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1 Kodeksi upravljanja in priporočila

DARS po principu »spoštuj ali pojasni« pri poslovanju upošteva:
Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga 9. 12. 2021 sprejeli Ljubljanska 
borza in Združenje nadzornikov Slovenije,
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je marca 2021 
sprejel Slovenski državni holding,
Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, marec 2022 (v nadaljevanju: 
priporočila SDH).

2 Poglavitne usmeritve upravljanja družbe

Na podlagi Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji DARS:
v imenu Republike Slovenije in za njen račun opravlja posamezne naloge, povezane s 
prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor, ter naloge v zvezi s 
pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje avtocest, 
izvaja gradnjo avtocest v svojem imenu in za svoj račun,
upravlja in vzdržuje avtocestne odseke, za katere je pridobil koncesijo za gradnjo.

Ključne strateške usmeritve DARS:
zagotavljanje varnosti, pretočnosti ter zanesljivih in pravočasnih storitev za uporabnike 
avtocestnega omrežja,
dolgoročna poslovna stabilnost in trajnostna naravnanost, 
zavzeti in kompetentni zaposleni.

Pri udejanjanju strateških usmeritev nas povezujejo naslednje vrednote: varnost, odgovornost, 
trajnostna naravnanost, zanesljivost, sodelovanje in vodenje z zgledom.

DARS ima dvotirni sistem upravljanja, poleg skupščine ima družba tudi nadzorni svet in upravo. 
Pristojnosti posameznih organov so določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, podrobneje pa 
jih opredeljujejo statut družbe in poslovnika o delovanju nadzornega sveta ter uprave.

Pri vodenju in upravljanju družbe se upoštevajo veljavna zakonodaja, interni akti, v predhodni točki 
navedeni kodeksi, priporočila SDH ter priporočila Združenja nadzornikov Slovenije, implementirajo pa 
se tudi najboljše domače in mednarodne prakse.

Vodstvo in vsi zaposleni v družbi s strokovnim in odgovornim opravljanjem svojega dela stremimo k 
izpolnitvi zahtev in pričakovanj naših deležnikov.

Politiko sistema vodenja uresničujemo z:
odgovornim odločanjem ob spoštovanju zakonodaje, drugih pravil, veljavnih priporočil, 
internih aktov družbe ter drugih obvezujočih zahtev in razvojnih usmeritev, vse v skladu z 
dobrimi poslovnimi običaji in etičnimi načeli,
upravljanjem prepoznanih tveganj in udejanjanjem zaznanih priložnosti, 
vzpostavljanjem in doseganjem merljivih ciljev izboljšav na vseh področjih poslovanja.
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3 Sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani uprave in 
nadzornega sveta

Uprava vodi družbo v korist družbe, neodvisno in na lastno odgovornost.

Uprava odloča o vodenju poslov ter sprejema odločitve, ki se nanašajo zlasti na:
izvajanje poslovne politike, ki je lahko izražena v planih in programih družbe, in strategije 
razvoja družbe,
izvajanje sklepov skupščine in nadzornega sveta, 
organiziranje in izvajanje delovnih procesov,
zagotavljanje ustreznega ravnanja s tveganji in obvladovanje tveganj, 
organizacijo družbe in sprejemanje ukrepov za izvajanje poslovne politike, 
sprejemanje posamičnih in splošnih aktov iz svoje pristojnosti, 
dajanje poročil o rezultatih poslovanja družbe, 
skrb za sestavo periodičnih poročil in letnega obračuna,
obveščanje nadzornega sveta na njegovo zahtevo o poslih družbe in omogočanje vpogleda v 
knjige in spise,
opravljanje drugih zadev, določenih s splošnimi akti in zakoni.

Delovanje uprave ter razdelitev področij in nalog med posameznimi člani podrobneje določa poslovnik 
o delu uprave.

Nadzorni svet ima predvsem naslednje naloge in pristojnosti: 
nadzoruje vodenje poslov,
odloča o imenovanju in odpoklicu uprave in njihovih prejemkih, 
lahko sklicuje skupščino,
predlaga skupščini družbe imenovanje članov nadzornega sveta,
pregleduje in preverja knjige, dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne 
papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
daje predhodno soglasje k poslom, katerih vrednost presega 1 mio EUR, 
se seznani z odločitvijo uprave glede ustanavljanja in ukinjanja hčerinskih družb, 
predlaga skupščini družbe imenovanje revizorja,
preveri letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uprave za uporabo
bilančnega dobička ter o tem pripravi pisno poročilo skupščini,
imenuje revizijsko komisijo nadzornega sveta in druge komisije nadzornega sveta,
se seznani z odločitvijo uprave glede nakupa in odprodaje deležev ali delnic drugih družb,
daje soglasje na letni poslovni načet družbe,
daje soglasje na triletni poslovni načrt in finančni načrt družbe,
daje soglasje na ostale planske dokumente družbe,
usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,
obvešča organe družbe in delničarja o svojih stališčih in predlogih,
obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, 
po pooblastilu skupščine in statutu družbe.
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4 Komisije nadzornega sveta in opredelitev njihovih nalog

