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UVOD
Dne 26. 4. 2014 je začel veljati Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št.
25/2014; v nadaljevanju besedila: ZSDH-1), ki med drugim ureja status in delovanje
Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju besedila: SDH), ter upravljanje
kapitalskih naložb države. Kot je določeno v 4. členu ZSDH-1, je cilj upravljanja kapitalskih
naložb države povečanje vrednosti naložb, zagotavljanje čim višjega donosa za lastnika in
uresničevanje drugih morebitnih strateških ciljev v naložbah, ki so z akti upravljanja
opredeljene kot strateške. ZSDH-1 opredeljuje tudi načela upravljanja naložb (načelo skrbnosti
in odgovornosti, načelo neodvisnosti, načelo preglednosti in načelo gospodarnosti) in akte
upravljanja naložb (strategija upravljanja naložb, letni načrt upravljanja naložb, politika
upravljanja naložb in kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države).
ZSDH-1 in našteti akti upravljanja naložb urejajo večji del materije, ki se nanaša na
(korporativno) upravljanje družb s kapitalsko naložbo države. Uresničevanje ciljev upravljanja
naložb in konkretizacija načel korporativnega upravljanja naložb pa narekujejo potrebo, da se
nekatera ožja vprašanja, ki ne sodijo v zakonsko izrecno opredeljene akte upravljanja naložb,
saj so specifične vsebine in narave, uredijo v posebnih aktih. Izdajo posebnih aktov, ki poleg
aktov upravljanja naložb naslavljajo družbe s kapitalsko naložbo države, predvideva tudi
ZSDH-1 v četrtem odstavku 32. člena.
Z aktom Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju besedila:
Priporočila in pričakovanja SDH) SDH transparentno, z vnaprejšnjo jasno ureditvijo in javno
objavo sporoča družbam s kapitalsko naložbo države nekatera specifična priporočila in
pričakovanja, ki jih ima do njih.
Število posameznih priporočil in pričakovanj se v Priporočilih in pričakovanjih SDH spreminja,
saj se vsebina tega dokumenta posodablja praviloma enkrat letno, pri čemer se v skladu z
aktualno problematiko dodaja nova priporočila in pričakovanja, medtem ko se tista, ki so po
vsebini splošna, prenašajo v Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo
države.
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Če ni v tem aktu v zvezi s posameznim priporočilom oziroma pričakovanjem določeno
drugače ali če drugače ne izhaja iz konteksta, so Priporočila in pričakovanja SDH
naslovljena na:
- vse družbe s kapitalsko naložbo države, ne glede na kapitalski delež oziroma delež
glasovalnih pravic države ali SDH v družbi in ne glede na pravnoorganizacijsko obliko
družbe;
- odvisne družbe v skupini, v kateri ima položaj obvladujoče družbe družba s kapitalsko
naložbo države.
Družbe s kapitalsko naložbo države so v skladu z 2. členom ZSDH-1 pravne osebe, ki so
izdajateljice kapitalskih naložb v lasti SDH in tiste, ki so izdajateljice kapitalskih naložb,
ki so v lasti Republike Slovenije, SDH pa je pristojen za njihovo upravljanje. V skladu z
19. členom ZSDH-1 je SDH pristojen za upravljanje vseh naložb Republike Slovenije,
razen za upravljanje kapitalskih naložb v mednarodnih finančnih institucijah, kapitalskih
naložb v gospodarskih družbah, ki opravljajo gospodarsko javno službo dejavnosti
sistemskega operaterja za prenos in distribucijo zemeljskega plina in električne energije
ter javno gospodarsko službo dejavnosti organiziranja trga z električno energijo v
Republiki Sloveniji ter naložb Družbe za upravljanje terjatev bank. Kapitalske naložbe
so lastniški vrednostni papirji ali poslovni deleži.
Priporočila in pričakovanja SDH sama po sebi ne pomenijo izvrševanja pravic delničarja
ali družbenika v družbah s kapitalsko naložbo države in kot taka ne glede na morebitno
zapovedovalno obliko priporočila ali pričakovanja ne ustvarjajo obveznosti za družbe.
Ker so Priporočila in pričakovanja SDH sprejeta v dobri veri, da njihovo uresničevanje
prispeva k dvigu kakovosti korporativnega upravljanja oziroma uspešnosti delovanja
družb s kapitalsko naložbo države ter v korist družbe, SDH pričakuje, da bodo naslovniki
tega akta ravnali v skladu z le-tem. Družbe s kapitalsko naložbo države ta akt upoštevajo
po principu »spoštuj ali pojasni« in v poslovnem poročilu družbe razkrijejo, kako ga
upoštevajo oziroma navedejo utemeljene razloge, zakaj ne upoštevajo njegovih
posameznih priporočil oziroma pričakovanj.
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Triletno poslovno načrtovanje družbe / skupine / odvisnih družb v skupini

1.1

Družbe s kapitalsko naložbo države naj pravočasno izdelajo, sprejmejo in posredujejo
SDH osnutke poslovnih načrtov in končne verzije sprejetih poslovnih načrtov.

