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PRIPOROČILO 

 
GLEDE ODPRAVLJANJA TVEGANJ ZA NASTANEK NASPROTJA INTERESOV IN KORUPCIJE PRI UPRAVLJANJU S 

KAPITALSKIMI NALOŽBAMI DRŽAVE 

 

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK), 

sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) naslednje priporočilo: 

- vlada in pristojna ministrstva naj z ustreznimi notranjimi akti zagotovijo proaktivno 

notranjo transparentnost glede lastništva in nameravanega zasebnega lastništva 

vrednostnih papirjev in poslovnih deležev gospodarskih družb, v katerih ima lastniške 

deleže država. Omenjena notranja proaktivna transparentnost je potrebna pri vseh 

uradnih osebah, ki sodelujejo pri pripravi odločitev ali odločajo o izvajanju lastniške 

funkcije države (dividendna politika, prodaja, nakup...) v teh gospodarskih družbah. 

- Proaktivna transparentnost pomeni, da uradne osebe, kot jih določa deseta točka 4. 

člena ZIntPK, pred prevzemom dela ali odločanja v zvezi s kapitalskimi naložbami države 

svojemu nadrejenemu ali ministrskemu zboru razkrijejo trenutno ali v kratkem 

načrtovano zasebno lastništvo ali trgovanje (nakup, prodaja) z vrednostnimi papirji ali 

poslovnimi deleži družb, o katerih se sprejemajo odločitve v imenu in za račun države.  

- Uradne osebe se morajo pri upravljanju zasebnega portfelja dosledno izogibati 

nasprotju interesov, kot to zahteva 37. člen ZIntPK in svoje funkcije ali službe ne smejo 

uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničili nedovoljen zasebni interes.  

 

UVODNO POJASNILO 

1 Komisija je bila prek medijev in prejete prijave opozorjena na okoliščine, da sta uradni osebi (javni 

uslužbenec in funkcionar vlade) v času, ko sta imeli dostop do ključnih informacij o upravljanju kapitalskih 

naložb države, kupovali delnice podjetja pod prevladujočim državnim vplivom. Komisija je v tovrstnem 

početju zaznala problem z vidika integritete uradnih oseb, kot jo določa tretja točka 4. člena ZIntPK, ter 

okoliščine, ki predstavljajo tveganje za nastanek nasprotja interesov. Neposredno ali posredno 
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upravljavsko upravičenje v družbah pod prevladujočim vplivom države namreč omogoča neposreden ali 

posreden vpliv na gibanje vrednosti zasebnega premoženja oziroma dostop do informacij, ki posameznike 

postavljajo v privilegiran položaj nasproti ostalim vlagateljem na kapitalskem trgu. Komisija pri tem kot 

neposreden vpliv razume skupščinske odločitve o razpolaganju z denarnim tokom podjetja (npr. odločitve o 

izplačilih dividend) oziroma odločitve o razpolaganju z državnim deležem v podjetju, kot posreden vpliv pa 

posredovanje informacij v javnost, ki lahko vplivajo na gibanje cen delnic. 

2 Komisija ob tem poudarja, da je z vidika integritete in transparentnosti delovanja uradnih oseb, posebej 

tistih, ki imajo upravljavsko upravičenje v gospodarskih družbah pod prevladujočim vplivom države, 

pomembno, da je njihovo delovanje neobremenjeno oziroma razbremenjeno tudi zgolj videza 

pristranskosti in delovanja v lastno zasebno korist oziroma korist bližnjih na račun javne koristi. 

A. DEJANSKO STANJE 

(i) Zaznana tveganja 

3 Komisija je na podlagi lastne dejavnosti ugotovila, da v obdobju od 20.12.2008 do 30.09.2013 predsedniki 

vlade, ministri, državni sekretarji ter vodstvi nekdanje Agencije za upravljanje kapitalskih naložb in SOD v 

pretežni meri niso spreminjali svojih naložbenih portfeljev v slovenskih delnicah. Transakcije so bile v 

glavnem izpeljane z delnicami podjetij, v katerih država nima prevladujočega vpliva, in z obveznicami 

Republike Slovenije. Z delnicami državnih podjetij se je trgovalo v za kapitalski trg zanemarljivih zneskih. 

