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Politika upravljanja družbe ISTRABENZ TURIZEM d.d. (v nadaljevanju: družba) določa 
poglavitne usmeritve upravljanja družbe, ob upoštevanju zastavljenih dolgoročnih ciljev 
družbe. V politiki se uprava in nadzorni svet družbe znotraj zakonskih in statutarnih določb 
zavezujeta in razkrivata, kako bosta vodila in nadzorovala družbo, sistem upravljanja 
družbe in delovanja njenih organov ter odnose med ključnimi deležniki. Politika upravljanja 
je javen dokument in je objavljen na spletni strani družbe.

Nadzorni svet družbe Istrabenz Turizem d. d. ter uprava družbe Istrabenz Turizem d. d. sta 
na svoji 7. redni seji dne 4. 10. 2021 oziroma na svoji 29. korespondenčni seji dne 12. 10. 2021 
sprejela naslednjo:

Politika upravljanja družbe 
Istrabenz Turizem d.d.

1. Navedba referenčnega kodeksa 
upravljanja družbe

Družba kot referenčni kodeks upošteva Kodeks upravljanja za nejavne družbe, ki je bil izdan 
maja 2016 in so ga skupaj pripravili Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje nadzornikov 
Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ter Kodeks korporativnega 
upravljanja družb DUTB d.d., ki ga je marca 2016 izdal DUTB d.d. ter 30. 3. 2017 sprejel še 
Različico 2 DUTB d.d.

2. Poglavitne usmeritve 
upravljanja družbe

Vodenje in upravljanje družbe poteka ob upoštevanju veljavne zakonodaje in internih 
organizacijskih predpisov. Osnovno vodilo za zagotavljanje preglednosti vodenja in 
upravljanja je spoštovanje najboljših praks ter v tem okviru referenčnih kodeksov.

V družbi velja dvotirni sistem upravljanja,  po katerem ima družba poleg skupščine še upravo 
in nadzorni svet. Pristojnosti posameznih organov so določene z Zakonom o gospodarskih 
družbah, podrobneje pa jih opredeljujejo Statut družbe, Poslovnik o delu nadzornega 
sveta in Poslovnik o delu uprave. Organi družbe so pri svojem delovanju zavezani Kodeksu 
upravljanja za nejavne družbe ter Kodeksu korporativnega upravljanja družb DUTB d.d.
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3. Politika družbe

VIZIJA

POSLANSTVO

Politika upravljanja družbe je izjava družbe, s katero se notranji in zunanji javnosti sporočata 
splošna usmeritev in zaveza družbe v zvezi z njenim delovanjem in upravljanjem. V družbi 
so poleg politike upravljanja družbe veljavne tudi druge politike.

Vodstvo in vsi zaposleni v družbi s strokovnim in odgovornim opravljanjem svojega 
dela stremijo k izpolnitvi vseh zahtev in pričakovanj naših deležnikov: gostov in drugih 
obiskovalcev (v nadaljevanju: gosti), lastnika, zaposlenih in druge zainteresirane javnosti. 
Zavezani so k neprestanemu izboljševanju vseh poslovnih procesov, pri čemer sledijo viziji 
in poslanstvu družbe.

Družba postavlja v ospredje pomembnost posameznikove vitalnosti. 
Blagovna znamka LifeClass Hotels & Spa, Portorož se postavlja v vlogo 
svetovalca za kakovostno in zdravo življenje.

Poslanstvo družbe temelji na ponujanju storitev in produktov, ki 
gostom podajo izhodišča za prehod k bolj zdravemu načinu življenja. 
Družba svojim gostom podaja uporabne informacije o zdravem in 
kakovostnem preživljanju prostega časa ter jim ponuja razvajanje 
na zdrav in okolju prijazen način. Pozicijski slogan, ki ga podpira 
poslanstvo, se glasi: »Svet zdravih užitkov.«



V družbi vizijo in poslanstvo uresničujemo tako, da sledimo naslednjim strateškim 
smernicam in ciljem ter vrednotam:

• optimizacija segmentacije v različnih terminih povpraševanja;
• zmanjševanje tveganja izpada na primarnih trgih s povečanjem prodajnih in 
marketinških aktivnosti na sekundarnih in prekomorskih trgih;
• zmanjšanje vpliva sezonskosti s povečanjem realizacije v izvensezonskem obdobju 
na področju MICE (angl. Meetings, incentives, conferences and exhibitions) segmenta;
• povečanje prodaje medical in wellness storitev pred prihodom gostov ter v času 
bivanja;
• povečanje prodaje medical in wellness storitev zunanjim gostom (lokalni gostje ter 
dnevni obiskovalci);
• povečati delež neposrednih individualnih gostov preko lastnih spletnih strani s ciljem 
znižati provizije posrednikom;
• nadaljevanje zagotavljanja prisotnosti ter ažurnosti informacij na globalnih 
distribucijskih kanalih;
• krepitev zavedanja o blagovni znamki LifeClass Hotels & Spa, Portorož s strateškim 
marketinškim pristopom:
 - sodelovanje z lokalnimi turističnimi združenji z namenom širjenja   
 prepoznavnosti blagovne znamke družbe v povezavi z destinacijo;
 - povezovanje z večjimi turističnimi agencijami in tour operatorji na   
 strateško pomembnih trgih; 
 - kontinuirana prisotnost na vodilnih socialnih omrežjih s ciljem krepitve   
 zavedanja o blagovni znamki ter oglaševanje na temeljnih platformah;
 - približevanje gastronomskega koncepta ter medical-wellness ponudbe 
lokalnemu prebivalstvu;
• digitalizacija in racionalizacija poslovanja, s čimer bo dosežena večja učinkovitost 
poslovanja;
• razvoj sistema usposabljanja lastnega kadra. 

Strateške smernice in cilji:
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• Usmerjenost h gostom – zadovoljstvo gostov se dosega s kakovostnimi storitvami. Težnja 
k brezhibnim storitvam je gibalo prizadevanj družbe za stalen razvoj in izboljšave.
 
• Znanje in strokovnost – le usposobljen in kompetenten kader lahko izpolni visoka 
pričakovanja gostov in je sposoben sprejeti pravilno odločitev in ukrepati tudi v 
nepredvidljivih situacijah. Družba si prizadeva za nenehno strokovno usposabljanje in 
prenos znanj ter profesionalen odnos do gostov, ki je vodilo vsakega zaposlenega. Družba 
teži k učinkovitemu delovnemu okolju. 

• Inovativnost, sodelovanje in pripadnost – družba spodbuja sodelovanje zaposlenih 
pri razvoju produktov (vključitev posameznikov iz različnih področij v projektne time 
z namenom izmenjave znanja in idej) podjetja (kako lahko določen proces ali produkt 
še izboljšamo in ga naredimo še privlačnejšega zaradi drugačnih pristopov), ob tem pa 
motivira posameznike k doseganju skupnih ciljev. Zaposleni, ki so vključeni v razvoj in 
poznajo cilje družbe, zaupajo in krepijo svojo pripadnost podjetju. 

• Odgovornost do naravnega in družbenega okolja – v odnosu do naravnega in družbenega 
okolja družba uveljavlja in spodbuja načela trajnostnega razvoja ter skrbi tudi za varno 
delo in ekološko ozaveščenost zaposlenih. Večina storitev se naslanja na darove narave 
(fango, slanica itd.), ki jih je treba ohraniti čim bolj nedotaknjene in nepoškodovane. Zato 
velik poudarek družba posveča vidiku okoljevarstva ‒ porabi energije in vode, ločevanju in 
zmanjševanju količine odpadkov ter čim manjšemu onesnaževanju okolja. Z ozaveščanjem 
zaposlenih in gostov ter spodbujanjem k odgovornemu ravnanju z okoljem se družba 
zavezuje k preventivnemu delovanju na področju okoljskih vidikov, ki jih neprestano 
vključujejo v obstoječe procese in v razvojne ter investicijske projekte. 

• Skrbno poslovanje in razvoj – poslovanje je na vseh ravneh skrbno in pregledno. 

Z zavedanjem vrednot in postavljenih strateških smernic in ciljev družbe družba le-te 
udejanja s premišljenimi AKTIVNOSTMI NA KLJUČNIH POSLOVNIH PODROČJIH:

  • trženje in razvoj ponudbe,
  • infrastrukturni in tehnološki razvoj,
  • organizacija, procesi, informacijska podpora in človeški viri,
  • upravljanje s finančnimi sredstvi,
  • institucionalno, naravno in družbeno okolje,
  • upravljanje in razvijanje človeških virov, posebne aktivnosti so usmerjene na 
     področje deficitarnih kadrov.

