
 

 
 
 
 
 
 
 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

 
 
Člani nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe izvolili Sama Lozeja 
za novega predsednika nadzornega sveta 
 
Ljubljana, 1. avgust 2013 – Zaradi odstopa dr. Otmarja Zorna s funkcije predsednika 

nadzornega sveta je bil na današnji seji nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe na 

funkcijo novega predsednika nadzornega sveta izvoljen Samo Lozej. 

  

Nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe, d. d., (SOD) do konca septembra 2013 načrtuje več 

pomembnejših vsebinskih sej nadzornega sveta, na katerih bo od uprave SOD zahteval oceno stanja, 

predvidene aktivnosti za prodaje deležev RS v 15-ih družbah in načrtovane ukrepe za izboljšanje 

upravljanja in poslovanja v družbah, kjer ima RS neposredno ali posredno večinski delež. Prav tako pa 

se bo seznanil s stanjem in projekcijami poslovanja družb slovenske energetike in družb iz sektorja 

promet in infrastruktura tako z vidika stanja na področju uresničevanja investicijskih projektov, kot tudi 

finančne sanacije in bodočih projekcij poslovanja. 

 

Prav tako bo nadzorni svet obravnaval poročilo uprave o pregledu vseh izdanih Priporočil upravljavca 

posrednih in neposrednih kapitalskih naložb RS in predlogih za njihovo nadgradnjo ter izboljšavo. Cilj 

priporočil je vzpostaviti boljši sistem korporativnega upravljanja kapitalskih naložb države, urejenost 

družb in posledično boljše poslovanje.  

 

Slovenska odškodninska družba namerava v prihodnje tudi aktivneje pristopiti k pregledu finančne 

uspešnosti poslovanja državnih družb. Uprave družb v državni lasti so odgovorne za poslovne 

rezultate in s tem za uspešnost poslovanja, nadzorni sveti teh družb pa za učinkovit nadzor nad 

poslovanjem in delom uprave. SOD pa bo kot odgovoren in informiran upravljavec naložb RS in SOD 

obravnavo uspešnosti družbe izvajal na sledeče načine:  

 

 z rednimi četrtletnimi poročili, podatki o planiranju za prihodnja 3 leta, 

 s tekočimi razgovori z nadzornimi sveti in/ali upravami družb, ki bodo omogočili bolj 

neposredno diskusijo o tekočih vprašanjih in hitrejše definiranje ukrepov za reševanje 

morebitnih težav, 

 s sestanki, ko bo prišlo do nepredvidenih, posebno pomembnih dogodkov, ki lahko vplivajo na 

doseganje zastavljenih ciljev in vrednost družbe, 

 ukrepanje ob resnem zaostajanju za potrjenimi poslovnimi načrti: SOD bo zahteval, da 

nadzorni svet in uprava podata SOD takojšnjo informacijo z navedbo razlogov ter že sprejetimi 

in predvidenimi ukrepi za izboljšanje stanja ter da morata o napredku pri izvajanju le-teh SOD 

redno obveščati, 
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 po potrebi bo SOD uporabila tudi druge načine pri pridobivanju informacij, ki bodo pripomogle 

k pridobitvi boljšega vpogleda v poslovanje (kot npr. sodelovanje z revizorji, kjer je to 

mogoče).  

 

Na podlagi sklepa Državnega zbora o soglasju k odtujitvi naložb RS, KAD, SOD, Modre 

zavarovalnice, DSU in PDP se bo nadzorni svet na prihodnjih sejah seznanil z aktivnostmi uprave in 

okvirnim terminskim načrtom predvidenih aktivnosti iz pristojnosti SOD. SOD si bo prizadeval, da bodo 

privatizacijski postopki potekali odgovorno in transparentno, saj je to pomembno za zaupanje 

državljanov in vseh deležnikov v tem procesu. 

 

Nadzorni svet je na današnji seji sprejel sklep, da se število članov Akreditacijske komisije zmanjša na 

7, kar pomeni, da člana, ki sta odstopila v mesecu juliju, ne bosta nadomeščena z novimi. Ob tem so 

bile sprejete tudi spremembe Pravilnika o pogojih, postopkih in merilih z vrednotenjem za ugotavljanje 

primernosti kandidatov za člane organov nadzora gospodarskih družb, v katerih imata Slovenska 

odškodninska družba, d. d., in/ali Republika Slovenija kapitalsko naložbo, ki pomenijo izboljšave v 

postopkih akreditacije in nominacije kandidatov za člane nadzornih svetov državnih družb. 

 

 

 
Nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe, d. d. 

http://www.so-druzba.si/files/1369643669PravilnikopogojihpostopkihinmerilihAK2252013-sprejetaverzija-istopis.pdf
http://www.so-druzba.si/files/1369643669PravilnikopogojihpostopkihinmerilihAK2252013-sprejetaverzija-istopis.pdf
http://www.so-druzba.si/files/1369643669PravilnikopogojihpostopkihinmerilihAK2252013-sprejetaverzija-istopis.pdf