Nadzorni svet pri oblikovanju komisij skrbno pretehta, kakšna naj bi bila njihova optimalna sestava, 
upoštevaje tudi politiko raznolikosti. Sklep o imenovanju komisije in njenem obsegu dela ter pooblastil, 
sodelovanju izvedencev in nalogah poročevalcev sprejme nadzorni svet.

V družbi delujejo naslednje komisije nadzornega sveta: revizijska komisija, komisija za kadrovske 
zadeve in vrednotenja uprave ter investicijska komisija.

Naloge revizijske komisije:
spremljanje postopka računovodskega poročanja ter pripravljanje priporočil in predlogov za 
zagotovitev njegove celovitosti,
nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje družba,
spremljanje učinkovitosti in uspešnosti notranje kontrole v družbi, notranje revizije, če obstaja, 
in sistemov za obvladovanje tveganja,
odgovarjanje za postopek izbire revizorja in predlaganje nadzornemu svetu imenovanje 
kandidata za revizorja letnega poročila družbe,
sodelovanje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo, pri čemer so prepovedana vsa 
pogodbena določila, ki skupščini omejujejo izbiro imenovanja revizorja. Vse take določbe so 
nične,
spremljanje obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, zlasti uspešnost 
obvezne revizije, pri čemer upošteva vse ugotovitve in zaključke pristojnega organa, 
pregledovanje in spremljanje neodvisnosti revizorja letnega poročila družbe, zlasti glede 
zagotavljanja dodatnih nerevizijskih storitev, 
sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
sodelovanje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, zlasti z medsebojnim 
obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo,
sodelovanje z revizorjem, ki mora komisijo obveščati o glavnih zadevah v zvezi z revizijo letnega 
poročila, zlasti o pomembnih pomanjkljivostih notranjih kontrol v povezavi s postopkom 
računovodskega poročanja,
ocenjevanje sestave letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet, 
poročanje nadzornemu svetu o rezultatu obvezne revizije, vključno s pojasnilom, kako je 
obvezna revizija prispevala k celovitosti računovodskega poročanja in kakšno vlogo je imela 
revizijska komisija vtem postopku,
sodelovanje z notranjim revizorjem, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v 
zvezi z notranjo revizijo,
opravljanje drugih nalog, določene s statutom ali sklepom nadzornega sveta.

Naloge komisije za kadrovske zadeve in vrednotenja uprave:
pomoč nadzornemu svetu in priprava predlogov pri merilih in kandidatih za članstvo v upravi, 
pri čemer mora ovrednotiti ravnovesje med sposobnostmi, znanjem in izkušnjami, pripraviti 
opis vlog in kvalifikacij, ki so zahtevane za posamezno imenovanje, 
ocenjevanje velikosti, sestave in delovanja uprave v rednih časovnih presledkih, 
podpora pri vrednotenju dela uprave in priprava obrazloženih razlogov za odpoklic 
posameznih članov uprave, kadar le-ti nastopijo,
podpora pri oblikovanju in izvajanju sistema plačil upravi in redni pregled politike prejemkov
za člane uprave,
oblikovanje Politike raznolikosti,
spremljanje izvajanje kadrovskega načrta kot dela Poslovnega načrta in priprava mnenja za 
nadzorni svet,
spremljanje in podpora pri razvoju strategije upravljanja s kadri.
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Naloge investicijske komisije:
nadziranje in spremljanje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja projektov,
podajanje predhodnih mnenj k vsem poslom, katerih vrednost enega posla ali več povezanih
poslov skupaj presega 1 mio EUR (brez DDV),
pregledovanje razpisne dokumentacije za javna naročila, katerih ocenjena vrednost presega 1 
mio EUR (brez DDV),
pregledovanje in podajanje mnenj k dokumentaciji, ki je relevantna za uspešno izvedbo 
investicije oziroma lahko pomembno vpliva na izvedbo investicije, 
opravljanje drugih nalog, določenih s sklepom nadzornega sveta.