1.2

Če je družba s kapitalsko naložbo države obvladujoča družba v skupini, se izdela
osnutek poslovnega načrta in sprejme poslovni načrt tudi za skupino (konsolidirano) in
za izbrane odvisne družbe v skupini, ki jih določi SDH z operativnimi navodili. Osnutke
poslovnih načrtov in sprejete poslovne načrte posreduje SDH obvladujoča družba
skupine.

1.3

Če ni z operativnimi navodili SDH določeno drugače, naj se osnutki poslovnih načrtov
vsako leto izdelajo za obdobje prihodnjih dveh poslovnih let (prikaz na letni ravni).
Osnutki poslovnih načrtov naj bodo posredovani SDH najkasneje do 10. septembra.

1.4

Družbe naj sprejmejo poslovne načrte za obdobje prihodnjih treh poslovnih let (prikaz na
letni ravni), za prvo prihodnje leto pa dodatno še po četrtletjih / mesecih – skladno z
operativnimi navodili SDH. Sprejeti poslovni načrti naj bodo posredovani SDH
najkasneje do 15. oktobra.

1.5

Celotni poslovni načrti (z vključenimi drugimi podatki in opisnimi deli) se pošiljajo v tiskani
oziroma v elektronski obliki, skladno z operativnimi navodili SDH.

1.6

Načrtovani izkazi uspeha, bilance stanja (izkazi finančnega položaja) in kazalniki
uspešnosti poslovanja oziroma kazalniki, skladni z veljavnimi Merili za merjenje
uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države, se poročajo ločeno, v
elektronski obliki, na poenotenih predlogah za poročanje, ki jih družbe prejmejo od SDH.

1.7

SDH pričakuje, da bodo osnutki poslovnih načrtov vsebovali najmanj naslednje:
 načrtovanje čistih prihodkov iz poslovanja, kosmatega donosa iz poslovanja, dobička
iz poslovanja (EBIT), odpisov vrednosti (amortizacije in morebitnih drugih) in čistega
dobička (za banke velja: čiste obresti, čiste provizije in čisti poslovni izid; za
zavarovalnice velja: obračunane kosmate zavarovalne premije, čisti odhodki za škode
in čisti poslovni izid),
 načrtovanje višine celotnih sredstev in lastniškega kapitala,
 načrtovanje vseh kazalnikov družbe/skupine v skladu z veljavnimi Merili za merjenje
uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države,
 predstavitev vseh večjih načrtovanih investicij,
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 kratko navedbo predpostavk, upoštevanih pri pripravi osnutkov poslovnih načrtov,
 kratko navedbo vseh ključnih ciljev družbe/skupine za naslednje poslovno leto.

1.8

SDH pričakuje, da bodo sprejeti poslovni načrti vsebovali tudi neposredno primerjavo
podatkov iz periodičnih poročil za SDH in bodo vključevali najmanj naslednje podatke za
družbe, skupine oziroma posamezne odvisne družbe (za banke in zavarovalnice
smiselno prilagojeno):


načrtovanje prihodkov: pregled in prikaz s tabelami/ grafikoni glavnih poslov,



podrobnejši prikaz načrtovane strukture prodaje po vrstah poslov, trgih,… ,



načrtovanje gibanja nabavnih in prodajnih cen (kolikor je smiselno),



predstavitev vseh večjih načrtovanih investicij: predstavitev, opis in obrazložitev,



načrtovanje stroškov z razčlembami vsaj po naravnih vrstah, opisi in utemeljitvami,
vključno z načrtovanimi skupnimi stroški sponzorstva in stroški donatorstva,



načrtovanje morebitnih akvizicij, prodaj,



načrtovanje števila zaposlenih, strukture ter gibanja števila zaposlenih,



navedba identificiranih tveganj za načrtovano obdobje, zlasti operativno, pravno,
likvidnostno, valutno in ostala tržna tveganja, ter kratka navedba ukrepov za
obvladovanje teh tveganj,



načrtovan izkaz poslovnega izida,



načrtovana bilanca stanja s komentarjem,



v primeru skupin načrtovane konsolidirane izkaze: načrtovano konsolidirano bilanco
stanja in načrtovani konsolidirani izkaz poslovnega izida,



načrtovanje ključnih finančnih podatkov in kazalnikov: donos na sredstva ROA,
donos na kapital ROE, dodana vrednost na zaposlenega,



načrtovanje dobičkov iz poslovanja EBIT,



načrtovanje dobičkov iz poslovanja (EBIT) s prišteto amortizacijo EBITDA,



načrtovana EBITDA marža,



načrtovanje vseh kazalnikov družbe/skupine v skladu z veljavnimi Merili za merjenje
uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države,



načrtovano strukturo skupine s prikazom obvladovanja,



načrtovani znesek dividend,



načrtovane rezultate v zvezi z uresničevanjem nefinančnih ciljev družbe/ skupine,



kratka ocena bodočega stanja na trgu oziroma konkurence (za obdobje načrtovanja)
in primerjava z njo (vključiti nekaj primerljivih konkurentov v Sloveniji in tujini) s
prikazom ključnih finančnih podatkov in kazalnikov naj bo sestavni del letnega
poslovnega načrta,



prikaz stanja obstoječih in načrtovanih novih zadolžitev ter terminskega plana
odplačil.
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1.9

Iz osnutka poslovnega načrta oziroma poslovnega načrta so lahko izključeni posamezni
podatki, ki so zaupne narave po posebnih zakonih (npr. na področju bančništva,
zavarovalništva…).