4 Za tveganje korupcije in nasprotja interesov pa sta bila v preteklosti indikativna primera dveh uradnih oseb 

(javni uslužbenec in funkcionar vlade), ki sta v enem letu v večjih količinah kupovala delnice podjetja pod 

prevladujočim vplivom države oziroma podjetja, v katerem ima država več kot 70% lastniški delež. Osebi sta 

bili v položaju, ko sta lahko v sklopu pristojnega ministrstva oziroma kot funkcionar vlade soodločali (1) pri 

upravljanju denarnega toka podjetja (tj. pri odločanju o dividendnih izplačilih) in (2) pri odločitvah o 

razpolaganju države z njenimi deleži v gospodarskih družbah. S tem sta imeli možnost vplivati na gibanje 

vrednosti svojega premoženja. Komisija ravnanje opisuje v nadaljevanju, pri čemer ne navaja osebnih 

podatkov, saj ni ugotavljala kršitev dolžnega ravnanja, ker je to v konkretnem primeru v pristojnosti 

drugega nadzornega organa (ki kršitev v obliki uporabe/zlorabe notranjih informacij ni ugotovil). 

5 Javni uslužbenec je nadzornemu organu pojasnil, da je pristojni minister večkrat javno poudaril, da so prilivi 

iz naslova dividend iz podjetij, ki so v (delni) lasti države in povezanih družb, bistveno prenizki ter da si bo 

ministrstvo prizadevalo sistematično povečati prihodke iz dividend. S tem namenom so na ministrstvu 

organizirali tedenske ponedeljkove sestanke, kjer so usklajevali stališča glede predlagane dividendne 

politike posameznih družb. Na teh sestankih so se pogovarjali tudi glede nasprotnega predloga za povišanje 

predlagane dividende konkretnega podjetja. Sestankov so se udeleževali predstavniki ministrstva, AUKN, 

KAD in SOD. S sklepom, da bosta družbi KAD in SOD na skupščini konkretnega podjetja podali nasprotni 

predlog glede zvišanja dividende se je javni uslužbenec seznanil na omenjenih tedenskih sestankih. 

6 Nasprotni predlog za zvišanje dividende na delnico podjetja je bil objavljen na dan X na SEOnetu ob 8.39 uri. 

Javni uslužbenec je nakupno naročilo za nakup večje količine delnic tega podjetja - kot zasebnik - pri borzni 

hiši oddal dne istega dne ob 9.29 uri. Pred tem delnic tega podjetja ni imel. Iz izpisa vstopne kontrole 

ministrstva izhaja, da je bil v tistem času na delovnem mestu.  
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7 Dne X+3 se je ob 10. uri pričela redna seja Vlade RS, na kateri je sodeloval tudi funkcionar vlade in bil tako 

seznanjen s sprejetim sklepom o soglasju vlade k uveljavljanju glasovalnih pravic na skupščini konkretnega 

podjetja. Vlada je s tem sklepom dala soglasje za sprejem nasprotnega predloga višje dividende. Sklep javno 

ni bil objavljen. Seja vlade se je zaključila ob 11.45. 

8 Istega dne je funkcionar vlade ob 15.41 oddal naročilo za nakup večje količine delnic konkretnega podjetja. 

Nakup je bil nato dejansko izvršen v času odprtega trga naslednjega dne. Funkcionar vlade pred tem delnic 

konkretnega podjetja ni imel. 

(ii) Zakonska podlaga 

9 Vsebino strategije upravljanja kapitalskih naložb države je pred sprejemom Zakona o Slovenskem državnem 

holdingu (Uradni list RS, št. 105/12; v nadaljevanju: ZSDH) urejal Zakon o upravljanju kapitalskih naložb 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10, 18/11, 77/11, 22/12, v nadaljevanju: ZUKN), ki je v 7. členu 

določal, da strategija opredeljuje predvsem (1) razvojne usmeritve Republike Slovenije kot delničarja ali 

družbenika družb ter strateške cilje RS kot lastnice kapitalskih naložb, (2) načine doseganja ciljev, 

opredeljenih v sektorskih politikah, in (3) določitev strateških naložb in deleža Republike Slovenije v 

posamezni družbi, ki je potreben za varovanje strateških ciljev Republike Slovenije. 8. člen ZUKN je nadalje 

določal, da strategijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije za 

obdobje najmanj treh let. 