Zavezanost trajnostnemu razvoju je temelj družbene odgovornosti družbe. To pomeni, da 
družba priznava in v delovanje vključuje spoštovanje človekovih pravic, pošteno ravnanje z 
zaposlenimi, odjemalci in dobavitelji. Družba krepi podporo družbeni skupnosti, predvsem 
lokalni, s katero sobiva. Aktivno skrbi za uravnoteženje sedanjih in prihodnjih razvojnih 
potreb družbe s potrebami družbenega in naravnega okolja.

Vrednote



7

4. Skupine deležnikov ter strategija 
komuniciranja in sodelovanja z njimi

Družba je sprejela Etični kodeks družbe, ki postavlja pravila, standarde obnašanja ter 
pričakovana ravnanja družbe, zlasti pri komuniciranju in sodelovanju družbe z njenim 
delničarjem oziroma delničarji (v nadaljevanju: delničarji), gosti, zaposlenimi, državnimi 
organi, mediji in drugimi deležniki ter njihovimi medsebojnimi odnosi. 

Z vsemi deležniki je treba ravnati pošteno, objektivno in transparentno. Enako mora 
potekati medsebojna komunikacija. Treba se je izogibati ravnanjem, ki po nepotrebnem 
vodijo v spore in/ali izgubo zaupanja. Če pride do konfliktnih situacij, jih je treba reševati 
hitro in poslovno korektno.

Uprava skrbi, da so delničarji na predpisan način pravilno in pravočasno obveščeni o 
poslovnih rezultatih, pomembnih razvojnih načrtih in/ali poslovnih dogodkih ter o vseh 
drugih informacijah, o katerih je družba dolžna poročati na podlagi predpisov.

Za komunikacijo z delničarji družba uporablja 
predvsem naslednje oblike komuniciranja:

• redne skupščine delničarjev, kjer delničarji 
uresničuje svoje upravljavske pravice;
• sestanki in srečanja na sedežu družbe;
• udeležba na konferencah doma in v tujini;
• spletne strani družbe;
• letna in medletna poročila o poslovanju.

Ravnanje s podatki, ki so poslovna skrivnost

Delničarji uresničujejo svoje upravljavske pravice na skupščini delničarjev. Pristojnosti 
skupščine in druge zadeve, neposredno povezane s skupščino, so določene v Zakonu o 
gospodarskih družbah in v statutu družbe.

Delničarji:

Družba komunicira z gosti na vse primerne in z zakonodajo dovoljene načine. Gostom 
si prizadeva pravočasno posredovati vse informacije, ki bi jih utegnile zadevati ali 
zanimati, kot tudi vse tiste, s katerimi je družba, upoštevaje načelo transparentnosti, 
dolžna seznanjati širšo javnost.

Gosti:
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Gosti narekujejo nenehno prilagajanje, uvajanje sprememb in izboljšav v delovanje družbe. 
Zadovoljstvo gostov je osnovno vodilo ravnanja vseh zaposlenih. Od prvih stikov z gosti, 
izvajanja storitev zanje in vse do reševanja morebitnih reklamacij se je treba zavedati, 
da prav zadovoljstvo gosta daje smisel delu in predstavlja temelj uresničevanja vizije in 
poslanstva družbe. 

Zadovoljstvo gostov družba redno spremlja. Gostom zagotavlja storitve vrhunske kakovosti, 
hiter odziv na njihovo povpraševanje ter učinkovito informacijsko in vso drugo potrebno 
podporo. Družba si prizadeva gostom na vse primerne in z zakonodajo dovoljene načine 
pravočasno posredovati vse informacije, ki bi jih utegnile zadevati ali zanimati. 

Poslovna uspešnost družbe in ugled družbe sta povezana tudi z delom poslovnih 
partnerjev, zato spoštuje in visoko ceni prizadevanja vseh poslovnih partnerjev, ki 
se kot dobavitelji potrebnih proizvodov ali storitev vključujejo v delovanje sistema 
družbe pri doseganju poslovnih ciljev. 

