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Proces korporativnega upravljanja s 

tveganji (KUT) v PS - podlage 

• Proces upravljanja s tveganji kot sestavina sodobnega vodenja 

• Zakonske zahteve: 70. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) 

• Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države (13. 1. 2011)  

• Zahteve lastnika – prepoznavanje ključnih tveganj in planiranje 

ukrepov za obvladovanje le-teh v okviru triletnega planiranja ter 

kvartalno poročanje o obvladovanju tveganj 

 

 

• Akt o ustanovitvi Pošte Slovenije  

• Pravilnik o korporativnem upravljanju tveganj v Pošti Slovenije 

• Navodilo za evidentiranje pripoznanih tveganj v Pošti Slovenije 

 



Razvoj KUT v PS 

•prenova sistema 
poročanja, prevetritev 
ukrepov (številne 
delavnice), spremljanje po 
posameznih ukrepih – 
kazalniki/statusi, s 
1.1.2013 poročanje po 
novem sistemu 

2012 

•V UG PS Izdan Pravilnik 
o korporativnem 
upravljanj tveganj v Pošti 
Slovenije, ki natančno 
opisuje postopke ter 
odgovornosti in pristojnosti 
v procesu korporativnega 
obvladovanja tveganj 

2010 

•nadgradnja obstoječega 
sistema KUT s celovitim 
sistemom korporativnega 
upravljanja s tveganji 
(KUT): 

 

•vzpostavitev procesa 
korporativnega 
upravljanja s tveganji 
(strategija COSO ERM 
framework) 

 

•poslovnik 
korporativnega 
upravljanja s tveganji 
(opis procesa, vloge, 
metodologija ocenjevanja 
in merjenja, oblika 
registra…) 

 

•udeleženci procesa in 
vloge (poslovodstvo, svet 
za upravljanje tveganj, risk 
manager, direktorji in vodje 
štabnih služb, zaposleni) 

 

•vzpostavljen register 
tveganj 

 

•nadzor nad ukrepi za 
varovanje pred tveganji 

2009 

•Obvladovanje tveganj 
preko spremljanja 
izvajanja strateškega 
razvojnega programa; 
BSC, letni poslovni 
načrti, projekti in ostale 
zadolžitve, tekoče delo 

pred 2009  



Proces KUT v PS/1 

• Proces KUT je vzpostavljen kot strukturiran, skladen in neprekinjen proces, ki 

teče po celotni organizaciji.  
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Proces KUT v PS/2 

Izvajanje kontrol 

Podpora delovanju in 
upravljanju področja KUT  in 

kontrola 

Operativna izvedba politike 
KUT in nadzor nad njenim 

izvajanjem  

Vzpostavitev sistema  
upravljanja s tveganji in 

kontrola 

Nadziranje 
Nadzorni svet 

(RK NS) 

Poslovodstvo 

Svet za KUT 

Služba 
poslovnih 
procesov 

Pooblaščeni 
delavci 

Služba notranje 
revizije 

Oddelek 
notranje 
kontrole 



Metodologija vrednotenja tveganj v PS 

• Pri merjenju izpostavljenosti tveganj uporabljamo tri tehnike: 

o  opisno ali kakovostno vrednotenje tveganj, 

o  kombinirano vrednotenje tveganj in 

o  kvantitativno ali številčno vrednotenje tveganj. 

 

• Vsa identificirana tveganja se vrednotijo s 4-stopenjsko lestvico škode in 4-stopenjsko 

lestvico verjetnosti nastanka škode. Zmnožek nam poda stopnjo izpostavljenosti (slika 

– Matrika izpostavljenosti tveganj PS).  

NIZKA SREDNJA VISOKA ZELO VISOKA

do ? € nad ? do ? € nad ? do ? € nad ? €

NIZKA (do ? %) 1 2 3 4

SREDNJA (nad ? do ? %) 2 4 6 8

VISOKA (nad ? do ? %) 3 6 9 12

ZELO VISOKA (nad ? %) 4 8 12 16

vpliv oz. posledica (škoda)

verjetnost



Obvladovanje tveganj – izpostavljenost, ukrepi 

• Stopnje izpostavljenosti so razvrščene v tri stopnje, na podlagi katerih je določen nivo 

sprejemljivosti tveganja in v zvezi s tem zahtevana prioriteta ukrepov za 

obvladovanje le-teh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sprejem ukrepov, odgovornih oseb in rokov za obvladovanje tveganj glede na 

stopnjo izpostavljenosti. 

 

 



Evidentiranje tveganj 

• Evidentiranje tveganj je neprekinjen proces zaznavanja, 

evidentiranja in zbiranja tveganj v Pošti Slovenije (dokument 

Evidenca tveganj PS)  

• Način evidentiranja prepoznanih tveganj v poslovanju Pošte 

Slovenije opredeljuje Navodilo za evidentiranje pripoznanih 

tveganj v Pošti Slovenije. 

• Lastniki »evidence tveganja« praviloma vsaj enkrat letno 

oblikujejo delavnico oz. v sklopu rednih sestankov 

izvedejo postopek pripoznavanja tveganj.  



Koraki prepoznavanja in evidentiranja 

tveganj 

Opredelitev ciljev 

Kaj lahko gre 
narobe , kje so 

priložnosti– 
prepoznavanje 

tveganj 

Ocenitev možnih 
posledic tveganj 

Ocenitev 
verjetnosti tveganj 

Sprejem ukrepov, 
odgovornih oseb in 

rokov za 
obvladovanje 

tveganj 

Analiza tveganj ni enkratno dejanje, temveč stalna aktivnost! 



