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1. Vloga Slovenskega državnega holdinga, d. d., pri spoštovanju človekovih 

pravic v gospodarstvu 

Jernej Letnar Černič 

 

Države so tradicionalno v pravu človekovih pravic zavezane varovati človekove pravice in 

temeljne svoboščine. Zavezuje jih trojna obveznost – spoštovati, varovati in uresničevati 

človekove pravice – ki je vzpostavljena predvsem v navpičnih razmerjih med posamezniki kot 

nosilci pravic in državo kot nosilko obveznosti. V zadnjih desetletjih se je istočasno razvilo  

spoznanje, da imajo tudi nedržavni subjekti obveznosti do spoštovanja človekovih pravic in 

človekove pravice veljajo tudi v zasebnih razmerjih. V tej luči so gospodarske družbe zavezane 

spoštovati človekove pravic posameznikov in skupin.1 Njihove obveznosti so komplementarne 

državnim obveznostim pri spoštovanju človekovih pravic. Smernice OZN za spoštovanje 

človekovih  pravic v gospodarstvu, ki jih je v juniju 2011 sprejel Svet OZN za človekove pravice, 

vzpostavljajo tripartitno obveznost držav in gospodarskih družb za spoštovanje človekovih 

pravic v gospodarstvu.2 Prvič, države so primarno zavezane spoštovati človekove pravice. 

Drugič, gospodarske družbe morajo spoštovati človekove pravice. Tretjič, države in 

gospodarske družbe morajo žrtvam domnevnih kršitev človekovih pravic zagotavljati dostop 

do sodnega oziroma kvazisodnega ali izvensodnega varstva. Slovenska država je na podlagi 

Smernic OZN sprejela Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje človekovih 

pravic v gospodarstvu.3 Gospodarske družbe, ki poslujejo v Sloveniji, in tiste s sedežem v 

Sloveniji k spoštovanju človekovih pravic zavezujejo ustava, evropsko pravo, mednarodno 

pravo in zakonska ureditev.4 

                                                                 
1 Glej podrobneje Letnar Černič, Weingerl, 2019 . in Letnar Černič, Carril lo-Santarelli, 2018. 
2 Smernice OZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu , 2011. 
3 Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, 2018. 
4 Glej denimo ZGD-1, ki v 70 (1) (c) določa, da »Subjekt javnega interesa, katerega povprečno število zaposlenih 
v poslovnem letu je na bilančni presečni dan večje od 500, vključi v svoje poslovno poročilo tudi izjavo o 
nefinančnem poslovanju, ki, kolikor je potrebno za razumeva nje razvoja, uspešnosti in položaja družbe ter učinka 

njenih dejavnosti, vsebuje vsaj informacije o okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih 
pravic ter v zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju /.../«.  
Glej tudi Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 

2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin 
(Direktiva 2014/95), 1. člen.  
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Gospodarske družbe se tako soočajo z negativnimi in pozitivnimi obveznostmi do človekovih 

pravic. Obveznost spoštovati človekove pravice gospodarskih družb določa, da neposredno ne 

povzročajo škode s tem, da kršijo človekove pravice. Smernice v 11. načelu vzpostavljajo 

obveznost spoštovati človekove pravice in tako določajo, da »/…/ gospodarski subjekti morajo 

spoštovati človekove pravice. To pomeni, da se morajo izogibati njihovim kršitvam in reševati 

problem negativnega vpliva na spoštovanje človekovih pravic, če so pri njemu soudeleženi«.  

Gospodarske družbe se soočajo tudi s pozitivnimi obveznostmi do spoštovanja človekovih 

pravic, kar pomeni, da si morajo prizadevati, da tudi gospodarske družbe v njihovi skupini 

spoštujejo človekove pravice. Smernice določajo, da morajo gospodarske družbe nadzorovati 

vplive »na človekove pravice, ki so prek njihovih poslovnih odnosov neposredno povezani z 

njihovim poslovanjem, izdelki ali storitvami, tudi če niso sami prispevali k takšnim vplivom«.5  

Gospodarske družbe so zato zavezane, da opravijo tudi skrbni pregled. Skrbni pregled pomeni 

»prepoznavanje, preprečevanje in ublažitev negativnih vplivov na človekove pravice ter 

poročanje o načinih za zmanjšanje takšnih vplivov,«6 kar »vključuje oceno dejanskih in 

morebitnih negativnih vplivov na človekove pravice, prilagoditev ravnanja tem ugotovitvam, 

spremljanje odzivov in seznanjanje s tem, kako si jih gospodarski subjekt prizadeva 

zmanjšati«.7 

Pričujoča elektronska publikacija obravnava vlogo Slovenskega državnega holdinga, d. d., 

(SDH, d. d.) pri spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu. SDH, d. d., kot upravljavec 

kapitalskih naložb v gospodarskih družbah zagotovo nosi določeno odgovornost pri  

spoštovanju človekovih pravic v gospodarskih družbah z naložbo države tako pri poslovanju na 

slovenskem ozemlju kot zunaj. Zapisali smo, da so gospodarske družbe zavezane spoštovati 

človekove pravice. To velja toliko bolj za gospodarske družbe v lasti države, saj zanje velja, da 

morajo toliko bolj spoštovati človekove pravice, saj sodijo v kraljestvo države, za katerega 

veljajo višje obveznosti. Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države 

Slovenskega državnega holdinga, d. d., (SDH) posredno podaja nekaj usmeritev za spoštovanje 

človekovih pravic v gospodarstvu.8 Kodeks v točki 10.1. določa, da »/d/ružba s kapitalsko 

                                                                 
Uredba (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o določitvi obveznosti za potrebno 
skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki 

izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem; 2017, str. 1–20. 
5 Prav tam, načelo 13 (b). 
6 Prav tam, načelo 17, 1. odstavek. 
7 Prav tam. 
8 Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, 2019. 
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naložbo države /…/ sprejme in v prakso uvede etični kodeks, s katerim opredeli načela etike 

ter etična pravila vedenja in ravnanja vodstva družbe in vseh zaposlenih«.9 Kodeks nato v točki. 

10.1.1. gospodarskim družbam priporoča, da v etični kodeks vključijo »/s/poštovanje 

človekovih pravic, tako pri zaposlovanju kot pri odnosu do zaposlenih« in tudi poglavje o 

»varovanju okolja in družbene odgovornosti«.10 SDH, d. d., je sprejel tudi notranji Kodeks etike 

slovenskega državnega holdinga, d. d., ki v 11. točki določa, da je »/s/poštovanje človekovih 

pravic, ki jih predpisuje ustava in veljavna zakonodaja, /…/ temeljno vodilo družbe«.11 SDH, d. 

d., je zato v dobri meri zavezan spoštovanju človekovih pravic, a priložnosti za izboljšanje 

ostajajo. V pričujoči elektronski publikaciji obravnavamo vlogo SDH, d. d., pri spoštovanju 

človekovih pravic v gospodarstvu z vidika različnih znanstvenih disciplin od prava človekovih 

pravic, gospodarskega prava, evropskega prava, ekonomije, etike in filozofije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
9 Prav tam, 10.1. 
10 Prav tam, 10.1.1. 
11 Kodeks etike slovenskega državnega holdinga, d. d, https://www.sdh.si/Data/Documents/pravni -
akti/Kodeks%20etike%20SDH_januar%202020.pdf,11. točka, 5. stran. 

https://www.sdh.si/Data/Documents/pravni-akti/Kodeks%20etike%20SDH_januar%202020.pdf
https://www.sdh.si/Data/Documents/pravni-akti/Kodeks%20etike%20SDH_januar%202020.pdf
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2. Človekove pravice in podjetja v državni lasti v Sloveniji 

Gorazd Justinek  
 

Ko govorimo o podjetjih v državni lasti, se v Sloveniji soočimo s specifiko, in sicer relativno 

visokim deležem teh v gospodarskem sistemu.12 Če k temu dodamo še vsa podjetja, ki so tako 

ali drugače vezana na njih, pa je odvisnost slovenskega makroekonomskega sistema od tega 

dela gospodarstva zelo velika. Brez težav lahko tudi rečemo, da je znotraj OECD držav, 

nadpovprečna. Ob tem je sicer treba poudariti, da je v zadnjih letih prišlo do več odmevnih 

odprodaj podjetij in večjih finančnih sistemov, kot so npr. Mercator, NKBM, Abanka, Helios, 

Gorenje itd., s čimer se je delež podjetij v državni lasti precej znižal.  

Seveda pa je v Sloveniji razprava o podjetjih v državni lasti bila vedno predmet precej delikatne 

razprave o nacionalnem interesu, privatizaciji in državni srebrnini, kot so nekateri ta podjetja 

imenovali. Zaradi velikega dela zaposlenih v tem segmentu (po podatkih OECD skoraj okoli 

100.000 v letu 2017)13 in velike moči teh podjetij v sami državi je seveda to bil vedno priročen 

vzvod za aktualno oblast, s pomočjo katerega je bilo mogoče z neproračunskim denarjem 

izvajati oz. financirati svoje parcialne interese.  

