
 
 
 
Na podlagi določb Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje 
primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s 
kapitalsko naložbo države, sprejetega dne 29.9.2014 in sprememb k pravilniku z dne 
24.11.2014, Slovenski državni holding, d. d., objavlja odprti  
 
 
javni poziv Slovenskega državnega holdinga, d. d., zainteresiranim strokovnjakom in 
posameznikom, da posredujejo svojo prijavo v evidenco potencialnih kandidatov za 

člana organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države 
 
 
V skladu s splošnimi in posebnimi pogoji in kriteriji za imenovanje članov organov nadzora 
družb, Slovenski državni holding, d.d., objavlja odprt javni poziv, s katerim poziva 
zainteresirane posameznike, da pošljejo svojo prijavo v zajem potencialnih kandidatov, 
izmed katerih bo Slovenski državni holding, d.d., s svojimi organi po eni od nabornih izbiral 
člane organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države.  
 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške 
in ženske.  
 
Merila za akreditacijo kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države 
in zakonsko določeni splošni pogoji so navedeni v Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za 
vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane 
organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države, ki je objavljen na spletnih straneh 
Slovenskega državnega holdinga, d.d.  
 
Kandidati morajo posredovati življenjepis in priloge za akreditacijo v predpisani obliki –
motivacijsko pismo, izjavo o osebni privolitvi k obdelavi in uporabi osebnih podatkov v 
procesu akreditacije za člane nadzornih svetov, izjavo ob kandidaturi za akreditacijo za 
člana organa nadzora, izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev za akreditacijo, izjava  
kandidata o osebni integriteti in poslovni etičnosti, izjava kandidata za člana 
nadzornega sveta o poznavanju pravic in obveznosti člana za nadzornega sveta o 
poznavanju pravic in obveznosti člana nadzornega sveta o delovanju nadzornih svetov. 
Osnutki vseh izjav se nahajajo na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga, 
d.d. v zavihku Nadzorniki, podmapa Postopek.  
  
Prijave z življenjepisom in prilogami naj bodo poslane elektronsko na naslov: 
kadrovska.komisija@sdh.si, pri čemer naj bodo podpisane izjave pripete v .pdf obliki.  
 
Slovenski državni holding, d.d., lahko potencialne kandidate kadarkoli pozove k dopolnitvi 
prijav. Slovenski državni holding, d.d., bo prispele prijave potencialnih kandidatov posredoval 
kadrovski komisiji Slovenskega državnega holdinga, d.d., v nadaljnji postopek. Vse podatke, 
vsebovane v prijavah, bo kadrovska komisija brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.list RS, št. 86/2004, 113/2005, 67/2007). 
Kandidati lahko osebne podatke, ki jih bodo posredovali pri prijavi ali pozneje, kadarkoli 
preverijo, naknadno dopolnijo, spremenijo ali izbrišejo tako, da pošljejo zahtevo na naslov 
kadrovska.komisija@sdh.si.  
  
Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi. 


