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Datum: 15.04.2022 

 

 

 
POROČILO O SKLEPIH EDINEGA DRUŽBENIKA 

 
družbe POŠTA SLOVENIJE d. o. o., ki jih je dne 13.04.2022 sprejela uprava SDH d.d. 

 
Sprejeti sklepi so priloženi temu poročilu. 
 

 

IZJAVA  
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti 

upravljanja 
 

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom  o 

Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb. 

 

 

RAZKRITJE 

v skladu s 37. členom Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga 

 

S ciljem zagotavljanja bolj optimalne kompetenčne strukture, izhajajoč iz delovanja in bodočih 

izzivov Pošte Slovenije, upoštevajoč tudi politiko raznolikosti (predvsem spolne raznolikosti) je 

SDH prevetril sestavo nadzornega sveta. S tem sledi cilju uravnotežiti potrebna znanja in 

okrepiti ključne kompetence nadzornega sveta, predvsem na področju poslovnih financ, ter 

zagotoviti pri delovanju nadzornega sveta kot celote večjo komplementarnost in koherentnost. 

Na tej podlagi je sprejel odločitev o odpoklicu enega člana nadzornega sveta, Matjaža Fortiča, 

ter o imenovanju dveh novih članov nadzornega sveta, Sebastijana Roudija in Urše Mavrič. Z 

okrepitvijo kompetenc članov nadzornega sveta na področju poslovnih financ se posredno 

omogoča tudi čim bolj ustrezna sestava revizijske komisije in morebitnih drugih komisij 

nadzornega sveta, katerih delovanje zahteva kompetence na področju financ. SDH si bo glede 

na kompleksnost in raznolikost poslovanja Pošte Slovenija prizadeval nadzorni svet Pošte 

Slovenije v najkrajšem možnem času popolniti v celoti, pri čemer bo zasledoval cilj dodatne 

krepitve ključnih kompetenc, optimizacijo komplementarnosti potrebnih znanj z vidika 

delovanja celotnega nadzornega sveta ter cilj doseganja spolne raznolikosti. 

 

 

Slovenski državni holding d.d. 

 

Simona Razvornik Škofič, 

Strokovni direktor OE promet 

 

 

 

 

Pripravil: Miran Škof 
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