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Za nami so že tri uspešno izvedene Konference o skladnosti in 
etiki poslovanja in z veseljem vas vabimo na letošnjo četrto. Vsako 
leto na oder pritegnemo uveljavljene strokovnjake ter zanimive 
osebnosti iz Slovenije in tujine,  kar verjamemo da nam je uspelo 
tudi letos. Naše Konference so postale prav zaradi teh lastnosti 
in visoko postavljenih kriterijev profesionalnosti osrednji letni 
mednarodni dogodek na področju skladnosti in etike poslovanja v 
našem okolju. To nam dokazujejo občutki, kot tudi številke. Vsakič 
namreč beležimo večji obisk, tako da letos pričakujemo 100 in več 
udeležencev iz Slovenije ter sosednjih držav. 

Še bolj kot statistika nas razveseljuje izrazito pozitiven odziv 
udeležencev, kot tudi predavateljev, ki na blejski konferenci o 
skladnosti in etiki najdejo novega navdiha, znanj in energije za svoje 
delo. Posebno vrednost udeleženci prepoznavajo v povezovanju in 
izmenjavi izkušenj s kolegi iz različnih sektorjev in držav. 

Vabimo vas, da se v nadaljevanju seznanite s podrobnostmi četrte 
letne Konference o skladnosti in etiki poslovanja, ki smo jo tokrat 
obogatili z dodatno strokovno vsebino.

Z veseljem vas pričakujemo na Bledu, 18. in 19. oktobra in se 
veselimo vaše družbe!

Andrijana Bergant,
predsednica EISEP

prof. dr. Danica Purg,
direktorica IEDC – 
Poslovne šole Bled



Komu je konferenca namenjena?
Med udeleženci pričakujemo strokovnjake za skladnost, notranjo revizijo in upravljanje s tveganji, pa 
tudi kakšnega izmed regulatorjev, managerjev, odvetnikov in svetovalcev. Medtem ko strokovnjaki 
za skladnost črpajo znanja za svoje delo na področju vzpostavitve programa skladnosti, notranje 
revizorje in nadzornike iste teme zanimajo z vidika izvajanja pregledov, managerje pa kot tiste, ki 
ustvarjajo pogoje za učinkovito delovanje sistema upravljanja skladnosti. Vse nas združuje skupna 
želja po dvigu standardov in praks poštenega in etičnega poslovanja ter sledenju trendom, ki vplivajo 
tako na naše organizacije, naš profesionalni razvoj, kot tudi izboljševanje poslovnega okolja. Če ste 
v tem zaznali skupno poslanstvo z nami, vas vabimo, da si v nadaljevanju preberete več o četrti letni 
Konferenci o skladnosti in etiki poslovanja.

Za udeležbo na tej Konferenci udeleženci pridobijo potrdilo o ustrezno opravljenih urah strokovnega 
izobraževanja za namen vzdrževanja raznih certifikatov, izkazovanje rednega vzdrževanja znanj za 
svojega delodajalca, regulatorja in druge namene. Celotna Konferenca vsebuje polnih 6 ur in 20 minut 
strokovnih predavanj na področju skladnosti (brez vključenega časa za razpravo in odmorov).

Iz vsebine konference
Povezovalno osrednjo temo tveganje ugleda bomo vsebinsko izpeljali iz osebnega ugleda, osebne 
integritete ter s tem povezanega vpliva, ki ga imamo posamezniki na kulturo etike in končno na 
integriteto neke organizacije, kot celote. Bolj osebno navdihujočim vsebinam bomo zato posvetili 
prvi dan, medtem ko bo drugi dan opremljen s strokovnimi vsebinami z različnih področij poslovanja, 
ki so tesno povezane z vprašanji ugleda podjetja. Celoten program pa bo prepleten s praktičnimi 
ponazoritvami in zares bogatimi izkušnjami cenjenih predavateljev, ki vam jih prav tako predstavljamo 
v nadaljevanju. 

• Etika v življenju in pri delu: kaj določa našo 
osebno etičnost in zakaj je to pomembno?

• Kako izgraditi osebne kompetence za 
etično vodenje: s kakšnimi etičnimi izzivi se 
srečujemo v poslu in kako jih premagovati; 
kako lahko etični vodje ustvarjajo boljši svet.

• Etično delovanje posameznikov in podjetij: 
etika, kot sestavni del družbene odgovornosti, ki 
dodaja vrednost, s praktičnimi ponazoritvami.

• Korporativno upravljanje: dobro korporativno 
upravljanje kot temeljni branik ugleda  ter 
prepletenost z družbeno odgovornostjo; 
primer odzivanja na katastrofične dogodke.

• Upravljanje sistema skladnosti poslovanja: 
svetovni in regijski polomi ugleda, vpliv 
mednarodnih sankcij na poslovanje podjetij in 
učinkovit program skladnosti kot zaščita ugleda 
(primer iz prakse).