Družba zaposlene spodbuja k odličnemu delu in nagrajuje uspešne. Kulturo 
partnerskega odnosa z zaposlenimi gradi na pripadnosti, sodelovanju, ustvarjalnosti, 
spoštovanju in odgovornosti vsakega posameznika. Internemu komuniciranju posveča 
veliko pozornosti, saj je temelj celovitega komunikacijskega spleta. Zaposlene seznanja 
z novostmi, internimi akti in drugimi informacijami, z obvestili prek elektronske pošte, 
oglasnih desk in intraneta. Prav tako daje poseben pomen neposredni komunikaciji 
med zaposlenimi v obliki delovnih in operativnih sestankov, koordinacij in z drugimi 
oblikami timskega delovanja. Zaposlene spodbuja k nenehnemu usposabljanju. Prek 
razvojnih načrtov opredeljuje karierni razvoj posameznega zaposlenega, usklajeno z 
dolgoročnimi razvojnimi potrebami družbe.

Poslovni partnerji:

Zaposleni:
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Zavezanost trajnostnemu razvoju je ena temeljnih strateških usmeritev. Pri tem sta 
v središču vzpostavljanje in vzdrževanje partnerskih odnosov z lokalno skupnostjo in 
širšim družbenim okoljem. Tako se sočasno zagotavljata uspešen razvoj zaposlenih, 
močna podpora družbenemu okolju in nadgrajuje skrb za naravno okolje. S sponzorstvi 
in donacijami družba podpira izobraževanje, šport, kulturo in humanitarne projekte. 

Družba si prizadeva vselej vzpostavljati pošten in transparenten odnos do državnih 
organov. Pri doseganju svojih interesov v razmerju do njih izhaja iz spoštovanja določil 
veljavne zakonodaje in načel korporativne integritete. Ob tem se družba ves čas 
zavzema za ažurno izpolnjevanje vseh finančnih obveznosti. 

Družba je odprta do široke javnosti. Na vprašanja medijev odgovarja sproti in 
jih ažurno obvešča o poslovanju in novostih v družbi. Informacije objavi tudi na 
spletni strani družbe www.lifeclass.net/si. Za medije pripravlja sporočila za javnost, 
organizira tiskovne konference ter jih vabi na pomembne poslovne dogodke in obiske. 
Komunikacija z mediji v imenu družbe poteka izključno s posredovanjem pooblaščene 
osebe za stike z javnostjo. V komunikaciji z mediji ne dela razlik. 

Lokalna skupnost in širše  družbeno okolje:

Državni organi:

Mediji:
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Člani nadzornega sveta obveščajo nadzorni svet o kakršnemkoli nasprotju interesov, ki je 
nastopilo ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njihove funkcije. 
Člani nadzornega sveta enkrat letno, ob menjavi in ob vsaki spremembi podpišejo in 
predložijo ter predstavijo nadzornemu svetu izjavo o neodvisnosti. V izjavi morajo razkriti 
vsa mogoča nasprotja interesov in tudi, kako jih bodo pri svojem delu obvladovali. Člani 
nadzornega sveta se zavedajo, da je obstoj bistvenega nasprotja interesov ali obstoj 
očitnega nasprotja interesov lahko razlog za prenehanje mandata člana. Pri svojem 
odločanju in delovanju morajo upoštevati predvsem cilje (interese) družbe in jim podrediti 
morebitne drugačne interese.

Nadzorni svet se zavezuje, da bo morebitno nasprotje interesov upošteval tudi pri izbiri 
kandidatov za člane nadzornega sveta: kandidat, pri katerem že vnaprej obstajajo 
interesna nasprotja zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, 
interesov družine, njenih članov, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli 
drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo, ki so take narave, da lahko 
pomembno vplivajo na njegovo odločanje ali delovanje, ne bo predlagan v nadzorni svet. 

Prav tako velja, da posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja 
ali navodila tistih, ki so ga predlagali oziroma imenovali, temveč za opravljanje svoje 
funkcije prevzema polno osebno odgovornost. Ravna in odloča izključno po lastni presoji 
in v interesu družbe. Ob nastopu dejstev, ki vplivajo na neodvisnost delovanja člana 
nadzornega sveta, ta takoj obvesti nadzorni svet. 

Za člane nadzornega sveta je nasprotje interesov urejeno v Poslovniku o delu nadzornega 
sveta. Smiselno enako velja za vse člane komisij nadzornega sveta.