5 Ocenjevanje lastne učinkovitosti nadzornega sveta

Nadzorni svet ocenjuje lastno uspešnost, pri čemer:
ovrednoti delo nadzornega sveta in komisije ter oblikuje mnenje o potrebnih izboljšavah, 
oceni, ali je komuniciranje in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom ustrezno, 
oceni prispevek posameznih članov, njihovo prisotnost na sejah nadzornega sveta in njihovo 
udeležbo v razpravah ter pri sprejemanju odločitev,
preveri obstoj okoliščin, ki bi lahko privedle do nastanka nasprotja interesov oziroma 
odvisnosti posameznega člana,
oceni trenutno sestavo nadzornega sveta glede na potrebe, ki izhajajo iz zastavljenih ciljev 
družbe.

Vsebinsko enako, kot navedeno v prejšnjem odstavku, velja tudi za revizijsko komisijo.

6 Izogibanje nasprotju interesov in neodvisnost članov uprave in 
nadzornega sveta

Člani uprave in nadzornega sveta izvajajo vse previdnostne ukrepe, da bi se izognili nasprotju interesov, 
ki bi lahko vplivali na njihovo presojo.

Člani uprave vsako leto izpolnijo vprašalnik o povezanih osebah, s katerim družba preverja obstoj 
morebitnih poslovnih povezav med družbo in člani uprave. Ugotovitve se razkrijejo v letnem poročilu. 
Člani uprave so dolžni morebitno nasprotje interesov nemudoma razkriti nadzornemu svetu in o tem 
obvestiti druge člane uprave.

Člani nadzornega sveta obveščajo nadzorni svet o kakršnem koli nasprotju interesov, kije nastopilo ali 
bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njihove funkcije. Poleg tega mora vsak član 
nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih ali organih 
vodenja drugih družb. Prav tako velja, da posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na 
mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali, temveč za opravljanje svoje 
funkcije prevzema polno osebno odgovornost. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in 
obveznosti. Člani nadzornega sveta letno podpišejo izjavo o morebitnem nasprotju interesov, v kateri 
se opredelijo do vseh kriterijev neodvisnosti.

7 Komuniciranje z deležniki

Družba ima izdelano komunikacijsko strategijo, ki sledi poslovni strategiji družbe. Krovna 
komunikacijska strategija dolgoročno krepi odnose z vsemi ključnimi deležniki oziroma javnostmi:
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uporabniki slovenskega omrežja avtocest in hitrih cest (v nadaljevanju: AC omrežje), mediji, 
zaposlenimi, delničarjem, poslovnimi partnerji, lokalnimi skupnostmi, strokovnjaki in nevladnimi 
organizacijami ter širšim družbenim okoljem.

Družba pri izvajanju komunikacijskih aktivnosti sledi smernicam, ki zagotovljajo izpolnjevanje 
komunikacijskih ciljev: proaktivnost, ažurnost, jasnost in transparentnost, oprijemljivost ter 
ustvarjanje partnerstev.

Družba si prizadeva uporabnikom AC omrežja 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. Z aktivno uporabo Facebooka in Tvvitterja učinkovito dostopamo do širokega 
kroga uporabnikov AC omrežja in jih obveščamo o aktivnostih družbe s področja gradnje, cestninjenja, 
vzdrževanja in upravljanja avtocest in hitrih cest ter ozaveščamo o varnem obnašanju v cestnem 
prometu.

Odprti smo do široke javnosti. Na vprašanja medijev odgovarjamo sproti, kot jih tudi ažurno 
obveščamo o poslovanju in novostih v družbi. Sporočila za medije oziroma javnost objavimo tudi na 
spletni strani družbe ter na družbenih omrežjih. Za medije pripravljamo predvsem izjave oziroma 
sporočila za javnost, organiziramo novinarske konference ter jih vabimo na posamezne dogodke.

Komunikacija z mediji poteka koordinirano preko službe za komuniciranje. DARS načrtno vzdržuje 
redne stike z domačimi in po potrebi tudi tujimi mediji ter njihovimi predstavniki.

Spoštovanje veljavnih predpisov, ki urejajo področje komuniciranja, ter internih aktov, primerna 
organiziranost, strokovni pristop ter aktivno in konstruktivno sodelovanje vseh vključenih zagotavljajo, 
da je informacija pravočasna, verodostojna in predvsem v čim večjem možnem interesu družbe. Na tej 
osnovi se z mediji gradi čim bolj odprt odnos.

Predvsem dobro interno sodelovanje vseh deležnikov zagotavlja, da je medijsko pojavljanje čim bolj 
učinkovito, po drugi strani pa se tako zmanjšuje tveganje napačnih razlag v medijskih objavah ter 
nesporazumov. Če so navedbe v medijih napačne, jih družba demantira v skladu z zakonom o medijih.

