
 
 
ZAKLJUČKI RAZISKAVE O SKLADNIH PRAKSAH V SLOVENIJI DEC 2019/ FEB 2020 
 
V Evropskem inštitutu za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) smo v duhu mednarodnega dneva boja proti 
korupciji konec leta 2019 pričeli izvajati prvo raziskavo na področju skladnosti poslovanja v Sloveniji. Želeli smo 
raziskati, kakšne skladne prakse prevladujejo v slovenskih podjetjih, v katerih že imajo vzpostavljen program 
skladnosti oziroma integritete, kako je funkcija skladnosti v teh podjetjih  organizirana, kakšne naloge opravlja, s 
katerimi drugimi  funkcijami v podjetju sodeluje, so ta sodelovanja učinkovita ali ne, kako je urejeno področje 
proti-korupcije itd.  
 
Raziskava temelji na anketi, ki je potekala od decembra 2019 do konca februarja 2020, v njej pa je sodelovalo več 
kot 90 strokovnjakov iz različnih slovenskih podjetij, kjer je funkcija skladnosti tako ali drugače vzpostavljena. 
Prvenstveno gre za finančni sektor (banke, zavarovalnice in družbe za upravljanje), ki skupaj tvorijo polovico vseh 
sodelujočih organizacij. Ostala polovica je sektorsko raznovrstna, med njimi najdemo področja energetike, 
trgovine, farmacije in tudi javni sektor. Gre večinoma za organizacije z do 500 zaposlenimi (cca 75%), okoli 20% 
pa je večjih družb, od teh večina s 1000 do 3000 zaposlenimi in 5% takih z več kot 3000 zaposlenimi. Približno 
polovica sodelujočih navaja, da so del mednarodne skupine družb.  

 
Anketo smo izvedli med člani strokovne skupnosti EISEP ter širšo strokovno javnostjo. V ta namen so  jo podprli 
Ameriška gospodarska zbornica (AmCham Slovenija), Slovensko zavarovalno združenje,  Združenje bank Slovenije 
– GIZ ter Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut. Z vprašalnikom se je seznanila tudi Komisija za 
preprečevanje korupcije in nam izrazila podporo v tej aktivnosti.  

Vsem, ki ste s svojim sodelovanjem in širjenjem te raziskave pomagali se iskreno zahvaljujemo. Brez vas ne bi 
bila mogoča. Veseli bomo vaših razmišljanj, komentarjev in idej, ki se vam bodo porajala o seznanitvi s spodaj 
opisanimi ugotovitvami. Pišite nam na info@eisep.si ali sandra.markovic@eisep.si   

Gre za prvo tovrstno raziskavo, zato je njen primarni cilj prikaz obstoječega stanja skladnih praks, ki pa bo v 
prihodnje lahko predmet nadaljnjih raziskovanj in primerjav, s pomočjo katerih bomo lahko spremljali napredek 
na tem področju. Nekaj vprašanj je bilo odprtega tipa, tj. takšnih, da so sodelujoči lahko sami zapisali svoj 
odgovor, kar omogoča edinstven in bolj poglobljen vpogled v različne prakse slovenskih organizacij na področju 
skladnosti in etike poslovanja.  

Ključne ugotovitve pa povzemamo spodaj (*povsod kjer navajamo delež podjetij, so mišljene seveda v raziskavi 
sodelujoče organizacije; pri branju rezultatov je potrebno imeti v mislih še, da gre za ciljno skupino tistih 
organizacij, ki že imajo bolj ali manj vzpostavljen, formalen program skladnosti ali korporativne integritete). 

1) Funkcija skladnosti in etike poslovanja je organizirana različno: v največ organizacijah (41%) je 
organizirana kot samostojna organizacijska enota, neposredno pod upravo. Pogosto (v 29%) je 
organizirana v okviru enega delovnega mesta in/ali skupaj s pravno službo, v 9% pa skupaj s službo 
za upravljanje s tveganji. Ena tretjina nosilcev funkcije skladnosti ima naziv vodja (32%), 23% so po 
nazivu direktorji, 26% pooblaščenci uprave, v preostalem deležu (18%) pa nosilce funkcije 
skladnosti nazivajo kot strokovnega sodelavca, koordinatorja, specialista, 'officer' ali kar nosilec 
ključne funkcije.   