Slovenija je svojo ekonomsko samostojno pot začela pred 30 leti v relativno dobrem 

izhodišču.14 Zadnjih 30 let smo bili relativno uspešni, a žal je mogoče ugotoviti, da je naša 

konkurenca (predvsem iz srednje in vzhodne Evrope) bila še uspešnejša in vso zalogo 

prednosti, ki smo jo imeli iz preteklosti, smo nekako v tem času izgubili. Razlogov zakaj je več, 

a nedvomno je pri vsem tem imela pomembno vlogo tudi privatizacija.15   

Ko v naši državi izrečemo to besedo, se nanjo takoj prilepi neka negativna konotacija v smislu 

prodaje družinske srebrnine pokvarjenim kapitalistom po večini z zahoda, ki želijo naše pridne 

in vestne delavce le izkoristiti in do konca izžeti, nato pa podjetja razkosati, najbolj donosne 

dele pa z dobičkom prodati naprej. Dejstvo je, da je to (bilo) v nekaterih primerih res. A nič 

                                                                 
12 Več na: The Size and Sectoral Distribution of State-Owned Enterprises, 2017. 
13 Prav tam.  
14 Več v: Justinek, Lautar, 2013, str. 265–285.  
15 Avbelj, Letnar Černič, Justinek, 2020. 
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manj taka filozofija poslovne logike ni (bila) prisotna pri naših domačih lastnikih. Osebno bi se 

celo nagibal k oceni, da je bila pravzaprav še veliko bolj.16  

V realnem poslovnem življenju običajno sicer ne obstaja preprosta delitev na naše in vaše oz. 

na domače in tuje lastnike, ampak kvečjemu na dobre in slabe lastnike. Čeprav je že tudi taka 

dikcija lahko problematična, saj boste težko našli lastnika, ki bo svoj denar oz. denar svoje 

družine vložil v neko podjetje in ga potem (načrtno) slabo upravljal. Seveda pa je zgodba 

drugačna, če nadziraš ali upravljaš podjetje, ki je v lasti nekoga drugega ali tretjega, recimo 

države, ki sploh nima postavljenih jasnih ciljev, kaj s podjetjem želi, kakšni so kriteriji za 

uspešnost itd. In ravno tukaj trčimo na eno največjih težav Slovenije – upravljanje s podjetji v 

državni lasti. Na tem mestu je treba dodati, da seveda nič ni narobe z državnim lastništvom v 

gospodarstvu per se. V mnogih državah, predvsem severno in zahodno od nas, taka podjetja 

delujejo dobro. A žal, tako lastništvo povsod ne deluje. Predvsem vzhodno in južno od nas 

lahko spremljamo slabe prakse takega delovanja.17  

Prav tako je treba dodati, da je bilo v zadnjih 10 letih veliko narejenega na področju 

korporativnega upravljanja v Sloveniji. To je nenazadnje bil tudi eden ključnih zadržkov pred 

vstopom Slovenije v OECD. Praktično vse do leta 2011 Slovenija sploh ni imela seznama vseh 

naložb, pri katerih je bila država udeležena kot lastnik ali solastnik. Šele z nastankom takratne 

agencije za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) z letom 2011 je država uspela na enem 

mestu zbrati vsa podjetja, pri katerih je bila država kakorkoli udeležena, bodisi preko KAD, SOD 

ali DSU itd.  

Prav tako je v naslednjih letih bilo veliko storjenega na področju upravljanja teh podjetij, 

doseganja standardiziranih ciljev, imenovanja nadzornih svetov itd. Še vedno pa je stanje daleč 

od želenega. Tukaj imamo v mislih predvsem razreševanja in imenovanja novih članov uprav 

v podjetjih v državni lasti in tudi imenovanja vodstva v Slovenskem državnem holdingu (SDH) 

samem, ki so predvsem v zadnjih nekaj letih bila precej nenavadna, da ne uporabimo kakšne 

druge besede.  

                                                                 
16 Prirejeno Justinek, 2015, str. 5–8. 
17 Več na: Konkurenčnost slovenskega gospoda rstva, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske 
zadeve, 2011, e-vir. 
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Kljub vsemu je treba povedati, da je torej od leta 2011 napredek na tem področju očiten. 

Veliko je bilo tudi storjenega v okviru poročanja teh podjetij ter standardizacije letnih poročil  

in tematik, o katerih ta podjetja poročajo.  

Eno izmed področij, ki jih podjetja v svojih poročilih navajajo, je tudi področje spoštovanja in 

varovanja človekovih pravic. Ob pregledu nekaterih podjetij pod okriljem SDH lahko 

ugotovimo, da podjetja to tematiko obravnavajo. Nekatera o njej poročajo obširneje, druga 

manj, vendar je tematika spoštovanje človekovih pravic na dnevnem redu podjetij, kar je 

ključno z vidika naše raziskave. Zavedajo se problema ter se o tem pogovarjajo. Dobrodošla je 

predvsem informacija o tem, da podjetja ob tem ne le razpravljajo samo o spoštovanju 

človekovih pravic v Sloveniji, ampak tudi glede njihovega spoštovanja v tujih državah, v katerih 

poslujejo.  

Zaključimo lahko, da seveda še zdaleč nismo na točki, na kateri bi si želeli, da bi bila naša 

podjetja, saj bi ravno ta zaradi lastniških deležev države morala pravzaprav dajati zgled vsem 

drugim glede spoštovanja človekovih pravic. Pa ni vselej tako. Včasih je popolnoma drugače in 

so nekatera zasebna podjetja tukaj naprednejša.  
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3. Vodilna vloga podjetij s kapitalsko naložbo države pri promociji in 

spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu 

Ti l Rozman  
 

Republika Slovenija ima kapitalske naložbe v številnih gospodarskih družbah,18 med drugim 

tudi v vseh devetih delniških družbah prve borzne kotacije Ljubljanske borze, tj. v vseh 

slovenskih blue chipih,19 in v številnih nejavnih družbah, med drugim tudi v Pošti Slovenije, d. 

o. o., ki je eden največjih zaposlovalcev v zasebnem sektorju.20 Slovenska država ima torej velik 

vpliv na delovanje gospodarskih družb, in sicer ne le zaradi njenega oblastnega, pravodajnega 

delovanja, temveč tudi zaradi imetništva kapitalskih naložb. Z drugimi besedami, Republika 

Slovenija ima odločilen vpliv na (oblastno, ex iure imperii) oblikovanje normativnega okvirja, 

ki ureja delovanja gospodarskih družb, obenem pa ima tudi precejšen vpliv na njegovo 

izvajanje v praksi, saj kot imetnica kapitalskih naložb (ex iure gestionis) izvršuje premoženjske 

in upravljavske pravice v številnih najpomembnejših ter največjih slovenskih gospodarskih 

družbah. V nadaljevanju tega prispevka se kratko osredotočamo na ta vidik, torej na vlogo 

države kot imetnice kapitalskih naložb v gospodarskih družbah, in sicer z vidika spoštovanja 

človekovih pravic.  

Z Nacionalnim akcijskim načrtom (NAN), ki ga je Vlada Republike Slovenije (Vlada) sprejela leta 

2018, se slovenska država zavezuje k uresničevanju ciljev Smernic OZN za spoštovanje 

človekovih pravic v gospodarstvu. Do današnjega dne je NAN poleg Republike Slovenije 

sprejelo le še 22 drugih držav na svetu,21 kar Republiko Slovenijo nedvomno uvršča med 

vodilne države, ki se (najmanj na dekleratorni ravni) jasno in nedvoumno zavzemajo za 

spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Ker z NAN Vlada opredeljuje pričakovanja do 

gospodarskih subjektov glede spoštovanja človekovih pravic in ker je eden izmed treh 

                                                                 
18 Na dan 29. 2. 2020 sta imela Republika Slovenija oziroma SDH neposredno kapitalsko naložbo v 93 
gospodarskih družbah. (Seznam naložb, Slovenski državni holding, d. d., e-vir.) 
19 Kapitalska naložba Republike Slovenije v gospodarski družbi Mercator, d. d., je sicer zanemarljiva, tj. manjša od 
0,005 %, a je zaradi celovitosti prikaza vključena v seznam kapitalskih naložb, ki so prešle v upravljanje SDH dne 
26. 12. 2018, kot posledica Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 – ZIPRS1819-A  in so pridobljene iz naslova dedovanja. Ne glede na navedeno je 

imela Republika Slovenija vse do leta 2014 kapita lsko naložbo in pomemben posreden vpliv na vodenje 
gospodarske družbe Mercator, d. d.   
20 V letu 2017 je bila Pošta Slovenije, d. o. o., drugi največji zaposlovalec v zasebnem sektorju v Republiki Sloveniji . 

(Viršek, 2018, e-vir.)   
21 State national action plans on Business and Human Rights , OHCHR, e-vir.  
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temeljnih stebrov NAN (tj. poleg odgovornosti države za vzpostavitev ustreznega pravnega 

okvira in tudi njene odgovornosti za sankcioniranje kršitev) odgovornost gospodarskih družb 

za spoštovanje človekovih pravic, je za učinkovitost NAN bistvena zavezanost gospodarskih 

družb k spoštovanju človekovih pravic v celotnem poslovnem procesu ter njihova zavezanost 

k izogibanju in preprečevanju možnih negativnih vplivov na človekove pravice. Do današnjega 

dne je izrecno zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju22 podpisalo dvanajst 

slovenskih gospodarskih družb,23 izmed katerih je Republika Slovenija kapitalsko udeležena v 

desetih. Dejstvo, da tvorijo podjetja v državni lasti pomembno večino gospodarskih družb, ki 

so prve podpisale zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri  poslovanju, kaže na proaktivno 

vlogo države pri varstvu človekovih pravic v gospodarstvu – ne le v njeni oblastni vlogi, temveč 

tudi v njeni vlogi imetnice kapitalskih naložb. Ne glede na navedeno je treba pogledati na vlogo 

države kot imetnice kapitalskih naložb tudi z drugega zornega kota, in sicer da je zgolj majhen 

delež gospodarskih družb, v katerih ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo, pristopil k 

zavezi o spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju. Z drugimi besedami, le 10 izmed 93 

gospodarskih družb, v katerih ima RS oziroma SDH kapitalsko naložbo, je podpisalo zavezo. 