Nadzorni svet

5. Zaveza o ugotavljanju nasprotja interesov in 
 neodvisnosti članov nadzornega sveta in uprave

Uprava zastopa in predstavlja družbo ter vodi njene posle samostojno na način, da 
zagotavlja dolgoročno doseganje ciljev družbe. Ključen je interes družbe, zaradi česar se 
mora izogibati ravnanjem, kjer bi prihajali v ospredje interesi posameznih članov uprave 
ali z njimi povezanih oseb ali interesi tretjih subjektov, ki so v nasprotju z interesi družbe. 
Vsak član uprave, ki ima nasprotje interesov, o tem seznani ostale člane uprave, ki ga 
obravnavajo, in če ugotovijo, da nasprotje obstaja, sprejmejo ustrezne ukrepe. Prav tako 
nasprotje interesov obravnava nadzorni svet družbe, in če ugotovi njihov obstoj, sprejme 
ustrezne ukrepe. Vsaka odločitev uprave mora temeljiti na strokovnosti in merilu dobrega 
gospodarstvenika. Izvajanje ciljev v interesu družbe je tudi zagotavljanje družbene 
odgovornosti, s čimer se upoštevajo tako koristi družbe kot tudi okolja, kjer ta deluje. 

Uprava
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Člani uprave vsako leto izpolnijo vprašalnik o povezanih strankah, s katerim družba preverja 
obstoj morebitnih drugih poslovnih povezav med družbo in zaposlenimi. Ugotovitve se 
razkrijejo v letnem poročilu. Član uprave mora morebitno nasprotje interesov nemudoma 
razkriti nadzornemu svetu in o tem obvestiti preostale člane uprave. Člani uprave družbe 
praviloma niso člani nadzornih svetov drugih nepovezanih družb, razen izjemoma, ko je za 
to izkazan poseben interes družbe. 

Obveznost izogibanja nasprotja interesov vsem članom družbe in njenih organov 
predpisuje tudi Etični kodeks družbe.

Nadzorni svet družbe mora enkrat letno oceniti svojo sestavo, potencialna nasprotja 
interesov posameznih članov in delovanje organa nadzora kot celote, pa tudi sodelovanje z 
upravo. Med ocenjevanjem svojega dela oceni tudi delo svojih komisij. 

Postopek ocenjevanja vsebuje vsaj ta ravnanja in opredelitve:
• oceno trenutne sestave nadzornega sveta glede na potrebe, ki izhajajo iz rednega 
poslovanja družbe pri doseganju zastavljenih ciljev, in glede na upoštevanje politike 
raznolikosti, skladno z zakonom;
• ovrednotenje dela nadzornega sveta ali komisije in pridobitev mnenja glede potrebnih 
izboljšav;
• obseg sistema nadzora ter kakovost nadzora na finančnih in nefinančnih področjih;
• preverjanje, ali sta komuniciranje in sodelovanje med organom vodenja in organom 
nadzora ustrezna;
• preverjanje morebitnih okoliščin posameznega člana, ki bi lahko povzročile nastanek 
nasprotja interesov oziroma odvisnosti.

6. Zaveza nadzornega sveta o ocenjevanju 
lastne učinkovitosti 
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7. Komisije nadzornega sveta in 
opredelitev njihovih vlog

Nadzorni svet za opravljanje strokovno tehničnih opravil po posameznih področjih dela 
nadzornega sveta ustanovi eno ali več komisij z uporabo neodvisnih strokovnjakov, kar 
mora biti strokovno in stroškovno utemeljeno in ne sme družbi povzročati nesorazmernih 
ali nepotrebnih stroškov. Imenovane komisije nadzornega sveta ne smejo posegati v 
poslovodenje družbe in v pristojnosti uprave družbe. V delniški družbi delujejo komisije 
nadzornega sveta, kot jih določi nadzorni svet sam v svojih aktih, v katerih opredeli tudi 
njihove pristojnosti.

V družbi delujeta naslednji stalni komisiji nadzornega sveta:
• Kadrovska komisija in
• Revizijska komisija.

Sklep o imenovanju komisije in njenem obsegu dela 
ter pooblastil, sodelovanju neodvisnih strokovnjakov 
sprejme nadzorni svet. Imenovane komisije 
nadzornega sveta pripravljajo predloge sklepov 
nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev 
in opravljajo druge strokovne naloge v pomoč 
nadzornemu svetu. Poleg stalnih komisij lahko 
nadzorni svet oblikuje tudi začasne komisije (npr. 
komisija za imenovanja).

8. Sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil 
med člani organov vodenja in nadzora

Družbo vodi uprava, njeno delo pa nadzira nadzorni svet. Uprava in nadzorni svet tesno 
sodelujeta in delujeta v korist družbe. Zakonodaja, statut družbe ter poslovnik o delu 
nadzornega sveta določajo razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom in 
način njunega sodelovanja.

