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Sporočilo za javnost 

                      11.  februar 2013 

Za takojšnjo objavo 

 

Združenje Manager opozarja na slabo prakso korporativnega upravljanja 

Po mednarodnih raziskavah na padajočo konkurenčnost Slovenije močno vpliva nizka raven 

učinkovitosti korporativnega upravljanja in nadzornih svetov. Pričakovanje managementa do 

države je, da v državnih podjetjih dosledno spoštuje zakonodajo in uveljavlja dobro prakso 

korporativnega upravljanja in je s tem zgled tudi drugim organizacijam in gospodarstvu. Aktualni 

primer SOD tega ne odraža.  

Združenje Manager, sopodpisnik Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, se zavzema za 

uveljavljanje strokovnega in učinkovitega korporativnega upravljanja. Primer prejšnjega tedna, 

ko je bila odpoklicana uprava Slovenske odškodninske družbe, ker ni upoštevala predloga 

nadzornega sveta SOD po umiku skupščine podjetja v državni lasti, saj bi bilo to neskladno z 

Zakonom o Slovenskem državnem holdingu, odseva primer slabe prakse državnega 

korporativnega upravljanja. 

Vsaka uprava je dolžna delovati zakonito in v duhu zakona ter zavrniti vsak poskus, da bi delovala 

nezakonito ali neetično. Nesprejemljivo je, da upravo k nezakonitosti napeljuje lastni nadzorni 

svet. Ravno tako nesprejemljivo je, da je uprava, ki zavrne tako dejanje, sankcionirana z 

odstavitvijo iz krivdnih razlogov. 

Kolikor so nam znana dejstva v konkretnem primeru, je uprava SOD že sredi januarja opozorila 

pristojno ministrstvo za infrastruktro in prostor, da obstaja možnost, da bodo državi z odločbo 

Agencije za trg vrednostnih papirjev na podlagi Zakona o prevzemih odvzete glasovalne pravice v 

družbi Telekom Slovenije na februarski skupščini. Ker lahko po novem SOD upravlja z večjimi 

naložbami Republike Slovenije samo na podlagi vladnega predloga, ki ga potrdi državni zbor (38. 

člen Zakona o Slovenskem državnem holdingu), je uprava SOD ministrstvo za infrastruktro in 

prostor pozvala, da izvede postopek pridobitve soglasja državnega zbora za preklic skupščine 

Telekoma Slovenije, sklicane za 6.2.2013.  

Kljub temu, da državni zbor ni dal soglasja, je nadzorni svet od uprave SOD zahteval, da prekliče 

skupščino Telekoma Slovenije. Ker uprava SOD brez zakonske podlage tega ni bila pripravljana 

storiti, saj bi s tem prestopila svoja pooblastila in storila nezakonito dejanje, so bili tik pred 

skupščino družbe Telekom predsednik in oba člana uprave SOD odpoklicani iz krivdnih razlogov, 

vodenje SOD pa je prevzela začasna uprava. Takšno ravnanje prepoznavamo kot tvegano za 

nadaljnji razvoj učinkovitega in transparentnega korporativnega upravljanja v Sloveniji. 
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Vsak dejavnik, ki vpliva na konkurenčnost, zahteva skrbno ravnanje. Raziskave kažejo, da 

Slovenija na lestvicah mednarodne konkurenčnosti že vrsto let pada. Kategorija, po kateri je 

slovensko poslovno okolje med najslabše ocenjenimi, je prav učinkovitost korporativnega 

upravljanja in nadzornih svetov.  

Združenje Manager je v Zavezi za uspešno prihodnost 15/2020 izpostavilo pomen učinkovitega 

korporativnega upravljanja, zato v konkretnem primeru opozarja na odklon od profesionalnega 

ravnanja. Pričakovanje, ki ga slovenski managerji in managerke imamo do države, je, da v 

državnih podjetjih dosledno spoštuje zakonodajo in uveljavlja dobro prakso korporativnega 

upravljanja in je s tem zgled tudi drugim organizacijam in gospodarstvu.  

 

Dodatne informacije: 

Edita Krajnović, komunikacije  

T: 040 488 040  

E: komunikacije@zdruzenje-manager.si   
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