2) V večini primerov (85%) funkcija skladnosti neposredno in samostojno poroča in odgovarja 
upravi/generalnemu direktorju, 50% (tudi) nadzornemu svetu, v preostalih pa neposredno in 
samostojno poroča in odgovarja le vodjem, ki niso najvišje poslovodstvo (direktorju pravne službe 
ali upravljanju s tveganji, nekateri tudi funkcijam v matični družbi skupine). 
 



 
3) Najpogosteje funkcijo skladnosti/integritete izvaja ena oseba (v 33%), pogosto v 16% primerih tudi 

ena oseba le delno (največkrat 50% ali 60% časa, pogosto tudi 20% ali 30%); v 33% primerih funkcijo 
skladnosti izvajajo dve ali tri osebe, v 8% funkcijo izvaja 3-5 oseb in v 9% primerih 5-10 oseb.  

4) Delo nosilcev funkcije v približno polovici organizacij obsega izključno področje pooblaščenca za 
skladnost, druga polovica pa se prvenstveno ukvarja z drugimi področji, od katerih enakomerno 
prednjačijo pravne zadeve, upravljanje tveganj in notranja revizija.  
 

5) Plačilo za delo pooblaščenca za skladnost je v največ organizacijah (41%) primerljivo drugim 
nosilcem ključnih funkcij, nato sledijo tiste, kjer je primerljivo srednjemu vodstvu (20%), v najmanj 
(9%) organizacijah pa je plačilo primerljivo višjemu vodstvu. 

 
6) Glede področij dela v večini primerov (82%) funkcija skladnosti pokriva področje spremljanja  

zakonodaje ter drugih predpisov in pomaga pri usklajevanju, enak delež jih pokriva tudi področje 
preprečevanja korupcije in nasprotja interesov; v 65% jih pokriva tudi področje varstva osebnih 
podatkov in poslovnih skrivnosti; 49% jih pokriva področje preprečevanja pranja denarja, 32% pa 
še spoštovanje mednarodnih gospodarskih sankcij; v 38% funkcija skladnosti pokriva tudi področje 
varstva konkurence, okoli tretjina pa še varstvo potrošnikov, varovanje pravic zaposlenih ter 
sektorsko specifična področja, samo 17% sodelujočih se ukvarja še s tveganji za skladnost v dobavni 
verigi.  

 
7) Pri izvajanju nalog s področja skladnosti poslovanja jih večina izobražuje zaposlene in vodstvo o 

vsebinah s področja skladnosti, ocenjuje tveganja za skladnost, svetuje zaposlenim pri 
operativnem izvajanju nalog, pripravlja vsebine komunikacij za zaposlene, pri 30% pripravljajo tudi 
vsebine s področja skladnosti za spletne strani družbe itd., cca 11-14% pa jih pripravlja vsebine s 
področja skladnosti tudi za zunanje sodelavce, izvajalce in dobavitelje ter sodeluje v zakonodajnih 
postopkih. 42% jih izvaja skrbništvo nad notranjimi akti, približno polovica jih izvaja tudi preglede 
skladnosti poslovanja po procesih ter izvaja notranje preiskave v primeru prijav kršitev, 38% jih 
tudi presoja težo kršitve in predlaga ukrepe. Tretjina sodelujočih redno spremlja in ocenjuje 
učinkovitost svojega programa skladnosti, 43% jih tudi analizira tudi trende glede stanja skladnosti 
poslovanja in korenske vzroke kršitev, na osnovi analize pritožb, postopkov nadzora in ugotovitev 
nepravilnosti, ugotovitev zunanje in notranje revizije ipd.  Kar v 22% jih izvaja tudi vsakodnevni 
(pravni) pregled pogodb iz tekočih poslov. Pri tem formalni opis področij dela, nalog in 
odgovornosti funkcije skladnosti večina (62%) navaja, da ustreza dejanskemu stanju izvajanja 
nalog, v slabi polovici organizacij le občasno odstopajo. Razmejitve z drugimi funkcijami (kot je 
pravna, notranja revizija, upravljanje s tveganji) so jasno določene v 35% organizacij.  

 
8) Največkrat (v 79%) funkcija skladnosti učinkovito sodeluje s pravno službo, večinoma pa učinkovito 

sodeluje tudi z notranjo revizijo ter v približno polovici organizacij tudi s kadrovsko službo. 
Največkrat notranja revizija izvaja nadzor nad funkcijo skladnosti, najmanjkrat pa nimata 
medsebojnih razmerij in sta strogo ločeni. Večinoma funkcija skladnosti in notranje revizije 
sodelujeta pri izvajanju pregledov, si izmenjujeta informacije in si medsebojno svetujeta glede 
strokovnih vprašanj, manjkrat pa tudi glede sprejemanja odločitev. 