Uprava mora imeti redne stike z nadzornim svetom družbe ter ga redno, ažurno in celovito 
obveščati o vseh relevantnih vprašanjih strategije, planiranja, poslovanja in obvladovanja 
tveganj.

Predsednik nadzornega sveta je v rednih stikih s predsednikom uprave. Predsednik uprave 
mora predsednika nadzornega sveta obvestiti o pomembnih dogodkih, ki so nujni za 
oceno položaja in posledic kot tudi za vodenje družbe. Predsednik nadzornega sveta mora 
o pomembnih dogodkih obvestiti nadzorni svet, in če je treba, sklicati izredno sejo.

Delovanje in 
imenovanje komisij 
nadzornega sveta 
podrobneje ureja 
Poslovnik o delu 

nadzornega sveta 
družbe. 
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Nadzorni svet ima predvsem naslednje naloge in pristojnosti:

• sprejme poslovnik nadzornega sveta;
• imenuje in odpokliče člane uprave družbe;
• odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave;
• s sklepom določi morebitne omejitve upravi, da se smejo določene vrste in obseg poslov 
opravljati le z njegovim soglasjem;
• s pisnim poročilom preveri in potrdi sestavljeno letno poročilo družbe in predlog za 
uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališče do revizijskega poročila;
• predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine;
• odloča o prejemkih za delo članov uprave družbe, predsednik nadzornega sveta pa sklepa 
z njimi individualno pogodbo;
• daje soglasje k pogodbam v skladu s statutom družbe;
• daje soglasje k letnemu načrtu poslovanja;
• lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s 
poslovanjem družbe;
• skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe (najmanj enkrat letno);
• za vsako točko dnevnega reda skupščine pripravi predlog sklepov;
• predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta;
• odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo;
• usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine;
• imenuje komisije in druge organe družbe;
• obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih 
predpisih, po pooblastilu skupščine in statutu družbe.

Delovanje nadzornega sveta podrobnejše določa Poslovnik o delu nadzornega sveta.

Uprava zastopa in predstavlja družbo ter vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost. 
Delovati mora v skladu s cilji družbe za doseganje največje koristi za delničarje, upoštevajoč 
načela trajnostnega razvoja in interese drugih deležnikov. Vodenje poslov ni mogoče 
prenesti z uprave na katerikoli drug organ družbe.
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Uprava ima predvsem naslednje naloge in pristojnosti:
• pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička;
• pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine;
• pripravlja pogodbe in druge akte, za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine;
• izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina;
• posreduje nadzornemu svetu v obravnavo letno poročilo ter druge splošne akte;
• sprejme letni načrt poslovanja;
• nadzornemu svetu poroča o poslovanju podjetja;
• izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta;
• sprejema odločitve o poslovanju podjetja, odloča o razpolaganju s premoženjem podjetja 
v okviru pooblastil;
• določa notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest podjetja ter določa naloge 
delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog;
• sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z 
zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti;
• odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v 
skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti podjetja;
• imenuje in razrešuje vodilne delavce;
• druge naloge v skladu s predpisi.

Delovanje uprave podrobnejše določa Poslovnik o delu uprave.
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9. Strategije komuniciranja

Uprava vodi družbo transparentno in zagotavlja največjo možno dostopnost informacij, 
pomembnih za posamezne skupine, ki so posredno ali neposredno povezane s poslovanjem 
družbe. Te skupine tvorijo posamezniki javnosti, s katerimi družba komunicira na različne 
načine in tako zagotavlja, vzpostavlja oziroma vzdržuje korektne odnose, s ciljem dobrega 
ugleda družbe, poslovne uspešnosti družbe ter uresničevanja njenih razvojnih načrtov. 
Znotraj družbe je za organizacijo in izvedbo komuniciranja zadolžena izključno pooblaščena 
oseba, ki svoje delo opravlja v skladu s cilji in potrebami družbe. 

Uprava družbe v rokih ter na predpisan način obvešča delničarje in zainteresirano javnost o 
poslovanju ter o pomembnih poslovnih dogodkih. Besedilo javnih objav je jasno, razumljivo 
in ni zavajajoče.

Družba zagotavlja v skladu s predpisi delavcem, gostom, strankam in vsem drugim 
deležnikom zasebnost in varstvo osebnih podatkov.