Ker ima pristop k zavezi še posebej močan simbolni pomen – praktičen pomen je seveda 

odvisen od udejanjanja načel in zavez v samem poslovanju gospodarskih družb – se zdi, da bi 

bilo pomembno, da bi vsa podjetja, v katerih je država kapitalsko udeležena (pa četudi z 

manjšinskim deležem), pristopila k zavezi. S tem bi se močno okrepilo sporočilo – zaenkrat le 

dvanajstih gospodarskih družb – da mora zavezanost k spoštovanju človekovih pravic (p)ostati 

standard pri poslovanju vseh gospodarskih družb, ki so ustanovljena in poslujejo v Republiki 

Sloveniji. Nepredstavljivo se namreč zdi, da bi katerakoli slovenska gospodarska družba – še 

zlasti pa ne takšna, v kateri ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo – že na dekleratorni 

ravni zanikala obveznost spoštovanja nečesa tako obče sprejetega in fundamentalnega, kot so 

človekove pravice.  

Vodilna vloga podjetij v državni lasti pri varstvu pred kršitvami človekovih pravic s strani 

gospodarskih subjektov izhaja tudi iz načela 4 NAN, ki – med drugim – določa, da morajo 

države »/…/ sprejeti dodatne ukrepe za varstvo pred kršitvami človekovih pravic na strani 

gospodarskih subjektov, ki so v lasti oziroma pod nadzorom države /…/«. Še posebej visoka 

                                                                 
22 S podpisom se gospodarska družba zaveže, da bo v NAN navedene ukrepe za spoštovanje človekovih pravic v 

gospodarstvu izvedla postopoma, najpozneje pa v treh letih od podpisa izjave.  
23 Človekove pravice v gospodarstvu. Republika Slovenija (Vlada RS), e-vir. 
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pričakovanja do države kot lastnice izvirajo iz siceršnje vloge države kot primarnega garanta 

človekovih pravic. Bližje, kot so subjekti državi, in močnejši, kot je njen vpliv nanje, lažje 

pripisljiva je tudi odgovornost države za delovanje gospodarskih subjektov.24 Dodati je treba, 

da ker ekonomski/gospodarski motivi za spoštovanje človekovih pravic niso nujno razpoznavni 

že prima face, je utemeljeno pričakovanje, da ima – vsaj v začetni fazi uveljavljanja 

odgovornosti gospodarskih družb za preprečevanje kršitev človekovih pravic – zlasti država 

posluh za to, da podjetja v njeni lasti namenijo ustrezne vire za preprečevanje kršitev 

človekovih pravic v celotnem poslovnem procesu. Z drugimi besedami, če država kot lastnica 

ne bi imela posluha za zasledovanje – ne le neposrednih finančnih, temveč – tudi drugih 

interesov, bi bilo neutemeljeno pričakovati, da bi takšen posluh imeli drugi, zasebni lastniki.  

Poseben pomen države kot lastnice, da z lastnim zgledom pripomore k spoštovanju človekovih 

pravic v gospodarstvu, izhaja tudi iz siceršnjih izzivov, ki so povezani s položajem prvega akterja 

na trgu (angl. first-mover challenge). Pričakovati je namreč, da so prvi akterji na trgu, ki se 

zavežejo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju, izpostavljeni ne le pozitivnim, temveč 

tudi negativnim kritikam, tj. česa vse še niso naredili oziroma kaj vse bi še lahko naredili. 

Paradoksalno, toda zdi se, da so tista podjetja, ki se k spoštovanju človekovih pravic niso javno 

zavezala, varnejša pred kritikami, česa vse še niso naredila, saj ostanejo »zunaj radarja« 

medijev in javnosti.25 Država kot imetnica kapitalskih naložb je najprimernejša, da stopi izven 

varnega zavetja in se sooči s tovrstnimi izzivi prvega akterja.  

Sklenemo lahko z ugotovitvijo, da je vodilna vloga podjetij v državni lasti pri promociji in 

spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu še posebej pomembna v Republiki Sloveniji, saj 

je država imetnica številnih in pomembnih – uvodoma kratko orisanih – kapitalskih naložb. 

Njena vodilna vloga torej ni »le« simbolna, temveč zelo konkretna in oprijemljiva, saj 

Republika Slovenija obvladuje številna in pomembna podjetja, ki imajo velik vpliv na družbo in 

so tudi največji zaposlovalci.  

  

                                                                 
24 Guiding Principles on Business and Human Rights , 2011, str. 7. 
25 Podobno tudi Working Group on the issue of human rights and …, 2018, str. 10. 
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4. Upravljanje kapitalskih naložb države in varstvo človekovih pravic 

Anja Strojin Štampar  

 

V preteklem desetletju je Slovenija naredila znaten napredek na področju izboljševanja 

korporativnega upravljanja družb s kapitalsko nalogo države, vsaj na normativnem nivoju. Z 

namenom ločitve funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od njenih drugih funkcij je bil 

ustanovljen centralni upravljavec državnih naložb – Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana 

(v nadaljevanju: SDH), z Zakonom o slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju ZSDH-1) 

pa so bile opredeljene njegove naloge.26 Izboljšave korporativnega upravljanja so bile vsekakor 

potrebne, saj so učinkovitost in transparentnost korporacijskih razmerij znotraj družbe ter 

pregledno delovanje države ključni za zaupanje domačih in tujih vlagateljev ter posledično za 

delovanje kapitalskih trgov, ki so pomemben dejavnik uspešnosti sodobnih gospodarstev. Vse 

glasnejši so tudi pozivi k družbeno odgovornejšemu delovanju gospodarskih družb, ki med 

drugim vključujejo tudi dosledno spoštovanje človekovih pravic in družbeno odgovorno 

investicijsko politiko družbe.27 

Država in SDH imata (še vedno) velik vpliv na gospodarsko stanje v Sloveniji , zato je kvaliteta 

njunega delovanja velikega pomena za razvoj in rast slovenskega gospodarstva. Družbe s 

kapitalsko naložbo države v Sloveniji še vedno dominirajo v panogah energetike in javne 

oskrbe, pomembno vlogo pa imajo še v drugih gospodarskih sektorjih. Državne družbe so 

pomemben delodajalec, saj zaposlujejo približno petino zaposlenih v Sloveniji, ki skupaj z 

javnimi uslužbenci predstavljajo eno tretjino zaposlenih v državi. Stanje spoštovanja 

človekovih pravic v teh družbah je zato pomemben pokazatelj stanja v državi. 28 

Če še pred desetimi leti upravljanje državnega premoženja ni imelo jasnega cilja, ga danes ima. 

ZSDH-1 določa na načelni ravni, da so cilji upravljanja naložb povečanje vrednosti kapitalskih 

naložb države, zagotavljanje čim višjega donosa in uresničevanje drugih legitimnih strateških 

                                                                 
26 Zakon o Slovenskem državnem holding (ZSDH-1). Uradni list RS, št. 25/14. Podrobneje Strojin 

Štampar, 2018, str. 201–212.; Strojin Štampar, 2016, str. 984–997. 

27 Bohinc, 2018. 
28 Študija Gospodarske zbornice Slovenije »Vloga slovenskih državnih podjetij v slovenskem gospodarstvu in 

stroški državnega lastništva« (Ivanc, 2015, str. 1–13). Čeprav je študija stara že nekaj let, so podatki še vedno 
relevantni, saj  so privatizacijski postopki bistveno vplivali le na področje bančništva.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0960
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ciljev,29 konkretnejše cilje pa je določil Državni zbor s Strategijo upravljanja in jih letno določa 

SDH z letnim načrtom upravljanja za vsako družbo posebej, ki ga odobri Vlada RS.«30 Čeprav 

se morda zdi, da je Strategija upravljanja še za en dokument več v vrsti mnogih, pa temu še 

zdaleč ni tako. S tem dokumentom so postavljeni cilji za SDH in za družbe v upravljanju. Ker 

gre za prvi tovrstni dokument, do njegove vsebine in forme vendarle ne smemo biti preveč 

kritični, je pa res, da že nekaj časa kliče po izboljšavah in nadgradnji. Enako velja tudi za ZSDH -

1.31 V tej nadgradnji bi morali najti posebno mesto tudi za izboljšave na področju spoštovanja 

človekovih pravic v gospodarstvu.  

V preteklih letih se je izboljšala donosnost kapitalskih naložb države, in sicer se je povečala iz 

1,8 v 2014 na 6,2 v 2018 (ROE).32 Aktivnosti SDH so bile usmerjene predvsem v povečevanje 

donosnosti portfelja, kar je legitimen in nujno potreben element upravljanja. Družbe so 

poslovale z dobičkom in njegov pretežni del namenjale izplačevanju dividend državi, nekatere 

pa so temu namenjale tudi svoje rezerve iz dobička in nerazporejene dobičke preteklih let. 

Koliko bodo na ta račun trpeli pogoji dela, investicije in likvidnost družb v prihodnjem obdobju, 

bo pokazal čas. Zanimivo bo spremljati, kako bo bogato izplačevanje dobičkov v preteklosti  

vplivalo na položaj družb, ko se bodo soočala s posledicami pandemije COVID-19. V duhu 

družbeno odgovornejšega upravljanja državnih družb in spoštovanja človekovih pravic pa nas 

bo zanimalo, koliko virov bodo družbe v prihodnosti namenjale ukrepom za zagotavljanje 

spoštovanja človekovih pravic. 