9) Glede podpore programu skladnosti/integritete ima v dobrih 65% organizacij funkcija skladnosti 
dostop do vseh informacij, tudi zaupnih, ima dostop do vseh oseb v organizaciji, pooblaščenec pa 
ima primerna in zadostna pooblastila za izvajanje funkcije. Le polovica (53%) jih ima za izvajanje 
funkcije skladnosti namenjena in opredeljena sredstva (budget). Samo 12% jih ima zagotovljeno 



 
primerno informacijsko podporo, 10% pa jih navaja, da funkcija skladnosti nima zadostne podpore 
za izvajanje svojih nalog in odgovornosti. 

10) V večini podjetij (59%) sistem nagrajevanja ne vključuje meril, ki bi bila vezana na obnašanje, v 
smislu skladnosti in etike, pri čemer samo 6% navaja da sistema nagrajevanja sploh nimajo. Pri 
podjetjih, kjer sistem nagrajevanja za vodje in druge zaposlene vključuje  jasno opredeljena merila, 
ki so posebej vezana na skladnost in etiko ravnanja (pri približno 7% sodelujočih podjetij), tako 
vezan delež nagrade za uspešnost znaša med 20 in 40%. Medtem ko 25% sodelujočih navaja, da v 
njihovem podjetju nihče ne more biti vodja, če s svojim ravnanjem krši zahteve in pričakovanja 
glede skladnega in etičnega ravnanja, 13% pa jih navaja, da konkretno spoštovanje zahtev in 
priporočil o skladnosti s strani vodij vpliva na njihovo boniteto, položaj in napredovanje.  
 

11) Kodeks ravnanja je formalno sprejet v večini (78%) organizacij. Pogosto (v 60%) velja za celotno 
skupino družb (če gre za skupino) in se redno komunicira zaposlenim, redkeje pa dobaviteljem, 
izvajalcem in drugim partnerjem (samo 24%). Vodstvo podjetja kodeks promovira zgolj v  33% 
organizacij. V približno 30-50% organizacij za uveljavitev kodeksa skrbi določena služba, največkrat 
za skladnost poslovanja. Kodeks se pri njih letno revidira in po potrebi posodablja, objavljen je na 
internetu ali le na intranetu, vključuje kontaktne podatke za prijavo kršitev, ima opredeljeno 
prepoved povračilnih ukrepov, organizacija pa ima tudi praktični priročnik za zaposlene glede 
skladnega in etičnega ravnanja. 

 
12) V večini organizacij (75%) je sprejeta tudi splošna politika skladnosti poslovanja. V približno polovici 

organizacij imajo na osnovi krovnih dokumentov za področje skladnosti sprejete tudi izvedbene 
akte ter opredeljene postopke in procese. Redkeje (v 24%) pa strateški cilji v osrednji strategiji 
organizacije vključujejo tudi vidike skladnosti in etike. 

 
13) Napredek in ocenjevanje programa skladnosti se v večini organizacij (67%) izvaja na podlagi poročil 

s strani same funkcije skladnosti, v 25% izvajajo interno raziskavo o kulturi skladnosti in etike s 
pomočjo vprašalnikov za vse zaposlene, v kar 30% organizacij pa napredka in ocenjevanja ne 
spremljajo posebej.  
 

14) Področje proti-korupcije je večini organizacij (71%) urejeno tako, da je sprejeta politika 
preprečevanja korupcije. Izobraževanja s tega področja se izvajajo v polovici organizacij, a le 26% 
ima tveganja za korupcijo tudi specifično identificirana in ocenjena, po izpostavljenih procesih ter 
poslovnih aktivnostih. Enako velja tudi za korupcijska tveganja v dobavni verigi. 10% sodelujočih 
organizacij nima nikakršnega programa skladnosti za področje proti-korupcije. 

 
15) Glede upravljanja s tveganji za skladnost ima le dobra polovica (54%) organizacij ta tveganja 

ocenjena, v največ organizacijah (69%) pa je z njimi tudi seznanjena uprava/generalni direktor. V 
približno polovici organizacij je opredeljen tudi katalog tveganj za skladnost, ki se spremljajo redno 
letno in ob vsaki večji spremembi v poslovanju, imajo kontrolne mehanizme itd. Manjkrat (le v 
24%) redno testirajo ali se kontrolni mehanizmi izvajajo oz. učinkovito delujejo. V 37% organizacij 
imajo posebno metodologijo za oceno tveganj za skladnost, redkeje (v dobrih 7%) pa uporabljajo 
metodologijo z drugega področja, npr. za operativna tveganja. 

