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Konferenca o skladnosti in etiki poslovanja na Bledu, 6-7 November, 2019

Na že peti mednarodni konferenci o skladnosti in etiki poslovanja na Bledu so se osrednje teme pletle
okoli vprašanj kako digitalne tehnologije in umetna inteligenca vplivajo na skladnost in etiko
poslovanja ter upravljanje s tveganji in tudi obratno, kako načela etičnosti vplivajo na razvoj novih
tehnologij.
Organizator, Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) je skupaj s soorganizatorji, IEDCPoslovno šolo Bled, WISE (World Institute of Sustainability and Ethics) ter SI.RISK, v bogat program
konference pritegnil več kot sto (100) udeležencev iz različnih držav regije ter šestnajst (16) govork in
govorcev, strokovnjakov za poslovno skladnost in etiko, upravljanje s tveganji, psihologijo,
antropologijo in nove tehnologije, iz šestih (6) različnih evropskih držav (Nemčije, Avstrije, Velike
Britanije, Češke, Španije in Slovenije). Za več info: www.bcec.eu
Tekom dveh dni smo na konferenci tako na visoki ravni obravnavali več vidikov skladnosti, novih
tehnologij in globalnih tveganj:
-

-

-

-

Posameznik, ki je glavni kreator tehnologij in povzročitelj ali upravljalec tveganj; kaj vpliva na
naše človeško mišljenje in obnašanje, kakšne so lekcije iz zgodb o dobrem in slabem poslovnem
obnašanju, kaj je sploh še naša dodana vrednost v dobi umetne inteligence, samo-učečih se
strojev ter ostalih novih tehnologij; o tem so prvi dan razpravljali nosilka srebrne olimpijske
kolajne ter psihologinja dosežkov, Sara Isaković, mednarodna strokovnjakinja za skladnost in
etiko poslovanja, Sally March ter antropolog in avtor Dan Podjed;
Organizacijska kultura, od katere je primarno odvisna stopnja integritete podjetja in se odraža
skozi vsakodnevne komunikacije in poslovno obnašanje na vseh ravneh v organizaciji, od
strateške – vodstvene, do operativne – izvedbene, kot tudi skozi medsebojne odnose ter
odnose do deležnikov. Odvisno od tega se bo uporaba notranjih tehnologij pri poslovanju
različno osredotočala na sposobnosti, interese in koristi deležnikov, na družbeno odgovornost
in etična načela (ali pa jih bo zanemarila, če je kultura integritete že v osnovi slaba);
Katera globalna tveganja se povezujejo z novimi tehnologijami in na kakšen način;
Kako nove tehnologije pomagajo pri upravljanju skladnosti in tveganj (kot so preprečevanje
pranja denarja, proti-korupcija, varnost zasebnosti in zaupnosti in preprečevanje finančnega
kriminala);
Na katere etične vidike in kako je potrebno paziti pri razvoju in uporabi umetne inteligence ter
drugih tehnologij (ključno vodilo: 'compliance and ethics by design and deployment') ter
Kako nove tehnologije vplivajo na razvoj poklicev s področja poslovne skladnosti in etike ter
upravljanja s tveganji; na kaj se moramo strokovnjaki in vodje s tega področja pripraviti, katera
nova znanja in nov način mišljenja razvijati…

Udeležence te mednarodne konference je uvodoma naslovila dekanja IEDC-Poslovne šole Bled, prof.
dr. Danica Purg: »Hight tech must bring high tuch« (o.p.: sodobne tehnologije morajo podpirati oseben