SDH izvaja svoje naloge na podlagi ter v skladu z zakonodajo in akti upravljanja.33 Družbeno 

odgovorno upravljanje družbe in spoštovanje človekovih pravic lahko spodbuja skozi kodeks  

korporativnega upravljanja (32. člen ZSDH-1) in tudi priporočila in pričakovanja, ki jih oblikuje 

z namenom bolj poenotenega in boljšega korporativnega upravljanja (32. člen ZSDH-1). Še 

večjo težo pa bi spoštovanje človekovih pravic dobilo, če bi ga kot cilj upravljanja zapisali v 

Strategijo upravljanja in v letni načrt upravljanja za vsako družbo. Naslednje praktično 

vprašanje je, kako lahko SDH kot delničar ali družbenik sploh nadzira spoštovanje človekovih 

                                                                 
29 ZSDH-1, 4. člen. 
30 Odlok o strategiji  upravljanja kapitalskih naložb države. Uradni l ist RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015. 
31 Predloge za izboljšave sem zapisala v Strojin Štampar , 2019, str. 79–112. 
32 Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in Slovenskega državnega holdinga za leto 
2018, 2019, str. 10. 
33 ZSDH-1 je predpisal sprejem naslednjih aktov upravljanja: strategija upravljanja naložb (28. člen), letni načrt 

upravljanja naložb (30. člen), politika upravljanja naložb (31. člen) in kodeks korporativnega upravljanja družb s 
kapitalsko naložbo države (32. člen). 
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pravic v družbah. Upoštevati je namreč treba, da mora SDH nastopati na trgu tako kot ostali 

delničarji in da mu zakonodaja ne daje posebnih pooblastil. Ta položaj je zlasti kritičen v javnih 

delniških družbah, za katere velja zakonska obveznost enakega obravnavanja delničarjev ter 

omogočanja dostopa do informacij o poslovanju družbe. Pri tem je treba omeniti, da ima 

enotirni sistem upravljanja delniške družbe s tega vidika določene prednosti.34 Izbira sistema 

upravljanja seveda ne vpliva na dolžnost spoštovanja človekovih pravic v družbi, poudariti pa 

je treba, da enotirni sistem upravljanja ponuja več možnosti za aktivno udejanjanje politike 

doslednega spoštovanja človekovih pravic v družbah s strani delničarjev.35  

Nenazadnje je treba razmisliti tudi o dopolnitvi opredelitve interesa družbe v 263. členu ZGD-

136 v smislu deležniškega koncepta, ki se uveljavlja v ZDA in Evropi. Primer takšne opredelitve 

interesa družbe najdemo v Avstriji (prvi odstavek 70. člena avstrijskega zakona o delniški 

družbi – Aktiengesetz) in tudi v Združenem kraljestvu (172. člen angleškega zakona o 

gospodarskih družbah – Companies Act 2006). S takšno opredelitvijo interesa družbe bi 

okrepili zavezo družbe k spoštovanju človekovih pravic. 

 

 

 

  

                                                                 
34 Strojin Štampar, 2017, str. 223–245.  
35 Enotirni sistem upravljanja namreč omogoča aktivno vključevanje upravnega odbora v strateške, krovne in 
najpomembnejše poslovne odločitve družbe ter mu tudi omogoča aktivno poseganje v vodenje poslov, kadar se 

poslovni cilji ne uresničujejo. 
36 ZGD-1. 
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5. Podjetja v državni lasti kot mesto sprave med zasebnikom (bourgeois) 

in državljanom (citoyen) 

Rok Svetlič  

 

Vprašanje, kako vnesti etične standarde v odnose, ki jih ustvarjajo zasebniki v svojem 

teoretskem izhodišču, ni novo. S širitvijo in globalizacijo tržnega gospodarstva se zaostruje 

kompetitivnost med podjetji, kar se prenaša tudi na odnos do zaposlenih. S tem se zaostruje 

tudi razkol, ki ga je zaznala in analizirala filozofija prava in države že na začetku noveg a veka. 

V tem smislu je posebej zanimivo 19. stoletje, v katerem so bile teoretsko obdelane številne 

etične anomalije, ki jih proizvaja kapitalistični način proizvodnje (G. W. F. Hegel, K. Marx). Gre 

za razkol med dvema platema človekove eksistence: med posameznikom oz. zasebnikom (J. J. 

Rousseau: bourgeois) in državljanom oz. socialnim bitjem (citoyen). Kot zasebnike nas vodijo 

naši interesi, stremimo k njihovi maksimizaciji, pri čemer to uresničujemo v zasebni sferi, 

ločeni od države. Kot državljane pa nas opredeljuje načelo pravičnosti, ki nas povezuje z 

drugimi v organizem sobivanja, pri čemer izpolnjujemo svoje potrebe kot socialna bitja.  

Obe plati sta v demokratični kulturi nepogrešljivi, nobene ni mogoče absolutizirati na račun 

druge. To spoznanje se zrcali v strukturi vrednot, potrjenih v ustavah evropskih 

socialdemokracij. Tako je v Ustavi RS človeku kot zasebniku zagotovljena »zasebna lastnina« 

(33. čl.), »svobodna gospodarska pobuda« (74. čl.), država ustvarja pogoje tudi za njegovo 

»zaposlitev« (66 čl.). To je sfera interesov zasebnika in dispozitivnosti vstopanja v pogodbena 

razmerja, pri katerih je skrb za dobrobit drugih že na pojmovni ravni izključena. Hkrati je človek 

tudi socialno bitje, ki mu mora biti zagotovljena njegova pravica vključenosti v družbo po 

načelih pravičnosti. K temu sodi npr. načelo solidarnosti (2 čl.) (»Slovenija je socialna država«), 

»pravica do zdravega življenjskega okolja« (72 čl.) itd. Da gre za dva aspekta človekove 

eksistence, med katerima vlada strukturna napetost, se zrcali v določilih, v katerih ju ustava 

medsebojno zameji. Tako je uživanje lastnine možno le ob spoštovanju njene »gospodarske, 

socialne in ekološke funkcije« (67 čl.), določeno je, da se »gospodarska dejavnost /…/ ne sme 

izvajati v nasprotju z javno koristjo« itd. 

Nikjer ni napetost med tema poloma človekove eksistence zaostrena bolj kot v podjetjih v 

državni lasti. Zasebna gospodarska družba zaposlene obravnava kot zasebnike (bourgeois). Za 

njih velja načelo dispozitivnosti stopanja v pogodbena razmerja, kar po načelu volendi non fit 
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inuria iz takega pravnega razmerja izključuje dimenzijo pravičnosti. Delovno pravo sicer 

intervenira v ta razmerja, vendar postavlja le zunanji okvir dopustnosti. To ne spreminja 

okoliščin, da gre za pravno razmerje, ki ga ustvari soglasje dveh prirejenih subjektov in ima za 

svoj smoter korist, tj. zaslužek. Zato še vedno ostaja široko polje arbitrarnosti, znotraj katerega 

lahko delodajalec postavlja zahteve, ki so v nasprotju s katalogi človekovih pravic, na katere 

se pa šibkejša stran ne odziva, s čimer jim v formalnem smislu pritrjuje.   

Zaradi asimetrije v družbeni moči ni mogoče pričakovati, da bo etična »nevidna roka« te 

kršitve odpravila. Poleg tega interesna logika ne seže preko načela, da je konsenz dveh 

zasebnikov zagotovilo, da nihče ne trpi krivice. Zato je neizogibna zunanja intervencija, ki bo 

zmožna zaznave kršitev človekovih pravic, tudi na točki (formalnega) soglasja vpletenih. 

Filozofija je razvila orodja, ki zmorejo ob odsotnosti manifestnega spora, tj. tudi v »molku« , 

prepoznati kršitev etičnih načel. Tu velja omeniti koncept »navzkrižja« (J. F. Lyotard37, W. 

Welsch38), ki pokaže na diskurzivne slepe pege, v katere se lahko skrijejo najhujše krivice. S 

pomočjo teh instrumentov je možno vpeljati odgovornost delodajalca za kršitve človekovih 

pravic tudi v primeru, da se zaposleni na te kršitve ne sklicujejo. Statistika pritožb zaradi de 

facto asimetričnega odnosa namreč ni verodostojen pokazatelj spoštovanja  človekovih pravic 

v neki gospodarski družbi.  

Ta odgovornost delodajalca je še posebej zaostrena v primeru gospodarskih družb v državni 

lasti, saj je država entiteta, katere smoter daleč presega smoter gospodarske družbe. Delovati 

mora v prvi vrsti po (moralnih) načelih in ne le po (koristnostnih, tj. instrumentalnih) politikah. 

R. Dworkin govori celo o moralni integriteti države, ki »predpostavlja, da je lahko skupnost kot 

celota zavezana načelom /.../ kakor so na nek način analogno posamezniki zavezani 

prepričanjem ali idealom«.39 Resda država kot lastnik gospodarske družbe stopi v vlogo 

zasebnika, ki ustvarja pogodbene odnose, toda če bi to okoliščino vzela kot »požarni zid«, za 

katerim lahko reducira svojo odgovornost na koristnostno raven in se vede kot drugi zasebniki, 

bi to bil svojevrsten primer fraudem legis, tj. kršitev temeljnih načel, na katerih temelji.  

Slovenija je država z relativno velikim deležem podjetij v državni lasti. Ta okoliščina predstavlja 

strukturno priložnost, da ta podjetja vpeljejo dobre prakse v slovensko gospodarsko kulturo . 

                                                                 
37 Lyotard, 2003. 
38 Welsch, 1996. 
39 Dworkin, 2000, str. 167. 
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Z državnim premoženjem v končni fazi upravljajo državni funkcionarji, ki so ob nastopu svoje 

funkcije zaprisegli, tj. sklenili etično vez s smotrom samega obstoja države , zato morajo 

poskrbeti, da tudi v okoliščinah, ko bi se lahko sklicevali na nižje standarde (tj. ob upravljanju 

pravnih oseb zasebnega prava), posameznika obravnavajo kot državljana (citoyen) in ne le kot 

zasebnika (bureois). To pomeni, da k njemu pristopajo na način, ki ga opisuje latinski izraz 

voluntas (obča volja) in ne na način, ki ga opisuje izraz arbitrium (samovolja, poljubnost). Torej 

na način, ki presega horizont koristi in je zavezan doslednemu spoštovanju človekovih pravic. 

Menimo, da zapriseženega funkcionarja k temu zavezuje 15. člen Ustave, ki določa: 

»Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave .« 

Iskanje pomiritve med dvema platema človeka, med zasebnikom in državljanom, je po R. P. 

