
 

 

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., je na podlagi 30. člena Statuta družbe v 

povezavi s tretjim odstavkom 57. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu na svoji 27. 

redni seji dne 28.1.2015 sprejela, dne 14.4.2020 pa spremenila in v čistopisu sprejela 

 

 

NAVODILO O OBVEŠČANJU POOBLAŠČENCA O NEJAVNIH STIKIH IN VODENJU 

REGISTRA NEJAVNIH STIKOV 

 

 

1. člen 

(predmet urejanja) 

 

S tem navodilom se ureja način obveščanja pooblaščenca za skladnost poslovanja in 

integriteto (v nadaljevanju pooblaščenec) o nejavnih stikih in vodenju registra nejavnih stikov.  

 

2. člen 

(zavezanci) 

 

Zavezanci za poročanje so člani uprave SDH, člani nadzornega sveta SDH, zaposleni v SDH, 

člani kadrovske komisije in člani posvetovalnih teles SDH. 

 

3. člen 

(predmet poročanja) 

 

(1) Zavezanec iz drugega odstavka tega navodila mora pooblaščenca najpozneje v treh 

dneh obvestiti o vsakem nejavnem stiku, ki ga je imel s članom ali predstavnikom 

politične stranke ali osebo, ki nastopa v njunem imenu, če je pri stiku lobiran v zvezi z 

uresničevanjem upravljavskih pravic v posameznih družbah ali v zvezi s pridobivanjem 

kapitalske naložbe države ali razpolaganjem z njo. 

 

(2) Ta dolžnost velja tudi pri stikih s funkcionarji izvršilne ali zakonodajne veje oblasti ali 

funkcionarji lokalne samouprave, če stik ne spada v redno uresničevanje njihovih 

zakonskih pristojnosti v razmerju do Slovenskega državnega holdinga, d. d.. V primeru, 

da gre za redno uresničevanje pristojnosti funkcionarjev ali pa je stik namenjen 

izmenjavi strokovnih mnenj, zavezanci poročajo o stikih skladno z »Navodilom o načinu 

zagotavljanja sledljivosti komuniciranja  med SDH in državnimi organi ter drugimi 

osebami javnega prava.« 

 

(3)  V razmerah, v katerih so fizični osebni stiki onemogočeni, se navodilo uporablja tudi 

za vse stike, ki potekajo preko telefonske ali elektronske komunikacije. 

 

4. člen 

(vsebina obvestila) 

 

(1) Obvestilo iz tretjega odstavka tega navodila vsebuje: 

 



- ime in priimek zavezanca; 

- podatek o statusu zavezanca (npr.: član uprave SDH, člana nadzornega sveta SDH, 

zaposlen v SDH, član kadrovske komisije, član posvetovalnih teles SDH; 

- datum nejavnega stika; 

- ime in priimek člana ali predstavnika politične stranke ter ime in priimek osebe, ki 

nastopa v njunem imenu oziroma ime in priimek funkcionarja izvršilne ali 

zakonodajne veje oblasti ali funkcionarja lokalne samouprave; 

- funkcijo osebe iz prejšnje alineje; 

- namen in cilj nejavnega stika; 

- kraj in datum sestavitve obvestila; 

- podpis zavezanca. 

 

(2) Obvestilo se sestavi na obrazcu, ki je v Prilogi 1 tega navodila. 

 

5. člen 

(posredovanje obvestila) 

 

Zavezanec posreduje predpisan obrazec obvestila na naslov: 

 

Slovenski državni holding, d. d. 

(Za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto) 

Mala ulica 5 

1000 Ljubljana 

 

V primeru osebne dostave se obvestilo preda pooblaščencu za skladnost poslovanja in 

integriteto SDH.  

 

6. člen 

(vodenje registra) 

 

Pooblaščenec vodi register obvestil o nejavnih stikih. Register se vodi kot kronološko urejena 

zbirka prejetih obvestil v registratorju dokumentov (fascikel) in v elektronski obliki. 

Pooblaščenec na prejeto obvestilo vpiše zaporedno številko obvestila. 

 

 

7. člen 

(nadomeščanje) 

 

V primeru odsotnosti pooblaščenca opravlja naloge pooblaščenca po tem navodilu notranji 

revizor oziroma oseba, ki jo določi uprava družbe. 