Družba z osebnimi podatki ravna skrbno in varno ter v skladu z veljavno zakonodajo s 
področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke lahko zbira le v obsegu, ki je nujen 
za izpolnjevanje zakonskih zahtev in družbenih zakonitih interesov, ali na osnovi osebne 
privolitve posameznika, ki se lahko kadarkoli prekliče. Slednje velja tudi v primeru 
poseganja v informacijska sredstva. 

Zaposleni v družbi so sproti seznanjeni z javnimi 
podatki o poslovanju družbe, z razvojnimi načrti in s 
položajem podjetja v širšem družbenoekonomskem 
okolju. Dobra informiranost zaposlenih je pomemben 
dejavnik njihove motiviranosti za delo, predvsem 
pa jih usposablja za vlogo glasnikov in dostojnih 
predstavnikov podjetja v širši skupnosti. Družba 
prav tako spodbuja zaposlene, da v varnem okolju 
sporočijo svoje pomisleke, ki jih imajo glede točnosti in 
resničnosti računovodskega poročanja.

Družba sprejema notranjo regulativo, ki določa 
varovanje poslovnih skrivnosti in informacij za člane 
organov vodenja in nadzora ter druge osebe, ki imajo 
dostop do notranjih informacij v času mandata in tudi 
po njegovem izteku. Za ta namen je uprava družbe 
sprejela Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti.

Temeljna pravila, 
vodila in vrednote, ki 

morajo biti upoštevani 
pri strategijah 

komunikacije, določa 
Etični kodeks družbe.

9.1 Varovanje osebnih podatkov
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Družba ažurno objavlja vse pomembne informacije, ki bi lahko vplivale na poslovne 
odločitve delničarjev oziroma ki bi lahko zanimale zainteresirane javnosti, pri čemer 
sledi načelu, da informacije niso zavajajoče. Družba se odziva na novinarska vprašanja 
v najkrajšem možnem času. Če so navedbe v medijih napačne, jih družba demantira v 
skladu z Zakonom o medijih. Če se družba ne bi odzvala na napačne navedbe v člankih, bi 
dopustila, da zadeve v javnosti ostanejo nepojasnjene, kar ne bi prispevalo h kakovostnemu 
obveščanju javnosti.

Ob tem ima družba z internimi akti posebej urejen tudi sistem odzivanja in obravnave 
anonimnih prijav. 

9.2. Način odzivanja v primeru medijskih 
objav, ki so povezane z družbo

Za komunikacijo z vlagatelji so odgovorni predsednik uprave ter predsednik nadzornega 
sveta.

9.3. Osebe, zadolžene za komuniciranje z 
delničarji

10. Varovanje interesov zaposlenih v 
družbi

Skrb za zaposlene sodi med najpomembnejše prvine podjetniške politike in organizacijske 
kulture.
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Družba se zaveda, da zadovoljni, zavzeti, odgovorni, strokovni in proaktivni zaposleni 
zagotavljajo konkurenčno prednost in s tem doseganje letnih in strateških ciljev družbe. 
V ta namen sistematično ustvarja okolje in uvaja ustrezna orodja za razvoj in krepitev 
multifunkcionalnih znanj zaposlenih. Družba mora zadržati položaj stabilnega in 
zaželenega delodajalca, ponuditi tržne in konkurenčne plače ter krepiti konstruktivna 
vedenja, če želi pritegniti in zadržati visoko usposobljene kadre. 

Družba potrebuje motivirano, kompetentno, strokovno usposobljeno in fleksibilno 
delovno silo. Z ocenjevanjem in razvojem kompetenc med zaposlenimi krepi učinkovitost 
in strokovnost ter jih spodbuja k udeležbi programov izobraževanj, predvsem s področij 
komuniciranja z uporabniki, učenja tujih jezikov, vodenja in timskega dela, ter izvaja 
zakonsko predpisana izobraževanja in usposabljanja. Pri vseh zaposlenih se izvajata 
obsežno uvajanje in usposabljanje. 

Velik del razvoja kompetenc zaposlenih poteka pri usposabljanju na delovnem 
mestu, z inštruktorstvom, mentorstvom in vzajemno notranjo izmenjavo izkušenj. Ta 
proces skupnega internega izobraževanja in socializiranja se dopolnjuje z zunanjim 
izobraževanjem, ki se izvaja načrtovano glede na potrebe. Poleg pridobivanja ustreznih 
znanj in veščin vseh zaposlenih je zelo pomembna tudi uporaba teh znanj (ugotavljanje 
uspešnosti izobraževanja in usposabljanj) ter razvijanje sistema prenosa znanj. 