10 V Sloveniji strategija upravljanja kapitalskih naložb države v skladu z ZUKN ni bila nikoli sprejeta. 

Upravljanje z državnimi kapitalskimi deleži je v takšnih razmerah dodatno uredila novela C ZUKN (Uradni list 

RS, št. 22/12), ki je v 7. členu določala, da je lahko vlada, če je bilo to nujno za zagotavljanje gospodarske, 

finančne ali fiskalne stabilnosti Republike Slovenije, do sprejema strategije in letnega načrta upravljanja 

Državnemu zboru za posamezno kapitalsko naložbo, katere knjigovodska vrednost je najmanj 5 milijonov 

evrov, predlagala sprejem odločitev o razpolaganju, spremembah statuta oziroma ustanovitvenega akta, 

povečanju osnovnega kapitala ali povečanju ali pridobitvi naložbe. Vlada je odločitev predlagala na predlog 

ministrstva, pristojnega za področje, na katerem posamezna družba opravlja svojo dejavnost. Predlog je 

moral biti pred posredovanjem vladi predhodno usklajen z ministrstvom za finance. 

11 Novela C je v ZUKN vnesla tudi tretji odstavek 28. člena, po katerem je nekdanja Agencija za upravljanje 

kapitalskih naložb uveljavljala glasovalne pravice na skupščinah družb, za kar je bila po ZUKN pooblaščena, 

izvedla skupščine enoosebnih družb in imenovala člane nadzornih organov družb po predhodni pridobitvi 

soglasja vlade. Predlog za izdajo soglasja vlade je pripravilo ministrstvo, pristojno za področje, na katerem 

posamezna družba opravlja svojo dejavnost, in ga je moralo pred posredovanjem vladi predhodno uskladiti 

z ministrstvom za finance. 

12 S sprejemom ZSDH je pristojnost upravljanja kapitalskih naložb države tako v smislu razpolaganja s 

kapitalskimi deleži kot v smislu uveljavljanja glasovalnih pravic na skupščinah družb prešla na 

novoustanovljeni Slovenski državni holding (v nadaljevanju: SDH). Strategijo upravljanja kapitalskih naložb 

po predlogu uprave SDH v skladu s tretjim odstavkom 9. člena ZSDH najprej potrdi nadzorni svet SDH, nato 

pa ga uprava SDH v usklajevanje posreduje ministrstvu za finance. Usklajen predlog gre po določbi tretjega 

odstavka 9. člena ZSDH na obravnavo na vlado, ta pa ga po prvem odstavku 9. člena ZSDH posreduje v 

potrditev Državnemu zboru. Letni načrt, ki izhaja iz sprejete strategije, ureja 10. člen ZSDH in določa, da ga 

pripravi uprava SDH in ga po potrditvi nadzornega sveta SDH posreduje v potrditev vladi. 
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B. OCENA KOMISIJE IN PREDLOGI 

13 Komisija ugotavlja, da predsedniki vlad, ministri in državni sekretarji v preteklosti med mandatom večinoma 

niso spreminjali svojih portfeljev, razen v zgoraj opisanih dveh primerih. Zaradi možnosti, da bo država v 

prihajajočem obdobju koreniteje posegala v svoje kapitalske naložbe, se povečujejo tudi tveganja, zato 

komisija priporoča preventivno in vnaprejšnje zmanjšanje oziroma obvladovanje tveganj za nastanek 

nasprotja interesov in korupcije. 

14 Eden temeljnih pogojev za dobro delujoč (učinkovit) kapitalski trg je, da imajo udeleženci na njem istočasno 

dostop do ključnih relevantnih informacij in da torej nihče ne more na podlagi samih informacij doseči 

dodatnega donosa. Enakost dostopa do informacij je kot ključna paradigma odigrala vlogo tudi pri 

oblikovanju zakonodaje na področju ureditve trga finančnih instrumentov, ki skuša to enakost vpeljati skozi 

javne objave informacij, organizacijo trgovanja in nenazadenje skozi sankcionirana nedovoljena ravnanja na 

kapitalskem trgu.  