Horstmannu40 temeljna naloga pravne teorije in filozofije zadnjih 300 let. Osrednji teoretski 

izziv predstavlja vprašanje, kako vzpostaviti komunikacijo med tema sferama, ki sta pojmovno 

povsem različni. Državno lastništvo zasebnih podjetij je v tem smislu paradigmats ko mesto, na 

katerem se lahko odvije sprava teh dveh plati. Tu se lahko postavijo standardi za spoštovanja 

človekovih pravic na področju, ki se je temu najtrdovratneje upiralo.  

 

 

 

 

 

  

                                                                 
40 O tem več: Horstmann, 2005. 



 
 

18 
 

6. Celostni pogled in družbena odgovornost kot srce etičnega 

gospodarstva in temelj dejanskega uresničevanja človekovih 

pravic na ekonomskem področju in širše 

Bojan Žalec 

 

Človekove pravice v gospodarstvu zadevajo družbeno odgovornost gospodarskih družb. Z 

uporabo termina »družbena odgovornost« želimo poudariti, da pri človekovih pravicah ne gre 

samo za negativni vidik, česa gospodarske družbe ne smejo storiti, ampak gre tudi za to, kaj so 

dolžne storiti v odnosu do svojih zaposlenih in svojega okolja. Uresničevanje družbene 

odgovornosti v tem smislu je ključen element družbe, v kateri vlada družbena pravičnost. Žal 

smo v Sloveniji, pa tudi v drugih pokomunističnih deželah na  ravni družbene mentalitete in 

mentalitete mnogih ljudi, ki vodijo gospodarstvo, še zelo daleč od takega razumevanja 

družbene odgovornosti. Po drugi strani pa se je sholastična filozofija srednjega veka zelo dobro 

zavedala te dimenzije družbene pravičnosti in spoštovanja človekovih pravic na ravni 

gospodarstva, saj je poleg razdelilne in partikularne pravičnosti priznavala tudi prispevalno 

pravičnost, ki je ravno v tem, da družbeni osebki, individualni ali kolektivni, družbi dajejo in 

vračajo onkraj tistega, k čemur jih zavezujejo zakoni in pogodbe. Taki subjekti gojijo etiko 

skupnega dobrega in so družbeno odgovorni. Vedno jasneje postaja, da sta prispevalna 

pravičnost in družbena odgovornost, ki presegata pravne obveznosti, nujni za trajni in splošni 

razvoj neke družbe in da so tudi gospodarski osebki zato zavezani  k družbeni odgovornosti, saj 

iz tega, da s pomočjo neke družbe ustvarjajo dobiček, izhajajo tudi dolžnosti do te družbe. Žal 

v slovenskem poslovnem svetu prevladuje pri marsikaterem »poslovnežu« prepričanje, da 

nikomur nič ne dolguje in da je vse, kar ima, sam ustvaril. To izhaja pogosto iz kopice 

nereflektiranih predsodkov ali neutemeljenih (vnaprejšnjih) idej oz. predstav, ki jih imajo 

mnogi poslovneži, ki se premalo zavedajo, da razumevanje gospodarstva predpostavlja ne 

samo ekonomijo kot »trdo« znanost, ampak cel kup filozofskih, psiholoških, filozofskih, 

antropoloških in, zakaj ne, tudi teoloških predpostavk. V tem smislu je ekonomija odvisna od 

vseh teh ved in ekonomist, ki se tega ne zaveda, je podoben astrologu, ki misli, da je za 

razumevanje zakonov vesolja potrebna in zadostna samo matematika, ne pa tudi fizika. Zato 

je za spremembo poslovne kulture v Sloveniji, ki je ključna za boljše uresničevanje družbene 

odgovornosti  gospodarskih subjektov, potrebna tudi širša izobrazba ljudi, ki se ukvarjajo z 

gospodarstvom in poslovanjem, za kar pa je nujna najprej zavest o potrebnosti te širine. Kajti 
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za gospodarsko delovanje, ki je družbeno odgovorno, je potrebna zavest, da gospodarstvo ni 

samo priložnost, da si napolniš žepe, da se samo-potrdiš, da se dokažeš, zadovoljiš svoj ego, 

gospoduješ nad drugimi, poskrbiš za lastno družino in kar je še podobnih ožjih ali širših ego-

motivacij, ampak da je biti poslovnež najprej poslanstvo, njegov cilj pa je skupno dobro članov 

družbe in prosperiteta družbe, ki seveda brez uspešnega gospodarstva ni mogoča. Tako 

razumevanje vključuje tudi razumevanje pravic ne samo v negativnem smislu, kaj se komu ne 

sme storiti, ampak kaj je treba ljudem dati in omogočiti, da se bodo lahko razvili in dejansko 

bili sposobni razviti in uresničiti potenciale ter dejansko doseči to, kar naj bi ščitile človekove 

pravice. Omenili smo že srednjeveško sholastično misel, ki se je seveda močno naslanjala na 

Aristotela. Ena najpomembnejših filozofskih usmeritev in pristopov,  ki tudi razmišlja  v 

prispevalni in »dajalni« ter pozitivni smeri je zmožnostni pristop (ang. capabilities approach), 

ki sta ga razvila Amartya Sen, Nobelov nagrajenec za ekonomijo in filozof ter ameriška 

filozofinja Martha Nussbaum.41 Povezava med sholastiko in Nussbaumovo predstavlja 

Aristotel, kajti capabilities approach od Nussbaumaove je v bistvu elaborirana vrlinska etika 

aristotelovskega tipa.42 Nussbaumova tudi človekove pravice pojmuje kot določeno vrsto 

zmožnosti43, osnovna ideja zmožnosti pa je v tem, da moramo ustvariti zunanje in notranje 

pogoje v človeku, da je ta sploh lahko v položaju »konzumiranja« človekovih pravic. Slovenska 

država bi bila dolžna storiti več kot je do sedaj, z vidika skupnega dobrega njenih državljanov 

za uveljavljanje orisne etike družbene odgovornosti, saj je pravzaprav temeljna hiba slovenske 

družbe pomanjkanje družbene odgovornosti. Prav tako bi morala ravno državna podjetja 

predstavljati zgled družbeno odgovornih podjetij in država bi lahko še posebno v njih z raznimi 

ukrepi stimulirala družbeno odgovorno gospodarstvo, ali, povedano drugače, gospodarstvo, ki 

je usmerjeno k skupnemu dobremu. 

Pojem skupnega dobrega je bil v zadnjih desetletjih v določenih krogih, še posebno tistih, ki so 

prisegali na neoliberalno pot, izrinjen na obrobje, vendar ne povsem, saj je bi prisoten v vseh 

teološko podloženih poslovnih etikah. Velja omeniti, da je med religijami veliko večje strinjanje 

glede družbenega nauka skupnega dobrega, kot v raznih drugih teoloških pogledih. Religije 

imajo v tem pogledu velik potencial kot izvori etike skupnega dobrega, zato ne preseneča, da 

danes mnogi misleci, ki se zavedajo pomena etike skupnega dobrega, opozarjajo na njihov 

                                                                 
41 Žalec, 2008a,, str. 33-58. 
42 Žalec, 2008b, str. 73-89. 
43 Nussbaum, 2001, str. 96-100. 
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pomen44 (A. MacIntyre45, Ch. Taylor46, J. Habermas47, H. Küng48 idr.). Vendar pa družbena 

načela etike skupnega dobrega, tudi kar zadeva gospodarski segment, sprejema veliko širša 

skupina od skupine vernikov. To kaže na to, da je mogoče etiko skupnega dobrega utemelj it i 

tudi sekularno, antropološko, sociološko in filozofsko. Še več, ravno ta etika je tisti skupni 

moralni imenovalec, v katerem se lahko zedinijo ljudje zelo heterogenih etičnih in 

svetovnonazorskih pogledov. Ni pa mogoče etike skupnega dobrega dojeti niti utemeljevati niti 

razvijati zgolj ozko ekonomistično in »matematično« niti s pravnimi pogledi, ki so preozki. Iz 

povedanega izhaja, da je razvijanje družbene odgovornosti in dejansko uresničevanje 

človekovih pravic  izredno celovit, interdisciplinaren in kompleksen projekt, holističen, če 

uporabimo besedo iz naslova našega projekta, in da je to spoznanje eden od temeljnih pogojev 

za njegovo uresničevanje. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

                                                                 
44 Žalec in Pavlíková, 2019, str. 75-84; Žalec, 2017a, str. 395-406; Žalec, 2017b, str. 247-259.  
45 MacIntyre, 2006, str. 17-32; za primer aplikacije MacIntyrejeve vrlinske etike (na konkretnem primeru) prim. 
Moore, Beadle in Rowlands, 2014,  str. 779-805. 
46 Taylor, 2000; Žalec, 2019a, str. 411-423.  
47 Habermas, 2005, str. 15-37. 
48 Küng, 2008, str. 77-97. 
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7. Med ohlapnostjo zakonodajne Direktive o nefinančnem poročanju in 

podrobnejšimi mehkimi Smernicami Evropske komisije za nefinančno 

poročanje  

Katarina Vatovec  

 
 

Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi 

Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti  

nekaterih velikih podjetij in skupin (v nadaljevanju Direktiva o nefinančnem poročanju ali 

Direktiva)49 je zadnja v sklopu zakonodajnih aktov Evropske unije (v nadaljevanju EU), ki se 

nanaša na harmonizacijo področja nefinančnih informacij. Pri tem ima ključni 19.a člen 