stik), ter zaključila: »le tako bomo uspeli sodobne tehnologije uporabiti za krepitev poslovnih funkcij
podjetij kot tudi s tem povezane funkcije skladnosti.«
Andrijana Bergant je poudarila, da je odgovorno in etično poslovanje pogojeno z odnosom in
delovanjem najvišjega vodstva, prenaša in širi pa se s pomočjo drugih vodij, zaposlenih in pogodbenih
partnerjev. Zato smo tudi udeležencem letošnje konference razdelili tiskan priročnik za voditelje,
Integriteta voditeljstva 5 zvezdic, katero je Evropski inštitut za skladnosti in etiko poslovanja izdal
skupaj z Združenjem Manager (www.5stil.com). »Namen letnih konferenc o skladnosti in etiki na Bledu
je povezovati strokovnjake in vodje s tega področja iz različnih držav, si deliti izkušnje in poglede,
vključevati tudi druge strokovnjake in vodje ter odpirati teme, ki so aktualne in še povsem vzhajajoče
– zato, da bi bilo področje poslovne skladnosti in etike ter upravljanja s tveganji enakovreden del
razvoja in bi sledilo svetovnim trendom, ki hitro spreminjajo poslovno in družbeno okolje. S tem pa
tudi zahtevajo neprestano apliciranje načel skladnosti in etike na nove načine, v novih okoliščinah ter
na spreminjanje pristopov obravnavanja tveganj in vplivanja na obnašanje ljudi.«, je povedala
predsednica EISEP-a.
Ključna sporočila konference so bila: da se človek in nove tehnologije ne izključujejo, da pravzaprav
dosegamo najboljši učinek v kombinaciji, ob ohranitvi primarne (pravne in splošne) odgovornosti
človeka; da vidiki skladnosti in etike nista zaviralki tehnološkega napredka, pač pa pomembni varovali
pri tem, da bodo nove tehnologije v službi človeka, humanosti in vrednot; da nove tehnologije
omogočajo tudi naprednejše oblike kriminala, zaradi česar se strokovnjaki s teh področij moramo
pospešeno izobraževati in vključevati v procese razvoja in uporabe novih tehnologij pri poslovanju, tudi
z namenom razvoja novih tehnoloških rešitev zaznavanja in preprečevanja kriminala, zagotavljanja
varnosti in krepitve zaupanja v tehnologije. Ta sporočila so, poleg številnih govorcev dopoldanskega
dela, pomagali oblikovati gostje zaključnega panela, Kaja Ciglič, direktorica digitalne diplomacije iz
Microsofta, Aljaž Jadek iz odvetniške pisarne Jadek in Pensa, član slovenskega Thnik Tanka za
blockchain tehnologije ter Tim Tyler, direktor za področje preprečevanja pranja denarja in finančnega
kriminala iz ICA.
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EISEP (www.eisep.si). Evropski inštitut za skladnosti in etiko poslovanja služi kot stičišče strokovnjakov
s tega področja v Sloveniji z namenom, da se redno srečujejo in izmenjujejo izkušnje, pridobivajo znanja.
EISEP se uspešno povezuje z drugimi strokovnimi in poslovnimi skupnostmi v Sloveniji, na Hrvaškem, v
Srbiji, Veliki Britaniji, Španiji in Nemčiji, od koder tudi prihaja večina partnerskih organizacij in
udeležencev letne konference. Inštitut je del globalne strokovne skupnosti, skozi sodelovanje z ICA –
International Compliance Association ter povezave ENFCO – European Network for Compliance
Officers. EISEP izvaja tudi interna usposabljanja s področja poslovne skladnosti in etike za člane
nadzornih svetov in uprav, vse do komercialnih in operativnih ravni organizacije. Na splošno se usmerja

v delovanje na področju ozaveščanja in raziskav, kot tudi zagovorništva, z namenom da podpira
profesionalizacijo funkcije skladnosti in etike poslovanja v Sloveniji in bližnji regiji ter pomaga ustvarjati
poslovno in institucionalno okolje, v katerem bi principi zakonitega in poštenega delovanja lahko bili
učinkoviti, po vzoru mednarodnih standardov in dobrih praks, v korist konkurenčnosti našega
gospodarstva ter splošne družbene blaginje. Je izdajatelj publikacije Integriteta voditeljstva 5 zvezdic
(www.5stil.com), ki je nastala v sodelovanju z Združenjem Manager in ob podpori ameriške ambasade
v Sloveniji.
Inštitut WISE (World Institute for Sustainability and Ethics in Rising Economies, www.institute-wise.org)
je globalni inštitut za trajnostno in etično delovanje v rastočih gospodarstvih. Sedež ima na Bledu,
regijske prostore v Kölnu, na Kitajskem in v Afriki, v kratkem pa se širi tudi Rusijo, Južno Ameriko in
Indijo. Ustanoviteljice inštituta so štiri mednarodno priznane poslovne šole: IEDC – Poslovna šola Bled,
Slovenija, Poslovna šola v Kölnu, Nemčija, Poslovna šola Univerze v Stellenboschu, Južna Afrika,
Nacionalni inštitut za inovacije v menedžmentu na Univerzi Zhejiang, Kitajska. Delovanje WISE inštituta
podpirata tudi NLB in Luka Koper, ki sta tudi ustanovna člana inštituta.
SI.RISK (www.sirisk.si) je združenje, katerega glavni namen je podpirati napredek stroke in praks
upravljanja s tveganji z namenom, da dviga ozaveščenost na tem področju v slovenskih organizacijah.
Članom zagotavljajo podporo in pogoji, ki so potrebni za njihovo učinkovito in kakovostno delo. To
poslanstvo izpolnjujejo s pomočjo delitve idej, pogledov, praks med člani, z organizacijo izobraževanj
ter predstavljanjem interesov stroke v zakonodajnem postopku. Sodelujejo tudi z drugimi strokovnimi
organizacijami, sledijo razvoju in širijo dobre prakse upravljanja s tveganji.