• Praktični pristopi pri ocenjevanju tveganj za 
ugled

• Poslovna etika – konflikt interesov: nov standard 
transparentnosti za podjetja, teme reševanja 
nasprotij interesov v odnosu javni-zasebni 
sektor.

• ‘Izvršna’ okrogla miza: Ugled in integriteta, kot 
premoženje podjetja in kako ga ohraniti.

Partnerske organizacije, ki konferenco priporočajo svojim članom:



Program konference

Prvi dan: 18. oktober 2018

14:30 – 15:30 Sprejem udeležencev, registracija EISEP, IEDC

15:30 – 15:50 Uvodna nagovora

prof. dr. Danica Purg, predsednica IEDC – Poslovne šole 
Bled
Andrijana Bergant, predsednica Evropskega inštituta za 
skladnost in etiko poslovanja – EISEP 

15:50 – 17:40

Etika v življenju in pri delu
- Kaj določa našo osebno (in profesionalno) etičnost ter 

zakaj je to pomembno
- Osnovna filozofska teorija etičnosti in etičnega 

odločanja
- Modeli etičnega odločanja in slovenski managerji –

raziskava

Matej Drašček, vodja službe notranje revizije, Hranilnica 
Lon, d.d.

Kako izgraditi osebne kompetence za etično vodenje
- S kakšnimi etičnimi izzivi se srečujemo v poslu in kako 

jih premagovati
- Kako lahko neetični vodje zatrejo podjetje (ali celo 

državo) in kako lahko etični vodje ustvarjajo boljši svet

Vera Mandić, ustanoviteljica Bspark Values-led 
Leadership Academy, opolnomočenje talentiranih 
strokovnjakov za spremembe, Španija

Etično delovanje posameznikov in podjetij, kot pogoj za 
trajnostni razvoj gospodarstva in družbe

- Etika, kot sestavni del družbene odgovornosti, ki 
dodaja vrednost, s praktičnimi ponazoritvami in primeri

- Katere so trenutne ovire s področja trajnosti, ki 
povzročajo težave po Evropi in širšem svetu, ter kako 
so povezane s skladnostjo in etiko

- Povezava med osebno in organizacijsko etičnostjo, ter 
med organizacijsko etičnostjo in trajnostnim uspehom

prof. dr. René Schmidpeter, profesor na IEDC in generalni 
sekretar inštituta WISE,  direktor pri Center for Advanced
Sustainable Management (CASM), Cologne Business
School in Dr. Jürgen Meyer Endowed Chair for
International Business Ethics and CSR, direktor in lastnik 
pri M3TRIX GmbH consultancy, Germany

17:40 – 18:00 Razprava

18:00 – 18:30 Podelitev ICA Advanced Certificate in Business
Compliance, prva generacija Slo/Cro

Tom Perry, Senior Manager, ICA – International
Compliance Association

18:30 – 19:30 Večerja Prostori IEDC

20:30 Neformalno druženje – sprejem s penino Izven prostorov IEDC. Točna lokacija bo sporočena 
naknadno.

Pokrovitelji:



Drugi dan: 19. oktober 2018

8:30 – 9:00 Uvodni nagovori

prof. dr. Danica Purg, predsednica, IEDC – Poslovna šola 
Bled
Maja Šušteršič, predsednica, SI.RISK
Andrijana Bergant, predsednica, EISEP

9:00 – 10:00 I. Korporativno upravljanje

9:00 – 9:20

Dobro korporativno upravljanje kot temeljni branik ugleda
- Zadnji mednarodni standardi glede komuniciranja z 

deležniki pri korporativnem upravljanju ter s tem 
povezana dodana vrednost in konkurenčne prednosti za 
podjetje

- Družbena odgovornost in vidiki poročanja nefinančnih 
podatkov

Maria Gomes, višja svetovalka za politike pri Quoted
Companies Alliance (QCA), Velika Britanija

9:20 – 9:45
Kako lahko z dobrim odzivom na katastrofalen dogodek 
zaščitimo in celo izboljšamo ugled

- Primer iz prakse na družbi Bruseljskega letališča

Michaël Dehert, višji izvrševalec za stranke – Risk
Management, Marsh NV/SA, Belgija

9:45 – 10:00 Razprava

10:00 – 12:00 II. Upravljanje sistema skladnosti poslovanja in tveganje za ugled

10:00 – 10:20

Kaj  smo se naučili iz svetovnih in regijskih polomov 
ugleda

- Mednarodni primeri porušenega ugleda, vzroki in 
posledice

- Učinkovito upravljanje skladnosti za zmanjševanje 
tveganja za ugled

Christopher Stringham, specialist za tveganje, Thomson 
Reuters, Avstrija

10:20 – 10:50

Vpliv mednarodnih sankcij na poslovanje podjetij
- Pregled aktualnih mednarodnih sankcij in za koga 

veljajo, njihov pomen za svetovni mir in varovanje 
človekovih pravic

- Prihodnji razvoj politik mednarodnih sankcij in vpliv na 
poslovanje

- Pomen spoštovanja mednarodnih sankcij in posledice 
kršitev

Pekka Dare, direktor za usposabljanje in razvoj, 
International Compliance Association (ICA), Velika Britanija

