je Kodeks v letu 2010 praviloma vpeljeval v družbe. 
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Za lažje razumevanje zgoraj zapisanega bi kot primer v tej magistrski nalogi navedli 

špekulativno ravnanje Jérôma Kerviela, ki je bil trgovec z delnicami in zaposlen v francoski 

banki Société Générale. Predstavlja namreč primer, kako so finančne institucije prevzemale 

nepredstavljiva tveganja, ki jih vodilni niti razumeli niso. Ukvarjal se je s špekulativnimi posli 

in z njimi je na kocko postavil tudi do 50 milijard EUR. V resnici to predstavlja približno 

vrednost celotne banke. Trdil je, da so vsi vodilni vedeli za njegova dejanja, a ga nikoli ni 

nihče opozoril, da je prestopil meje ali da z delom ne bi smel nadaljevati. Se pravi, da se je 

skliceval na nejasna določila in neskladje v razumevanju tega, kar je v resnici počel, pa čeprav 

je bil v nadaljevanju obsojen na zaporno kazen in na povračilo škode v višini 4,9 milijarde 

EUR.  Ob tem bi pojasnili pojem špekulativnega ravnanja, kot ga pojasnjuje Robert J. Shiller 

(2005) v svojem delu »Irrational Exuberance«, kjer je zapisano, da je špekulativni mehurček 

situacija, v kateri se cene vrednostnih papirjev, še posebej delnic, povzpnejo visoko nad 

njihovo dejansko vrednost. Če bi vsak vlagatelj pravilno ocenil vse razpoložljive informacije 

in bi ravnal racionalno, do takšnih mehurčkov in do razlike med ceno na trgu in notranjo 

vrednostjo delnice ne bi smelo priti. Tovrstna neskladja pa naj bi po avtorjevem prepričanju 

bila posledica hrupa (angl. noise), ki ga povzročijo vlagatelji, ki se vedejo neracionalno in se 

odzivajo na »hrup«, kot da bi ta pomenil novo relevantno informacijo. Pravimo, da jih vodi 

čredni nagon, saj vlagatelji ravno zaradi tako imenovanega hrupa na veliko kupujejo ali 

prodajajo delnice, nepoznavanje trga pa vlagatelje privede do tega, da ne ločijo, katere delnice 

so vredne in katere niso. K tovrstnim hrupnim situacijam prispevajo mediji, ki napihujejo 

zgodbe, kakor so napihnili zgodbo Steva Jobsa, ustanovitelja Appla, ko je bil v slabšem 

zdravstvenem stanju in je to privedlo do padca delnic.  
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Slika 2: Analiza usklajenosti letnih poročil z načeli Kodeksa v letu 2011 

Slika 6 prikazuje usklajenost letnih poročil analiziranih družb v letu 2011 z načeli Kodeksa. Iz 

analize je bilo moč zaslediti, da se vsakoletna poročila izboljšujejo, družbe upoštevajo vedno 

več načel Kodeksa, če ne, pa odstopanja navajajo v izjavi o spoštovanju načel Kodeksa.  

Iz analize in slike 2 je mogoče razbrati, da zgoraj omenjeno drži, saj v primerjavi z letom 

2010 3 % več družb deluje v skladu z načeli Kodeksa.  

Največje odstopanje v načelnosti spoštovanja Kodeksa se pojavlja pri načelu 1, ki opredeljuje 

cilje v statutu družbe. Od 24 analiziranih družb 50 % družb navaja razloge, zakaj tega načela 

ne spoštujejo oziroma kje v svojem družbenem procesu že opredeljujejo cilje. Drugo največje 

odstopanje je pri načelu 8, ki veleva podpisano izjavo članov nadzornega sveta. Od 37,5 % 

družb, ki ne opredeljujejo načelnosti Kodeksa, kot je zapisano, je veliko takšnih, ki imajo 

podpisane izjave, vendar jih ne objavljajo v javnosti. Veliko je tudi takšnih, ki izjave nimajo 

pripravljene in ne podpisane. Neskladja je mogoče zaslediti tudi z načelom 20, ki se nanaša na 

strategijo komuniciranja (33,3 %). Prav tako jih je mogoče zaslediti z načelom 13, ki se 

nanaša na oblikovanje kadrovske komisije in komisije za imenovanje, in načelom 2, ki se 
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nanaša na politiko upravljanja družbe (pri obeh načelih 29,7 %). Kljub odstopanju od načel 