15 Osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij o že izvedenih ukrepih ali pa o namerah oziroma soodločajo 

o upravljanju podjetij v državni lasti, so v boljšem položaju od ostalih vlagateljev, kar lahko (ne)posredno 

vpliva na obseg njihovega premoženja. Glede na dosedanjo pravno ureditev upravljanja s kapitalskimi 

naložbami v Sloveniji je bila osrednji subjekt odločanja vlada, kar pomeni, da so bili tisti, ki so imeli dostop 

do vladnih gradiv ali celo odločali na sejah vlade, lahko postavljeni v drugačen, privilegiran položaj od 

ostalih državljanov. Navedena informacijska neenakost in možnost vplivanja je v nasprotju z zakonodajo, ki 

ureja trg finančnih instrumentov, hkrati pa okoliščine, ki uradnim osebam omogočajo, da z 

uporabo/zlorabo svojega položaja oziroma službe pridobijo premoženjsko korist, ustvarjajo tveganje za 

nastanek nasprotja interesov (npr. v obliki dajanja prednosti zasebnemu interesu pri bodočem opravljanju 

javnih nalog v zvezi z državnimi naložbami).  

16 Komisija se zaveda, da tveganje za nastanek nasprotja interesov pri sočasnem lastništvu delnic državnih 

podjetij in upravljavskem upravičenju v teh podjetjih ni omejeno zgolj na uradne osebe same, temveč je 

povezano tudi z lastništvom poslovnih deležev ali delnic s strani njihovih družinskih članov ali pravnih 

oseb, katerih zastopniki in pomembni lastniki so uradne osebe ali njihovi družinski člani. Z vidika sledljivosti 

in transparentnosti transakcij je ”prenos lastništva” na družinske člane in pravne osebe še bolj sofisticiran 

kot ravnanje uradne osebe same, končen rezultat pa z vidika komisije v obeh primerih predstavlja identična 

tveganja. 

17 Komisija je mnenja, da je z vidika integritete uradnih oseb nedopustno, da so ali pa obstaja videz, da so te 

osebe zaradi svoje funkcije in posledičnega upravljavskega upravičenja v podjetjih pod prevladujočim 

vplivom države v drugačnem položaju kot ostali državljani, kakor je tudi nedopustno, da te osebe svojo 

funkcijo dejansko izkoristijo za povečanje vrednosti lastnega osebnega ali družinskega premoženja. 

18 Do sedaj jasne opredelitve in priporočil glede nakupov delnic podjetij pod prevladujočim vplivom države s 

strani tistih, ki imajo upravljavsko upravičenje, v Sloveniji ni bilo. Za delovanje parlamentarne demokracije 

kot političnega sistema je ključno zaupanje javnosti v odločitve nosilcev oblasti. Komisija ocenjuje, da je 

zaradi krepitve zaupanja in zagotovitve dejanske objektivnosti pri izvajanju funkcije ali dela v javnem 

sektorju na ta tveganja treba opozoriti in pozvati uradne osebe, ki z dostopom do informacij in svojimi 

odločitvami lahko vplivajo na gibanje vrednosti navedenih podjetij oziroma na upravljanje z njihovim 

denarnim tokom: 
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- da v podjetja pod prevladujočim vplivom države kot lastniki ne vstopajo ne sami ne njihovi 

družinski člani oziroma z njimi povezane pravne osebe oziroma da vstopajo na proaktivno 

transparenten način, kar funkcionarji vlade pravočasno razkrijejo svojim kolegom (vlada je 

kolektivni organ odločanja), javni uslužbenci pa svojim nadrejenim in 

- da se, če so pred nastopom funkcije oziroma službe že bili lastniki delnic ali poslovnih deležev teh 

podjetij, iz odločanja o državnem upravljanju s temi podjetji izločijo.  