10:50 – 11:15 Praktični pristopi pri ocenjevanju tveganj za ugled
Mojca Koder, Senior Manager na področju forenzičnih 
storitev, PwC Slovenija
Oliver Currie, Manager, PWC Slovenija

11:15 – 11:35
Kako lahko dober program skladnosti pomaga zaščititi 
ugled v dobrih in slabih časih 

- Primeri iz prakse

Dajra Dedić, Associate director Compliance, SEE Region, 
Pliva d.o.o., Hrvaška

11:35 – 12:00 Razprava z udeleženci 

12:00 – 12:20 Odmor z okrepčilom

12:20 – 13:10 III. Poslovna etika: konflikt interesov kot velika grožnja ugledu

12:20 – 12:40

Pomen notranjih mehanizmov za preprečevanje 
nezakonitih in neetičnih ravnanj

- Prisotnost goljufij in korupcije v Sloveniji ter vpliv na 
poslovanje

- 10 protikorupcijskih načel za podjetja

Vid Doria, Transparency International – Slovenija

12:40 – 13:00
Pogoste teme reševanja nasprotij interesov v odnosu 
javni-zasebni sektor 

- Izkušnje organa iz regije

Nataša Novaković, predsednica Povjerenstva za 
odlučivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske

13:00 – 13:15 Razprava z udeleženci

13:15 – 14:45 ‘Izvršna’ okrogla miza: Ugled in integriteta kot premoženje 
podjetja in kako ga ohraniti

Tomaž Lanišek, direktor pri Knauf Insulation; Per Sundbye, 
Partner pri PwC Slovenija; Gabrijel Škof, predsednik uprave 
pri Adriatic Slovenica d.d.; Rok Praprotnik, direktor oddelka 
skladnosti in integritete, NLB, d.d.;  prof. dr. René 
Schmidpeter, moderator

14:45 Kosilo

OPOMBA: Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.



Osnovne informacije o konferenci

Prijavite se na konferenco in si zagotovite svoje mesto že danes!

Prijavnina vključuje udeležbo na konferenci, druženje in pogostitve. Cene so brez DDV, ker nismo zavezanci za DDV. 
(*) Ostale partnerske organizacije so tiste, ki konferenco priporočajo svojim članom. 
(**) Podjetja, ki bi želela prijaviti več kot 5 udeležencev, nam prosim pišite na info@eisep.si in pripravili vam bomo individualno ponudbo.

Prosimo, da svojo prijavo oddate preko 
spletnega obrazca na: http://eisep.si/letne-
konference-o-skladnosti-in-etiki-poslovanja/
letna-konferenca-2018/prijava/ in izpolnite 
vse zahtevane podatke. 

Prijava Informacije o nastanitvi
Glede nastanitve smo za udeležence naše četrte letne 
Konference dogovorili posebne pogoje s hotelom Astoria*** 
in, v kolikor bi želeli nadstandardno prenočitev, s hotelom 
Park**** na Bledu. Več o cenah preferenčnih EISEP tarif 
za nočitve in načinih rezervacije na: http://eisep.si/
letne-konference-o-skladnosti-in-etiki-poslovanja/letna-
konferenca-2018/ (odstavek glede nastanitve). Rezervacije 
bodo na voljo do zapolnitve kapacitet. 
Ostale možnosti nastanitve so na voljo na spletni strani 
Bleda: http://www.bled.si/si/nastanitve. 

Družabni del konference
Ker se bodo aktivnosti letošnje Konference 
raztezale preko dveh dni, ste udeleženci po 
koncu programa prvega dne, 18. oktobra, 
vabljeni tudi na večerjo, ki se bo pričela 
ob 18:30 v prostorih IEDC – Poslovne šole 
Bled. Druženje bomo nadaljevali tudi izven 
prostorov IEDC. Družabni dogodki so vključeni 
v kotizacijo. Izkoristite tudi to priložnost za 
neformalno druženje in povezovanje z več kot 
100 strokovnjaki iz Slovenije in širše regije!

Več informacij o konferenci
Obiščite spletno stran www.eisep.si. 
Sledite nam na Twitterju (@EISEP_GS) in LinkedInu.
Pišite nam na info@eisep.si. 