1.10 Družbe, ki imajo več kot enega delničarja, naj sprejmejo politiko komuniciranja z
delničarji, ki po načelu enakega obravnavanja omogoča delničarjem dostop do večjega
od zakonsko predpisanega obsega podatkov o poslovanju družbe.

Obrazložitev:
Družbe s kapitalsko naložbo države imajo po oceni SDH večinoma že ustrezno razvit sistem
poslovnega načrtovanja, zato je priporočilo št. 1 namenjeno zlasti informiranju SDH o
načrtovanem poslovanju družb oziroma skupin. Le na tak način bo SDH lahko učinkovito
izvrševal svoje obveznosti, ki mu jih nalaga ZSDH-1, med drugim tudi izdelavo letnega načrta
upravljanja po 30. členu ZSDH-1, ter zasledoval cilje upravljanja naložb, opredeljene v 4. členu
ZSDH-1, načelo skrbnosti, opredeljeno v 5. členu ZSDH-1 ter načelo gospodarnosti,
opredeljeno v 9. členu ZSDH-1.
Zaradi enotne evidence in ustreznih programov spremljanja uspešnosti poslovanja družb, se
od družb pričakuje, da bodo za potrebe izdelave poslovnih načrtov (za dele, kjer je SDH to
predvidel) uporabljale ustrezne obrazce oziroma predloge ter v celoti sledile operativnim
navodilom SDH.
SDH pričakuje, da bodo družbe s kapitalsko naložbo države sledile pričakovanju o triletnem
poslovnem načrtovanju in podatke posredovale SDH. Iz poročanja so lahko izključeni
posamezni podatki, ki so predmet posebnega zakonskega režima o varstvu zaupnih podatkov
(npr. banke, zavarovalnice idr.). Družbe, za katere velja zakonodaja o enakem obravnavanju
delničarjev, naj razvijejo ustrezen sistem komuniciranja z delničarji in ga uredijo v dokumentu
»politika komuniciranja z delničarji«, ki ga javno objavijo, in ki bo omogočal, da imajo tudi ostali
delničarji možnost priti do podatkov, ki se posredujejo SDH v skladu s tem pričakovanjem in
pričakovanjem št. 2 o periodičnem poročanju o poslovanju.
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Periodično poročanje o poslovanju družbe / skupine / odvisnih družb v skupini
2.1

SDH pričakuje, da bodo družbe pravočasno izdelale in SDH posredovale ustrezna
periodična poročila o poslovanju. Periodična poročila o poslovanju so četrtletna in
mesečna.

2.2

Družbe s kapitalsko naložbo države naj pripravljajo četrtletna poročila o poslovanju. Če
je družba s kapitalsko naložbo države obvladujoča družba v skupini, naj se četrtletno
poročilo izdela tudi za skupino (konsolidirano). Četrtletna poročila se pripravljajo na
kumulativni osnovi, in sicer:
 1. kvartalno poročilo za obdobje 1.1. do 31.3.,
 2. kvartalno poročilo za obdobje 1.1. do 30.6.,
 3. kvartalno poročilo za obdobje 1.1. do 30.9.,
 4. kvartalno poročilo za obdobje 1.1. do 31.12.

2.3

Družbe, v katerih SDH izvršuje 100-odstotni delež glasovalnih pravic, naj SDH
posredujejo tudi mesečna poročila o poslovanju matične družbe in odvisnih družb, v
obsegu in na način, določen z operativnimi navodili SDH. Tudi mesečna poročila se
pripravljajo na kumulativni osnovi (1.1. – 31.1., 1.1. – 28.2., 1.1. – 31.3., itd.)

2.4

Periodično poročilo naj bo SDH posredovano najkasneje:

2.5



30 dni po preteku poročevalskega obdobja za matične družbe in odvisne družbe v
skupini,



60 dni po preteku poročevalskega obdobja za skupine (konsolidirano).

Izkazi uspeha, bilance stanja (izkazi finančnega položaja), kazalniki uspešnosti
poslovanja oziroma kazalniki, skladni z veljavnimi Merili za merjenje uspešnosti
poslovanja družb s kapitalsko naložbo države, se poročajo ločeno, v elektronski obliki,
na poenotenih predlogah za poročanje, ki jih družbe prejmejo od SDH.

2.6 Četrtletno poročilo naj poleg podatkov iz točke 2.5. vključuje tudi:


opis oziroma pregled poslovnega okolja,



kratek opis pomembnih dogodkov,



kratko oceno tržnega položaja,



prikaz strukture prodaje po vrsti poslov, trgih…,



prikaz števila zaposlenih, strukture ter gibanja števila zaposlenih,



skupen znesek stroškov in prikaz strukture stroškov (stroški dela, stroški materiala,
stroški storitev – po vrstah, stroški sponzorstev, donatorstev…),
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skupen znesek oziroma vrednost donatorstev,



navedbo realiziranih tveganj in kratko navedbo ukrepov, ki so bili izvedeni za
upravljanje s temi tveganj ali so bili opuščeni,