19 Nujnost izogibanju nastanka okoliščin nasprotja interesov in zagotavljanja transparentnosti je potrebno še 

dodatno izpostaviti. Komisija namreč zasleduje cilj celovitega transparentnega upravljanja z državnim 

premoženjem oziroma z javnimi financami. Pri izbiri zunanjih izvajalcev določenih storitev, v sklopu 

upravljanja z javnimi oziroma državnimi financami/deleži (npr. skrbni pregled poslovanja, borzno 

posredništvo), v praski namreč pogosto prihaja do izrazitega pomanjkanja transparentnosti. Korupcije, kot 

jo določa prva točka 4. člena ZIntPK, v postopkih izbire konkretnih izvajalcev določenih storitev komisja do 

sedaj sicer še ni ugotovila, je pa zaznala, da v navedenih postopkih ni vgrajene primerne in ustrezne 

sledljivosti. Komisija ne nasprotuje temu, da določen izvajalec opravlja skrbni pregled poslovanja ali da 

določena finančna institucija izvede storitve borznega posredovanja, opozarja pa, da morajo biti postopki 

izbire izvajalcev transparentni, kar pomeni, da mora obstajati jasna sled o tem, kdo je izbral določenega 

zunanjega izvajalca in zakaj. 

20 S tovrstno sledljivostjo je namreč zagotovljeno, da bo upravljanje z javnimi financami, ki niso zasebne 

finance tistih, ki odločajo o njih, transparentno in da bo mogoče v prihodnosti kadar koli pojasniti, zakaj in 

pod kakšnimi pogoji je določen izvajalec izvedel posel za državo. Z vidika protikorupcijskih varovalk je to 

ključnega pomena, saj je tako precej omejena možnost za nastanek nasprotja interesov, kot jih določa 12. 

točka 4. člena ZIntPK, poleg tega pa so jasne »sledi« (transparentnost) tudi močno orodje v rokah 

odločevalcev v primerih, ko se kasneje pojavi sum na domnevne nepravilnosti, zaradi česar je tudi možno 

hitreje in objektivneje ugotavljati ter uveljavljati odgovornost.  

E. ZAKLJUČEK 

21 Sedanje stanje glede imetništva delnic podjetij pod prevladujočim vplivom države ob hkratnem 

upravljavskem upravičenju v teh podjetjih s strani uradnih oseb po mnenju komisije predstavlja tveganje za 

ravnanja, ki so v nasprotju z integriteto uradnih oseb, kot jo določa tretja točka 4. člena ZIntPK. 

22 Komisija se zaveda, da ne more in ne sme posegati v svobodo posameznika pri razpolaganju z njegovim 

premoženjem, hkrati pa je kot zagovornica integritete in odgovornega ravnanja uradnih oseb v javnem 

sektorju mnenja, da bi bilo primerno, da se osebe, ki se lahko znajdejo v okoliščinah, ko so ali pa obstaja 

zgolj videz, da so v prednostnem položaju v primerjavi z ostalimi vlagatelji, ne odločijo za vlaganja, ki bi do 

takšnega položaja pripeljala; če se za vlaganja odločijo, pa naj predhodno o tem obvestijo kolege (kolegijski 

organ odločanja) ali predstojnika ter se hkrati dosledno izločijo iz postopkov oziroma zadev, ki se tičejo 

podjetja, v katerega vlagajo. 

23 Komisija tudi meni, da ob globaliziranosti finančnih trgov ni razloga, da bi bil posameznik zaradi ”omejitev” 

vlaganja v podjetja pod prevladujočim vplivom države naložbeno prikrajšan, saj v vsaki panogi v Evropi in 

drugod po svetu obstaja vrsta primerljivih in tudi boljših podjetij, ki lahko prinesejo visoke, a z vidika osebne 

integritete uradne osebe povsem ”neoporečne” donose.  
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*** 

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je pričujoče priporočilo sprejel na seji dne 24. 10. 2013 v sestavi: 

Rok Praprotnik (namestnik predsednika) in dr. Liljana Selinšek (namestnica predsednika) in odločil, da se 

priporočilo posreduje Vladi RS in SOD-u, ter objavi na spletnih straneh komisije. 

Odločitev je bila sprejeta soglasno. 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 

- zbirka dok. gradiva. 

 

 

 