Cena za 1. in 2. 
udeleženca 3. udeleženec 4. udeleženec 5. udeleženec

prijavnina popust (3) prijavnina popust (4) prijavnina popust (5) prijavnina

Člani organizatorjev: EISEP, 
IEDC Alumni, SI.RISK

304,50 € 0,2 243,60 € 0,25 228,38 € 0,3 213,15 €

Člani partnerskih organizacij
369,75 € 0,1 332,78 € 0,15 314,29 € 0,2 295,80 €

Nečlani
435,00 € 0,05 413,25 € 0,1 391,50 € 0,15 369,75 €

Cenik
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UGODNOSTI ČLANSTVA V STROKOVNI SKUPNOSTI EISEP

Individualno članstvo in članstvo za nevladne organizacije 
prinašata sledeče ugodnosti:
• udeležbo na Krogih zaupanja in Skladnih zajtrkih v Sloveniji, ter 

obisk skladnih zajtrkov in podobnih srečanj v drugih mestih in 
državah, kjer bomo prisotni (za podrobnosti preverite ponudbo 
članskega paketa na spletni strani www.eisep.si); 

• 20% popust pri vseh plačljivih dogodkih EISEP in 30% popust 
za letno Konferenco;

• 15% popust za izobraževalni program ICA certificiranja, ki ga 
predstavljamo za območje Slovenije, Hrvaške in Srbije;

• dostop do strokovnjakov, redna obvestila o pomembnih in 
aktualnih temah, rezultatih raznih raziskav in še več.

Za korporativne člane smo pripravili še dodatne ugodnosti: 
• 20% popust za interna izobraževanja, narejena po meri 

naročnika;
• paket praktičnih strokovnih orodij s področja upravljanja 

skladnosti;
• pripravo vsebin za interno komuniciranje;
• in posebne ugodnosti za skupine družb.

Z vključitvijo v Strokovno skupnost EISEP pridobite tudi članstvo 
v ICA (raven: Affiliate), ki zagotavlja vrsto dodatnih ugodnosti v 
globalni strokovni skupnosti.

Koristi članstva pa se tu še ne končajo, saj jih ves čas  nadgrajujemo! 
Za več informacij o članstvu, ceniku in prijavi obiščite našo spletno 
stran: www.eisep.si. 

Informacije o nastanitvi

www.eisep.si
www.eisep.si


AKTUALNO MEDNARODNO DOGAJANJE: 
NOVA PRAVILA ZA ZAŠČITO ŽVIŽGAČEV V EU 

Pravila igre glede sprejemanja in obravnave prijav 
nepravilnosti znotraj organizacij  so bila doslej v širšem 
evropskem prostoru razdrobljena in raznolika. Z novo EU 
Direktivo  o zaščiti žvižgačev  pa se bodo v prihajajočih 
letih korenito spremenila in predvsem poenotila. Predlog 
takšne direktive je v mesecu aprilu letos izdala Evropska 
komisija. Spodbudili so ga nekateri nedavni škandali, kot 
so Diselgate, Luxleaks, panamski dokumenti, pri čemer 
je podpredsednik Komisije Timmermans poudaril glavni 
namen predloga direktive – zaščititi žvižgače – saj mnoge 
od teh neskladnosti ne bi bile odkrite, če posamezniki ne bi 
imeli poguma spregovoriti (Evropska komisija, 2018b). 

Kaj pa bo direktiva konkretno narekovala? ''Vsa podjetja 
z več kot 50 zaposlenimi in z letnim prometom nad 10 
milijonov evrov bodo morala vzpostaviti notranji postopek 
za obravnavo prijav žvižgačev. Z novimi pravili bodo zajete 
tudi vse državne in regionalne uprave in občine z več 
kot 10.000 prebivalci. Zaščitni mehanizmi bodo morali 
vključevati jasne kanale za prijavo /…/, tristopenjski sistem 
prijave /…/, obveznost povratnih informacij, preprečevanje 
povračilnih ukrepov in učinkovito zaščito. Predlog vsebuje 
zaščitne ukrepe za odvračanje od zlonamernih prijav 
in zlorab ter preprečevanje okrnitve ugleda. V primeru 
prijave žvižgača bo veljala domneva nedolžnosti, imeli 
pa bodo tudi pravico do učinkovitega pravnega sredstva, 
nepristranskega sojenja in obrambe'' (Evropska komisija, 
2018b). Posebnost direktive je tudi ta, da bo veljalo 
obrnjeno dokazno breme glede povračilnih ukrepov. Štelo 
se bo namreč, da je ukrepanje proti žvižgaču povračilo 
zaradi njegove prijave in torej nedopustno, nasprotna 
stran pa bo morala dokazati drugače. Iz povzetka  o oceni 
pričakovanih učinkov direktive razberemo, da se bodo 
pravila vzpostavitve internih sistemov  prijav nepravilnosti 
in zaščite žvižgačev osredotočala na naslednja področja: 
javna naročila, preprečevanje pranja denarja in financiranja 
terorizma, varstvo konkurence, izogibanje davkom, varnost 
dobrin ('product safety, food safety'), varnost transporta, 
varovanje okolja in živali, javno zdravje, zaščita potrošnikov, 
zasebnosti in osebnih podatkov ter informacijska varnost 
(Evropska komisija, 2018c).  Med pozitivnimi učinki pa 
navajajo ugoden vpliv na ekonomijo, družbo in okolje. 
Pričakovano naj bi direktiva prispevala k razkrivanju prevar 
in korupcije ter s tem imela blagodejen vpliv na proračun EU, 
iz katerega se sedaj odlije med 179 in 256 milijardami evrov, 
na račun tovrstnih tveganj. Na področju javnih naročil pa 
naj bi na ravni EU letno prihranili med 5,8 in 9,6 milijardami 
evrov. Na splošno Evropska komisija pričakuje, da bo 
zaščita žvižgačev pripomogla k bolj pošteni konkurenci na 
enotnem trgu ter k znatnemu izboljšanju ekonomskega, 
delovnega ter družbenega okolja, s tem ko bo delovala 
spodbudno za dvig integritete in transparentnosti v javnem 
in zasebnem sektorju (prav tam). 

