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1. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

 

A) CILJI: 

a) Uveljavitev transparentnega upravljanja podjetij v državni lasti v skladu z najvišjimi mednarodnimi 

standardi korporativnega upravljanja 

b) Razširjen nadzorni svet SDH sestavljen po načelu uravnotežene zastopanosti dela in kapitala ter delavskega 
soupravljanja 

c) Jasneje definirani postopki in nadzor v primeru prestrukturiranja in prodaje kapitalskih naložb države 

d) Reforma Ekonomsko-socialnega strokovnega odbora (ESSO) v strokovne odbore – posvetovalna strokovna 
telesa za posamezna področja 

e) Dopolnjevanje obstoječega sistema brez rušenja obstoječih delujočih rešitev 

 

B) NAČELA:  

a) Načelo ekonomske demokracije 

b) Načelo sodelovanja delavcev pri upravljanju 

c) Načelo spoštovanja dobrih praks korporativnega upravljanja 

d) Načelo transparentnosti upravljanja javnega premoženja 

e) Načelo uveljavljanja javnega interesa 

 

C) POGLAVITNE REŠITVE 

a) Natančneje opredeljen postopek prodaje/prestrukturiranja kapitalske naložbe v državni lasti z obveznim 

pravilnikom, ki ga sprejme nadzorni svet SDH in s potrjevanjem skladnosti izvedbe procesa z operativnim 

načrtom prodaje (1. člen) 

b) Sodelovanje javnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev Strategije upravljanja kapitalskih naložb države 

(2. člen) 

c) Razširitev nadzornega sveta SDH na 10 članov po načelu enakopravne zastopanosti kapitala in dela; 
zagotovitev sodelovanja sindikatov ter predstavnikov mlajše in starejše generacije (3. člen) 

d) Obvezno soglasje nadzornega sveta pri prodaji naložb nad določeno vrednostjo, ki se določi s statutom SDH 

(4. člen) 

e) Preimenovanje in širitev akreditacijske (prej strokovne) komisije, ki vodi kandidacijske postopke v SDH (5. 

člen) 

f) Preoblikovanje ESSO v strokovne odbore – posvetovalne organe SDH (6. in 7. člen) 

g) Uvedba registra in akreditacijskih pogojev za nadzornike v družbah v državnem (so)lastništvu, ki jih mora 
pripraviti SDH (8. člen) 

h) Obstoječi nadzorni svet se v 6 mesecih od uveljavitve zakona dopolni s 5 predstavniki dela; obstoječi 

nadzorniki ohranijo svoj mandat kot predstavniki vlade (9. člen) 

 

2. Ocena posledic 

1. Posledice predloga zakona za državni proračun in druga javnofinančna sredstva 

a. Ocena finančnih posledic za državni proračun 

Zakon ne bo imel neposrednih posledic na proračun Republike Slovenije, posredno pa bo omogočil boljše 
upravljanje premoženja Republike Slovenije, ki ga ima v obliki kapitalskih naložb.  

b. Ocena finančnih posledic za druga javnofinančna sredstva 

Poleg že omenjenih zakon ne bo imel drugih posledic za druga javnofinančna sredstva.  

c. Navedba, da so sredstva za izvajanje zakona v državnem proračunu zagotovljena, če predlog zakona 

predvideva porabo proračunskih sredstev za obdobje, za katerega je bil državni proračun že sprejet 

Predlog zakona ne predvideva porabe dodatnih proračunskih sredstev v letih 2016 in 2017.  

2. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Sprejem zakona prinaša bolj transparenten proces imenovanja članov nadzornega sveta SDH in večjo vlogo 

javnosti pri izbiri odgovornih oseb za nadzor nad kapitalskimi naložbami države. Tako se izboljšuje tudi 

kakovost korporativnega upravljanja kapitalskih naložb države.  