Kodeksa vse družbe v izjavi za spoštovanje načel Kodeksa podajajo razloge, zakaj se načel ne 

upošteva. Veliko družb ima svoje akte in delujejo v skladu z načelom Kodeksa, le da 

podatkov ob letnem poročanju ne navajajo v skladu s smernicami Kodeksa, ker jih upoštevajo 

pri drugih izpostavitvah podatkov. 

 

Slika 3: Analiza usklajenosti letnih poročil z načeli Kodeksa v letu 2012 

Slika 3 predstavlja analizo usklajenosti letnih poročil analiziranih družb z načeli Kodeksa v 

letu 2012. Analiza za leto 2012 je pokazala, da so se podatki v letnih poročilih v primeru 

upoštevanja smernic Kodeksa dvignili za slab odstotek. Ta odstotek lahko pripišemo 

podjetjem iz Standardne kotacije, ki so načela Kodeksa pričela dosledneje upoštevati v letu 

2011. Pa vendar še vedno polovica vseh analiziranih družb ne ustreza načelu 1, ki predlaga 

opredelitev ciljev v statutu družbe. Sledi načelo 8, ki se nanaša na podpisano izjavo, pri čemer 

je izkazano, da 37,5 % družb nima dosledno urejenih obveznosti iz tega načela. 33,3 % družb, 

v zvezi z načelom 20, ki se nanaša na strategijo komuniciranja, ni izboljšalo konceptov 

komunikacije, da bi zagotovile skladnost s Kodeksom. Prav tako ni vidno zmanjšanje v 

primerjavi z letom poprej glede načela 2, ki poudarja politiko upravljanja družbe (29,7 %). V 
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primerjavi z letom 2011 se je za slab odstotek zmanjšalo odstopanje od načela 13, ki 

predpostavlja oblikovanje kadrovske komisije in komisije za imenovanje (20,8 %). 

Analiza rezultatov je pokazala še naslednje: 

– od skupno 24 analiziranih družb je 5 družb, ki od leta 2010 skladno delajo z načeli 

Kodeksa; 

– od skupno 24 analiziranih družb je 1 družba, ki od leta 2010 ne upošteva načel Kodeksa; 

– od skupno 24 analiziranih družb je 5 družb podalo razloge za odstopanja od načel 

Kodeksa, in te v analizi predstavljajo več kot 20 % odstopanje od ustreznosti načel. 

4.7 Odgovori na raziskovalna vprašanja in preverjanje hipotez 

Raziskovalna vprašanja: 

– Ali družbe (glede na raziskovalni vzorec) spoštujejo Kodeks in v kakšni meri? 

Raziskovalnemu vprašanje lahko pritrdimo. Analiza družb na podlagi izbranih načel 

Kodeksa je pokazala, da Kodeks upoštevajo in se usmerjajo k zadanim načelom. Če 

prihaja do odstopanj od načel, taka odstopanja zapišejo v svoja letna poročila in jih tudi 

opredelijo. 

– Kakšna so odstopanja v primerjavi z določili Kodeksa? 

Odstopanja so zelo majhna. Od vseh 24 raziskovanih družb je bilo največje odstopanje 

pri 1. načelu. Že v vsebinskem delu letnega poročila je bila predstavitev družb zelo skopa. 

Če  ostale družbe niso podrobneje predstavile kakšnega načela po zahtevah Kodeksa, so 

bili podatki, ki jih Kodeks zahteva, podani, vendar v drugačni obliki ali pod drugačnimi 

pogoji. Vsebinsko so ustrezali zahtevam načel Kodeksa. 