Slovenska vlada predlagano direktivo podpira, zagovarja pa 
jasnost določb, ''saj se bo le na ta način preprečila različna 
obravnava istih dejstev v različnih državah članicah'' 
(Državni svet RS, 2018). Izjemno pomembna je tudi pozicija 
Avstrije, ki je 1. julija prevzela polletno predsedovanje EU 
in se zavzela za lansiranje projekta EU Integrity Project – 
njegovo delovanje bo osnovano okoli aktivnosti štirih 
delovnih skupin, ena izmed katerih se bo ukvarjala izključno 
z zaščito žvižgačev (HATVP, 2018). Kaj pa časovnost 
direktive? Kot zapisano, je direktiva trenutno še predlog. 
Dokončana naj bi bila do konca leta 2019, Evropska komisija 
pa državam članicam v 20. členu predloga nalaga dolžnost 
implementacije direktive, ki naj bo izvedena do 15. maja 
2021 (Evropska komisija, 2018a). Vsi postopki nadaljnjega 
poročanja, statistik in ocenjevanja vpliva (s strani različnih 
organov EU) pa naj bi se zaključili do 15. maja 2027.

Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) 
močno podpira takšne pobude ter tudi na svojih konferencah 
in ostalih dogodkih daje integriteti osrednje mesto. O tej in 
drugih temah bodo tudi na letošnji konferenci o skladnosti 
in etiki poslovanja govorili odlični strokovnjaki, katere vam 
predstavljamo v nadaljevanju. 

Tilen Obradović, študent Mednarodnih odnosov na Univerzi 
v Ljubljani

Andrijana Bergant, predsednica EISEP

VIRI:
1. Državni svet RS. 2018. Mnenje k Predlogu stališča Republike 

Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Dostopno prek: 
http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/652-
22mepa_9-vii_eu_u_831.pdf 

2. Evropska komisija. 2018a. EU Whistleblower protection. 
Dostopno prek: https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/com-2018-218_en 

3. Evropska komisija. 2018b. Nova pravila za zaščito žvižgačev 
na ravni EU. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/slovenia/
news/whistleblower_protection_sl

4. Evropska komisija. 2018c. Povzetek ocene učinka. 
Dostopno prek: https://ec.europa.eu/info/law/better-
regu la t ion / in i t ia t i ve/1721/pub l icat ion/225871/
attachment/090166e5bac95d2e

5. HATVP. 2018. The High Authority invited to the ''EU Integrity 
Project'' kick-off conference. Dostopno prek: https://www.
hatvp.fr/english_news/the-high-authority-invited-to-the-eu-
integrity-project-kick-off-conference/ 
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Nekaj govorcev na četrti letni Konferenci o skladnosti in etiki poslo-
vanja smo vprašali o njihovem življenju, karieri in osebnih pogledih. 
Intervju je potekal v angleškem jeziku. Spoznajmo jih.

1. WHAT IS, IN YOUR OPINION, MOST IMPORTANT 
FOR BUILDING AND PRESERVING PERSONAL 
REPUTATION, AS A PROFESSIONAL OR A MANAGER?

Matej Drašček: “Being consistent in thoughts, words 
and actions. Only when everything is aligned, a person 
can build trust with stakeholders, such as employees, 
colleagues, suppliers. Only than the deep relationship 
can develop and personal reputation is thus enhanced.” 

Nataša Novaković: “Hard work and independence. The 
foundation of a good reputation is integrity and it must 
be so strong, so that even if you make mistakes, your 
inherent integrity should be strong enough to preserve 
your good reputation. Also it is very important to be 
transparent – secrets are the greatest enemy to a good 
reputation.” 

Pekka Dare: “Understanding current best practice 
in systems and controls; Acting with professional 
integrity; Commercial awareness and pragmatism.”

2. HOW WOULD YOU STATE – IN YOUR WORDS – THE 
THREE PARAMOUNT RULES FOR PROTECTING 
CORPORATE INTEGRITY AND REPUTATION?

Christopher Stringham: “Corporate culture. Transpa-
rency. Education and training.”

Pekka Dare: “Embedding an appropriate culture in 
every level of a business. Giving employees relevant 
training and education for their roles. Ensuring the first 
line of business own the risks and are accountable.”

Vera Mandić: “Trust your people and if you cannot 
trust them, they shouldn’t be there, or you shouldn’t 
be there. When you trust them, treat them as the most 
precious asset as they are. If you have mastered these 
two, there is no need for anything else.”

