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Številka:      613-1/2022-11          32001 

Datum: 17. 6. 2022 

 

Vlada Republike Slovenije 

Dr. Robert GOLOB, predsednik Vlade Republike Slovenije 

 

Gregorčičeva 20, 25 

1000 Ljubljana 

 

E: gp.gs@gov.si  

 

 

ZADEVA: Seznanitev s pozivom Komisije za preprečevanje korupcije in Združenja nadzornikov Slovenije ter  

pobuda za sodelovanje 

 

 

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert GOLOB,  

 

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) in Združenje nadzornikov Slovenije (v 

nadaljevanju: ZNS) sta v februarju 2022 opozorila na pomen dobrega upravljanja družb v državni lasti in nujnost 

dosledne ločitve politike od upravljanja teh družb ter podala Poziv k uveljavitvi družbenega konsenza na 

področju upravljanja državnih družb, ki ga naslavljamo tudi na vas in vam ga posredujemo v prilogi tega dopisa.  

 

Po oceni ZNS in Komisije je namreč kultura upravljanja državnih družb, ki kljub ustreznemu zakonskemu okviru 

nikoli ni bila na želeni ravni, v zadnjem obdobju še nazadovala. Takšno stanje vodi v razvrednotenje 

spoštovanja zakonov in dobre prakse na tem področju ter krnitev osebne integritete vseh posameznikov, ki pri 

tem sodelujejo, kar se odraža v nezaupanju ljudi v delovanje sistema. 

 

Področja, na katerih je treba spremeniti dosedanje slabe prakse in se tako postaviti ob bok razvitim 

demokratičnim družbam, kjer razumejo ceno takšnega ravnanja v škodo vseh, sta ZNS in Komisija strnila v šest 

točk: spoštovanje zakonske ureditve; premišljene spremembe sistema upravljanja; konec političnih kvot; 

dosledno izvajanje pravil upravljavca premoženja (SDH) ter prijavljanje nedovoljenih političnih pritiskov in 

vplivov; sankcioniranje in prevzemanje odgovornosti v primeru kršitev in nepravilnosti; uveljavljanje pravne 

odgovornosti nosilcev politične oblasti. Za vsako od navedenih področij je v skupnem pozivu obeh organizacij 

podrobneje utemeljeno, kakšno bi moralo biti ravnanje odgovornih – tako nosilcev oblasti kot članov organov 

vodenja in nadzora v državnih družbah –, da bi dosegli želeno raven upravljanja državnega premoženja v korist 

vseh državljanov.  

 

Komisija in ZNS novo Vlado Republike Slovenije in vse deležnike v procesu korporacijskega upravljanja družb v 

državni lasti pozivata k nujni ločitvi politike od upravljanja družb v državni lasti ter k prepoznavanju in 

ustreznemu sankcioniranju kakršnihkoli odstopanj od uveljavljenih standardov upravljanja ter k temu, da se 

standardi strokovnosti, transparentnosti in visoke stopnje integritete začnejo uresničevati v praksi. Na področju 
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korporacijskega upravljanja mora integriteta postati standard, saj nenazadnje predstavlja tudi kriterij za zasedbo 

mest v organih upravljanja in nadzora. Na korupcijska tveganja na področju kadrovanj v državnih družbah sicer 

ZNS in Komisija opozarjata že vrsto let, pristojne pa je Komisija z zaznanimi korupcijskimi tveganji v konkretnih 

primerih večkrat seznanila in podala priporočila za njihovo ustreznejše upravljanje. 

 

Na Komisiji in ZNS smo pripravljeni tvorno in aktivno sodelovati pri vzpostavitvi ustreznih, nepolitičnih 

mehanizmov korporacijskega upravljanja, zato vam predlagamo organizacijo sestanka s ključnimi deležniki 

procesa, da bodo takšni mehanizmi čim prej zaživeli v praksi.  

 

 

Združenje nadzornikov Slovenije 

Gorazd PODBEVŠEK 

predsednik 

Komisija za preprečevanje korupcije 

dr. Robert ŠUMI 

predsednik 

 
 

 

 

           

             

            

 

 

 

 

 

Priloga:  

- Poziv k uveljavitvi družbenega konsenza na področju upravljanja državnih družb z dne 17. 2. 2022 

 

Poslano: 

- naslovniku (preko e-pošte) 