Direktive 2013/34/EU, ki ga je sprejela Direktiva o nefinančnem poročanju, v slovenskem 

pravnem redu svojo podlago v 70.c členu ZGD-1 (posebne določbe za subjekte javnega 

interesa).50 

Zahteve o razkritju nefinančnih informacij veljajo za vse subjekte javnega interesa, ki imajo 

povprečno število zaposlenih v poslovnem letu večje od 500.51 Direktiva o nefinančnem 

poročanju identificira nekaj tematskih sklopov oziroma zadev, o katerih so te družbe dolžne 

poročati: izjava o nefinančnem poslovanju mora namreč vključevati informacije o okoljskih 

zadevah, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter o preprečevanju 

korupcije in podkupovanja. Sledi politiki »poročaj ali obrazloži«, kar pomeni, da družba 

praviloma poroča o svojem nefinančnem poslovanju na identificiranih zadevah, lahko pa se v 

primeru, da katere od politik v zvezi z določenimi zadevami ne izvaja, temu izogne tako, da v 

izjavi o nefinančnem poslovanju to jasno in utemeljeno obrazloži.52  

Direktiva kot harmonizacijski instrument gospodarskim družbam dopušča precejšnjo 

prožnost, saj so navedene informacije, ki jih mora vsebovati izjava o nefinančnem poslovanju, 

le minimalna zahteva, poleg tega imajo družbe v svojih rokah odločitev, na kakšen (njim 

najkoristnejši) način bodo razkrile te informacije. Pri tem se lahko opirajo na mednarodne 

                                                                 
49 Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta. 
50 ZGD-1 in nasl. člen 70c je bil  dodan z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1J). Uradni l ist RS, št. 15/17.  
51 ZGD-1, prvi odstavek 70.c člena. 
52 Prav tam.  
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okvire, okvire EU ali nacionalne okvire.53 Upati gre, da se ne bodo omejile samo na predpisani 

najnižji standard dolžnostnega poročanja. To je posebej treba ugotoviti glede področja 

spoštovanja človekovih pravic. Poročanje naj namreč ne sledi izključno pragmatičnemu cilju, 

tj. zadostiti zakonsko predpisani obveznosti, kar bi lahko pomenilo, da zadošča skopa oziroma 

deklarativna izjava družbe o spoštovanju človekovih pravic pri svojem poslovanju. Prav 

nasprotno. Izjava o nefinančnem poslovanju glede spoštovanja človekovih pravic izostri 

relacijsko in diskurzivno dimenzijo, ker vzpostavi odnos in diskurz med družbo, ki mora 

zadostiti standardu dolžnostnega poročanja, ter njenimi zaposlenimi in vlagatelji ter 

pravzaprav širšo skupnostjo oziroma civilno družbo.54 V tem kontekstu se ne sme spregledati 

treh dimenzij: mednarodne, evropske in nacionalne (torej slovenske). Pravo človekovih pravic 

je bogato razvito tako na mednarodni ravni kot v okviru slovenskega pravnega reda, začenši z 

Ustavo. V okviru pravnega reda EU se ne sme spregledati Listine EU o temeljnih pravicah, 

njeno spoštovanje omenja tudi dvaindvajseta uvodna izjava Direktive o nefinančnem 

poročanju.  

Evropska komisija je leta 2017 sprejela Smernice za nefinančno poročanje, s čimer je sledila 

zakonodajalčevemu navodilu, naj »pripravi nezavezujoče smernice o metodologiji za 

poročanje o nefinančnih informacijah« (v nadaljevanju Smernice).55 Zakonodajno besedilo 

torej izrecno poudari, da gre za »nezavezujoči« akt. To nekajkrat v svojih Smernicah izpostavi 

tudi Evropska komisija, še posebej ko navede, da so Smernice »pomoč zadevnim podjetjem 

pri ustreznem, koristnem, skladnem in primerljivejšem razkrivanju nefinančnih informacij« in 

da se z njimi ne določajo nove pravne obveznosti.56 Vendar doktrina in praksa takšnim soft law 

instrumentom v pravu EU nemalokrat pripisujeta konkretnejšo in pomembnejšo vlogo, kot je 

zgolj »pomoč«.57  

Evropska komisija med ključnimi načeli, ki naj jim sledijo družbe, zavezane poročanju o 

nefinančnem poslovanju, izpostavi bistvenost informacij. Medtem ko Direktiva te besede ne 

uporabi, Evropska komisija usmerja družbe k razkritju bistvenih informacij; kaj šteti kot 

bistveno, pa je prepuščeno poročevalcem in je odvisno od ocene okoliščin.58 Tudi glede 

                                                                 
53 Prav tam, tretji  odstavek 70.c člena. 
54 Glej Gray, Kouhy, Lavers, 1995, str. 53. 
55 Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta, 2. člen. 
56 Smernice za nefinančno poročanje, 2017, str. 4. 
57 Glej npr. Avbelj, Vatovec, 2020.  
58 Smernice za nefinančno poročanje, 2017, str. 5.  
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spoštovanja človekovih pravic kot vsebinskega sklopa, ki ga morajo družbe zajeti pri razkritju 

nefinančnih informacij, Evropska komisija podrobneje pojasni, da se od družb pričakuje, da 

bodo razkrile »bistvene informacije o morebitnih in dejanskih učinkih poslovanja na imetnike 

pravic« ter se zavezale spoštovanju človekovih pravic.59 Tako bo mogoče ugotoviti, kaj družba 

v zvezi s človekovimi pravicami pričakuje od vodstva, svojih zaposlenih in tudi od poslovnih 

partnerjev ter čigave pravice obravnava (denimo pravice ranljivih, delavcev migrantov, žrtev 

trgovine z ljudmi, delavcev, zaposlenih v oskrbovalni verigi ali pri podizvajalcih).60 Priporočljivo 

je izvesti skrbne preglede spoštovanja človekovih pravic ter pojasniti, kakšni so postopki, 

namenjeni preprečevanju njihovih kršitev.61 Med ključnimi kazalniki uspešnosti na področju 

spoštovanja človekovih pravic Evropska komisija navede informacije o resnih učinkih na 

človekove pravice, ki so povezani z dejavnostmi ali odločitvami družbe; o postopku za 

prejemanje in reševanje pritožb ter zmanjševanje kršitev in zagotavljanje popravnih ukrepov; 

poslovanju in dobaviteljih, pri katerih obstaja veliko tveganje kršitve človekovih pravic; 

postopkih in ukrepih za preprečevanje trgovine z ljudmi; dostopnosti za invalidne osebe; 

spoštovanju svobode združevanja; in o sodelovanju z zainteresiranimi stranmi.62 

Prav ti vidiki potrjujejo, da družba s svojo izjavo o nefinančnem poslovanju dejansko stopa v 

diskurzivni odnos z vsemi zainteresiranimi stranmi. Njim želi pokazati in jih prepričati, da si 

prizadeva za spoštovanje človekovih pravic in da je s tega vidika kredibilen partner. Pri tem je 

treba dodati, da naj družbe v svoji izjavi upoštevajo ne samo domači pravni okvir (mislimo na 

ustavne človekove pravice in temeljne svoboščine), temveč tudi mednarodne instrumente s 

področja človekovih pravic in nenazadnje evropski okvir, ki ga tvorijo listinske pravice. Prav te, 

torej pravice in svoboščine, zagotovljene z Listino EU, ter v njej zapisana načela se ne sme 

spregledati, upoštevajoč dejstvo, da se Direktiva na Listino EU sklicuje, ter tezo, da se listinske 

pravice sicer uporabljajo za države članice EU samo v primerih navezave na »izvajanje prava 

EU«, vendar s pomembnimi izsledki, ki nakazujejo, ali spodbujajo razumevanje uporabe Listine 

EU tudi v horizontalnih razmerjih.63 

                                                                 
59 Prav tam, str. 16. 
60 Prav tam. 
61 Prav tam. 
62 Prav tam, str. 17. 
63 Podrobneje glede uporabe Listine EU glej prispevke v posebni izdaji revije Dignitas, št. 83/84, 2019; zlasti – 

glede učinkov v horizontalnih razmerjih – Letnar Černič, 2019b, str. 77-88.; Weingerl, 2019, str. 99–114.; in – 
glede ustavnosodne presoje v zvezi z uporabo Listine EU – Vatovec, 2019, str. 27–52. 
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Z gledišča navedenega je pogrešana omemba mednarodnih in evropskih instrumentov s 

področja človekovih pravic v kontekstu Slovenskega državnega holdinga, d. d., Ljubljana, ki v 

svojem kodeksu etike med temeljnimi načeli omenja spoštovanje človekovih pravic, »ki jih 

predpisuje ustava in veljavna zakonodaja«.64 Posebno pozornost v okviru spoštovanja 

človekovih pravic ta družba namenja področjem »prekarnega dela, trpinčenja na delovnem 

mestu (mobing), enakim možnostim žensk in moških, delu in zaposlovanju invalidov, varnosti  

in zdravju na delovnem mestu, pravicam potrošnikov ter trgovini z ljudmi, z namenom 

izkoriščanja prisilnega dela«.65  

Za zaključek je treba opozoriti, da je Evropska komisija že začela javna posvetovanja glede 

morebitnih sprememb Direktive o nefinančnem poročanju, k čemur se je zavezala s sprejetjem 

Evropskega zelenega dogovora.66 Pričakovati je, da bo na podlagi izvedenih posvetovanj 

opozorila na dobre prakse in nadaljevala v smeri večje harmonizacije obravnavanega področja.  