Razširjeni nadzorni svet, sestavljen po načelih ekonomske demokracije in delavskega soupravljanja 

zagotavlja večje upoštevanje javnega interesa pri sprejemanju odločitev, kar je osnovni in temeljni razlog 

za poseben status SDH pri upravljanju državnih kapitalskih naložb. Po vzoru velikih nemških podjetij se v 
SDH uvaja obvezna enakopravna zastopanost dela in kapitala v nadzornem organu.  

Določila, ki uvajajo natančnejše in standardizirane postopke pri prodaji in prestrukturiranju kapitalskih 

naložb zagotavljajo preverljivost postopkov ter natančno razmejujejo pristojnosti med upravljalsko vlogo (ki 

jo opravlja uprava) in nadzorno (ki jo opravlja nadzorni svet). Vlada še naprej nastopa v vlogi lastnika in 
skupščine SDH, ki pa mora – kot do sedaj – pridobiti soglasje Državnega zbora pri imenovanju članov 

nadzornega sveta SDH.  
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

16. člen Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1; Uradni list RS, št. 25/2014; v nadaljevanju 

besedila: ZSDH-1) se spremeni:  
(1) V tretjem odstavku se črta beseda »lahko«. 

(2) V četrtem odstavku se črta prva alinea. 

(3) Za četrtim odstavkom se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:  

»(5) Nadzorni svet sprejme pravilnik o postopkih za prodajo in prestrukturiranje kapitalskih naložb, s katerim 

opredeli kriterije, postopke, kazalnike in nadzor nad prodajo in prestrukturiranjem naložb. 

(6) Pred prodajo kapitalske naložbe mora uprava pripraviti operativni načrt prodaje in zanj pridobiti soglasje 
nadzornega sveta.«  

2. člen 

Druga alinea 29. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»(2) Predlog strategije z obrazložitvijo pripravi vlada na predlog projektne skupine, ki jo imenuje vlada. Vsaj 

tretjino članov projektne skupine imenuje na predlog nadzornega sveta SDH. Pred potrditvijo predloga 

strategije vlada o njej organizira javno razpravo.«  

3. člen 

40. člen se spremeni tako, da se glasi:  

(1)Nadzorni svet SDH ima 10 članov. 1 člana izvolijo tisti člani nadzornih organov družb, ki so v podjetjih, 

s strategijo upravljanja kapitalskih naložb države določena za strateške in pomembne naložbe, v 

nadzorne organe imenovani po zakonu, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju , 9 pa jih imenuje 

Državni zbor na predlog Vlade. Posamezni člani in nadzorni svet kot celota morajo biti skladni z 39. členom 

tega zakona.  Postopke za izvolitev člana nadzornega sveta s strani delavskih nadzornikov v strateških 

in pomembnih naložbah vodi SDH.  

(2)Pred oblikovanjem predloga vlade za državni zbor za imenovanje članov nadzornega sveta SDH mora vlada 

sestaviti akreditacijsko komisijo, v kateri morajo biti strokovnjaki z izkušnjami iz korporativnega upravljanja, 
upravljanja kadrovskih virov in delovanja nadzornih svetov. Akreditacijska komisija pripravi merila za 

ocenjevanje strokovnega znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za kakovostno opravljanje funkcije člana 

nadzornega sveta SDH. Akreditacijska komisija pregleda prispele predloge kandidatur in jih oceni z vidika 
meril za ocenjevanje strokovnega znanja izkušenj in veščin. 

(3)Vlada vsaj 60 dni pred rokom oddaje predloga vlade v Državni zbor objavi poziv za predloge kandidatov za 

člane NS SDH. Pravico predlagati kandidate imajo:  

- Ministrstva / ministri 
- Reprezentativne sindikalne organizacije, ki so članice ESS 

- Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) 

- Mladinski svet Slovenije (MSS) 

(4)Predlagatelji iz prejšnjega odstavka ne morejo predlagati svojih funkcionarjev ali svojih zaposlenih.  

(5)Posamezna skupina predlagateljev oz. posamezen predlagatelj mora predlagati vsaj 2 kandidata več, kot jih je 

vlada v skladu s 6. odstavkom tega člena dolžna uvrstiti na predlog kandidatne liste, ki jo pošlje v državni 
zbor. 