 

 

8. člen 

(dostop do podatkov iz registra) 

 

Do podatkov v registru imajo dostop: 

 

- pooblaščenec; 



- uprava družbe in notranji revizor v okviru svojih pristojnosti; 

- zavezanec za poročanje  v delu, ki se nanaša na njegove lastne podatke; 

- državni in drugi organi v okviru svojih pristojnosti. 

 

 

9. člen 

(veljavnost in uporaba navodil) 

 

Navodila veljajo od dneva, ko jih je sprejela uprava družbe. Navodila se uporabljajo za 

obveščanje o nejavnih stikih od 1. 5. 2020 dalje. Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati 

Navodilo o obveščanju pooblaščenca o nejavnih stikih in vodenju registra nejavnih stikov z dne 

28.1.2015. 

 

 

Ljubljana, 14.4.2020 

 

 

Gabrijel Škof 

                  Predsednik uprave 

 

 

 

 

 

 

  



PRILOGA 1 

Obrazec – Obvestilo o nejavnih stikih 

Osnutek obvestila (obrazec za poročanje)  je na voljo na intranet straneh SDH in sicer na naslovu : 

Pravni akti/Obrazci/Kategorija: Skladnost poslovanja in integriteta. Zavezanci se za posredovanje 

obrazca lahko obrnejo tudi neposredno na pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.   

Slovenski državni holding, d. d. 

(Za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto) 

Mala ulica 5 

1000 Ljubljana 

OBVESTILO O NEJAVNIH STIKIH 

Ime in priimek zavezanca  

Podatek o statusu zavezanca (npr.: član uprave SDH, 

član nadzornega sveta SDH, zaposlen v SDH, član 

kadrovske komisije, član posvetovalnega telesa SDH 

 

Datum nejavnega stika  

Ime in priimek člana ali predstavnika politične stranke ter 

ime in priimek osebe, ki nastopa v njunem imenu 

oziroma ime in priimek funkcionarja izvršilne ali 

zakonodajne veje oblasti ali funkcionarja lokalne 

samouprave 

 

Funkcija osebe iz prejšnje alineje  

Namen in cilj nejavnega stika; 

 
 

Kraj in datum sestavitve obvestila  

Podpis zavezanca  

 

Navodilo za izpolnjevanje obvestila: Pravna podlaga za obvestilo in vodenje registra nejavnih stikov je tretji odstavek 57. člena ZSDH-1. 

Zavezanci za poročanje so člani uprave SDH, člani nadzornega sveta SDH, zaposleni v SDH, člani kadrovske komisije in člani posvetovalnih teles 

SDH 
 

Zavezanec mora pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto najpozneje v treh dneh obvestiti o vsakem nejavnem stiku, ki ga je imel s 

članom ali predstavnikom politične stranke ali osebo, ki nastopa v njunem imenu, če je pri stiku lobiran v zvezi z uresničevanjem upravljavskih 

pravic v posameznih družbah ali v zvezi s pridobivanjem kapitalske naložbe države ali razpolaganjem z njo. 

 

Ta dolžnost velja tudi pri stikih s funkcionarji izvršilne ali zakonodajne veje oblasti ali funkcionarji lokalne samouprave, če stik ne spada v redno 

uresničevanje njihovih zakonskih pristojnosti v razmerju do Slovenskega državnega holdinga, d. d.. 

 

Obrazec obvestila se uporablja samo za primere iz tretjega odstavka 57. člena ZSDH-1, ne pa tudi za primere iz prvega odstavka 57. člena 

ZSDH, ki določa »Član uprave SDH, član nadzornega sveta SDH, zaposleni v SDH, član kadrovske komisije in član posvetovalnih teles SDH, ki 

dobroverno menijo, da se od njih zahteva nezakonito ali neetično ravnanje v povezavi z njihovo službo ali položajem ali da se s tem namenom nad 

njimi izvajajo nejavni vplivi, pritiski, duševno ali telesno nasilje ali da dobivajo neprimerne ponudbe tretjih oseb, morajo tako ravnanje prijaviti 

pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto. Ta se mora na prijavo brez odlašanja odzvati skladno z načrtom integritete in drugimi akti SDH, 

presoditi dejansko stanje in ukreniti, kar je potrebno, da se preprečijo nadaljnje nezakonite ali neetične zahteve in nastanek škodljivih posledic.«.  
 

Zaporedna številka prejetega obvestila 

Vpiše pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto 
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