 
16) Izobraževanja in usposabljanja zaposlenih o skladnosti in integriteti so večinoma (v 55%) planirana 

posebej in ciljno, za specifične vsebine, glede na področje dela. Približno polovica organizacij jih 



 
izvaja v živo in tudi s pomočjo e-izobraževanj. Pri 14% sodelujočih organizacij se izobraževanja s 
področja skladnosti ne izvajajo, zaposleni pa so dolžni sami brati kodeks, druge interne akte in 
zakonodajo. Samo 32% sodelujočih navaja, da je tudi vodstvo deležno izobraževanja s področja 
skladnosti in etike enkrat letno, medtem ko jih 41% poroča, da so zaposleni deležni izobraževanj s 
tega področja tudi večkrat letno.   

 
17) Na področju prijav kršitev in nepravilnosti ima 83% sodelujočih organizacij opredeljen sistem za 

neposredno prijavo kršitev s strani zaposlenih. V 61% ga upravlja pooblaščenec za skladnost in 
integriteto, redkeje. Približno polovica organizacij ima formalno vzpostavljen tudi postopek 
obravnave prijav in izvajanja notranje preiskave, ugotavljanja kršitve, z jasnim zaporedjem 
aktivnosti, obveznostjo dokumentiranja, kriteriji in pooblastili. Prijave pa uspejo raziskati in 
obravnavati v relativno kratkem časovnem obdobju (do treh mesecev). 27% organizacij nima 
nobene prejete prijave kršitve, ostali pa jih imajo največkrat eno ali pet letno. 

18) Med dobrimi praksami, ki jih sodelujoči prepoznavajo pri lastnem programu skladnosti oziroma 
korporativne integritete, povzemamo in izpostavljamo:  
• dober zgled vodstva, ki se redno udeležuje izobraževanj s področja skladnosti in napotuje zaposlene tudi 

na zunanja izobraževanja;  
• visoka osveščenost višjega vodstva glede tveganj s področja skladnosti, ki je bilo doseženo z rednim, 

polletnim samoocenjevanjem s pomočjo vprašalnika;  
• podpora uprave glede izobraževanja zaposlenih v funkciji skladnosti in uvajanja dobrih praks na tem 

področju; vsebinsko imamo pokrito veliko večino področij, ki jih je moč izvajati v okviru funkcije 
skladnosti; 

• redno komuniciranje z namenom ozaveščanja in dviga kulture skladnosti in integritete;  
• izvajanje internih izobraževanj v živo, dostopnost in odprtost funkcije za vse zaposlene;  
• v izvajanje programa skladnosti (oz integritete) vključujemo poverjenike - vodje posameznih 

organizacijskih enot; nadzor pa je neposreden s strani pooblaščenca za skladnost in tudi preko poročil 
poverjenikov; letna šolanja v živo vseh zaposlenih so pomembna in učinkovita;   

• uspešno delovanje linije za prijavo nepravilnosti in KPI (*op: Key Performance Indicator) - stalno večanje 
deleža znanih prijaviteljev;  

• prenova kodeksa, povezanega z vrednotami, strateškimi rezultati in tudi želenimi kompetencami 
zaposlenih, izobraževanja, članki v internem glasilu; komuniciranje kodeksa;   

• dosledno redno izvajanje programa skladnosti in kontrol;  
• interno izobraževanje in osveščanje vseh zaposlenih, analiza tveganj za skladnost in plan ukrepov;  
• angažiranost zaposlenih na tem področju, ki se kaže tako, da so zaposleni za vsebine s področja 

skladnosti zainteresirani, predlagajo vsebine za izobraževanje, ki ga izvedemo sami ali pridobimo 
zunanjega izvajalca; poročajo predloge za izboljšanje poslovnih procesov glede na določene vsebine 
skladnosti poslovanja;  

• povpraševanje po svetovalni funkciji skladnosti vsak dan narašča, priporočila, pa so realizirana;  
• imamo načrt integritete, s kvantifikacijo tveganj in vnaprej predvidenimi ukrepi;  
• umeščanje tem s področja skladnosti pri internih nagradnih igrah;  
• preglede skladnosti redno načrtujemo, tveganja spremljamo, dobro sodelovanje z notranjo revizijo, 

kadrovsko službo ipd…  

 

Pripravili:  
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