 (6)Po prejemu poročila akreditacijske komisije vlada določi predlogu kandidatne liste za sestavo Nadzornega 

sveta SDH in, ga pošlje v državni zbor.  Svoj predlog oblikuje tako, da so na njem:  

- 2 predstavnika na predlog sindikalnih organizacij, članic ESS;  

- 1 predstavnik na predlog Zveze društev upokojencev Slovenije 

- 1 predstavnik na predlog Mladinskega sveta Slovenije 

- 5 predstavnikov na predlog Vlade 

Vlada lahko sestavi predlog, ki odstopa od sestave določene v prejšnjem odstavku v primeru, da predlagatelji iz 
prejšnjega odstavka tudi po pozivu, naj dopolnijo predlog kandidatov, ne posredujejo dovolj kandidatov (5. 

odstavek tega člena) ali ne posredujejo dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz 39. člena zakona. 

 (7)Člane nadzornega sveta SDH imenuje Državni zbor na predlog vlade. Državni zbor glasuje o celotnem 

predlogu vlade in ga ne more spreminjati. 

(8)Član nadzornega sveta SDH je izvoljen za pet let z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.  

4. člen 

(1) V 42. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  

»(2) S statutom SDH se določi vrednost naložb, ki se prodaja, nad katero daje soglasje k izbiri kupca oz. 

sklenitvi prodajne pogodbe nadzorni svet.«  

(2) Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

5. člen  

(1) V prvem odstavku 48. člena se pred piko doda besedilo »s soglasjem nadzornega sveta«. 
(2) V tretjem odstavku se besedilo »tri člane« nadomesti z besedilom »pet članov«.  

(3) V četrtem odstavku se beseda »uprava« nadomesti z besedilom »nadzorni svet« 

(4) Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi 

»(5) Če uprava SDH predlaga kandidate, ki jih ni predlagala kadrovska komisija, mora pisno obvestiti 
predsednika nadzornega sveta o merilih in pogojih, po katerih so bili predlagani kandidati primernejši od 

nominiranih. Zagotovljena mora biti tudi sledljivost načina poteka nabora teh kandidatov, kdo jih je povabil k 

sodelovanju in kako je bilo ugotovljeno izpolnjevanje meril za primernost kandidata iz prejšnjega odstavka. 
Nadzorni svet lahko v 3 dneh po obvestilu spremeni odločitev uprave. 

6. člen 

(1) Naslov 49. člena se spremeni tako, da se glasi: »ekonomsko socialno strokovni odbor in strokovni odbori« 

(2) v 49. členu se za drugim dodajo novi peti do osmi odstavek:   

»(5)Strokovni odbori so posvetovalno telo nadzornega sveta in uprave SDH.  

(6)Strokovni odbori dajejo mnenja in pobude upravi in nadzornemu svetu SDH s področja upravljanja  s 
posameznimi naložbami SDH nimajo pa vodstvenih ali upravljavskih pristojnosti.  

(7)Število in vrsto strokovnih odborov, njihove naloge, pristojnosti in način delovanja so natančneje opredeljene 

v statutu SDH.  

(8)Mnenja, predloge in priporočila  strokovnih odborov sta dolžna obravnavati nadzorni svet oz. uprava SDH in 

se do njih opredeliti.«  

7. člen 

(1) V naslovu 50. člena se za kratico »ESSO« doda: »strokovnih odborov«.  

(2) Za prvim se dodata nov drugi in tretji odstavek:  

»(2)Za člane strokovnih odborov se imenujejo strokovnjaki, ki najmanj 5 let delujejo v dejavnosti ki jo pokriva 
strokovni odbor.  