3. WHAT WAS THE ONE MOST CHALLENGING ETHICAL 
DILEMMA THAT YOU HAD TO FACE IN YOUR 
PROFESSIONAL EXPERIENCES SO FAR AND HOW DID 
YOU DEAL WITH IT?

Pekka Dare: “A large internal fraud involving multiple 
senior managers and a whistle-blower. The issue was 
managed by engaging key stakeholders early, following 
agreed protocols, ensuring confidentiality and being 
open with regulators.”

Vid Doria: “Biggest ethical dilemmas I usually face 
relate to maneuvering between different expectations 
possessed by stakeholders and partners, and the end 
goal which I am pursuing for the organization I am 
working for. In every process and decision I make for 
the organization, I ask myself if the decision or the 
process is in line with ethical norms and values that 
my organization stands for. If the answer is not clear, I 
present the issue at hand to my colleagues to come up 
with a common decision.”

Maria Gomes: “One situation that I remember from 
a past role involved a junior colleague, who had just 
joined the company, and an e-mail response he gave 
to a client, which was intentionally incorrect but, in his 
view, the best to protect the company’s interests. Once 
I asked him to rectify with the client (and apologize for 
providing incorrect information), I made sure that he 
received thorough training from his supervisor.”

4. WHAT KIND OF PROJECTS AND TASKS ARE YOU 
CURRENTLY (PRE)OCCUPIED WITH AT YOUR WORK?

Vid Doria: “Currently, I am working extensively on the 
implementation of corruption preventive mechanism 
called Integrity pact, which is being implemented 
in two public procurement processes for energy 
renovation of hospitals in Slovenia. In addition to that 
I focus on questions of fraud and corruption in private 
sector, compliance procedures and business integrity 
and ethics.”

Dajra Dedić: “Due Diligence process enhancement; 
Interactions with government officials and healthcare 
professionals’ approval process enhancement; GDPR 
implementation.”

Michael Dehert: “Defining a risk management approach 
over the 3-lines of defense…. Creating policies on risks 
and liabilities, and defining the risk appetite for certain 
contracts and activities…”.

5. WHAT IS YOUR MESSAGE TO ATTENDANTS OF THE 
4TH ANNUAL CONFERENCE ON COMPLIANCE AND 
ETHICS AT BLED?

Dajra Dedić: “Compliance always pays off… sooner or 
later.”

Michaël Dehert: “A business managed with common 
sense, and people with good will and professionalism 
is the key to success.”

Vera Mandić: “Apart from integrity, there are two things 
that you need to make sure are priority in your life - your 
well-being and community.”

Maria Gomes: “The program is excellent, both in terms 
of topics and speakers. I trust that participants will be 
able to benefit from fruitful discussions and take back 
very useful insights to help them in their professional 
roles.”



Vodje (so)organizatorjev konference

Andrijana Bergant, EISEP predsednica, EMBA, CCEP-I, direktorica programa konference
Andrijana je diplomirala iz prava na Univerzi v Ljubljani, leta 2010 pa je zaključila še podiplomski študij 
managementa na poslovni šoli Cotrugli v Zagrebu. Ima mednarodni certifikat s področja skladnosti CCEP-I 
in ICA Advanced Certificate in Buseinss Compliance. Ima končano interno mednarodno zavarovalniško 
akademijo ter bančno šolo pri Združenju bank Slovenije. Bila je prva predsednica odbora za skladnost pri 
Slovenskem zavarovalnem združenju. 
Je ustanoviteljica in predsednica EISEP, ki ga vodi že štiri leta. Sicer ima več kot deset let korporativnih 
izkušenj iz upravljanja programov skladnosti in etike ter širšega notranjega upravljanja. Je soustvarjalka 
Slovenskih smernic korporativne integritete in Deklaracije o poštenem poslovanju, katere so podpisala 
mnoga slovenska podjetja. Na svojem strokovnem področju se udejstvuje s pisanjem člankov, vodenjem 
delavnic in predavanj v Sloveniji ter v tujini.  

prof. dr. Danica Purg, predsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj, UNGC 
Slovenija, in direktorica IEDC-Poslovne šole Bled
Prof. dr. Danica Purg je tudi predsednica mednarodnega združenja za razvoj managementa CEEMAN, ki 
združuje 220 poslovnih šol iz 55 držav, in ima sedež na IEDC-Poslovni šoli Bled. Prof. Purg je profesorica 
voditeljstva in učinkovitega managementa, njeno posebno področje zanimanja in delovanja pa je 
iskanje navdiha za managerje v umetnosti in drugih poklicih. Leta 2013 je bila imenovana v globalno 
delovno skupino PRME za razvoj načel odgovornega poslovnega izobraževanja (PRME - Principles for 
Responsible Management Education), iniciativa UN Global Compacta. Za svoje dosežke na področju 
poslovnega izobraževanja je prejela mednarodno priznanje Dekan leta 2010, ki ga je podelila Akademija 
za mednarodni management (AIB). Leta 2016 je od Poslovne šole Univerze v Kölnu prejela priznanje za 
življenjsko delo na področju družbene odgovornosti, etike in korporativnega upravljanja, julija letos, na 
Mednarodnem forumu PRME Združenih narodov, v New Yorku, pa priznanje za pionirsko delo in prispevek 
k vzpostavitvi mednarodne iniciative za odgovorno poslovno izobraževanje. Nedavno je ustanovila WISE 
- World Institute for Sustainability and Ethics.

