
Izločitve, pogoji, željeno SOD od 22.05.2013 dalje AUKN 
Akreditacijska komisija 
ne akreditira prijaviteljev 

-  fizične osebe, katere so neposredno v kakršnem koli 
poslovnem razmerju z družbami v katerih imata SOD 
oziroma Republika Slovenija kapitalsko naložbo, in s temi 
družbami povezane družbe kapitalsko naložbo, ne glede 
na nivo povezanosti (družba hči, vnukinja, …), razen v 
primerih, ko gre za odjem običajnih produktov in storitev 
po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu, 

- fizične osebe, zaposlene za nedoločen ali določen čas v 
pravnih osebah, katere so v kakršnem koli poslovnem 
razmerju z družbami, v katerih imata SOD oziroma 
Republika Slovenija kapitalsko naložbo in s temi 
družbami povezane družbe, ne glede na nivo povezanosti 
(družba hči, vnukinja, …), razen v primerih, ko gre za 
odjem običajnih produktov in storitev po splošnih 
pogojih, ki veljajo za vse subjekte  

         na trgu, 
- funkcionarji v izvršni, sodni in zakonodajni veji oblasti, 
- profesionalni politiki, kateri za svoje delo prejemajo 

plačilo, 
-  registrirani lobisti, 
- fizične osebe, lastniki več kot 1% delnic in deležev družb, 

v katerih imata SOD in Republika Slovenija kapitalsko 
naložbo, in s temi družbami povezane družbe, 

-  ter vse fizične osebe, ki so povezane s predhodno 
navedenimi fizičnimi osebami, pri čemer se za lastništvo 
delnic in deležev upošteva kumulativno lastništvo, pri 
čemer se za povezane osebe v smislu te alineje štejejo 
naslednji družinski člani: zakonec,  

- otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in 
osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem 
gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti. 

 

Pogojna izločitev  Uslužbenci ministrstva, državni uradniki ali politični 



funkcionarji praviloma niso primerni za kandidate za 
člane organov nadzora. 

Zakonski pogoji 255. in 273. 
člen ZGD-1 

Da Da 

Formalna in 
neformalna izobrazba 

- najmanj univerzitetna oz. visoka strokovna izobrazba; 
- prednost imajo kandidati, ki se dodatno izpopolnjujejo iz 

svoje stroke oziroma svoje strokovno znanje širijo tudi na 
komplementarna področja (npr. skrb za stalno 
izpopolnjevanje svojih finančnih, revizorskih, računovodskih, 
pravnih, kadrovskih, managerskih ali voditeljskih znanj). 

- praviloma univerzitetna oz. visoka strokovna izobrazba; 
-     prednost imajo kandidati, ki se dodatno izpopolnjujejo iz 

svoje stroke oziroma svoje strokovno znanje širijo tudi na 
komplementarna področja (npr. skrb za stalno 
izpopolnjevanje svojih finančnih, revizorskih, računovodskih, 
pravnih, kadrovskih, managerskih ali voditeljskih znanj); 

- prednost imajo kandidati z opravljenim izobraževanjem iz 
standardnih nadzorniških znanj pri pooblaščenem izvajalcu 
in/ali veljavnim certifikatom za člana nadzornih svetov 

Znanje in izkušnje -  praviloma najmanj 6 let ustreznih delovnim izkušenj s 
področja vodenja ali sodelovanja v organih upravljanja 
in/ali vodenja projektov; 

-  z referencami dokazljivo celovito poslovno znanje in 
ustrezna strokovna znanja; 

-     znanje vsaj enega svetovnega jezika; 
-  iz referenc razvidne mednarodna usmeritev in multikulturne 

izkušnje, ki potrjujejo strokovno in poslovno širino 
posameznika. 

- praviloma 10 let ustreznih delovnih izkušenj s področja 
vodenja družb ali sodelovanja v organih upravljanja in/ali 
vodenja zahtevnih projektov; 

- z referencami dokazljivo celovito poslovno znanje in 
ustrezna strokovna znanja; 

- znanje vsaj enega svetovnega jezika, 
- iz referenc razvidne mednarodna usmeritev in multikulturne 

izkušnje, ki potrjujejo strokovno in poslovno širino 
posameznika. 

