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IZJAVA 

(POTENCIALNEGA) KANDIDATA1 ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA O IZPOLNJEVANJU 

POGOJEV ZA NOMINACIJO IN 

SOGLASJE ZA  NOMINACIJO / EVALUACIJO 

 

 

 

Podpisani: _______________________________________________ 

 

Stanujoč: ________________________________________________ 

 

 

 

izjavljam, 

 

 

da ni okoliščin, ki bi nasprotovale moji nominaciji in izvolitvi za člana nadzornega sveta v gospodarski 

družbi ________________________________________________, zlasti pa izpolnjujem naslednje 

pogoje za nominacijo oziroma imenovanje: 

 

 v zadnjih petih letih od danega trenutka nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 

dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni 

promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, oziroma je od 

prestane kazni zapora minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1)2; 

 v času kandidature mi ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega 

varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1); 

 nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni 

postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami 

ZGD-1 oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1); 

 nisem že član organa nadzora v treh drugih gospodarskih družbah (273. člen ZGD-1); 

 nisem že član organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč 

vpliv (21. člen ZSDH-1)3; 

 nimam ali v zadnjih šestih mesecih nisem imel funkcije v politični stranki, na katero sem bil 

voljen ali imenovan (21. člen ZSDH-1); 

 nisem član organa vodenja iste družbe (255. člen ZGD-1), 

 nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe (273. člen ZGD-1), 

 nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe (273. člen ZGD-1), 

 nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu sem član uprave te 

družbe (273. člen ZGD-1), 

                                                           
1 Izrazi, ki se nanašajo na osebe v tej izjavi in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

ženski in moški spol. 

 
2 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list 42/2006 in nasl.). 
3 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014). 



 v kolikor je v statutu oziroma drugem aktu o ustanovitvi družbe določeno, izpolnjujem 

pogoje, ki so tam določeni (273. člen ZGD-1); 

 s sprejemom funkcije v konkretni družbi ne bi kršil konkurenčne prepovedi v smislu 41. 

člena ZGD-1; 

 nisem neposredno v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbo, za nadzorni svet katere 

kandidiram, ali njenimi odvisnimi družbami, razen če gre za odjem običajnih produktov in 

storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu (21. člen ZSDH-1); 

 nisem član organov nadzora ali vodenja in zaposlen za nedoločen ali določen čas v 

pravnih osebah, ki so v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbo, za nadzorni svet 

katere kandidiram, ali njenimi odvisnimi družbami, razen če gre za odjem običajnih 

produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu (21. člen 

ZSDH-1); 

 nimam funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po ZSDH-1 

ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu upravljanja 

gospodarske družbe in take funkcije nisem opravljal v preteklih šestih mesecih (21. člen 

ZSDH-1); 

 poznam pravice in obveznosti člana nadzornega sveta; 

 sem časovno razpoložljiv oziroma bom časovno razpoložljiv med opravljanjem funkcije; 

 imam dovolj izkušenj in znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta konkretne 

družbe. 

 

 

Izrecno izjavljam, da soglašam z nominacijskim postopkom in nominacijo oziroma postopkom evaluacije 

in imenovanjem na funkcijo člana v nadzornem svetu družbe: 

 

 

 

 

 

Ime in priimek: ___________________________ 

 

Podpis: _________________________________ 

 

 

Datum: __________________________________ 

 