 

 

 

 

 

  

                                                                 
64 Kodeks etike Slovenskega državnega holdinga, d. d., sprejet 16. 1. 2020, str. 5. 
65 Prav tam. 
66 Glej The European Green Deal , European Commission, str. 17. Glede posvetovanja podrobneje na spletni strani 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-

Reporting-Directive/public-consultation. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
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8. Raztezanje zavezujočega učinka človekovih pravic 

Matej Avbelj  

 

Kot dokazuje tudi ta raziskovalni projekt, je v zadnjih dveh desetletjih vprašanje zavezujoče 

narave človekovih pravic doživelo velik razmah. Ta je bil sprva akademski , nato pa tudi 

praktični. Pri tem se je na nek način oblikovala nova pravna panoga, ki se posveča družbeni in 

pravni odgovornosti gospodarskih družb za spoštovanje človekovih pravic.67 Osrednje 

ustavnopravno in teoretično vprašanje, ki bi se nam ob tem moralo postaviti, je, kaj razvoj 

tovrstne panoge pravzaprav pomeni v ustavnopravnem smislu. Ali njen pojav predstavlja 

logično nadaljevanje razvoja ustavnega prava, ki je v zadnjih letih nezadržno brisal ločnico med 

javnim in zasebnim; ali pa, nasprotno, odgovornost gospodarskih družb za spoštovanje 

človekovih pravic pomeni prelom paradigme, ki predstavlja tudi kvalitativno spremembo same 

narave ustavnega prava. Ta prispevek v nadaljevanju na kratko išče odgovora na ti dve 

vprašanji. 

Ustavno pravo se je razvilo kot mehanizem, ki ustanovi državno oblast, jo hkrati omeji ter ji 

predpiše procesne in vsebinske standarde njenega delovanja.68 Kot tako se je ustavno pravo 

tradicionalno nanašalo samo na državo. Urejalo je vertikalna razmerja, ne pa razmerij med 

posamezniki. Glede njih je veljala liberalna maksima splošne svobode ravnanja, v skladu s 

katero je neoblastnim subjektom dopustno vse, kar jim ni izrecno prepovedano. »Ustava« 

horizontalnih pravnih razmerij so bili najrazličnejši civilni zakoniki.69 V političnih skupnostih je 

tako obstajala in veljala jasna ločnica med zasebnim in javnim. Ideja svobode, na kateri je bila 

ta ločnica zasnovana, je bila na začetku zamišljena tako radikalno, da se niti človekove pravice 

niso štele kot del materiae constitutionis. Te so bile samoumevne, del naravnega prava in 

njihovo zapisovanje v ustavo bi lahko ustvarilo vtis, da je človekove pravice ljudem dala država, 

ne pa, kot je velevala božja ali sekularna naravnopravna maksima, da jih ljudje pridobijo z 

rojstvom.70 Prav zato ena najstarejših ustav na svetu, ustava ZDA, na samem začetku sploh ni 

vsebovala določb o človekovih pravicah. 

                                                                 
67 Glej, na primer, Letnar Černič, 2019a; Letnar Černič, 2010. 
68 Avbelj, 2012, str. 381–410. 
69 Schlesinger, et al., 2009. 
70 The Declaration of Independence, 1776. United States of America, e-vir.  
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S časom pa so se stvari spremenile. Nezapisane človekove pravice je laže kršiti in teže 

uveljavljati njihovo varovanje, zato so določbe o človekovih pravicah postale del materiae 

constitutionis, brez izjeme po drugi svetovni vojni v praktično vseh državah sveta.71 Še vedno 

pa je bil domet človekovih pravic ozek. Urejale so razmerje med državo in posameznikom in 

to v negativnem smislu, tako da so delovale kot ščit, v katerega naj država ne posega. Kljub 

temu se je vsaj od druge polovice 19. stoletja naprej krepila tudi pozitivna funkcija človekovih 

pravic, ki nalaga državi ne samo, da pravic ne sme kršiti, temveč jih mora tudi aktivno 

zagotavljati. Ta trend se je krepil s simbolnim premikom od izključno formalne pravne države 

proti socialni državi, vendar ne povsod po svetu z enako dinamiko. Tako je, na primer, v ustavni 

praksi ZDA učinkovanje človekovih pravic še danes razumljeno ozko, vezano na t.  i. ukrepanje 

države (state action), tako da država ustavnopravno ne more zagotavljati uresničevanja 

človekovih pravic v horizontalnih razmerjih, razen v primeru izrecnih zakonskih podlag.72 

Nasprotno pa je v Evropi trend razvoja šel precej v smer podružbljenja človekovih pravic, 

krepitve njihovega horizontalnega učinka.73 Na njegovi podlagi človekove pravice zavezujejo 

tudi v razmerjih med prirejenimi posamezniki. Človekove pravice lahko drug drugemu kršijo 

tudi posamezniki in država je dolžna v skladu s svojo pozitivno dolžnostjo zagotoviti  

spoštovanje človekovih pravic tudi v horizontalnih razmerjih. Če tega ne stori, gre za 

protiustavno opustitev. Opisani ustavnopravni trend je formalno odprlo nemško Zvezno 

ustavno sodišče z zadevo Lüth74 in radiacijskim učinkom ustave v vsa pravna razmerja.75 Na tej 

podlagi se je v naslednjih desetletjih vse do danes razvila doktrina t. i. totalne ustavnosti.76 V 

skladu z njo ustava in v njej zapisane človekove pravice prežemajo vsa pravna razmerja, javna 

in zasebna, vertikalna ter horizontalna. Ta totalna ustavnost pa se je, sicer na nekoliko 

drugačnih pravnih premisah, zasidrala v pravo EU v obliki načel nepos redne uporabnosti in 

neposrednega učinka, zlasti v rokah široke razlage Sodišča EU, ko gre za pojem države.77 

Z vidika totalne ustavnosti razvoj odgovornosti gospodarskih družb za spoštovanje človekovih 

pravic torej ni nikakršna novost. Vsaj na nacionalni ravni ne.  Drugače je na mednarodnopravni 

                                                                 
71 Moyn, 2010. 
72 Peretti, 2010, str. 273–310. 
73 Tushnet, 2003, str. 79–98. 
74 Zadeva Lüth, BVerfGE 7, 198. 
75 Rösler, 2008, str. 2–36. 
76 Kumm, 2006, str. 341–369. 
77 Avbelj, 2005. 
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ravni, na kateri mednarodno pravo kot normativno in predvsem institucionalno podhranjeni 

pravni red78 seveda ne vsebuje enakih mehanizmov za uveljavljanje tovrstne odgovornosti, 

kot v vsebinskem in procesnem smislu že obstajajo na nacionalni ravni. Zato ne preseneča, da 

se je hkrati s tezo o konstitucionalizaciji mednarodnega prava79 okrepila tudi teza o 

potrebnosti vzpostavitve odgovornosti gospodarskih družb za spoštovanje človekovih pravic. 

V tem oziru ne gre torej za nič novega pod ustavnopravnim soncem in razvoj tovrstne pravne 

panoge pomeni samo logično nadaljevanje ene in iste zgodbe o totalni ustavnosti, le da tokrat 

še na mednarodni ravni. Seveda, s posebnim poudarkom na zaščiti šibkejših držav, ki jih 

gospodarske družbe, izkoriščajoč diskrepance v institucionalni zmožnosti ter standardih 

človekovih pravic, lahko izkoriščajo v svoje ekonomske interese tudi s hkratnimi grobimi 

kršitvami človekovih pravic.80  

Prav v tej točki pa vendarle utegne prihajati tudi do paradigmatične spremembe. Namreč vsaj 

od devetdesetih let prejšnjega stoletja lahko spremljamo okrepljen proces  globalizacije, ki je 

na transnacionalni ravni, onkraj države, a ne v klasičnem mednarodnem pravu, pripeljal do 

razvoja celega sistema zasebnih in hibridnih akterjev, katerih moč je primerljiva klasični državi 

oz. jo celo presega.81 To še posebej velja za transnacionalne korporacije, ki v ekonomskem, 

pravnem, s tem pa tudi dejanskem smislu v transnacionalnem polju ustvarjajo pravne in 

dejanske učinke, ki neposredno zadevajo subjekte na ozemlju držav, ne da bi bile države 

zmožne te učinke nadzorovati ali celo preprečevati.82 V tem smislu, ko gre torej za slabljenje 

povprečne države in hkratno krepitev transnacionalnih akterjev, pa se nedvomno pojavlja 

potreba po kvalitativni nadgradnji tradicionalnega ustavnega prava in njegovih pojmovanj o 

teoriji ter praksi spoštovanja človekovih pravic. Morda bo zadoščalo, da ohranimo stare prakse 

in se tudi z novimi transnacionalnimi akterji pravno spopademo, kot da gre, vsaj funkcionalno, 

za države. Bojim pa se, da to vendarle ne bo dovolj. S starim ne bo mogoče v celoti nasloviti 

novega. Prav zato so nadaljnja raziskovanja o (pravni in družbeni) odgovornosti gospodarskih 

družb, zlasti tistih, katerih domet presega moč individualnih držav, nujna.83  

 

                                                                 
78 Peters, 2006, str. 579–610. 
79 Klabbers, Peters, Ulfstein, 2009. 
80 Kinley, 2009. 
81 Avbelj, 2018. 
82 Prav tam.  
83 Avbelj, 2016. 
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9.  Vloga SDH pri spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu 

Peter Gorišek  

 

Ker se lahko država kot lastnica kapitalskih naložb znajde v konfliktu s svojimi drugimi 

nalogami, je zakonodajalec s sprejetjem ZSDH-184 ustanovil Slovenski državni holding (SDH)85, 

ki naj kot neodvisna strokovna institucija v imenu države in za njen račun oblikuje njeno 

korporativno voljo. Predmetni tekst se osredotoča na vidik, koliko in na kakšen način je lahko 

SDH kot institucionalni državni upravljavec kapitalskih naložb v pomoč pri vzpostavitvi in 

izboljšanju celovitega ter skladnega sistema  varstva človekovih pravic v slovenskem 

gospodarstvu – konkretno v družbah s kapitalsko naložbo države.  

Uvodoma je treba izpostaviti, da v SDH velja ničelna toleranca do vsakršnih kršitev človekovih 

pravic. Enako SDH pričakuje od vseh družb s kapitalsko naložbo države. Ob zaznavi 

protipravnega poseganja v varovane pravice zato SDH v skladu z vsemi svojimi zakonskimi 

pooblastili vselej terja polno korporativno in odškodninsko odgovornost od družb oziroma od 

članov njihovih organov.  