(3)Strokovni odbor ima najmanj 7 članov. Imenuje jih nadzorni svet na predlog uprave. Njihov mandat je pet let, 

člani pa izmed sebe izvolijo predsednika.«  

8. člen 

Doda se nov 73.a člen, ki se glasi:  

»73.a člen (akreditiranje in register kandidatov za člane organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo 

države) 

1) SDH je odgovoren za akreditacijo in vodenje registra primernih kandidatov za imenovanje članov organov 

nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države;  

2) SDH vodi register organizacij, ki jim je podelil akreditacijo za usposabljanje članov organov nadzora v 

družbah s kapitalsko naložbo države; 

3) Merila in pogoje za usposobljenost kandidatov za člane organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo 

države sprejme nadzorni svet na predlog uprave.« 
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II. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

9. člen 

(1) Vlada v sodelovanju z SDH izpelje postopke za dopolnitev nadzornega sveta tako, da se ta dopolni z novimi 

člani iz 1., 2. in 3. alineje 6. odstavka 3. člena tega zakona in da Vlada v roku 6 mesecev od uveljavitve tega 
zakona posreduje predlog v potrditev Državnemu zboru.  

(2) SDH izpelje postopke za izvolitev predstavnika zaposlenih iz 1. odstavka 3. člena tega zakona v 6 mesecih 

od uveljavitve tega zakona in o izbranem kandidatu obvesti Državni zbor.  

(3) Mandat novoimenovanih članov nadzornega sveta traja do konca rednega mandata članov nadzornega sveta, 

imenovanih __[kdaj?]___. S predhodno imenovanih članov nadzornega sveta se šteje za člane v skladu s 4. 

alinejo 6. odstavka 3. člena tega zakona. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

III. OBRAZLOŽITVE ČLENOV 

K 1. členu 

V tretji alineji veljavnega zakona se s črtanjem besede »lahko« zavezuje SDH, da za izboljšanje finančnih 

pogojev pri javnem zbiranju ponudb za prodajo finančne naložbe obvezno opravijo pogajanja v skladu z 
objavljenimi pogoji.  

S črtanjem prve alinee četrtega odstavka se preprečuje sklenitev neposredne pogodbe za zamenjavo ali prodajo 
naložbe že takrat, ko je izbran finančni svetovalec. Menimo, da trenutna ureditev omogoča zlorabe in poslovanje 

brez vpogleda nadzornega sveta, hkrati pa povečuje tveganje, da pri prodajah naložb ne bo zasledovan kriterij 

maksimalne cene.  

Z dodatnim petim in šestim odstavkom se SDH zavezuje, da sprejme jasna pravila o postopkih prodaje in 

prestrukturiranja naložb, ki jih sprejme nadzorni svet. Le tako je mogoče zaupati, da se ti postopki vodijo v 

skladu s sodobno prakso korporativnega upravljanja ter da so ti postopki transparentni in pod nadzorom. Uprava 
družbe mora pred prodajo naložbe pripraviti operativni načrt prodaje in pridobiti soglasje nadzornega sveta, da bi 

se preprečilo situacije, v katerih bi bil nadzorni svet postavljen pred izvršena dejstva.   

K 2. členu 

Predlagamo, da strategijo za vlado pripravi projektna skupina, ki jo imenuje vlada in da so v njej tretjinsko 
zastopani predstavniki nadzornega sveta SDH. Cilj spremembe je, da se političnemu delu procesa sprejemanja 

strategije doda tudi strokovnega. 

K 3. členu 

Člen zasleduje uveljavitev prave ekonomske demokracije pri sestavi nadzornega sveta SDH, tako da širi sestavo 

nadzornega sveta SDH in v njem postavlja razmerje zastopanosti na polovico med predstavnike lastnika 

oz. kapitala ter predstavnike dela in ljudi. Nadzorni svet bi se v skladu s predlogom razširil na skupno 10 

članov: 5 je predstavnikov lastnika (kapitala), ki ga v skladu z zasnovo SDH predstavlja vlada; to pa se s tem 
zakonom zavezuje, da pri imenovanju drugih petih članov NS poleg standardov korporativnega upravljanja in 

pogojev iz 39. člena tega zakona upošteva predloge deležnikov socialnega in medgeneracijskega dialoga, ki v 

nadzornem svetu zastopajo interes dela in javnosti.  Z vključitvijo sindikalnih organizacij (članic ESS) med 
predlagatelje se sledi načelu socialnega dialoga, z vključitvijo nacionalne mladinske in upokojenske organizacije 

pa načelu medgeneracijske solidarnosti. 