navedbo in prikaz novo pridobljenih virov financiranja in izvedenih investicij ter prikaz
finančnih obveznosti z roki zapadlosti ter načinom (virom) poravnave,



prikaz obstoječih in morebitnih novo pridobljenih finančnih inštrumentov (tudi
izvedenih) v obdobju, za katerega se poroča,



dosežene rezultate v zvezi z uresničevanjem nefinančnih ciljev družbe/ skupine, s
pojasnilom o razlogih ob morebitnem odstopanju od ciljev,



izkaz poslovnega izida za obdobje poročanja, primerjavo z načrtovanim izidom in
enakim obdobjem preteklega leta, s pojasnilom o razlogih ob morebitnem odstopanju
od načrtovanega izida,



bilanco stanja na zadnji dan poročevalskega obdobja, vključno s primerjavo stanja s
stanjem na dan 31. decembra preteklega leta s pojasnilom o razlogih ob morebitnem
odstopanju od načrtovanega stanja posameznih bilančnih postavk,



izkaz denarnih tokov,



v primeru skupine konsolidirane izkaze: konsolidirana bilanca stanja in konsolidiran
izkaz poslovnega izida,



jasno strukturo skupine,



analizo konkurence in primerjavo z njo (vključiti nekaj primerljivih konkurentov v
Sloveniji in tujini) s prikazom ključnih finančnih podatkov in kazalnikov. Analiza naj
bo dodana poročilu kot eno od poglavij enkrat letno;

Zgoraj navedeni podatki se pošiljajo v tiskani oziroma v elektronski obliki, skladno z
operativnimi navodili SDH.
2.7

Periodična poročila naj bodo razumljiva, naj se nanašajo na pomembne in bistvene
zadeve, naj bodo zanesljiva, konsistentna, naj omogočajo primerjavo z zastavljenimi cilji
in prejšnjimi obdobji ter naj predstavljajo aktualni in stvarni pogled na položaj družbe /
skupine / odvisnih družb v skupini. Poročila naj bodo pregledana s strani poslovodstva
družbe, ki odgovarja za točnost, popolnost in pravilnost poročil.

2.8

Iz poročanja so lahko izključeni posamezni podatki, ki so zaupne narave po posebnih
zakonih (npr. na področju bančništva in zavarovalništva). Družbe, ki imajo več kot enega
delničarja, sprejmejo politiko komuniciranja z delničarji, ki po načelu enakega
obravnavanja omogoča delničarjem dostop do večjega od zakonsko predpisanega
obsega podatkov o poslovanju družbe.
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2.9

SDH bo občasno oziroma po potrebi organiziral sestanke s predstavniki družbe, na
katerih se bodo obravnavali poročani podatki o poslovanju družbe, skupine oziroma
odvisnih družb v skupini.

Obrazložitev:
Priporočilo št. 2 je namenjeno zagotavljanju (dodatnih) informacij SDH-ju o poslovanju družb,
skupin oziroma odvisnih družb v skupini. Le na tak način bo SDH lahko učinkovito izvrševal
svoje obveznosti, ki mu jih nalaga ZSDH-1, zlasti pa zasledoval cilje upravljanja naložb,
opredeljene v 4. členu ZSDH-1, načelo skrbnosti, opredeljeno v 5. členu ZSDH-1, načelo
gospodarnosti, opredeljeno v 9. členu ZSDH-1, ter preverjal izpolnjevanje meril uspešnosti
družb s kapitalsko naložbo države v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZSDH-1.
Zaradi enotne evidence in možnosti ureditve podatkovnih zbirk na SDH za namen spremljanja
uspešnosti poslovanja družb se od družb pričakuje, da bodo za potrebe izdelave poročila
izpolnile tudi ustrezne obrazce oziroma predloge, ter v celoti sledile operativnim navodilom
SDH.
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Nabava blaga in storitev, sponzorstvo in donatorstvo
Splošno

3.1

Družbe vzpostavijo ustrezne sisteme, ki bodo zagotavljali transparentno in gospodarno
poslovanje družbe na področju sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe (nabava
blaga in storitev, sponzorstvo in donatorstvo) ter ustrezni nadzor nad temi sistemi.

3.2

Družbam se priporoča, da se izogibajo sklepanju tako imenovanih pavšalnih pogodb,
razen če je to očitno ekonomsko upravičeno (npr. pravno svetovanje družbam, ki nimajo
lastne pravne službe).1

3.3

Družbe naj izvršujejo javne objave iz tega priporočila preko svoje javne spletne strani.
Objave naj bodo na javni spletni strani družbe dostopne vsaj še 5 let po objavi.

3.4

Priporočilo v ničemer ne posega v obveznosti družb, ki jih imajo v skladu s predpisi.
Družba lahko v izjemnih posameznih primerih odloči, da ne ravna v skladu s tem
priporočilom, če bi objava podatka pomenila resno grožnjo položaju družbe na trgu, če
bi lahko povzročila večjo škodo družbi ali iz drugih resnih utemeljenih razlogov. Iz razloga
preglednosti se pričakuje, da bo v teh primerih objavljeno pojasnilo o razlogih za izločitev.