Zaposlene spodbujamo k odličnemu delu in nagrajujemo uspešne. Kulturo partnerskega odnosa z 
zaposlenimi v družbi smo osnovali na znanju, sodelovanju, podjetnosti, spoštovanju in odgovornosti 
vsakega zaposlenega. Komuniciranju z zaposlenimi posvečamo veliko pozornosti. Zaposlene se z 
novostmi in drugimi informacijami seznanja zlasti z obvestili po elektronski pošti in na oglasnih deskah, 
z internim glasilom Avtoceste, mesečnim biltenom Preglednik in preko intraneta.

Dobra informiranost zaposlenih je pomemben dejavnik njihove motiviranosti za delo, predvsem jih 
usposablja za vlogo glasnikov in verodostojnih predstavnikov podjetja v širši skupnosti. Družba prav 
tako spodbuja zaposlene, da v varnem okolju sporočijo svoje pomisleke o točnosti in resničnosti 
internega ali eksternega poročanja.

Republika Slovenija kot edini delničar uresničuje svoje upravljavske pravice na skupščini, kot tudi z 
udeležbo predstavnika SDH na sejah nadzornega sveta. Delničar lahko pridobi pomembne informacije 
tudi preko sistema Ljubljanske borze SEOnet kot tudi s periodičnimi sestanki. Za komunikacijo z 
delničarjem sta odgovorna uprava in predsednik nadzornega sveta.

Družba sledi najvišjim standardom objavljanja poslovnih poročil, opredeljenim v zakonu o trgu 
finančnih instrumentov in priporočilih Ljubljanske borze. Na spletnih straneh in SEOnetu se vsako leto 
objavi tudi finančni koledar z navedbo terminov vseh pomembnejših poslovnih objav in dogodkov.
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Zavedamo se, da sta poslovna uspešnost naše družbe in ugled povezana tudi z delom naših poslovnih 
partnerjev. Gojimo spoštovanje do poslovnih partnerjev in pričakujemo spoštovanje in pozitivne ter 
korektne odnose v obojestransko korist.

8 Varovanje interesov zaposlenih

V DARS se zavedamo, da uspešnega poslovanja ne moremo dosegati brez usposobljenih, motiviranih 
in zadovoljnih zaposlenih.

DARS daje zaposlenim možnost uresničevanja pravic, ki jih imajo kot posamezniki, kot tudi kolektivno 
preko sveta delavcev ter predstavnikov zaposlenih v organih družbe. Sodelovanje zaposlenih pri 
upravljanju v organih družbe se uresničuje preko člana uprave/delavskega direktorja ter preko treh 
predstavnikov v nadzornem svetu. V družbi je sistematizirano tudi delovno mesto poklicnega člana 
sveta delavcev.

Zaposlenim omogočamo stabilno delovno okolje. Ponujamo jim možnosti za uspešno usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja, v okviru internega trga dela pa razvoj ter napredovanje na 
poslovnem in osebnem področju, kar se v praksi kadrovanja potrjuje kot izjemno učinkovit institut za 
doseganje zadovoljstva zaposlenih in prispeva k uspešnosti poslovanja družbe. Za uspešno in 
učinkovito opravljanje dela sta bistvena strokovno znanje in ustrezna usposobljenost. V ta namen DARS 
namenja veliko pozornost nenehnemu izboljševanju znanj in kompetenc zaposlenih.

Posebno pozornost na DARS posvečamo tudi varstvu pri delu preko usposabljanj, izobraževanj ter 
nadzora sistemov za varnost in zdravje zaposlenih.

DARS je že v letu 2009 sistemsko uredil obravnavanje in preprečevanje nedovoljenih ravnanj. Uprava 
je s svetom delavcev sklenila dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga. Odbor za 
preprečevanje in odpravo posledic mobinga letno obravnava nekaj primerov mobinga. V zadnjih 
obdobjih nepravilnosti na tem področju ni bilo zaznati, si pa člani tega odbora prizadevajo takšno stanje 
ohraniti tudi v nadaljnje, in sicer z ozaveščanjem tudi preko internega glasila.

9 Končne določbe

Politika upravljanja začne veljati z dnem, ko jo sprejmeta uprava in nadzorni svet. Z veljavnostjo te 
politike preneha veljati politika upravljanja, sprejeta 6. 2. 2017.

Politika upravljanja je objavljena na spletnih straneh družbe.

Pavle Hevlka
predsednik nadzornega sveta

/

STRAN 8 od 8