Vlada Državnemu zboru predlaga listo kandidatov, sestavljeno po načelu enakopravnosti kapitala in dela. 
Predlagani člen natančneje določa postopek, roke za pozive in morebitna odstopanja od predvidenega.  

V skladu z mednarodnimi standardi dobrega korporativnega upravljanja spremenjena ureditev v ničemer ne 
spreminja strogih pogojev za članstvo iz 39. člena. Predlagatelje celo dodatno omejuje z dejstvom, da ne smejo 

predlagati svojih zaposlenih oz. funkcionarjev, s čimer se zmanjšuje možnost konflikta interesov, predlagatelje 

pa sili, da se pri iskanju kandidatov osredotočijo na najboljše strokovnjake z izkušnjami v korporativnem 
upravljanju; to je namreč edini način, da se zadosti pogojem iz 39. člena. S takim pristopom bo bolj upravičeno 

pričakovati, da bodo v organe nadzora SDH imenovane resnično kompetentne osebe.  

Uvedba člana nadzornega sveta, ki ga izberejo zaposleni v družbah, ki so s Strategijo upravljanja kapitalskih 

naložb države razglašena za strateške oz. pomembne, je odgovor na večkrat izraženo željo, da bi tudi v SDH 

uveljavili načelo delavskega soupravljanja. Zaradi holdinške strukture in korporativne organiziranosti SDH so 

bili dosedanji poskusi uvajanja člana nadzornega sveta, ki ga izberejo zaposleni v Slovenskem državnem 
holdingu kot gospodarski družbi, neuspešni. Glede na naravo svojega dela zaposleni v SDH tudi niso avtentični 

predstavniki dela, saj je njihovo delo neposredno vezano na izvrševanje interesov lastnika – kapitala.  

Ta predlog zakona zato načelo delavskega soupravljanja uvaja na način, da člana nadzornega sveta z 

volitvami izberejo predstavniki zaposlenih – člani nadzornih svetov - v tistih družbah, ki jih SDH upravlja 

ter so strateške oz. pomembne za državo: to je namreč izvorni razlog za obstoj SDH in njegov posebni status. 
Z vključitvijo takega soodločanja zaposlenih iz tistih družb, skozi katere država uresničuje strateški oz. javni 

interes se preseka dilema, kako v holdniški družbi, kot je SDH, zagotoviti čimbolj avtentično sodelovanje 

zaposlenih pri nadzoru in korporativnem upravljanju. Za zaposlene v SDH prepoved predlaganja lastnih 

zaposlenih za člane nadzornega sveta SDH ne velja, veljajo pa vse druge omejitve in pogoji iz 39. člena 
veljavnega zakona.  

Širitev nadzornega sveta na 10 članov pomembno zmanjša pritiske na posamezne člane; hkrati zagotavlja, da 
tudi v primeru izločanja posameznikov zaradi ugotovljenega konflikta interesov število odločevalcev ostaja 

dovolj veliko za sprejemanje kakovostnih odločitev.   

Zaradi sodega števila članov razširjenega nadzornega sveta niso potrebne posebne nove določbe glede 

glasovanja. Menimo, da je v skladu z dobro korporativno prakso in Zakonom o gospodarskih družbah, da člani 

nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika, ki je predstavnik kapitala; v primeru enakega števila glasov 

ob glasovanjih ima predsednik odločujoči glas.  

