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IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB 

 

Družba KS Naložbe d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba) v skladu s petim odstavkom 70. člena zakona o 

gospodarskih družbah (ZGD-1) podaja izjavo o upravljanju družbe. 

Družba spoštuje in sprejema določbe Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks), ki 

so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov 

in Združenje manager dne 8.12.2009, ki se je začel uporabljati s 1.1.2010. Ta kodeks je javno objavljen na 

spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., Ljubljana (www.ljse.si). 

Uprava in nadzorni svet izjavljata, da je za družbo v letu 2013 veljal Kodeks upravljanja javnih delniških 
družb, razen v naslednjem: 

 

OKVIR UPRAVLJANJA DRUŽBE 

Točka 1. 

Osnovni cilji družbe v statutu družbe niso navedeni. Organi družbe delujejo z osnovnim ciljem družbe, to je 

maksimiranje vrednosti družbe. 

Točka 2. 

Družba nima sprejetega dokumenta Politika upravljanja družbe, vendar v praksi skuša v čim večji meri 

uporabiti priporočilo Kodeksa. 

 

RAZMERJE MED DRUŽBO IN DELNIČARJI 

Točka 4.1. 

Družba posebej ne spodbuja delničarjev k aktivnemu in odgovornemu izvrševanju njihovih pravic, ker nima 

posebne službe za odnose z delničarji niti nima teh nalog sistematiziranih v okviru opisov del in nalog 

obstoječih delovnih mest. Zaradi dodatnih stroškov, ki bi bili s tem povezani družba v bodoče ne načrtuje 

naročila tovrstnih storitev. 

Točka 4.2. 

Uprava družbe spoštuje zasebnost in tajnost poslovne politike delničarjev ter meni, da je naložbena politika 

poslovna odločitev posameznega delničarja, zato ne spodbuja večjih delničarjev, da javnost seznanijo s tem. 

Točka 5.7. 

O politiki plačil upravi odloča nadzorni svet družbe, skupščina pa o udeležbi uprave v bilančnem dobičku in 

načinu izplačila v skladu s statutom družbe.  

Točka 5.9. 

Pooblaščeni revizor na skupščino ni vabljen. Ob sklicu skupščine se objavi kot del gradiva tudi letno poročilo 

o poslovanju družbe z mnenjem pooblaščenega revizorja, ki vsebuje vse pomembne in potrebne podatke v 

skladu z zakonom in računovodskimi standardi ter revizijskega pregleda. Delničarji do sedaj niso izrazili 

interesa po prisotnosti pooblaščenega revizorja na sami skupščini. 

http://www.ljse.si/


Točka 5.10. 

Družba pri sprejetih sklepih skupščine ne bo objavljala identifikacije petih na skupščini prisotnih ali 

zastopanih največjih delničarjev ter števila njihovih delnic in glasovalnih pravic, saj so te informacije javno 

dostopne v sodnem registru. 

NADZORNI SVET  

Točka 7.2.. 

Nadzorni svet nima oblikovane stalne ali začasne komisije za imenovanje in je do sedaj samostojno izvajal 

postopke, ki so za delo komisije priporočeni v točki B.3 priloge B Kodeksa. 

Točka 8. 

Družba do sedaj ni pridobivala posebnih izjav od članov nadzornega sveta, s katerimi se bi opredelili do 

kriterijev neodvisnosti iz točke C.3 priloge C Kodeksa in jih zato tudi ni objavila na spletni strani družbe. 

Člane nadzornega sveta je skupščina imenovala v skladu z veljavnimi predpisi. 

Točka 8.3. 

Razdelitev področij dela in pristojnosti med člane uprave ni potrebna, ker ima družba enočlansko upravo. 

Točka 8.4. 

Nadzorni svet za razpošiljanje gradiv in sklice sej poleg informacijske tehnologije uporablja tudi pošiljanje 

dokumentacije v fizični obliki. 

Točka 8.7. 

Nadzorni svet bo s poslovnikom o delu nadzornega sveta določil način komuniciranja z javnostjo glede 

odločitev sprejetih na sejah nadzornega sveta.  

Točka 8.9. 

Nadzorni svet nima oblikovane kadrovske komisije. Statut družbe oziroma sklep nadzornega sveta ne 

določata drugih dodatnih pogojev poleg tistih, ki jih določa zakon o gospodarskih družbah, za imenovanje 

uprave. 

Točka 8.10. 

Uprava poleg fiksne plače lahko prejme tudi variabilni del plače (nagrada) iz naslova uspešnosti poslovanja 

družbe. S statutom te družbe je omogočena udeležba upravi pri bilančnem dobičku in opcijskem 

nagrajevanju. Nadzorni svet preverja uspešnost uprave enkrat letno v povezavi z obravnavo letnega 

poročila družbe.  

Točka 8.12. 

