
Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni 
list RS, št. 25/2014) Slovenski državni holding, d. d., objavlja

ODPRTI JAVNI POZIV
zainteresiranim posameznikom za člane nadzornega 

sveta družb v upravljanju za vpis v Evidenco 
akreditiranih kandidatov

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju: uprava SDH) 
vabi vse zainteresirane posameznike, da se vpišejo v Evidenco akreditiranih 
kandidatov za člane nadzornih svetov družb v upravljanju SDH skladno s pogoji 
in predpisanimi postopki iz tega poziva.
Postopek akreditacije je namenjen ugotavljanju, ali potencialni kandidati 
izpolnjujejo splošne zakonske pogoje za člana nadzornega sveta in splošna 
merila za akreditacijo, kot to določa Politika upravljanja SDH. Preverjanje izvede 
Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH). Če posameznik izpolnjuje 
navedene pogoje in merila, kadrovska komisija SDH potencialnega kandidata 
akreditira in vpiše v Evidenco akreditiranih kandidatov, v nasprotnem primeru 
pa se akreditacija zavrne in o tem obvesti posameznika. Nepopolne prijave ne 
bodo obravnavane.
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje in merila in ustrezajo enemu ali 
več ciljnim profilom iz tega razpisa za člane nadzornih svetov družb v upravljanju, 
se skladno z navodili registrirajo v Portalu Kadrovske komisije SDH in ustvarijo 
svoj profil, s katerim oddajo vlogo za akreditacijo. Vse informacije o Portalu 
Kadrovske komisije SDH ter Navodila za uporabo so dostopna na spletni strani 
http://www.sdh.si/sl-si/nadzorniki/postopek. Kandidati lahko svojo prijavo po 
predhodnem dogovoru oddajo tudi po pošti na naslov:

Slovenski državni holding, d. d.
(ne odpiraj – prijava v Evidenco akreditiranih kandidatov)
p. p. 139
1001 Ljubljana

Predloge zahtevanih dokumentov in obrazcev so dostopne na spletni strani: 
http://www.sdh.si.

Kandidati, ki bodo oddali popolne prijave in bodo izpolnjevali pogoje po 
Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju: ZSDH-1), Zakonu o 
gospodarskih družbah (ZGD-1), Politiko upravljanja SDH in Pravilniku o pogojih, 
merilih ter postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje 
kandidatov za člane organov nadzora, bodo akreditirani in vpisani v Evidenco 
akreditiranih kandidatov za člane nadzornih svetov družb v upravljanju. 
Akreditacijo mora kandidat v roku enega leta obnoviti. O poteku akreditacije in 
o možnostih za obnovitev akreditacije bo SDH kandidata obvestil 30 dni pred 
potekom obstoječe akreditacije. Potek akreditacije sam po sebi ne pomeni 
izbrisa iz Seznama vpisanih posameznikov. Uspešna akreditacija je pogoj za 
nominacijo kandidata za člana nadzornega sveta družbe v upravljanju. Pogoj za 
uspešno nominacijo kandidata za člana nadzornega sveta družbe v upravljanju 
je sodelovanje v celotnem postopku nominacije in predhodna predložitev 
zahtevane dokumentacije. 

Vse podatke in dokumente, posredovane SDH preko Portala Kadrovske komisije 
SDH ali drugače, bo SDH varoval kot zaupne ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004 in naslednji).

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost in 
resničnost navedb ter vsebino dokumentacije, ki jih odda na Portalu Kadrovske 
komisije SDH ali drugače in ki jih poda v primeru intervjuja pred Kadrovsko 
komisijo SDH ali upravo SDH.
Odprti javni poziv je odprt za nedoločen čas.

Strokovni profili kandidatov za člane nadzornih svetov družb v upravljanju
V skladu z 2. odstavkom 21. člena ZSDH-1 si mora SDH prizadevati doseči tako 
sestavo nadzornega sveta, da je nadzorni svet kot celota sestavljen iz članov, ki 
se bodo medsebojno dopolnjevali po strokovnem znanju in kompetencah in 
so znanja in kompetence nadzornega sveta prilagojene potrebam konkretne 
družbe. Poleg strokovnjakov, definiranih po Politiki upravljanja SDH, SDH išče 
zlasti:
•	 strokovnjake,	ki	delujejo	na	področju	energetike,
•	 strokovnjake,	ki	delujejo	na	področju	infrastrukture	in	logistike,
•	 strokovnjake	s	področja	računalništva,	informacijskih	tehnologij	
 ter digitalizacije,
•	 strokovnjake	s	področja	bančništva,
•	 strokovnjake	s	področja	farmacije,
•	 strokovnjake	s	področja	turizma.

Več o merilih in pogojih za akreditacijo, vsebini zahtevane dokumentacije, 
postopku nominacije ter postopku predloga uprave SDH za imenovanje člana 
nadzornega sveta družbe v upravljanju je dostopno na naslovu 
http://www.sdh.si/sl-si/nadzorniki/postopek.
V primeru dodatnih vprašanj smo zainteresiranim posameznikom in kandidatom, 
vpisanim v Evidenco akreditiranih kandidatov za člane nadzornih svetov družb 
v upravljanju, na voljo na naslovu kadrovska.komisija@sdh.si, s katerega bomo 
odgovarjali v čim krajšem možnem času. Zaradi zagotovitve tekoče komunikacije 
in hitre ter racionalne odprave težav predlagamo, da pošiljatelj v elektronskem 
sporočilu navede tudi svojo telefonsko številko.

Slovenski državni holding, d. d.