– Ali se izjave o korporacijskem upravljanju pri družbah iz Prve kotacije razlikujejo od teh 

izjav pri družbah iz Standardne kotacije? 

Ne. Načela Kodeksa veljalo za družbe ne glede na to, v kateri kotaciji družba kotira. 

Veljajo za vsa podjetja enako. 

Hipoteze: 

– Kakovost poslovnih poročil se je po letu 2009 dvignila na najvišjo raven. Družbe tako 

upoštevajo določila Kodeksa, v primeru odstopanj pa jih pravilno pojasnjujejo. 

Hipotezo lahko potrdimo. Kakovost poslovnih poročil je s sprejetjem novega Kodeksa 

prešla na višjo raven. To velja predvsem za družbe iz Standardne kotacije, ki so jim 

usmeritve Kodeksa dvignile raven pregleda poslovanja. Še vedno pa se najdejo družbe, ki 

Kodeksa ne uporabljajo ali pa ga ne poznajo. To se izraža tudi v poslovnih poročilih. 

– Kodeks 2009 nima nikakršnega vpliva na usklajenost letnega poročila, kot ga predpisuje 

70. člen ZGD-1.  

Hipotezo lahko delno ovržemo. Kodeks predstavlja smernice poslovanja družbe, ki naj bi 

jih družbe upoštevale skupaj z zahtevami 70. člena ZGD-1. Kodeks ni zavezujoč, razen v 

primeru, ko se v načelih uporablja beseda »morati«; takrat družbe morajo upoštevati 

zahteve. 
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5     SKLEP 

Ugotavljamo, da analizirane družbe od sprejema Kodeksa leta 2009 vsako leto bolj podrobno 

in natančno opredeljujejo letna poročila. Prav tako so letna poročila vsako leto bolj 

transparentna in obširna. Kot je že ugotovljeno iz posameznih analiz in opredelitev 

raziskovalnih vprašanj, se družbe v večini držijo smernic Kodeksa, obstajajo pa tudi nekatere 

izjeme. 

Naloga praktično analizira 12 načel Kodeksa, ki smo jih izbrali za potrditev ali ovržbo 

zastavljenih raziskovalnih vprašanj oz. hipotez. Od 12 izbranih načel sta bili prvi dve izbrani 

za analizo vsebinskega dela letnih poročil, če poslovni subjekti vključujejo tudi dokazila o 

zagotavljanju podatkov v skladu s Kodeksom. 

Pri vprašanjih, ali letno poročilo vsebuje izjavo o upravljanju in ali letno poročilo vsebuje 

izjavo o spoštovanju določb Kodeksa, je bilo ugotovljeno, da večina družb z izjemo ene, 

izjavo o upravljanju vključuje v letno poročilo ter jo prav tako objavljajo na svojih spletnih 

straneh in spletni strani Ljubljanske borze.  

Pri vprašanju o vsebovanju izjave o spoštovanju določb Kodeksa je bilo ugotovljeno, da 

družbe v svojih letnih poročilih upoštevajo načelo Kodeksa v delu, kjer je zaželena izjava. 

Ugotovljeno je bilo, da družbe v letnih poročilih iz leta 2010 niso prilagajale izjave zaradi 

vpeljevanja Kodeksa v posamezne družbe. Družbe, ki imajo visoke standarde in zahteve, to 

izjavo vključujejo v izjavo o upravljanje, kot je zaželeno v skladu s Kodeksom. Izjava se v 

letnih poročilih najpogosteje pojavlja kot samostojna točka izjave o skladnosti, kjer družba 

najprej izjavi, da spoštuje načela Kodeksa, kasneje pa opredeli načela, ki se v letnem poročilu 

niso upoštevala oziroma zanjo niso bila relevantna. Ob analizi družb iz Prve kotacije je bilo 

ugotovljeno, da vse družbe upoštevajo načelo Kodeksa, ki obsega to vprašanje.  