Opredelitev ciljev  

Strateški cilji 
(SRP, BSC) 

Poslovni cilji 
(PN) 

Funkcijski 
cilji (procesi) 

Projektni cilji 

Oddelek 1 

Oddelek 2 

Oddelek 3 

Oddelek 4 



Prepoznavanje tveganj - kaj lahko gre 

narobe, kje so priložnosti? 
Tveganja okolja 

•Kako spremembe v okolju vplivajo na dosego 
zastavljenih ciljev? 

•Kateri zakonodaji in regulatorju smo najbolj 
izpostavljeni? 

•Kateri so naši ključni kupci z največ prihodki, 
stroški in cilji v zvezi z njimi ter katera tveganja 
pri tem nastajajo? 

•S kakšnimi problemi ali izgubami smo se soočili 
v preteklosti sami ali naša konkurenca? 

•Česa si o nas ne želimo slišati v medijih? 

Tveganja delovanja 

•Katere resurse potrebujemo, da bomo dosegli 
zastavljene cilje?  

•Kje in zakaj potrebujemo največ resursov (ljudje, 
čas, oprema, denar,….)? 

•Katere informacije najbolj potrebujemo? 

•Katero vrsto premoženja moramo varovati in kaj 
lahko gre tu narobe? 

•Finančna tveganja: Kateri so naši ključni kupci z 
največ prihodki, stroški in cilji v zvezi z njimi ter 
katera tveganja pri tem nastajajo v zvezi s 
terjatvami?  Ali poslujemo v tujih valutah in v 
kakšnem obsegu – tveganja deviznega tečaja? 

Prepoznavanje tveganj po bruto principu – tveganja obravnavamo brez vzpostavljenih kontrolnih in 

nadzornih mehanizmov – ocenitev letne bruto škode, kjer je to mogoče (škoda, ki bi nastala, če ne 

bi izvajali ukrepov za obvladovanje) 

 

Oblika tabele za evidentiranje tveganj je usklajena s tabelo za Katalog tveganj PS, pri čemer lastniku 

evidence v postopku evidentiranja ni potrebno izpolniti vsa polja, izpolniti pa mora polja vsaj rdeče 

označena polja. 

 

Oddelek 1 

Oddelek 2 

Oddelek 3 

Oddelek 4 



Evidentiranje in analiza tveganj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vrednotenje tveganj po netu principu – ocena verjetnosti nastanka tveganj in posledic oz. 
škode glede na vzpostavljene kontrolne in nadzorne mehanizme 

• Neto stopnja izpostavljenosti: neto stopnja  verjetnosti x neto stopnja škode (1 – 16) 

• Lestvica stopenj verjetnosti in škode Pošte Slovenije 



Obvladovanje ključnih tveganj – katalog PS 

• Uvrstitev ključnih tveganj PS v Katalog tveganj PS, vodenje Kartic tveganj (za 

najbolj ključna tveganja) 

• Spremljanje in poročanje o tveganjih 

 

 

 Osnova za poročanje je 
zadnji veljavni Katalog 
tveganj PS 

skrbniki tveganj poročajo 
vsaj trimesečno 
(predlogo poročila 
posreduje SPP) 

Kvartalno poročanje 
poslovodstvu in RK NS 

Katalog 
tveganj – 
poročanje 



Vloga notranje revizije v procesu KUT 

• Katalog tveganj 

PS za PN 

20XX, v1.0 

• Letni načrt NR 

za 20XX 

• Katalog tveganj 

PS za PN 20XX, 

v1.1, v1.2,…. 

ažuriranje Kataloga 

Kvartal, leto 

NOVA TVEGANJA, SPREMEMBE 

OBSTOJEČIH TVEGANJ (VERJETNOST, 

ŠKODA, …) 

NOTRANJA REVIZIJA 

PODROČJA X 
• Poročilo o NR 

na področju x 

UGOTOVITVE IN 
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PRIPOROČILA 
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Poročanje za Katalog 

tveganj PS 
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Poslov. 



Ključna dejstva o KUT v PS 

 Celovit proces KUT vzpostavljen 2009.  

 

 Zavedanje o tveganjih v PS visoko. 

 

 Izvajajo se ukrepi obvladovanja,  išče se dodatne. 

 

 Nadzorna in kontrolna funkcija se izvaja na vseh procesih na vseh ravneh  

(nadzorni svet, poslovodstvo, svet KUT, sl. notranje rev., sl. not. kontrole). 

 

 Poroča se o tveganjih svetu za KUT, poslovodstvu, NS PS: pomembnih 

pripoznanih, uvrščenih v katalog tveganj. 

 

 Zahteve za druga poročila (poslovni načrt, letno poročilo, nadzorni svet PS 

in rev. kom. nadz. sveta PS). 



Poudarki 
• Analiza tveganj ni enkratno dejanje, temveč stalna aktivnost! 

• Upravljanje s tveganji mora biti pregleden, usklajen, splošno sprejet in uspešen 
postopek, pri katerem sodelujejo vsi zaposleni. 

 

 

 

 

 

 

 

• Prednosti uspešnega in učinkovitega procesa upravljanja s tveganji: 

o  povečana odzivnost na zunanje in notranje spremembe in obvladovanje le-teh, 

o  učinkovitejše upravljanje s sredstvi, 

o  zmanjšana možnost nastanka neobvladljivih dogodkov, 

o  večja pozornost je namenjena pomembnejšim tveganjem in spremembam pri 
poslovanju, 

o  večja verjetnost doseganja ciljev, 

o  večja gotovost, da bodo načrtovane spremembe učinkovito izvedene, 

o  večja informiranost in zmanjšanje negotovosti pri odločanju itd.  

 

 

 



Hvala za pozornost! 