Druge obvezne lastnosti - poslovni ugled in moralna integriteta, 
- pripravljenost na intenzivno delo v času trajanja funkcije, 
- sposobnost objektivnega reševanja konflikta interesov, 
- izpolnjevanje standarda »Fit&proper«,  
- ostale obvezne lastnosti oziroma merila iz Kodeksa 

upravljanja kapitalskih naložb RS in Kodeksa upravljanja 
javnih delniških družb, ki niso že izrecno zajeti v tem 
dokumentu. 

 

Želene strokovne in 
nadzorniške reference 

-  z referencami in dosedanjim delom potrjeno   poznavanje 
poslovnih modelov in procesov, obvladovanja vloge 
nadzornika v strokovnem smislu in obvladovanje 

- z referencami in dosedanjim delom potrjeno poznavanje 
poslovnih modelov in procesov, obvladovanja vloge 
nadzornika v strokovnem smislu in obvladovanje 



strokovnega znanja, ki predstavlja dodano vrednost v 
nadzornem svetu oziroma v upravnem odboru; 

- iz referenc razvidna sposobnost učinkovitega komuniciranja, 
pogajalske spretnosti in timskega dela. 

strokovnega znanja, ki predstavlja dodano vrednost v 
nadzornem svetu oz. upravnem odboru, 

- iz referenc mora biti razvidna sposobnost učinkovitega 
komuniciranja, pogajalske spretnosti in timskega dela. 

Druge želene lastnosti inčine -    komunikacijska in pogajalska spretnost, 
-   splošna razgledanost in poznavanje gospodarskih razmer, 
-   pozitivna naravnanost do poslovnih partnerjev in širše 

družbe, 
-    ostale zaželene lastnosti oziroma merila iz Kodeksa 

upravljanja kapitalskih naložb RS in Kodeksa upravljanja 
javnih delniških družb, ki niso že izrecno zajeti v tem      
dokumentu. 

- komunikacijska in pogajalska spretnost, 
- poslovni ugled in moralna integriteta, 
- splošna razgledanost in poznavanje gospodarskih razmer, 
- pozitivna naravnanost do poslovnih partnerjev in širše 

družbe, 
- pripravljenost na intenzivno delo v času trajanja funkcije, 
- sposobnost objektivnega reševanja konflikta interesov, 
- izpolnjevanje standarda “Fit & Proper”. 

Posebna merila - kandidati morajo imeti pozitiven odnos in izkušnje z 
gospodarskega področja, kjer deluje določena družba; 

-     iz referenc mora biti razvidna visoka stopnja strokovnosti 
iz določenega področja, ki bo pomenila dodano vrednost 
v določenem nadzornem svetu; 

-     v izjavi morajo potrditi svojo neodvisnost, kar pomeni, da 
niso ekonomsko, osebno ali       kako drugače tesneje 
povezani z družbo ali njeno upravo, 

-    v izjavi morajo potrditi, da v času kandidature ne opravljajo 
funkcij vodenja, nadzora,    zastopanja ali svetovalnih 
nalog za konkurenčne družbe in niso večji delničarji ali 
družbeniki      konkurenčnih družb, 

-  v izjavi morajo kandidati navesti, ali in koliko delnic in 
deležev družbe, v kateri se potegujejo za članstvo v NS ali 
UO oziroma v povezanih družbah, imajo v lasti,  

-    v izjavi morajo kandidati navesti, ali so pomembnejši 
dobavitelj blaga ali storitev (vključujoč svetovalne in 
revizorske storitve). 

- kandidati morajo imeti pozitiven odnos in izkušnje z 
gospodarskega področja, kjer deluje določena družba; 

-    iz referenc mora biti razvidna visoka stopnja strokovnosti iz 
določenega področja, ki bo pomenila dodano vrednost v 
določenem nadzornem svetu; 

-    v izjavi morajo potrditi svojo neodvisnost, kar pomeni, da 
niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani 
z družbo ali njeno upravo, 

-   v izjavi morajo potrditi, da v času kandidature ne opravljajo 
funkcij vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog 
za konkurenčne družbe in niso večji  

     delničarji ali družbeniki konkurenčnih družb, 
-   v izjavi morajo kandidati navesti, ali in koliko delnic družbe, 

v kateri se potegujejo za članstvo v NS ali UO oziroma v 
povezanih družbah, imajo v lasti, 

-  v izjavi morajo kandidati navesti, ali so pomembnejši 
dobavitelj blaga ali storitev (vključujoč svetovalne in 
revizorske storitve), 

-    izpolnjevanje standarda “Fit & Proper”. 



 