Za načelo 1, ki je v Kodeksu opredeljeno tako: »Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja 

pridobitno dejavnost, je maksimiranje vrednosti družbe. Ta in drugi cilji, ki jih družba 

zasleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, kot sta dolgoročno ustvarjanje vrednosti za 

delničarje in upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja z namenom zagotavljanja 

trajnostnega razvoja družbe, se navedejo v statutu družbe« (Ljubljanska borza, Združenje 

nadzornikov Slovenije in Združenje Manager 2009), je bilo sklepno ugotovljeno, da ga družbe 

v večini upoštevajo. Analiza je namreč pokazala, da je od vseh analiziranih 24 družb samo 5 

takšnih, ki ne odstopajo od izbranih načel za potrebe analize. Načelo 1 v celoti izpolnjuje 50 

% analiziranih družb. Polovica družb zagotavlja podatke v skladu z načelom 1, druga 

polovica pa delno. Ugotovljeno je bilo, da družbe, ki skladnosti z  načelom 1 ne zagotavljajo 

v celoti, svoje razloge navajajo v izjavi o spoštovanju načelnosti Kodeksa. Ugotovljeno je 

bilo, da imajo družbe, ki kotirajo v Prvi kotaciji, svoje cilje zapisane v statutu družbe. 

Nekatere družbe imajo cilje opredeljene v poslovni politiki in finančni strategiji, zato 
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podatkov ne navajajo v letnih poročilih, osnovnih ciljev ne opredeljujejo posebej oziroma 

ciljev nimajo navedenih v statutu družbe.  

Glede načela 2, ki pravi: »Uprava skupaj z nadzornim svetom oblikuje in sprejme politiko 

upravljanja družbe, v kateri določi poglavitne usmeritve upravljanja družbe z upoštevanjem 

zastavljenih dolgoročnih ciljev družbe ter z njo seznani vse deležnike preko razkritja na 

spletnih straneh družbe« (Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje 

Manager 2009), je bilo ugotovljeno, da družbe svoje upravljanje usmerjajo v skladu z njim. Z 

analizo je bilo ugotovljeno, da načela 2 ni v celoti upoštevalo  

29 % vseh analiziranih družb. Te družbe so v letnih poročilih, ki so bila analizirana (2010, 

2011 in 2012), v izjavi opredeljevale razloge za nespoštovanje predlaganega načela. Velika 

večina družb, ki se niso povsem držale načelnosti, najpogosteje navajajo razloge, da politiko 

upravljanja izvajajo, vendar pa tega nimajo posebej zapisanega v obliki samostojnega 

dokumenta. Ugotovljeno je tudi bilo, da nekatera podjetja ne podajajo jasnih razlogov, zakaj 

načel niso upoštevala pri svojem poslovanju. Velikokrat je bilo v letnih poročilih mogoče 

zaslediti razlog, da nimajo politike upravljanja. To ni regularen razlog in ne pojasnjuje 

konkretnega odgovora družb, zakaj niso upoštevale načela. Res je, da je Kodeks namenjen 

družbam oziroma usmeritvi njihovega poslovanja in poenotenju videza in jasnosti poslovnih 

poročil družbe zaradi večje preglednosti. Smernic Kodeksa načeloma ni zahtevano spoštovati, 

zahtevano pa je podati konkreten odgovor v primeru, da se načela ne upoštevajo. V takem 

primeru, ko družbe ne podajo konkretnih razlogov za neskladje z načeli Kodeksa, menimo, da 

ne uresničujejo načel, kot to veleva zakon. 

Načelo 6 se glasi: »Nadzorni svet je sestavljen tako, da se zagotovita odgovoren nadzor in 

sprejemanje odločitev v korist družbe. Pri sestavi nadzornega sveta se upoštevajo strokovna 

znanja, izkušnje in veščine, ki se med posameznimi člani nadzornega sveta med seboj 

dopolnjujejo« (Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager 

2009). Ugotovitve so pokazale, da se vse analizirane družbe držijo smernic Kodeksa v tem 

načelu. Sestava nadzornega sveta v posameznih podjetij je predstavljena skladno z načeli 

