
Kratka obrazložitev Navodila o vodenju seznama družb s kapitalsko naložbo države, 
poročanju o poslih in vodenju evidence poslov z naložbami in poročanju 
pooblaščencu o poslih z naložbami  
 
Tretji odstavek 56. člena ZSDH-1 določa, da mora SDH tekoče sestavljati seznam družb s 
kapitalsko naložbo države, v zvezi s katerimi je pridobil zaupne podatke ali podatke, ki 
imajo značilnost notranje informacije skladno z zakonom, ki ureja trg finančnih 
instrumentov. Poleg podatka o kapitalski naložbi, ki mora biti izražen z oznako lastniškega 
vrednostnega papirja, mora seznam vsebovati podatke, na podlagi katerih je mogoče osebe, 
seznanjene z notranjimi informacijami, ustrezno identificirati.  
 
Četrti odstavek navedenega člena zakona določa, da SDH vodi evidenco o vseh poslih z 
naložbami, uvrščenimi na seznam iz tretjega odstavka tega člena, ki jih je sklenila: 
- oseba, ki ima položaj člana njenega organa vodenja ali nadzora; 
- oseba, ki je zaposlena na SDH, ali druga oseba, ki so ji v zvezi z njenim delom na SDH ali 
pri opravljanju storitev zanj kakor koli dostopni zaupni podatki iz prvega odstavka tega člena; 
- družinski član osebe iz prve in druge alineje tega odstavka; 
- družba, ki je podrejena osebi iz prve, druge ali tretje alineje tega odstavka. 
 
V skladu s petim odstavkom 56. člena ZSDH-1 je skrbnik evidence iz prejšnjega odstavka 
pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto. Šesti odstavek navedenega člena 
zakona pa določa, da mora SDH vzpostaviti sistem rednega poročanja o poslih iz četrtega 
odstavka tega člena in izvajati ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo redno vodenje evidence o teh 
poslih. 
 
Z Navodilom o vodenju seznama družb s kapitalsko naložbo države, poročanju o poslih in 
vodenju evidence poslov z naložbami in poročanju pooblaščencu o poslih z naložbami se 
ureja način vodenja seznama družb s kapitalsko naložbo države, v zvezi s katerimi so 
pridobljeni zaupni podatki ali podatki, ki imajo značilnosti notranje informacije skladno z 
zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, iz tretjega odstavka 56. člena ZSDH-1 ter 
sporočanje dejstva o seznanitvi z notranjo informacijo in način poročanja o poslih s 
kapitalsko naložbo države in vodenje evidence o poslih z naložbami s kapitalsko naložbo 
države. 
 
Seznam družb s kapitalsko naložbo države, v zvezi s katerimi je pridobljen podatek, ki ima 
značilnosti notranje informacije skladno z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov 
vsebuje za vsako družbo s kapitalsko naložbo države naslednje podatke: 
- naziv oz. firma družbe; 
- sedež družbe; 
- matična številka družbe; 
- oznaka (koda) oziroma vse oznake lastniških vrednostnih papirjev tega izdajatelja, v 

kolikor le-ta obstaja skladno z določbami, ki urejajo vodenje Centralnega registra 
vrednostnih papirjev; 

- ime in priimek osebe, ki ima notranje informacije v zvezi s kapitalsko naložbo države; 
- datum in čas, ko se je oseba iz prejšnje alineje seznanila z notranjo informacijo. 
 
Oseba, ki: 
- ima položaj člana organa vodenja ali nadzora SDH; 
- je zaposlena na SDH, ali druga oseba, ki so ji v zvezi z njenim delom na SDH ali pri 

opravljanju storitev zanj kakor koli dostopni zaupni podatki iz prvega odstavka tega 
člena; 

- je družinski član osebe iz prve in druge alineje tega odstavka oziroma 
- družba, ki je podrejena osebi iz prve, druge ali tretje alineje tega odstavka 



mora pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto v roku največ osmih (8) dni po 
sklenitvi posla, poročati o vseh poslih z naložbami, uvrščenimi na seznam iz tretjega 
člena tega navodila. 
 
Poročilo o poslih z naložbami iz prejšnjega člena tega navodila vsebuje: 
 

- Podatek o statusu zavezanca (npr.: član organa vodenja ali nadzora SDH, zaposlen 
pri SDH, druga oseba, v zvezi z njenim delom pri SDH ali pri opravljanju storitev zanj, 
družinski član predhodno navedenih oseb, družba, ki je podrejena predhodno 
navedenim osebam); 

- Ime in priimek zavezanca; 
- V primeru, da gre za zavezanca iz tretje alineje 10. člena navodila, naslov stalnega 

prebivališča; 
- V primeru, da gre za zavezanca iz četrte alineje 10. člena navodila, firmo in sedež 

družbe ter ime in priimek zakonitega zastopnika; 
- Podatek ali gre za pridobitev (npr. nakup) ali odtujitev (npr. prodaja) naložbe 
- Datum pridobitve ali odtujitve; 
- Podatek s katerim se identificira kapitalska naložba, ki je predmet pridobitve ali 

odtujitve, in sicer firma in sedež družbe ali oznaka lastniškega vrednostnega papirja 
tega izdajatelja, v kolikor le-ta obstaja skladno z določbami, ki urejajo vodenje 
Centralnega registra vrednostnih papirjev 

- Kraj in datum sestavitve poročila; 
- Podpis zavezanca. 

 