Preprečevanje nedovoljenih posegov v osebnost in dostojanstvo zaposlenih:

Med zaposlenimi ustvarjamo pozitivno klimo in na delovnem mestu zagotavljamo dobro 
počutje, zato odklanjamo in obsojamo vsakršna ravnanja, ki bi na kakršnekoli načine 
prizadela dostojanstvo in osebnost zaposlenih. Pri tem družba zasleduje načelo spoštovanja 
raznolikosti in temeljnih človekovih pravic, kulturo odprtega dialoga ter spodbuja vrednoto 
pripadnosti. Družba zagotavlja varstvo pred trpinčenjem na delovnem mestu, spolnim ali 
drugim nadlegovanjem ter ima ničelno toleranco do mobinga na delovnem mestu oz. v 
delovnem okolju. Preventivni ukrepi proti mobingu so temelj za izboljšanje organizacijske 
kulture, delovne klime in uspešen razvoj. V primeru kršitev ukrepamo v skladu z zakonom 
in internimi predpisi.

Družba zagotavlja zaposlenim varno in spodbudno delovno okolje:
• z doslednim spoštovanjem pridobljenih pravic zaposlenih,
• z zagotavljanjem delovnih in drugih prostorov, delovnih sredstev ter potrebnih 
informacij za delo in življenje v družbi,
• z usposabljanjem in razvijanjem kompetenc zaposlenih ter spodbujanjem 
osebnostnega in strokovnega razvoja,
• s primernimi in rednimi prejemki, 
• s skrbjo za varnost pri delu in zdravje zaposlenih, 
• z varovanjem zaposlenih in drugih na območju družbe ter 
• s spodbujanjem in nagrajevanjem dobrega dela, ustreznih ravnanj in dobrih 
medsebojnih odnosov z materialno in nematerialno motivacijo itd.
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Preprečevanje diskriminacije:

V odnosu do in med zaposlenimi se spoštujejo dostojanstvo, osebna integriteta in zasebnost 
vsakega zaposlenega. Morebitna razhajanja v mnenjih ne smejo voditi v nekorektnost v 
obnašanju in v dejanjih. 

Zaposleni so si dolžni medsebojno pomagati, komunicirati in prenašati oz. izmenjavati 
svoje znanje. 

Pri odločitvah, povezanih z delitvijo nalog, s kariernim razvojem zaposlenih ali z 
zaposlovanjem, velja načelo enakih možnosti in transparentnosti glede na izpolnjevanje 
pogojev in kriterijev izbora, brez privilegij in diskriminacij.

Družba v medsebojnih odnosih ne dopušča:

• nobene oblike diskriminacije ne glede na narodnost, raso, spol, spolno usmerjenost, 
zdravstveno stanje, veroizpoved, starost, članstvo v sindikatu, politično usmerjenost in 
druge osebne okoliščine (razen kadar je za to podlaga v stroki ali predpisih); 
• spolno in drugo nadlegovanje ali trpinčenje na delovnem mestu;
• nestrpen in nespoštljiv odnos do sodelavcev, poslovnih partnerjev in drugih oseb pri 
opravljanju dela v družbi;
• druge oblike neetičnega obnašanja do drugih. 

Zaposleni v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju sodelujejo pri 
upravljanju družbe, izražajo svoja mnenja in stališča preko svojih predstavnikov v svetu 
delavcev oz. delavskemu zaupniku, sindikatu ter članom nadzornega sveta – delavskim 
predstavnikom.

11. Končne določbe

Politika upravljanja začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta tako nadzorni svet kot uprava 
družbe. S sprejetjem Politike upravljanja le-ta postane zavezujoča za družbo. Politika 
upravljanja velja od dneva sprejema do sprejema njene spremembe, ki jo nadomesti. 
Delničarji in zainteresirana javnost so glede sprejetja in vsebine seznanjeni z javno objavo 
na spletnih straneh družbe.

Portorož, dne  15. 10. 2021

Predsednik nadzornega sveta – Iztok Černoša

Predsednik uprave – Andrej Laznik

Član uprave – Aleš Buležan
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