Kodeksa. Tukaj je treba poudariti, da podjetja, kadar predstavljajo sestavo nadzornega sveta, 

v večini izkazujejo osebe z celotnimi imeni in titulami (ime, priimek, izobrazba, položaj v 

podjetju in odgovornost). V poročilih družb iz Prve kotacije je ta razčlemba zelo podrobno 

izpostavljena in zapisana, medtem ko družbe iz Standardne kotacije tega niso v celoti 

podrobneje definirale, nekatere sploh ne. Iz tako zapisanih poročil ni razvidna strokovnost 

posameznega svetnika ali dopolnjevanje ostalih svetnikov. Ob analizi 6. načela je bilo 

ugotovljeno, da posamezne družbe imajo nadzorni svet in da ga prestavlja določeno število 

oseb, ki ga družba potrebuje. Preostali del podatkov, ki ga priporoča načelo, pa upošteva samo 

majhno število družb oziroma samo ta, ki spadajo v Prvo kotacijo.  

Načelo 8: »Nadzorni svet skrbi za nadzor družbe tekom celotnega poslovnega leta, aktivno 

sodeluje pri oblikovanju Politike upravljanja in določanju upravljavskih razmerij v družbi, 
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skrbno vrednoti delovanje uprave družbe in opravlja ostale naloge skladno z zakonom, akti 

družbe in s Kodeksom. 

Vsi člani nadzornega sveta podpišejo posebno izjavo, s katero se opredelijo do izpolnjevanja 

vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v točki C. 3 priloge C Kodeksa, in navedejo, da se 

smatrajo za neodvisne, če izpolnjujejo vse kriterije, ali odvisne, če jih ne, in izrecno navedejo, 

da so strokovno usposobljeni za delo v nadzornem svetu ter da imajo za tako delo dovolj 

izkušenj in znanja. Podpisane izjave se objavijo na spletnih straneh družbe« (Ljubljanska 

borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager 2009). 

Ugotovljeno je bilo, da se družbe vsako leto bolj zavedajo načel Kodeksa in pomembnosti 

navajanja izjav v letnih poročilih. V letu 2010 je bilo 29 % družb, ki načela 8 niso v celoti 

upoštevale in v tej smeri je bilo ugotovljeno, so družbe navajale razloge (nimamo napisane 

izjave, to za podjetje ni relevantno itd.). Po analizi kasnejših poslovnih poročil je bilo 

ugotovljeno, da so družbe načelo 8 pričele bolj dosledneje spoštovati. Dvignil se je tudi 

odstotek družb (37 %), ki Kodeks v določenem delu upoštevajo in zanj tudi primerno napišejo 

razloge za neupoštevanje smernic. Ugotovljeno je bilo, da je najpogostejši razlog 

nespoštovanja načela 8 zelo malenkosten, saj imajo podpisane izjave nadzornikov vse družbe 

v obliki izjave, kot to zahteva Kodeks, ali v obliki kakšne druge izjave, ki jo veleva akt 

družbe. Družbe najpogosteje navajajo zgolj razlog, da izjav ne objavljajo v javnosti, ampak so 

hranjene na sedežu podjetij. Med razlogi, ki so jih družbe podale, najdemo tudi tega, da izjave 

za dotično družbo niso relevantne, ker družba posluje po drugih načelih. To izjavo je mogoče 

zaslediti predvsem pri družbah iz finančnega sektorja (banke), saj morajo te spoštovati tudi 

bančni kodeks.  

Glede uresničevanja načela 13, ki se glasi: »Nadzorni svet poleg revizijske komisije oblikuje 

tudi kadrovsko komisijo in komisijo za imenovanja. Glede na velikost in zahtevnost dela v 

posameznem nadzornem svetu lahko naloge kadrovske komisije in komisije za imenovanja, 

kot so opredeljene v prilogi B Kodeksa, opravlja ista komisija. Komisije se oblikuje čim prej 

po konstitutivni seji nadzornega sveta in dovolj zgodaj, da lahko odgovorno opravijo svoje 

naloge« (Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager 2009), je 

bilo iz proučenih in analiziranih poslovnih poročil izbranih družb ugotovljeno, da so družbe 