mag. Maja Šušteršič, predsednica Združenja SI.RISK
Mag. Maja Šušteršič je od leta 2006 vodja oddelka zavarovanje v družbi Petrol d.d. in predsednica 
Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja SI.RISK. Kot vodja oddelka za zavarovanja je odgovorna 
za prenos tveganj na zavarovalnice za skupino Petrol tako na strateški kot lokalni ravni. Poleg tega je 
članica odbora za upravljanje s poslovnimi tveganji družbe Petrol. Je soavtorica članka »Consumer 
credit scoring models with limited data”, ki je bil objavljen leta 2008. Njena področja zanimanja so poleg 
upravljanja s tveganji in zavarovanji tudi neprekinjeno poslovanje (business continuity management).

 
MARIA GOMES, višja svetovalka za politike pri Quoted Companies Alliance (QCA), Velika Britanija
V okviru svoje službe pri QCA je Maria nedavno koordinirala revizijo QCA Corporate Governance Code in 
sestavila delovno skupino strokovnjakov za revizijo tega kodeksa. Maria strokovno deluje na področju 
prava EU in politik, ki se tičejo javnih podjetij. Z raznimi organizacijami in podjetji v Sloveniji in SEE regiji 
pa sodeluje tudi kot neodvisna svetovalka, saj ima s pravnim in političnim svetovanjem več kot 10 let 
izkušenj. 

MICHAËL DEHERT, višji izvrševalec za stranke – Risk Management, Marsh NC/SA, Belgija
Pred sedanjo pozicijo v Marshu, je za svoje delo v Brussels airport group kot Risk Manager prejel nagrado 
Innovative Insurance Programme of the Year. V tej vlogi je kombiniral področja tveganj, zavarovalništva 
in upravljanja poslovnih procesov. Je uveljavljen odvetnik in član BELRIM – Belgian risk management 
association.

MATEJ DRAŠČEK, vodja službe notranje revizije, Hranilnica Lon, d.d.
Matej Drašček je na Ekonomski fakulteti diplomiral s Prešernovo nagrado, na Fakulteti za družbene vede 
pa dokončal magistrski študij. Tekom svoje kariere je delal v različnih področjih (IT, proizvodnja, storitve) 
in tudi na različnih vodstvenih položajih. Trenutno je vodja službe notranje revizije pri slovenski hranilnici 
Lon, kjer revidira nastajajoča tveganja (ugledna, strateška, itd.), poleg drugih dolžnosti. Matej predava 
na različnih fakultetah in univerzah v Sloveniji, pretežno o strateškem managementu in etiki. Večkrat 
tudi predava doma in v tujini in ima objavljene članke v različnih domačih in tujih strokovnih revijah (e.g. 
Journal of Business Ethics, Internal Auditor). 

Predavatelji



VERA MANDIĆ, ustanoviteljica Bspark Values-led Leadership Academy, opolnomočenje talentiranih 
strokovnjakov za spremembe, Španija
Vera je bila rojena v Srbiji, a je pri 14 letih z družino zapustila državo zaradi državljanske vojne. Takrat je 
začela razmišljati o vplivu, ki ga imajo vodje na naše vsakodnevno življenje. Več kot deset ker je delala v 
velikih multinacionalnih korporacijah in sicer na področju ‘brand’ managementa z različnimi vodstvenimi 
položaji. Izhajajoč iz lastnih izkušenj, tako osebnih, kot tudi profesionalnih, je njeno poslanstvo sedaj 
opolnomočiti prihodnje generacije, da postanejo vodje, ki jih ženejo vrednote. S tem ko je ustanovila 
akademijo B-spark, upa da bo prihodnja generacija voditeljev ustvarjala koristi za vse in spreminjala svet 
na bolje, ob izgradnji lastne uspešne kariere.

RENE SCHMIDPETER, profesor na IEDC in generalni sekretar inštituta WISE 
Je generalni sekretar novoustanovljenega inštituta WISE – World Institute for Sustainability and Ethics. 
Poleg tega predava na IEDC in je direktor centra CASM – center for advanced sustainable management na 
Cologne Business School. Njegovo raziskovanje in aktivnosti poučevanja se osredotočajo na upravljanje 
trajnosti, družbeno inovacijo in trajnostno poslovanje.