K 4. členu 

Nadzorni svet po veljavnem zakonu nima nikakršne vloge pri sprejemanju odločitev o prodaji. Menimo, da je 

takšno stanje neprimerno vsaj takrat, ko gre za naložbe visoke vrednosti, zato se to z 2. odstavkom popravlja 
tako, da se določi vrednost naložb, pri katerih mora nadzorni svet dati upravi soglasje k izbiri kupca oz. sklenitvi 

prodajne pogodbe  

K 5. členu 

Tudi ta člen ima opraviti s pomembno (ne)pristojnostjo nadzornega sveta. Po veljavnem zakonu nima nikakršne 
pristojnosti glede imenovanja kandidatov za nadzorne svete “SDHjevih” podjetij in tudi nobene besede pri 

imenovanju kadrovske komisije. To se s tem predlogom spreminja in deli pristojnosti med upravo in NS. 

K 6. členu: 

Pri korporativni sestavi ESSO bo njegova vloga lahko resnično svetovalna in strokovna. Zato naj se ga 
preoblikuje v strokovno posvetovalni organ, kakršnega poznajo velika podjetja v Nemčiji (npr. Fraport). 49. člen 

obstoječega zakona je popravljen v tej smeri (ime organa je seveda lahko drugačno). Glede na to, da so 

dejavnosti podjetij v portfelju SDH dokaj različne in glede na to, da bi morali v strokovnih odborih biti člani, ki 
dobro poznajo razmere v dejavnosti, če naj bo njihovo svetovanje upravi in nadzornemu svetu smiselno, novela 

predvideva ustanovitev več strokovnih odborov. Ustanovili bi se po posameznih dejavnostih oz. sklopih 

dejavnosti oz. po pripadnosti resornih ministrstev, njihovo vrsto in število pa bi se opredelilo v statutu. 

K 7. členu 

Zaradi dopolnjenega 49. člena je treba spremeniti tudi 50. člen, ki ureja sestavo ESSO.; dopolnjen je še z 

ureditvijo sestave strokovnih odborov. Predlagamo, da so v strokovnih odborih izključno člani, ki dobro poznajo 

razmere in trende v dejavnosti, za katero je strokovni odbor ustanovljen. Kvalitetne odločitve o upravljanju in 

prodaji naložb brez tega znanja niso možne. 

K 8. členu 

Namen je zavezati SDH k vodenju registra primernih nadzornikov državnih podjetij, ki jih imenuje SDH. Prav  

tako se SDH zavezuje, da vodi register organizacij, katerih usposabljanja ali certifikate šteje kot ustrezno 
usposobljenost kandidatov za nadzornike. O primernosti organizacij se posvetuje s strokovnimi odbori (glej 49. 

in 50. člen). Določa se tudi, da mora SDH sprejeti merila in pogoje za usposobljenost kandidatov za 

nadzornike v državnih podjetjih  - predlog pripravi uprava, sprejme pa nadzorni svet. 

K 9. členu 

Člen zagotavlja, da se s spremenjeno ureditvijo ne posega v mandat obstoječih članov nadzornega sveta: te 

se obravnava kot 5 predstavnikov na predlog vlade iz 6. odstavka 3. člena tega predloga zakona, ki jih Vlada 
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predlaga sama, brez obveznega  sodelovanja z drugimi deležniki. Dodatnih 5 članov – predstavnikov dela – se 

imenuje dodatno z mandatom, ki traja enako dolgo kot mandat že imenovanih nadzornikov.  

Vlada in SDH v 6 mesecih izvedeta postopke za pripravo kandidatne liste 4 dodatnih kandidatov za člane 

nadzornega sveta, ki jo Vlada pošlje Državnemu zboru v potrditev. Prav tako v 6 mesecih SDH izvede vse 

potrebno, da zaposleni v strateških in pomembnih družbah izvolijo svojega predstavnika; SDH o 

izbranem kandidatu obvesti Državni zbor.   

K 10. členu 

Določa splošni vacatio legis za uveljavitev zakona v 15 dneh po objavi v Uradnem listu.  