že imela notranje revizijske komisije. Predvsem velike družbe, ki smo jih opredelili kot 

družbe iz Prve kotacije. Družbe so interne revizijske komisije oblikovale po svojih 

predvidevanjih in so jih z uveljavitvijo Kodeksa samo preoblikovale v skladu z načeli 

Kodeksa. Družbe Standardne kotacije imajo po večini eno komisijo v skladu s Kodeksom, ki 

opravlja revizije na področju kadrovske komisije in komisije za imenovanje. Če je družba v 

letnih poročilih izkazovala vsaj eno izmed zaželenih komisij, je bilo v praktičnem delu pri 

posameznih družbah za proučitev podanega načela kljub temu označeno tako, da družba 

upošteva Kodeks v skladu s 13. načelom. V praktičnem delu je razviden tudi dvig deleža 

družb, ki želijo svoja letna poročila dvigniti na raven v skladu z načeli Kodeksa. Leta 2010 je 
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bilo 70 % delež družb, ki je imelo oblikovano komisijo, kot jo zahteva Kodeks, dobrih 25 % 

vseh analiziranih družb pa je načelo 13 spoštovalo deloma, saj so morale posledično navajati 

razloge za nespoštovanje načela. Leto kasneje je bilo skozi analizo ugotovljeno, da se je delež 

družb, ki so podajale razloge, dvignil na dobrih 29 %. Ugotovljeno je bilo, da se je Kodeks, ki 

je bil sprejet leta 2009, v družbe vpeljeval v letu 2010 in posledično pri analizi v določenih 

načelih prihaja do opaznih preskokov v spoštovanju načelnosti Kodeksa. Kot je zgoraj 

omenjeno, je posledica tega tudi jasno vidna v letu 2012. Delež družb, ki so podajale razloge 

za nespoštovanje, se je zmanjšal na dobrih 20 % vseh analiziranih družb. 

Družbe upoštevajo načelo 18, ki pravi: »Družba s postopkom izbire revizorja, v katerem 

aktivno sodelujejo organi vodenja in nadzora družbe ter revizijska komisija, sestavljena 

pretežno iz neodvisnih strokovnjakov, usposobljenih za računovodstvo in revizijo, omogoči 

imenovanje revizijske družbe, ki bo zagotovila neodvisno in nepristransko revizijo 

računovodskih izkazov družbe skladno s strokovnimi in poklicno-etičnimi revizijskimi načeli 

in drugimi pravili revidiranja. Za izpolnjevanje teh pravil družba med potekom revizije 

omogoča vse pogoje za kakovostno komunikacijo z revizorjem« (Ljubljanska borza, 

Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager 2009). Sklepno se ugotavlja, da v 

primeru revizije vse izbrane družbe za potrebe praktične analize izvajajo postopke z 

neodvisnimi revizijskimi hišami, ki zanje v skladu z letnim poročilom in vsemi zakonskimi 

predpisi pripravijo poročilo in izjavo, ki jo družbe priložijo k finančnim oziroma 

računovodskemu izkazu v letnem poročilu. Ugotovljeno je bilo, da je sodelovanje z 

neodvisnimi družbami potekalo v skladu s predpisi in Kodeksom od leta 2010 naprej, po 

katerih so zastavljena, analizirana in predstavljena praktična izhodišča naloge.  

Družbe načela 20, ki se glasi: »Sestavni del politike upravljanja je tudi opredelitev strategije 

komuniciranja družbe, ki vključuje visokokakovostne standarde pripravljanja in objavljanja 

računovodskih, finančnih in nefinančnih informacij« (Ljubljanska borza, Združenje 

nadzornikov Slovenije in Združenje Manager 2009), v letu 2010 niso dosledno spoštovale.  