Nadzorni svet pripravi poročilo o svojem delu za skupščino v skladu s predpisi. Poročilo vsebuje s predpisi 

opredeljene informacije za tiste, za katere oceni nadzorni svet, da so pomembe za delničarje družbe in 

zainteresirano javnost.  

Točka 9. 

Nadzorni svet ovrednoti delo celotnega nadzornega sveta in ne dela posameznih članov, saj se nadzorni 

svet praviloma sestaja v polni sestavi in vsi njegovi člani v skladu s svojo odgovornostjo, strokovnimi in 

drugimi izkušnjami prispevajo k celovitosti dela nadzornega sveta. 

Točka 13.1. 

Nadzorni svet ni imenoval nobenih komisij, ker deluje v minimalni sestavi in ocenjuje, da to ni potrebno.  

 

UPRAVA 

Točka 14. 

V skladu s statutom družbe ima uprava družbe enega člana – direktorja družbe. 



NEODVISTNOST IN LOJALNOST 

Točka 17.2. 

Družba do sedaj ni pridobivala posebnih izjav od članov nadzornega sveta, s katerimi bi se le-ti opredelili do 

kriterijev neodvisnosti iz točke C3 priloge C Kodeksa. 

 

REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL 

Točka 18.1. 

Nadzorni svet družbe pri izboru revizorja upošteva vse njegove reference, nima pa posebej oblikovanih 

meril za njegovo imenovanje. 

Točka 18.3. 

Revizijo računovodskih izkazov družbe opravlja izbrana revizijska družba ECUM Revizija d.o.o., Ulica 

Gradnikov brigade 4, 1000 Ljubljana, že več kot pet let. 

Točka 19. 

Družba nima notranje revizije, ima pa vzpostavljen in delujoč primeren ter učinkovit sistem notranjih 

kontrol, zaradi varovanja koristi delničarjev in premoženja družbe. 

 

TRANSPARENTNOST POSLOVANJA 

Točka 20.2. 

Uprava družbe nima izdelane posebne strategije komuniciranja družbe, ker se do sedaj ni pojavila potreba 

po oblikovanju in sprejetju tega dokumenta. Uprava družbe izvaja aktivnosti komuniciranja v skladu s 

predpisi in sklepi organov družbe oziroma glede na dejavnost družbe ter poslovne dogodke. 

Točka 20.3. 

Družba ocenjuje, da ni potrebe po sprejemu posebnih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami družbe za 

člane organov družbe, z njimi povezane fizične in pravne osebe ter za druge osebe, ki so jim dostopne 

notranje informacije, ker je to področje v celoti urejeno s predpisi. Družba je sestavila seznam oseb, ki so 

jim dostopne notranje informacije, katere so tudi podpisale posebno izjavo o varovanju notranjih 

informacij.  

Točka 20.4. 

Družba ne izdeluje finančnega koledarja, ki vsebuje predvidene datume pomembnejših objav družbe za 

prihodnje poslovno leto. Družba je delničarje in javnost o pomembnejših dogodkih sproti obveščala. 

Točka 21.3. 

Družba ne zagotavlja javne objave sporočil v angleškem jeziku, prav tako ne izdela letnega poročila v tem 

jeziku, ker za oboje ocenjuje, da to še ni potrebno. 

Točka 22.5. 

Družba v letnem poročilu ni razkrila članstva v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih družb, ki jih 

zasedajo člani uprave in člani nadzornega sveta, saj meni, da gre za osebne funkcije posameznih članov in je 

zato odločitev o takšnih članstvih v njihovi pristojnosti ter ni povezana s samim poslovanjem družbe.  

 

Družba bo priporočila iz Kodeksa spoštovala tudi v prihodnje. Če se bo izkazalo, da katere od obveznosti iz 

Kodeksa ne bo mogla spoštovati, bosta uprava in nadzorni svet pripravila utemeljeno pojasnilo.Podatki po 

točkah 3., 4. in 6. petega odstavka 70. člena ZGD-1 so vsebovani v drugih delih letnega poročila, podatek po 

5. točki pa se glasi: 



 

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, 

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo 

pod pogojem, da se kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih 

papirjev in da pisno prijavijo udeležbo pred skupščino tako, da družba njihovo prijavo prejme najpozneje 

konce četrtega dne pred skupščino. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Skupščina odloča o spremembi 

statuta, uporabi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, imenovanju in 

odpoklicu članov nadzornega sveta, imenovanju revizorja, ukrepih za povečanje ali zmanjšanje osnovnega 

kapitala, statusnih spremembah in prenehanju družbe.  

Izjava bo od dneva objave dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., Ljubljana (www.ljse.si) in na 

spletnih straneh družbe KS Naložbe d.d. (www.ks-nalozbe.com).  

 

Ljubljana, 20.10.2014      Direktorica družbe:  

Tanja Petročnik 

 

        Predsednik nadzornega sveta:   

        France Pevec  
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