 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

16. člen 

(metode prodaje in zamenjave kapitalskih naložb) 

(1) Kapitalska naložba mora biti prodana na podlagi ene od teh metod ali njihovih kombinacij:  

1. javna ponudba, ki se izvede kot na nedoločen ali določljiv krog oseb naslovljeno javno vabilo k nakupu 

pod vnaprej objavljenimi pogoji in vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, ali  

2. javna dražba, ki se izvede kot javna prodaja pod vnaprej objavljenimi pogoji prodaje, pri kateri je pogodba 

o nakupu sklenjena s ponudnikom, ki izpolnjuje pogoje in ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno, ali  

3. javno zbiranje ponudb, ki se izvede kot na nedoločen ali določljiv krog oseb naslovljeno vabilo k oddaji 

ponudbe za nakup določenega premoženja pod objavljenimi pogoji, ali  

4. ponudba vrednostnih papirjev javnosti v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov.  

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se postopek prodaje lahko izvede na podlagi javne metode prodaje finančnega 

premoženja, ki je opredeljena v drugem zakonu.  

(3) Pri javnem zbiranju ponudb se lahko za izboljšanje finančnih pogojev prodaje opravijo pogajanja v skladu z 

objavljenimi pogoji.  

(4) Kapitalske naložbe se lahko prodajajo ali zamenjajo na podlagi neposredne pogodbe:  

– ko je za prodajo kapitalske naložbe izbran finančni svetovalec skladno z mednarodno prakso;  

– pri zamenjavi kapitalske naložbe, če se s tem ne zmanjša skupna vrednost naložb ali se izboljša kakovost 

kapitalske naložbe ali če se portfeljska kapitalska naložba zamenja za strateško kapitalsko naložbo;  

– če se z dolžniškim vrednostnim papirjem ali delnico trguje na organiziranem ali prostem trgu v skladu z 

zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, s pravili trgovanja tega trga, razen pri prodaji svežnjev, kot so 
opredeljeni s pravili organiziranega trga finančnih instrumentov, ki mora potekati po eni izmed javnih 

metod iz prvega odstavka tega člena;  

– če se sprejme javna ponudba, predložena v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme;  

– pri prodaji na podlagi prodajne opcije, če se ugotovi, da ob upoštevanju stroškov prodaje na trgu ne bi bila 
dosežena višja cena;  

– pri uveljavljanju predkupne pravice upravičenca do kapitalske naložbe, potem ko je bila izvedena ena 

izmed javnih metod iz prvega odstavka tega člena. 

29. člen 

(priprava, sprejetje in sprememba strategije) 

(1) Strategijo na predlog vlade sprejme državni zbor in velja do sprejetja nove strategije. Državni zbor lahko 
razveljavi ali spremeni strategijo le s sprejetjem nove strategije.  

(2) Predlog strategije z obrazložitvijo pripravi vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance. To 
ministrstvo lahko od SDH in DUTB zahteva mnenja ali izhodišča za pripravo strategije.  

(3) SDH lahko predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, predlog za spremembe strategije, če to zahtevajo 
spremenjene gospodarske razmere. 

40. člen 

(imenovanje nadzornega sveta SDH) 

(1) Vse člane nadzornega sveta SDH imenuje državni zbor na predlog vlade. Državni zbor daje soglasje k 
celotnemu predlogu vlade in ga ne more spreminjati.  

(2) Član nadzornega sveta SDH je izvoljen za pet let z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.  

(3) Pred oblikovanjem predloga vlade za državni zbor za imenovanje članov nadzornega sveta SDH mora 

minister, pristojen za finance, ki pripravi predlog za vlado, sestaviti strokovno komisijo, v kateri morajo biti 
strokovnjaki z izkušnjami iz korporativnega upravljanja, upravljanja kadrovskih virov in delovanja nadzornih 

svetov. Strokovna komisija pripravi merila za ocenjevanje strokovnega znanja, izkušenj in veščin, potrebnih za 

kakovostno opravljanje funkcije člana nadzornega sveta SDH, ter pripravi ciljne strokovne profile za posamezne 

člane. Izvede tudi postopek pridobivanja kandidatov za člane nadzornega sveta SDH in ocenjevanje kandidatov 
ter pripravi predlog članov nadzornega sveta SDH za ministra, pristojnega za finance, pri čemer morajo biti 

posamezni člani in nadzorni svet kot celota skladni z 39. členom tega zakona.  