62 % delež vseh analiziranih družb je strategijo komuniciranja usklajevalo z načelom, 

preostale družbe pa so načelo šele vpeljevale v svoje poslovanje ali pa zaradi zagotavljanja 

varstva osebnih podatkov informacije niso podajale v skladu z načelom. Iz letnih poročil 2011 

in 2012 je bilo ugotovljeno, da se je delež družb v zagotavljanju informacij okrepil. 66 % 

delež analiziranih družb je transparentnost poslovanja uskladil z načelom in podal informacije 

tako v letnem poročilu kot tudi na svojih spletnih straneh. Preostale družbe so v razlogih za 

neskladnost z načelom podajale večinoma razloge, da pripravljajo strategijo komuniciranja s 

pomočjo programov, ki jih vpeljujejo v svoje poslovanje. Nekatere družbe v celoti ne 

upoštevajo načela, saj nefinančnih informacij ne navajajo z razlogom varovanja osebnih in 

družbenih podatkov. 
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V zvezi z načelom 20, ki se navezuje na izbrano načelo 22.1 in v katerem je zapisano 

(Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager 2009), da družba 

sproti poroča o finančnem in pravnem položaju ter poslovanju družbe z javno objavo: 

– letnih in medletnih poročil, 

– obetov in načrtov prihodnjega poslovanja in razvoja družbe ter ciljev družbe, 

– ocen poslovanja, morebitnih odstopanj od napovedanega oziroma spremenjenih pogojih 

poslovanja, 

– bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena, ter ciljev in ukrepov 

upravljanja s tveganji, 

– vplivov dogodkov iz okolja, ki lahko vplivajo na pravni in finančni položaj družbe; 

je bilo ugotovljeno, da je to izbrano načelo edino načelo, pri katerem družbe niso imele 

zadržkov. Vse družbe so v vseh letih delovale in objavljale informacije, ki jih zahteva načelo 

22.1. Večina družb, predvsem družbe iz Prve kotacije, dosledno upoštevajo načelo 22.1. 

Vsaka alineja načela je posebej zavedena v letnih poročilih. Podatki, ki jih navajajo družbe, so 

jasno predstavljeni in razvidni iz letnih poročil. Nekatere družbe letna in medletna poročila, ki 

so najpogosteje polletna, objavljajo tudi na svojih spletnih straneh, prav tako pa je bilo 

ugotovljeno, da posebej izpostavijo tudi revidirana letna poročila. Vsaka družba na koncu 

poslovnega leta pripravi obsežno letno poročilo, ki v skladu s podjetniškim okoljem in 

poslovanjem predstavlja tudi njen zgled družbe. Vso to spoštovanje načela potencialnim 

delničarjem, kupcem ali vlagateljem daje možnost ocene celotnega podjetja in dobre odločitve 

za novo poslovanje. 

Načelo 22.2 se glasi: »Družba razkrije tudi trajnostno poročilo, katerega del je poročilo o 

družbeni odgovornosti (odgovornosti do zaposlenih, potrošnikov, lokalne skupnosti ter 

varstva okolja), na spletni strani kot ločeno poročilo ali sestavni del letnega poročila« 

(Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje Manager 2009). 

Ugotovljeno je bilo, da se je v letu 2010 87 % delež družb držalo tega načela. Preostali delež 

družb je navajal predvsem razlog, da trajnostnega poročila ne objavljajo na svoji spletni 

strani, v letnih poročilih pa je zajet. Iz letnih poročil za leti 2011 in 2012 je bilo ugotovljeno, 

da so se družbe, ki so v letu 2010 podajale razloge za nespoštovanje načela, skozi leto 

uskladile z načelom, kar je razvidno tudi iz analiz, saj se je delež družb, ki v celoti upoštevajo 

načelo, dvignil na dobrih 91 %. Ostale družbe v poročilih ne navajajo posebnih drugih 

razlogov. 