Nabava blaga in storitev

3.5 Če za nabavo blaga in storitev ne velja zakon, ki ureja javno naročanje, je pri nabavi
blaga in storitev treba upoštevati vsaj načelo transparentnosti ter gospodarnosti,
učinkovitosti in uspešnosti. Nabava blaga in storitev se sklepa po principu predhodno
določenih kriterijev izbire ter na podlagi primerjave pridobljenih primerljivih ponudb.

3.6 Takoj po sklenitvi pogodbe, ki ima pravno naravo mandatne pogodbe (splošne, posebne
ali okvirne) ali pravno naravo podjemne pogodbe, katere predmet je umsko delo, družba,
ki ima v pogodbenem razmerju položaj naročnika, javno objavi podatek o izbranem

1

Pod pojmom pavšalne pogodbe so mišljene pogodbe o opravljanju praviloma svetovalnih storitev, pri katerih je
plačilo neodvisno od količine storitev, ki so dejansko opravljene v obdobju, na katero se to plačilo nanaša,
oziroma se šteje, da je lahko storitev v posameznem obdobju opravljena že s tem, da je v okviru naročniške
pogodbe v določenem obdobju izvajalec (stalno) na razpolago naročniku, da na njegovo zahtevo opravi
določeno vrsto storitve.
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podjemniku oziroma prevzemniku naročila in vrsti posla (na primer pogodba o pravnem
ali finančnem svetovanju, izdelava mnenja ali ekspertize).

3.7 Družbe enkrat letno objavijo podatek o skupni vrednosti poslov, ki zadevajo naročilo
storitev, pri čemer podatek o vrednosti strukturirajo tudi po vrsti poslov.

Sponzorstvo in donatorstvo

3.8

Družbe naj uredijo jasne postopke dodeljevanja sponzorstev in donatorstev, ki jih
objavijo na javni spletni strani. Določeni morajo biti kriteriji, ki se upoštevajo pri
dodeljevanju sponzorstev in donatorstev, tako da je vnaprej razvidno, na katere
kategorije subjektov oziroma entitet in na katero geografsko območje se nanaša
sponzorstvo in donatorstvo. Vnaprej morajo biti opredeljeni trenutni in lahko tudi novi cilji
družbe, k doseganju katerih naj prispeva sponzorstvo in donatorstvo.

3.9

Primarni namen sponzorstva je preko dviga prepoznavnosti oziroma dviga ali
spremembe podobe o družbi oziroma njenih produktih prispevati k doseganju poslovnih
ciljev družbe (zlasti izboljšanje donosnosti, lahko pa tudi drugih poslovnih ciljev družbe),
kateremu je podrejen in komplementaren namen pozitivnega prispevka k družbenemu
okolju (družbena odgovornost). Sponzorstvo mora doseči ciljni trg (ciljno publiko na
ciljnem geografskem območju) in se dodeljevati subjektom oziroma entitetam,
povezovanje s katerimi lahko pri ciljni publiki ustvari pozitiven vtis, odziv oziroma odnos
do družbe oziroma njenih produktov.

3.10 Pri dodeljevanju sponzorstev in donatorstev ne sme obstajati nasprotje interesov med
odločevalcem o posameznem sponzorstvu in donatorstvu in prejemnikom sponzorstva
oziroma donatorstva. V pogodbi o sponzorstvu morajo biti jasno določene obveznosti
sponzoriranega, ki so praviloma v omembi (omenjanju) sponzorja oziroma njegovega
loga na plakatih, majicah, radiju, televiziji ipd. pri dogodkih, prireditvah oziroma
aktivnostih sponzoriranega.

3.11 Poslovodstvo v soglasju z nadzornim svetom določi najvišji znesek oziroma vrednost, ki
jo je možno nameniti posamezni sponzorski in donatorski pogodbi, ter letno vsoto,
namenjeno sponzorstvu ter ločeno donatorstvu, pri čemer:


v družbah s kapitalsko naložbo države, v katerih ima SDH večinski delež ali
prevladujoč vpliv, in so se v preteklem poslovnem letu 100 % financirale iz javnih
sredstev, sponzorstvo ni dovoljeno; družba iz te alineje lahko donira le posamične
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simbolične zneske/vrednosti, tako da letni skupni znesek doniranih sredstev ne
presega 0,03 % prihodka družbe za preteklo poslovno leto;


v družbah s kapitalsko naložbo države, v katerih ima SDH večinski delež ali
prevladujoč vpliv, in so se v preteklem poslovnem letu najmanj v 80 % financirale iz
javnih sredstev, skupna letna vsota sponzorstev in donatorstev ne sme presegati 0,1
% prihodkov družbe v preteklem poslovnem letu.2

Izraz večinski delež (SDH) ima pomen, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske
družbe.
Izraz prevladujoč vpliv (SDH) ima pomen, kot ga opredeljuje Kodeks korporativnega
upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.
Javna sredstva so za potrebe tega priporočila sredstva, ki jih ne glede na njihovo obliko
državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti dodelijo javnemu podjetju ali
izvajalcu z izključnimi ali posebnimi pravicami ali pooblastili ali lastniku infrastrukture
javnega pomena neposredno ali posredno prek drugega javnega podjetja ter sredstva,
ki jih te osebe poberejo v obliki dajatev, pristojbin oziroma drugih plačil, ki jih za uporabo
javne infrastrukture ali za javne storitve plačujejo uporabniki ali najemniki, in sicer v višini,
v kateri tovrstne dajatve, pristojbine oziroma plačila predstavljajo prihodek teh oseb. Če
so usredstveni lastni proizvodi in storitve družbe potrebni za izvajanje dejavnosti, iz
katere družba ustvarja javna sredstva, se tudi prihodki družbe iz naslova usredstvenih
lastnih proizvodov in storitev štejejo za javna sredstva.
Izrazi javno podjetje, izključne pravice, posebne pravice, javno pooblastilo in dodelitev
javnih sredstev imajo pomen, kot ga opredeljuje Zakon o preglednosti finančnih odnosov
in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/2011).