(4) Če ministrstvo, pristojno za finance, predlaga vladi člane nadzornega sveta SDH, ki jih ni predlagala 

strokovna komisija, mora to javno razkriti. Javno mora razkriti tudi, kako je potekal nabor teh kandidatov, kdo 

jih je povabil k sodelovanju in kako je bila zagotovljena skladnost z 39. členom tega zakona.  

(5) Če vlada predlaga državnemu zboru člane nadzornega sveta SDH, ki jih ni predlagalo ministrstvo, 

pristojno za finance, mora to javno razkriti. Javno mora razkriti tudi, kako je potekal nabor teh kandidatov, kdo 

jih je povabil k sodelovanju in kako je bila zagotovljena skladnost z 39. členom tega zakona. 

42. člen 

(pristojnosti nadzornega sveta SDH) 

(1) Nadzorni svet SDH nadzira uresničevanje aktov upravljanja in poslovanje SDH.  

(2) Za vse druge naloge, pristojnosti in obveznosti nadzornega sveta SDH, ki niso posebej opredeljene v tem 

zakonu, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe. 

48. člen 

(kadrovska komisija) 

(1) Uprava SDH imenuje kadrovsko komisijo.  

(2) Kadrovska komisija je posvetovalno telo uprave SDH, ki na podlagi tega zakona in politike upravljanja 

opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo 

države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.  

(3) Kadrovska komisija ima tri člane, ki jih uprava SDH imenuje med strokovnjaki korporativnega 

upravljanja, upravljanja človeških virov in delovanja nadzornih svetov za štiri leta. Član kadrovske komisije ne 
sme biti član organov politične stranke, uprave SDH ali nadzornega sveta SDH in ne sme biti zaposlen v družbi, 

v kateri SDH upravlja kapitalsko naložbo.  

(4) Merila, postopek ugotavljanja primernosti kandidatov in način delovanja kadrovske komisije se objavijo 

na spletni strani SDH, ko jih določi in sprejme uprava SDH.  

(5) Če uprava SDH predlaga kandidate, ki jih ni predlagala kadrovska komisija, mora zagotoviti možnost 
razkritja take odločitve vključno s pogoji in merili, po katerih so bili predlagani kandidati primernejši od 

nominiranih. Zagotovljena mora biti tudi sledljivost načina poteka nabora teh kandidatov, kdo jih je povabil k 

sodelovanju in kako je bilo ugotovljeno izpolnjevanje meril za primernost kandidata iz prejšnjega odstavka. 

49. člen 

(ekonomsko socialni strokovni odbor) 

(1) Ekonomsko socialni strokovni odbor (v nadaljnjem besedilu: ESSO) je posvetovalno telo uprave SDH.  

(2) Namenjen je svetovanju upravi SDH s strani ključnih deležnikov v sistemu upravljanja, nima pa 

vodstvenih ali upravljavskih pristojnosti. Daje mnenja in pobude upravi SDH s področja ekonomsko socialnih 

zadev.  

(3) Naloge, pristojnosti in način delovanja ESSO so natančneje opredeljene v statutu SDH.  

(4) Mnenja, predloge in priporočila ESSO je dolžna obravnavati uprava SDH in se do njih opredeliti.  

50. člen 

(sestava ESSO) 

ESSO je sestavljen iz sedmih predstavnikov sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih 

na ravni države, ki so člani Ekonomsko-socialnega sveta. Člane ESSO imenujejo sindikalne zveze 

oziroma konfederacije iz prejšnjega stavka, potrjuje pa uprava SDH. Mandat članov ESSO je pet let, 

člani ESSO pa izmed sebe izvolijo predsednika. 