Glede uresničevanja načela 22.5, ki pravi: »Družba v letnem poročilu razkrije članstva v 

organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb, ki jih zasedajo člani uprave in člani 

nadzornega sveta« (Ljubljanska borza, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje 

Manager 2009), je bilo ugotovljeno, da so se družbe skozi leto od 2010 do 2013 v delu 

spoštovanja načela 22.5 povsem dopolnile in v letu 2012 ustrezno razkrivajo članstvo 

upravnega odbora. Analiza je pokazala, da je bilo v letu 2010 91 % družb, ki so že razkrivale 
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te podatke. Leto kasneje (2011) se je delež družb dvignil na 95 %, leta 2012 pa so vse družbe 

v svojih letnih poročilih razkrivale člane nadzornih svetov. Ugotovljeno je bilo tudi, da so 

letna poročila v letu 2012 bolj dosledna, kar se tiče načela 22.5. Družbe o svojih članih 

navajajo vedno več podatkov, tako imensko kot strokovno znanje in področje, nekatera tudi 

strošek sejnin po posameznem članu. Prav tako je moč razbrati spremembe članstva, če 

kateremu od članov poteče mandat ali je bil razrešen.  

Splošno gledano, je bilo ugotovljeno, da je Kodeks v družbeno okolje prinesel red in 

disciplino, predvsem na področju poročanja družb. Videti je, da so družbe raven letnih poročil 

dvignile na standard za potencialno vlaganje in hkrati zelo izboljšale preglednost poslovanja 

posameznih družb. Obseg letnih poročil se je posledično prilagodil in letna poročila sedaj 

vsebujejo več podrobnih informacij o družbi in poslovanju. Opravljena analiza se je nanašala 

na področje kakovosti razkritih odstopanj z željo, da bi mu obravnavane delniške družbe v 

prihodnosti posvečale več pozornosti, delovale transparentno in dosledno ter odgovorno v 

odnosu do delničarjev in lastnikov. Stremele naj bi k boljši informiranosti vlagateljev z željo, 

da bi opravljene analize imele vpliv na uspešnost poslovanja podjetja. Namen naloge je bil 

doseči cilj, da bi delniške družbe dosledneje zagovarjale in predstavljale interese delničarjev 

oziroma vlagateljev. Rezultati nakazujejo na to, da imajo družbe, ki niso dosledno realizirale 

določil kodeksa oziroma niso upoštevale načela »spoštuj in pojasni razloge za odstopanje«, 

slabši finančni uspeh in poslujejo slabše oziroma imajo nižje dobičke.  

Iz Kodeksa je razvidno, da se izjava o upravljanju družbe oblikuje kot del letnega poročila in 

kot ločena izjava, ki se objavi na spletnih straneh družbe. Se pravi, da je postala predpisana 

vsebina poslovnega dela letnega poročila in temelji na v nalogi večkrat omenjenem načelu 

»spoštuj ali pojasni razloge za odstopanje«. Znano je že, da načelo družbam dovoljuje 

odstopanja od priporočil Kodeksa. Izboljšava je vidna v tistem smislu, kjer je managementu 

dovoljeno oblikovanje lastne poslovne prakse, kar je pozitiven napredek, saj le praksa 

dopolnjuje teorijo in vodi do boljših in učinkovitejših poslovnih rezultatov. Kot je zapisano v 

Kodeksu, se pričakuje, da bodo priporočila Kodeksa v največji možni meri uveljavljena v 

javnih delniških družbah, še posebej v tistih, ki so uvrščene v Prvo in Standardno kotacijo 

Ljubljanske borze. Ugotovljeno je namreč, da so delniške družbe od uveljavitve 70. člena 

ZGD-1 dolžne predstaviti že omenjeno prakso lastnega korporacijskega upravljanja. To lahko 

storijo v okviru ločenega dokumenta ali pa v okviru obstoječega oziroma letnega poročila. 

Imenuje se izjava o upravljanju. V obvezni del spada tudi izjava o spoštovanju določil 

Kodeksa. Iz zapisanega je moč sklepati, da je izjava o upravljanju izjemnega pomena, 

natančnejša pojasnila namreč dodatno krepijo medsebojno zaupanje vlagateljev, delničarjev in 

managementa. Korporacijsko upravljanje je tako ravno iz razloga transparentnosti izboljšano 

in vliva zaupanje v kakovost in verodostojnost doseženih poslovnih rezultatov.  
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