V prvi vrsti želi SDH delovati z zgledom in biti kot prvi med enakimi vzor za družbe, s katerimi 

upravlja, skupaj z njimi pa tudi za vse druge gospodarske subjekte. Tudi v ta namen je SDH 

med prvimi pristopil k podpisu zaveze k spoštovanju človekovih pravic, ki pomeni začetni korak 

za izvedbo skrbnega pregleda človekovih pravic v skladu z Nacionalnim akcijskim načrtom 86 

(NAN). SDH je v začrtani smeri že prenovil interni Kodeks etike in imenoval posebnega skrbnika 

človekovih pravic. Sprejet je bil interni akcijski načrt z namenom zvišati standarde spoštovanja 

človekovih pravic, najprej na ravni lastne organizacije, v nadaljevanju pa z akti upravljanja tudi 

v drugih družbah s kapitalsko naložbo države. 

V zvezi z NAN je treba opozoriti, da ta dokument ne spada med akte upravljanja87 v smislu 

ZSDH-1, zato SDH ne nalaga izvedbe kakršnihkoli upravljavskih aktivnosti v razmerju do družb 

                                                                 
84 ZSDH-1. 
85 Osnovni namen ZSDH-1 (1. alineja drugega odstavka 1. člena) je ločitev funkcije države kot lastnice kapitalskih 

naložb od drugih funkcij države, tako pa preprečevati nasprotje interesov, izkrivljanje konkurence na trgih in 
neenakopravno obravnavo gospodarskih družb. 
86 Nacionalni akcijski načrt Republike Slovenije za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, 2018.  
87 ZSDH-1 v III. poglavju ureja štiri temeljne akte upravljanja, Strategijo, Letni načrt upravljanja naložb, Politiko 
upravljanja naložb in Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. 
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s kapitalsko naložbo države v smeri njegove implementacije. Z vidika zakonskih nalog je za SDH 

najpomembnejši akt upravljanja t. i. Strategija88, ki je zanj nekakšna »upravljavska ustava«, s 

katero mu država (Državni zbor) sporoča svoja pričakovanja v zvezi z gos podarskimi družbami 

v njeni lasti in tako predstavlja osnovno orodje za aktivno lastništvo v državnih podjetjih. Ne 

glede na dejstvo, da Strategija človekovih pravic sicer nikjer ne omenja, je na podlagi vsebinske 

presoje obeh omenjenih dokumentov vendarle mogoče ugotoviti, da so v smeri zvišanja 

poslovne kulture in vzpostavitve dobrih praks korporativnega upravljanja cilji Strategije 

vzporejeni s cilji NAN. NAN je s tega vidika komplementaren z razvojnimi usmeritvami, kot jih 

je deklariral zakonodajalec, na podlagi katerih se morajo poleg izključno gospodarskih ciljev 

zagotavljati tudi druge, širše družbene koristi (dolgoročna blaginja prebivalstva), kamor 

gotovo spada tudi izboljšanje varovanja človekovih pravic na vseh nivojih poslovanja družb s 

kapitalsko naložbo države. Upoštevaje zgornje ugotovitve si bo SDH v okviru svoje predlagalne 

pristojnosti89 prizadeval, da Državni zbor ob sprejemu nove Strategije jasneje deklarira 

usmeritve k širšemu pristopu družb s  kapitalsko naložbo države k NAN, s čimer bo na najvišjem 

nivoju zagotovljena legitimnost takih upravljavskih prizadevanj SDH.  

V razmerju do družb v upravljanju se postavlja vprašanje, kakšna upravljavska orodja ima na 

voljo SDH, da od samostojnih gospodarskih subjektov doseže aktivno ukrepanje. Razmerje 

med SDH in družbami s kapitalsko naložbo države je namreč do določene mere specifično. Pri 

uresničevanju pravic družbenika (delničarja) ima SDH v skladu z ustanovitvenimi akti (statuti) 

družb sicer na voljo vse instrumente, predvidene v zakonu, ki ureja gospodarske družbe (v 

nadaljevanju: ZGD-1), a mora pri tem skrbno paziti, da ne prestopi tanke meje, ki jo določa 20. 

člen ZSDH-1 (načelo omejitve upravljanja in neodvisnosti organov družb s kapitalsko naložbo 

države). 

Tako se kot najprimernejše korporativno orodje pokaže predvsem Kodeks korporativnega 

upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks 90), ki so ga družbe v upravljanju 

zavezane upoštevati kot referenčni kodeks po načelu »spoštuj ali pojasni«. Kodeks je eden 

izmed štirih temeljnih aktov upravljanja, ki ga ZSDH-1 ureja v 32. členu. Sprejme ga uprava 

                                                                 
88 Odlok o strategiji  upravljanja kapitalskih naložb države. Uradni l ist RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015.  
89 SDH lahko predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, predlog za spremembe strategije, če to zahtevajo 
spremenjene gospodarske razmere (tretji  odstavek 29. člena ZSDH-1). 
90 Kodeks je bil  v prvi verziji  sprejet 17. 12. 2014, od takrat pa že trikrat novel iran, nazadnje novembra 2019. 
Objavljen je na spletni strani www.sdh.si . 

http://www.sdh.si/
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SDH (soglasje da nadzorni svet SDH) in je neposredno naslovljen na družbe s kapitalsko 

naložbo države in njihove skupine, za katere predstavlja vodilo v obliki načel in priporočil  

dobre prakse za korporativno upravljanje.  

Veljavni Kodeks človekove pravice neposredno omenja v 10. poglavju, v katerem vsebuje 

priporočilo, naj družbe sprejmejo etični kodeks in vanj vključijo zavezo o spoštovanju 

človekovih pravic (tako pri zaposlovanju kot pri odnosu do zaposlenih) ter zavezo o varovanju 

okolja in prevzemu družbene odgovornosti. Posredno Kodeks družbe k spoštovanju človekovih 

pravic zavezuje še v poglavju, ki se nanaša na poročanje. Družbe namreč napotuje, da pri  

zunanjem poročanju uporabijo uveljavljene mednarodne okvire in tako v svoja poročila 

vključijo tudi sliko okoljskega in socialnega vidika njihovega poslovanja. V določenem pogledu 

se na področje človekovih pravic v Kodeksu nanaša tudi poglavje o politiki raznolikosti.  

SDH namerava Kodeks ob naslednji novelaciji dopolniti z novimi priporočili, ki bodo družbe 

usmerila k boljšemu razumevanju, kakšne so njihove dolžnosti na področju človekovih pravic 

in o pomenu teh pravic; najverjetneje bodo vsaj za določene družbe prišla v poštev priporočila 

v smeri pristopa k NAN. SDH že letos načrtuje prenovitev dokumenta z naslovom Priporočila 

in pričakovanja SDH. Gre za akt SDH, ki Kodeks vsebinsko dopolnjuje in je naravnan bolj 

operativno, z njegovo prenovo pa bodo družbe in njihove skupine pozvane k vzpostavitvi  

notranjih mehanizmov, ki bodo v večji meri skladni s Smernicami iz Priloge I NAN. 

V nadaljevanju nekoliko o tem, kakšna je vloga SDH v postopkih razpolaganja s kapitalskimi 

naložbami države. Tudi v teh postopkih je SDH dolžan ravnati v skladu z zakoni in akti 

upravljanja. V okviru njegovih nalog na tem področju prihaja z vidika človekovih pravic v poštev 

Politika upravljanja naložb91, predvsem določba 72. člena, na podlagi katere se je SDH zavezal, 

da si bo v postopkih prodaje naložb v največji možni meri prizadeval v pogodbe vključiti tudi 

nefinančne zaveze in določilo, da mora kupec enkrat letno SDH pisno obvestiti o izpolnjevanju 

svojih zavez. V prihodnje bo SDH namenil posebno pozornost zagotovilom, da kupec v 

celotnem procesu poslovanja spoštuje človekove pravice. Ker se določba 72. člena mutatis 

mutandis uporablja tudi za pridobivanje kapitalskih naložb, bo SDH tovrstna jamstva zahteval 

                                                                 
91 Upravljavski akt, ki ga določa 31. člen ZSDH-1. Politiko upravljanja naložb sprejme uprava SDH, soglasje da 
nadzorni svet SDH.  
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tudi pred kapitalskim vstopom države v podjetja, kar bo zaradi trenutne situacije s pandemijo 

morebiti celo pogostejše in toliko pomembnejše.  

Na kratko je treba omeniti še delež pri organiziranju izobraževalno-poslovnih srečanj92, v 

okviru katerih bo SDH v prihodnje naslavljal tudi aktualno problematiko, ki se nanaša na vlogo 

človekovih pravic v družbi, na pomen njihovega varstva in na prednosti, ki jih njihovo dosledno 

spoštovanje prinaša družbam v upravljanju in celotnemu slovenskemu gospodarstvu na dolgi 

rok (tudi z vidika ekonomije ugleda ter državnih spodbud, ki jih predvideva NAN). 

Za zaključek je treba še enkrat izpostaviti, da si bo SDH z lastnim zgledom ter vsemi dopustnimi 

korporativnimi orodji vselej prizadeval za implementacijo dobrih korporativnih in poslovnih 

praks ter skušal s ključnimi deležniki poiskati skupne rešitve, ki naj zagotovijo napredek pri 

spoštovanju človekovih pravic kljub dejstvu, da bo kriza, ki ji bomo priča v zvezi z izbruhom 

novega koronavirusa, gotovo predstavljala dodaten izziv. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
92 SDH je organizira l že več kot 80 tovrstnih srečanj. Arhiv izobraževalnih dogodkov je dostopen na spletni strani 
www.sdh.si  pod zavihkom Nadzorniki. (Arhiv izobraževanj za nadzornike, Slovenski državni holding.) 

http://www.sdh.si/
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