
SD bi podvojil število nadzornikov SDH  

S spremembo zakona o SDH bi v nadzorni svet vključili predstavnike sindikatov, upokojencev, 

mladih in delavcev.  

Maja Grgič, Delo, tor, 20.09.2016  

Ljubljana – Finančno ministrstvo doslej ni bilo naklonjeno spremembam zakona o SDH, a v 

koaliciji, kot kaže, obstajajo težnje po tem. Medtem ko ni jasno, ali bo del koalicije podprl novelo 

zakona o SDH, ki so jo predlagali nepovezani poslanci, v SD pripravljajo novo novelo, s katero bi 

razširili nadzorni svet SDH. 

V stranki SD pojasnjujejo, da so v sodelovanju s civilno družbo, Zvezo društev upokojencev 

Slovenije (Zdus) in gibanjem za družbeno prenovo Sinteza pripravili predlog sprememb zakona o 

Slovenskem državnem holdingu (SDH), s katerim želijo določiti jasnejši okvir odgovornosti za 

upravljanje državnega premoženja in uveljaviti več ekonomske demokracije. 

Širitev nadzornega sveta 

Ta med drugim predvideva širitev nadzornega sveta SDH s sedanjih petih članov na deset. Poleg 

petih predstavnikov, ki bi jih tako kot zdaj v potrditev poslancem predlagala vlada, naj bi svoje 

mesto v nadzornem svetu dobili še predstavniki sindikatov, upokojencev, mladih in delavcev. Kot je 

razumeti, bi sindikati, Zdus in Mladinski svet Slovenije vladi predlagali svoj nabor nadzorniških 

kandidatov, eno mesto pa bi pripadlo predstavnikom delavcev. To naj ne bi bil predstavnik 

zaposlenih v SDH, ampak bi ga izbrali predstavniki delavcev v nadzornih svetih pomembnih in 

strateških državnih družb. Spomnimo, da je prav zaradi izključitve delavcev iz nadzornega sveta 

SDH Združenje svetov delavcev Slovenije zakon o SDH dalo v presojo ustavnemu sodišču, ki pa o 

tem še ni odločilo.  

Iz vrst SD je slišati precej pripomb na delo aktualnih nadzornikov SDH – predsednika Damjana 

Beliča, Draga Ferfolje, Barbare Smolnikar, Duška Kosa in Lidie Glavina, ki je trenutno začasna 

predsednica uprave. Če se bo vrnila v nadzorniške vrste, se postavlja vprašanje, ali ni predlagana 

novela le manever SD za njihovo zamenjavo. V SD pravijo, da bi sedanji nadzorniki ostali in bi se 

nadzorni svet le dopolnil. Poleg tega zatrjujejo, da s predlaganimi rešitvami ne nameravajo solirati, 

ampak jih bodo uskladili s koalicijskimi partnerji. 

Ministrstvo po novem odprto za izboljšave 

Ministrstvo za finance spremembam zakona o SDH doslej ni bilo naklonjeno, a kot kaže, se utegne 

to pod novo ministrico spremeniti. Z ministrstva so nam odgovorili, da spremembam zakona, ki bi 

povzročale spremembo osnovnega koncepta in namena zakona o SDH, niso naklonjeni, so pa »odprti 

za morebitne spremembe, ki bi omogočile boljše in preglednejše upravljanje ter razpolaganje s 

kapitalskimi naložbami države«. 

Še vedno pa ostaja odprta usoda novele zakona o SDH, ki so jo spomladi predlagali nepovezani 

poslanci in je tudi z glasovi nekaterih koalicijskih poslancev kljub nasprotovanju vlade tik pred 

sprejetjem. Državni zbor naj bi tretje branje opravil v četrtek. Novela med drugim SDH nalaga, da 

lahko podjetja prodaja le znanim lastnikom, poleg tega pa bi odpoklic nadzornikov poleg vlade lahko 

predlagal tudi državni zbor. 

Deset poslancev za odpoklic 

Ker aktualni predlogi ne opredeljujejo, ob kakšnih pogojih lahko državni zbor zahteva odpoklic, so 

nepovezani poslanci zdaj predlagali dopolnilo, po katerem bi tak predlog moralo dati najmanj deset 

poslancev, vlada pa bi se morala do njega opredeliti v 15 do 30 dneh. Kot je mogoče izvedeti, 

koalicijski poslanci še niso povsem odločeni, ali bodo predlog podprli ali ne.  
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