3.12 Pri poslih sponzorstva naj družbe upoštevajo načelo sorazmernosti (med višino in
finančnim položajem družbe), načelo objektivne opravičljivosti sponzoriranja glede na
pričakovane koristi za družbo in načelo zadostne razpršenosti. Pri odločitvah o
sponzoriranju družbe upoštevajo tudi krajevne običaje, običaje v določeni panogi ter
ravnanja primerljivih podjetij.

3.13 Pri poslih donatorstva je v ospredju družbena odgovornost družbe, zato se od prejemnika
donacije ne zahteva nasprotnih obveznosti (razen npr. dopustitve, da se dogodek omeni
v določenih medijih).

2

Družbe, za katere se v vsakem primeru uporablja priporočilo 3.11:


Družbe, za katere se v vsakem primeru uporablja prva alineja: KZPS, d.o.o., JP Uradni list d.o.o., Infra
d.o.o., RŽV JP za zapiranje rudnika urana d.o.o., RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., DARS, d.d.



Družbe, za katere se v vsakem primeru uporablja druga alineja: DRI, d.o.o, Elektro Ljubljana, d.d., Elektro
Maribor, d.d., Elektro Celje, d.d., Elektro Gorenjska, d.d., Elektro Primorska d.d.
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3.14 Družbam, ki k temu niso zavezane že po zakonu, se za doseganje čim višje ravni
transparentnosti priporoča, da na javni spletni strani družbe takoj po sklenitvi posla
objavijo vsak posel sponzorstva in donatorstva s kratkim opisom posla, navedbo
prejemnika, datuma sklenitve posla, trajanje posla in vrednostjo sklenjenega posla.

Obrazložitev:
Priporočilo št. 3 se osredotoča na transparentno in gospodarno ravnanje pri sklepanju poslov,
ki se nanašajo na nabavo blaga in storitev ter sponzorstev in donatorstev. Transparentnost na
tem področju sili odločevalce v premišljeno sprejemanje odločitev o izdatkih družbe, krepi
zaupanje lastnika v delo organov vodenja družbe in pozitivno vpliva na odločitve in mnenja
poslovnih partnerjev in potencialnih investitorjev. Pri sponzorstvih in donatorstvih se glede na
vir financiranja družb priporočajo različno visoke vsote, ki se namenjajo za sponzorstva in
donatorstva. Primarni cilj sponzorstva je pozitivno prispevati k doseganju poslovnih ciljev
družbe, zlasti k povečevanju donosnosti. Podrejeni cilj sponzorstva in primarni cilj donatorstva
je družbeno odgovorno ravnanje družbe, ki lahko dolgoročno koristi družbi. Pri družbah, ki se
pretežno ali v celoti javno financirajo, ni pričakovati večjih koristi od sponzorstev in donatorstev
za družbo, poleg tega se z javnimi sredstvi na drugačen način, preko za to ustanovljenih
organizacij, skrbi za javni interes, zato se tem družbam priporoča drugačen režim namenjanja
sredstev za sponzorstvo in donatorstvo.
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Optimizacija stroškov

4.1

SDH pričakuje, da bodo organi vodenja in nadzora skrbno nadzorovali raven stroškov v
družbi in skrbeli za to, da bodo stroški uravnoteženi s poslovnimi procesi in ustvarjenimi
prihodki.

4.2

SDH pričakuje, da bodo družbe izvajale potrebne aktivnosti za optimizacijo stroškov
dela, upoštevaje ustrezno raven dialoga s socialnimi partnerji. Potrebne aktivnosti
vključujejo med drugim presojo ustreznega števila zaposlenih za izvedbo dobro
organiziranih poslovnih procesov v družbi ter ustrezne spremembe pogodb (tudi
kolektivnih pogodb) oziroma drugih aktov. Ustrezni ukrepi optimizacije stroškov dela naj
obsegajo vse nivoje v družbi, tako organe vodenja, zaposlene ter druge osebe, ki
opravljajo delo na podlagi drugih pravnih temeljev (npr. avtorska pogodba, pogodba o
delu).

4.3

SDH pričakuje, da si bodo organi vodenja in nadzora v skladu s svojimi pristojnostmi
aktivno prizadevali in optimizirali stroške dela ter izvajanje tega priporočila ustrezno
vključili v letni načrt družbe/ skupine.

