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UPRAVLJANJE TVEGANJ ZA INTEGRITETO IN SKLADNOST 

POSLOVANJA V NLB, D.D. 

SKLADNI ZAJTRK:  

Sodelovanje med funkcijo obvladovanja tvegaj in skladnosti, 10. 3 . 2016 



Shema delovanja stebra za preventivo in razvoj CSPKI  

Povezava funkcije skladnosti in upravljanja s tveganji 

SOTIS – Splošna ocena tveganj za integriteto in skladnost 

poslovanja / ECRA – Enterprise Compliance Risk 

Assessment  
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I. CSPKI  - funkcionalna organiziranost 

Preventiva in 

razvoj 

Preprečevanje 

pranja denarja in 

financiranja 

terorizma 

 

Nadzor in 

preiskave 

+ varovanje info 

+ FATCA 

+ ZTFI - zlorabe 

Skladnost z zakonodajo Preiskave top 200 Tekoče aktivnosti 

Upravljanje pravnih  

sprememb  Preiskave tekočih Razvoj  

 prijav / sumov Poročanje, prijave UPPD 

Sistem preprečevanja  

nasprotij interesov…  Posli in stranke 

 Izvajanje zahtev z visokim tveganjem 

 regulatorja                           (dnevno spremljanje) 

Kodeks, Vodila, 

Pravilniki, Izobraževanja 

Integriteta, krepitev vrednot, komunikacija 
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Razvojno-preventivni steber funkcije skladnosti  

 
 

Obvladovanje  

Tveganj 

SOTIS 

/ ECRA 

 

OZAVEŠČANJE 
  

Izobraževanje 

&  

Usposabljanje 

Skladnost in Integriteta kot del 

KORPORATIVNE KULTURE NLB 

KODEKS RAVNANJA 

Politike, Pravila in Postopki 

Sistem notranjih kontrol 
za varovanje skladnosti in 

integritete 

ORGANIZACIJSKO OKOLJE 

Vloga uprave: Ton z vrha in Zgled pri ravnanju in odločanju 

Ustreznost ukrepanja, discipliniranja; Sistem spodbud in nagrajevanja. 
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 Medsebojna seznanitev (in posvetovanje) o politikah 

upravljanja s tveganji; umestitev tveganj za skladnost v 

toleranco do tveganj in profil tveganosti;   

 Vzajemno sodelovanje v postopku ocene tveganj; 

 Prilagajanje metodologij za oceno tveganj; 

 Skupna baza ocene tveganj in škodnih dogodkov: VPLIV 

TVEGANJ ZA SKLADNOST NA K ZAHTEVE (finančne 

institucije); 

 Posvetovanje o potrebnih ukrepih, razumevanju 

dejavnikov in kazalcev tveganj ipd. 
 

TVEGANJA ZA SKLADNOST PO DEFINICIJI SODIJO MED 

OPERATIVNA TVEGANJA.  
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II. KAKO SE FUNKCIJI UPRAVLJANJA TVEGANJ IN 

SKLADNOSTI POSLOVANJA POVEZUJETA 



3.1. Opredelitev postopka in metodologije 

Dejavniki in kazalci tveganj, lestvica, načrt zbiranja podatkov 

3.2. Zbiranje podatkov 

Raziskave, ugotovitve kršitev in posledic iz preteklosti, večji spori, 

ocena revizijskih enot notranje revizije, intervjuji z direktorji  

3.3. Urejanje in analiza podatkov 

Razvrščanje podatkov v metodološko matriko, pripis vrednosti za 

oceno učinka in verjetnosti (uporaba lestvice s kvantitativnimi merili) 

3.3. Zaključna ocena tveganj z opredelitvijo najbolj 

kritičnih tveganj 

Ocena tveganj po poslovnih aktivnostih / procesih / enotah revidiranja, 

z dodatnim upoštevanjem mehkih dejavnikov (ocena vodij, rezultati 

organizacijske klime, pritiski poslovnega okolja…) 

3.4. Obveščanje in poročanje, s predlogi ključnih ukrepov! 
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III. SOTIS / ECRA v NLB, D.D. 
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KVALITATIVNA MERILA ZA OCENO TVEGANJ 

SKLADNOSTI – dejavniki in kazalci tveganj 
 

1)  Inherentna tveganja za integriteto in skladnost poslovanja v neki poslovni 

aktivnosti ter obstoječe kontrolno okolje;  

2) Samo-ocena relevantnega stanja in okoliščin s strani lastnikov procesov 

(intervjuji z direktorji, raziskava o skladnosti in etiki – percepcija zaposlenih); 

3) Pogostnost sprememb predpisov;  

4) Predpisane kazni in druge sankcije (regulatorne in pogodbene); 

5) Možnost kršitev po tujem pravu (FCPA), posledice v mdn. poslovanju 

6) Kritične kontrole se opravljajo ročno / avtomatizirano; 

7) Zagotavljanje skladnosti je odvisno od velikega števila ljudi in je razpršeno; 

8) V preteklosti prejete sankcije – sprejem ukrepov;  

9) Povečana aktivnost / stališča nadzornega organa na nekem področju;  

10) Rezultati raziskav v določeni OE; izstopajoča fluktuacija zaposlenih; 

11) Občutljivost strank, drugih deležnikov;  

12) Vpliv na integriteto in ugled – pričakovani javni odzivi v primeru kršitve 

13) Etičnost, odnos in zavedanje o tveganjih s strani vodij.  
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PRIMER OCENE TVEGANJ ZA SKLADNOST V DVEH 

PROCESH – metodološka matrika (izmišljeni podatki) 

PROCES / 

AKTIVN. 

Inherentna 

tveganja 

Obstoječe 

kontrole  

Pretekle 

ugotovitve, 

sankcije 

Predpis.  

sankcije 

Ocena 

verjetnosti 

Ocena 

učinka 

Prodaja 

finančnih 

produktov 

Nepoštene 

posl. 

prakse; 

Kršitev 

varstva 

osebnih 

podatkov;  

Nasprotje 

interesov;  

Korupcija; 

Kršitev 

licence 

Uporaba 

standard. 

obrazcev 

za 

obveščanje 

strank, 

Redna 

usposabljan

ja;  

Redna 

kontrola 

poslov…   

Obstajajo 

ugotovljene  

kršitve s 

področja 

varovanja 

osebnih 

podatkov.  

Stališče 

regulatorja 

glede 

obveščanja 

strank.  

Regulativa 

s področja 

obveščanja 

strank.  

Izpostavljen

ost tuji 

zakonodaji 

na področju 

preprečeva

nja 

korupcije  

3 

(razpršeno 

izvajanje 

aktivnosti; 

občutljivost 

strank; 

kompleksno

st 

produktov; 

pritiski trga; 

pozitivna 

percepcija) 

5 

(v primeru 

realizirane 

kršitve so 

možne 

najhujše 

posledice 

po domači 

regulativi in 

tujem 

pravu) 

Skrbniške 

storitve 

Regulatorn

o tveganje;  

Nasprotje 

interesov. 

Visoko 

avtomat. 

kontrole; 

Prepreke v 

pretoku 

informacij.   

Ni preteklih 

ugotovitev 

Stroge reg. 

Sankcije – 

odvzem 

licence. 

2 

(ni bilo 

kršitev, 

avtom. 

kontrole, 

centraliz…) 

3 

(aktivnost 

predstavlja 

manjši 

delež vseh 

poslov) 