CHRISTOPHER STRINGHAM, specialist za tveganje, Thomson Reuters, Avstrija
Christopher je študiral zgodovino in pravo na Arizona State University in kot Juris Doctor dokončal svoj 
študij. Ima večletne izkušnje s področja skladnosti ter delovanjem v okviru prve in druge linije obrambe 
pred tveganji. Trenutno dela za Thomson Reuters, kjer strankam pomaga pri spopadanju s finančnim 
kriminalom in uresničevanjem njihovih regulatornih obveznosti.

PEKKA DARE, direktor za usposabljanje in razvoj, International Compliance Association (ICA), Velika 
Britanija
Pekka bdi nad izvajanjem in razvojem izobraževalnih programov ICA po vsem svetu. Njegova vloga vključuje 
upravljanje fakultete za usposabljanje, ki ponuja izvrstne programe usposabljanja in izobraževanja skozi 
vrsto jurisdikcij. Njegove ostale odgovornosti vključujejo upravljanje ICR Research and Development 
Team, ekipe, ki ustvarja nove in inovativne programe kot odziv na regulatorne ter sektorske izzive. 
Pekka ima tudi izkušnje iz prakse, ki vključujejo funkcijo MLRO (Money Laundering Reporting Officer) za 
multinacionalne življenjske zavarovalnice in pokojninske sklade, kot tudi funkcijo vodje za preprečevanje 
finančnega kriminala pri eni večjih britanskih bank.

MOJCA KODER, Senior Manager na področju forenzičnih storitev, PwC Slovenija
Mojca je v PwC Slovenija vodja na področju forenzičnih storitev in skladnosti, s strokovnimi izkušnjami, 
ki obsegajo 23 let. Preden se je leta 2012 pridružila PwC, je, večinoma kot CFO, 17 let delala tako v 
zasebnem, kot tudi javnem sektorju. Leta 2015 je na Nacionalnem preiskovalnem uradu prevzela funkcijo 
višje kriminalistične inšpektorice – tam preiskuje najhujše finančne zločine in neskladja. Nekatere izmed 
njenih jedrnih kompetenc: forenzične preiskave, ocene skladnosti, regulatorni pregledi skladnosti, ocene 
tveganj, reprečevanje prevar.

OLIVER CURRIE, Manager, PwC Slovenija
Oliver je pooblaščeni računovodja (FCA) in davčni svetovalec (CTA) s preko 19 leti izkušenj na področju 
profesionalnih storitev v Sloveniji, Franciji in Veliki Britaniji. Delal je tako z multinacionalkami, kot tudi 
manjšimi slovenskimi podjetji v vseh ekonomskih sektorjih. Njegova ekspertna področja so med drugimi: 
preiskovanje prevar, preprečevanje prevar in regulatorna skladnost. Diplomo in magisterij iz modernih 
jezikov in lingvistike je opravil na University of Cambridge, na ljubljanski Filozofski fakulteti pa dokončal 
še lingvistični doktorat.

DAJRA DEDIĆ, Associate director Compliance, SEE Region, Pliva d.o.o., Hrvaška
Dajra je v Bruslju doštudirala evropsko in mednarodno pravo, na Univerzi v Zagrebu pa je magistrirala 
iz prava. V Plivi trenutno opravlja vlogo vodje programa skladnosti. Dosedanje izkušnje na področju v 
pravnih zadev (in tudi skladnosti) pa je pridobivala v pravnih službah in bankah v Zagrebu ter v Evropski 
komisiji v Bruslju. 

VID DORIA, Transparency International – Slovenija
Po izobrazbi magister mednarodnega poslovanja in diplomirani varstvoslovec. G. Doria je znotraj 
Transparency International Slovenia aktiven vse od leta 2009, med letoma 2012 do 2018 je bil kot 
generalni sekretar tudi član upravnega odbora TI Slovenia. Kot strokovnjak za vzpostavljanje integritete 
in preprečevanje korupcije se je udejstvoval in pridobil strokovne kompetence s področja zaščite 
prijaviteljev (protection of whistleblowers), transparentnega in etičnega lobiranja, mednarodnih konvencij 
o boju proti korupciji (OECD, UNCAC) financiranja političnih strank in volilnih kampanj, izobraževanju 
dijakov in profesorjev srednjih šol  ter pripravi protikorupcijske zakonodaje. V zadnjem času se udejstvuje 
na področju skladnosti in notranjih mehanizmov za preprečevanje in ugotavljanje prevar v zasebnem 
sektorju.  

NATAŠA NOVAKOVIĆ, predsednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske
Nataša je diplomirala na Pravni fakulteti v Zagrebu in dokončala specialistični magisterij evropskih 
študij na Fakulteti za politične vede. Trenutno dokončuje Executive MBA na področju človeških virov. 
V Združenju hrvaških delodajalcev je dolgo sodelovala kot pravna svetovalka generalnemu direktorju, 
potem pa se je specializirala na področju trga dela in razvoju človeškega potenciala. V marcu 2018 jo je 
hrvaški parlament imenoval za predsednico Komisije reševanja konfliktov interesov.
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