4.4

Družba naj zase, obvladujoča družba v skupini pa tudi za skupino in vse odvisne družbe
v skupini, v 10 dneh po realizaciji plačil, kot so božičnica, 13. plača in podobna izplačila
zaposlenim ter regres, na svoji javni spletni strani javno objavi podatek o realizaciji teh
plačil, ki vsebuje tudi podatek o skupni višini posamezne vrste plačil, pravne podlage za
izplačilo in metodologijo določitve višine izplačila posameznikom.

4.5

Družbe javno objavijo (v celotnem besedilu) za družbo, obvladujoča družba v skupini pa
tudi za vse odvisne družbe v skupini, zavezujoče kolektivne pogodbe oziroma dogovore
s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo.

4.6

Optimizacija stroškov se nanaša tudi na vidik ustrezne organizacijske strukture skupine
oziroma na presojo utemeljenosti ustanavljanja/obstoja odvisnih družb.

Obrazložitev:
Z namenom zagotovitve stabilnega poslovanja družb in doseganja ustreznih poslovnih
rezultatov, zastavljenih ciljev in pričakovanj SDH, je potrebno, da organi vodenja in nadzora
pri optimizaciji stroškov družbe, med katere sodijo tudi stroški dela, ravnajo z največjo mero
skrbnosti in prizadevnosti. Stabilnost poslovanja družb, v katerih imata država in SDH svoj
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delež, je pomembna ne le z vidika zagotavljanja ustreznega donosa za lastnika, ampak tudi z
vidika stabilnosti in razvoja slovenskega gospodarstva.
Skrbno in odgovorno ravnanje organov vodenja in nadzora ter s tem povezano prizadevanje
za sprejem ustreznih ukrepov vezanih na poslovanje družbe/skupine je predmet rednega
ocenjevanja dela pristojnih organov družbe in s tem predmet presoje skupščine oziroma
ustanovitelja družbe pri odločitvi o podelitvi razrešnice ali izreku nezaupnice.
Nadrejene družbe v skupini naj zasledujejo cilj vitke organizacijske strukture skupine, kar
pomeni, da mora biti ustanavljanje/obstoj odvisnih družb utemeljen na analizi prednosti in
slabosti (vključno z analizo stroškov).
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5

Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb / skupin

5.1

SDH pričakuje, da se bodo najmanj velike družbe s kapitalsko naložbo države enkrat na
dve leti samoocenjevale po preizkušenem evropskem modelu odličnosti EFQM3, Družbe
naj izdelajo in SDH posredujejo ustrezna poročila o samoocenitvi v elektronski obliki.
Velika družba s kapitalsko naložbo države, ki je obvladujoča družba v skupini, naj oceno
izdela za celotno skupino in SDH posreduje poročilo o tem.

5.2

Poročila o samoocenitvi naj vsebujejo:


kratkoročni in srednjeročni želeni cilji poslovodstva družbe na področju kakovosti in
odličnosti (npr. izboljšanje posameznih področij, ciljno število točk, tekmovanje za
Priznanje RS za poslovno odličnost , …),



ugotovitve samoocenjevanja,



akcijski načrt z ukrepi in sistemom izboljšav uresničevanja kakovosti in poslovne
odličnosti,



stališča nadzornega sveta družbe po zaključeni obravnavi poročila.

5.3

Poročila naj bodo razumljiva in pregledna in naj se nanašajo na pomembne ter bistvene
zadeve. Omogočajo naj primerjavo (ne)učinkovitosti in (ne)uspešnosti s preteklimi leti in
predstavljajo aktualni in stvaren pogled na položaj družbe/ skupine na področju kakovosti
in odličnosti.

5.4

SDH pričakuje, da bodo poročila o samoocenitvi predhodno obravnavali tudi organi
nadzora družb in zavzeli ustrezna stališča ter dosledno nadzorovali izvrševanje ukrepov
oziroma akcijskega načrta družbe na poti doseganja kakovosti in odličnosti poslovanja.

Obrazložitev:
Preizkušen evropski model odličnosti EFQM Evropske fundacije za upravljanje kakovosti iz
Bruslja je okvir za upravljanje, ki vodi k stalnemu izboljševanju. Gre za orodje, ki združuje
različne elemente upravljanja družbe / skupine (tj. vodenje, HRM,4 trajnostni razvoj,
partnerstva s kupci izdelkov, ipd.), ki omogoča pregled trenutnih prednosti in priložnosti za
rast. Model, ki spodbuja sodelovanje in inovacije, uporablja več kot 35.000 organizacij, tudi
3

Več o modelu odličnosti EFQM glej:

http://www.mirs.gov.si/si/delovna_podrocja/poslovna_odlicnost_prspo/model_odlicnosti_efqm/
in
http://www.efqm.org/.
4Human
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najboljših in najbolj uglednih po vsej Evropi. Skozi devet meril modela lahko razumemo in
analiziramo vzročno-posledična razmerja, kaj organizacija dela in rezultate, ki jih dosega.
EFQM model temelji na predpostavki, da se odlični rezultati pri delovanju, partnerjih,
zaposlenih in družbi dosegajo z vodenjem, ki je gonilo politike in strategije, zaposlenih,
partnerstva in virov. EFQM model odličnosti je okvir za ocenjevanje učinkovitosti poslovanja,
identifikacijo ključnih prednosti in izboljšave le-teh, integracijo in uskladitev obstoječih orodij,
postopkov in procesov ter odprava podvajanj, uvedbo načina razmišljanja, ki spodbuja
refleksijo in stimulira stalno izboljševanje, ugotovitev, kateri ukrepi zares prispevajo k
doseganju rezultatov, katera področja potrebujejo več pozornosti in kateri pristopi morajo biti
opuščeni.
Skladno z Zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS št.
22/98 in spremembe 55/03, 83/03 in 92/07) se je tudi Republika Slovenija zavezala k
spodbujanju pravnih in fizičnih oseb v zasebnem in javnem sektorju k uporabi učinkovitih
modelov poslovanja, ki vodijo k večji konkurenčnosti izdelkov in storitev oziroma uspešnosti
organizacij. Namen uporabe učinkovitih modelov upravljanja je slovenskemu gospodarstvu na
ta način pomagati pri doseganju globalne konkurenčnosti.
Namen SDH je, da z navedenim priporočilom doseže stalno izboljševanje delovanja
gospodarske družbe kot celote v smeri večje uspešnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti in
trajnostnega razvoja oziroma v končni fazi kakovosti in odličnosti. Do stalnega izboljševanja
pa lahko pride le, če delovanje gospodarske družbe merimo oziroma ocenjujemo in na podlagi
tega izvajamo ustrezne ukrepe.
SDH bo informacije, ki jih bo prejel od družb, poglobljeno preučil, analiziral, primerjal z drugimi
podatki in informacijami ter cilji in tako tekoče in objektivno spremljal uspešnost delovanja
družbe.
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6

Skupščine družb

SDH pričakuje, da bodo družbe pri sklicu in vodenju skupščin dosledno upoštevala vsa
zakonska določila in spodaj navedena priporočila. Slednja se smiselno uporabljajo tudi za
enoosebne družbe.
Sklic skupščine
6.1

Od uprave družbe se pričakuje, da v kolikor skladno z Zakonom o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06 in naslednji) zahtevo za sklic skupščine podajo delničarji
oziroma družbeniki, bo sklic skupščine objavljen čim prej, vsaj v 14 dneh od prejema
zahteve za sklic.

6.2

Pred pripravo gradiv za skupščino naj družbe proučijo tudi Izhodišča SDH za glasovanje
na skupščinah v posameznem letu, ki so javno objavljena na spletni strani SDH.

Dostopnost gradiv in obveščanje delničarjev oz. družbenikov
6.3

Družba naj na svoji spletni strani objavi celotno gradivo za skupščino na dan objave
sklica skupščine.

Vprašanja delničarjev oziroma družbenikov
6.4

Družba naj v primeru prejema vprašanja delničarja oziroma družbenika ali podane
zahteve delničarja oziroma družbenika za odgovor ali pojasnilo glede poslovanja družbe
nanj čim prej odgovori tako, da utemeljen, zanesljiv, jasen in celovit odgovor javno objavi.

6.5

Če je delničar oziroma družbenik na družbo naslovil vprašanje in družba v času do
objave sklica skupščine nanj še ni ustrezno javno odgovorila, naj družba na dnevni red
skupščine uvrsti tudi točko, ki obravnava tako vprašanje ali obravnavo vprašanja umesti
v eno izmed že načrtovanih točk dnevnega reda.

Nasprotni predlogi
6.6

Nasprotni predlog delničarja oziroma družbenika naj družba v roku dveh delovnih dni po
njegovem prejemu objavi na svoji spletni strani, razen če ga je družba prejela v zadnjih
dveh delovnih dneh pred zasedanjem skupščine.
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Letno poročilo
6.7

Družba naj podatke o svojem poslovanju v posameznem letu javno objavi najkasneje v
šestih mesecih po poteku poslovnega leta.

6.8

Družba naj se v izjavi o upravljanju opredeli do izpolnjevanja priporočil in pričakovanj iz
tega akta.

Razrešnica
6.9

Skupščina praviloma odloča o podelitvi razrešnice le tistim članom organov vodenja
oziroma nadzora, ki v trenutku odločanja skupščine še vedno opravljajo funkcijo.

6.10 Družbe, organizirane kot družbe z omejeno odgovornostjo, naj v dnevni red sklica
skupščine ne vključujejo podelitve razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu, razen
če je tako izrecno določeno v aktu o ustanovitvi oziroma družbeni pogodbi. V tem primeru
naj se v sklep skupščine o podelitvi razrešnice doda še besedilo »Zahtevki iz
odgovornost za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena
razrešnica.«

Obrazložitev:
V nemški teoriji in praksi je sprejeto stališče, da skupščina odloča o podelitvi razrešnice le
glede članov organov vodenja oziroma nadzora, ki v trenutku odločanja skupščine še vedno
opravljajo funkcijo. V priporočilu je izraz praviloma uporabljen v tem smislu, da skupščina lahko
podeli razrešnico tudi članom organov vodenja ali nadzora, ki v trenutku odločanja več ne
opravljajo funkcije. Izogibati pa se je treba situacijam, ko bi odločanje o podelitvi razrešnice
pripeljalo do tega, da bi skupščina zavrnila predlog, da se razrešnica podeli nekdanjim članom,
ki torej v trenutku odločanja skupščine več nimajo funkcije.

Predsednica uprave
Lidija Glavina

20

