
Imenovanje in odpoklic članov poslovodstva SŽ 
 
V skladu z Aktom o ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o. posle vodi poslovodstvo, ki ima štiri člane: 
generalnega direktorja, dva člana poslovodstva in delavskega direktorja. Poslovodstvo družbe imenuje in 
odpokliče nadzorni svet.  
 
Nadzorni svet družbe najprej imenuje generalnega direktorja. Slovenski državni holding v vlogi ustanovitelja 
družbe v roku 8 dni od prejema poziva nadzornega sveta poda soglasje na odločitev nadzornega sveta o 
imenovanju ali odpoklicu generalnega direktorja družbe.  
 
Generalni direktor ima po imenovanju pravico, da nadzornemu svetu v roku 15 dni predlaga v imenovanje 
druga dva člana poslovodstva. Nadzorni svet nato v roku 15 dni od prejema predloga generalnega direktorja 
imenuje še dva člana poslovodstva. Nadzorni svet je dolžan dati predlog generalnega direktorja na glasovanje. 
V primeru, da predlog generalnega direktorja ni sprejet, ima generalni direktor pravico, da v roku 15 dni 
ponovno predlaga člana poslovodstva. Pri tem lahko predlaga v imenovanje ista ali druga kandidata. Nadzorni 
svet je dolžan dati tudi ta predlog na glasovanje. V primeru, da tudi ta predlog generalnega direktorja ni sprejet, 
ima nadzorni svet pravico imenovati druga dva člana poslovodstva po lastni izbiri. Nadzorni svet lahko glasuje o 
vsakem predlaganem kandidatu za člana poslovodstva posebej ali pa o obeh skupaj.  
 
Delavski direktor je imenovan v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju na predlog sveta 
delavcev, ima pa pristojnosti zastopanja in predstavljanja interesov delavcev glede kadrovskih in socialnih 
vprašanj. 
 
Člani poslovodstva morajo poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjevati še naslednje pogoje: 
– univerzitetna izobrazba; 
– najmanj 5 let delovnih izkušenj; 
– aktivno znanje najmanj enega tujega svetovnega jezika 
– ne more biti član nadzornega sveta v drugih družbah, razen v nadzornih svetih odvisnih družb. 
– morebitne druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet; 
– oziroma najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih mestih s področja logistike v kolikor ne izpolnjuje 

enega od zgornjih pogojev. 

 
 


