Na podlagi sklepa Nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. o imenovanju nominacijske
komisije, nominacijska komisija objavlja

odprti javni poziv
zainteresiranim kandidatom, s področja finančnega poslovanja oziroma poslovanja družbe,
da posredujejo svojo prijavo za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d.

V skladu z zakonskimi pogoji in kriteriji za imenovanje članov organa nadzora v podjetjih v državni
lasti, družba Elektro Maribor d.d. objavlja odprt javni poziv, s katerim poziva zainteresirane
kandidate, da pošljejo svojo prijavo za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
Kandidati morajo posredovati življenjepis in priloge ter motivacijsko pismo in utemeljitev kandidature
v predpisani obliki.
Kandidati morajo vlogi priložiti izjavo, da izpolnjujejo vse zakonsko določene splošne in posebne
pogoje za imenovanje za člana nadzornega sveta.
Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih
osebnih podatkov v zvezi s postopkom kandidature za člana nadzornega sveta.
Vloge z življenjepisom in prilogami naj bodo poslane elektronsko na naslov tajništva uprave
anamarija.repusic@elektro-maribor.si, pri čemer naj bodo podpisane izjave pripete v pdf obliki.
Nominacijska komisija lahko kandidate pozove k dopolnitvi vloge ali na razgovor.
Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo družba Elektro Maribor d.d. brezpogojno varovala ter ravnala
z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004 in 67/2007).
Kandidati bodo o uvrstitvi v ožji izbor obveščeni po elektronski pošti in s tem pozvani k sodelovanju v
nadaljnjem postopku. V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.
Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka 10.11.2014, do 15:00 ure.

Prijava naj vsebuje:
1. Življenjepis
Kandidati naj za predstavitev svojega šolanja in kariere uporabijo predlogo za Europass življenjepis, ki
ga najdejo na povezavi: http://www.europass.si/dokumenti_europass/europass_zivljenjepis.aspx in
ga pripravijo skladno z navodili za izpolnjevanje ter sledečimi poudarki:
-

-

-

-

osebni podatki (ime, priimek, naslov, mobilni telefon, elektronski naslov, datum rojstva),
delovne izkušnje v obratnem kronološkem vrstnem redu (najprej je predstavljena zadnja
zaposlitev) s področji odgovornosti (delovno mesto, odgovornost za poslovni uspeh), s
konkretnimi navedbami rezultatov in najpomembnejših dosežkov ter velikostjo ekip, ki jih je
neposredno in posredno vodil, s teritorialnim območjem delovanja,
šole in programi na izobraževalnih ustanovah, ki jih je kandidat uspešno zaključil, skupaj z
akademskim ali strokovnim nazivom ter datumom zaključka vsakega izobraževanja. Če
kandidat v času prijave obiskuje kakšno obliko formalnega izobraževanja (npr. podiplomski
študij), naj navede predviden rok zaključka študija; kopije dokazil priložiti v prilogi,
druga izobraževanja in usposabljanja s področja stroke in/ali nadzorništva (npr.
izpopolnjevanje svojih finančnih, revizorskih, računovodskih, pravnih, kadrovskih, tehničnih,
managerskih ali voditeljskih znanj),
udeležba na izobraževanju iz nadzorniških znanj in organizacija, kjer se je izobraževal, kot tudi
certifikat za člana nadzornega sveta, v kolikor ga je kandidat pridobil,
druga znanja in kompetence: znanje tujega jezika (po vzorcu Europass ocenjevalne tabele:
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1347/type.FileContent.file/ELPTemplate_
sl_SI.doc), računalniška znanja, poznavanje informacijskih sistemov ter druga pomembna
znanja, druge kompetence.

2. Izjave kandidata
1. Izjava o izpolnjevanju zakonsko določenih splošnih in posebnih pogojev za imenovanje za
člana nadzornega sveta (vzorec je priložen).
2. Izjava o privolitvi o obdelavi in uporabi osebnih podatkov v zvezi s kandidaturo za člana
nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. (vzorec je priložen).
3. Motivacijsko pismo in utemeljitev kandidature, ki vsebuje: motiv za kandidaturo, dosedanje
relevantne reference in samooceno dodane vrednosti za družbo Elektro Maribor d.d. (vzorec
je priložen).
4. Izjava kandidata za člana nadzornega sveta o izpolnjevanju pogojev za imenovanje za člana
nadzornega sveta in soglasje za nominacijo/evaluacijo ter soglasje za imenovanje za člana
nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. (vzorec je priložen).
5. Izjava kandidata za člana nadzornega sveta o osebni integriteti in poslovni etičnosti (vzorec je
priložen).
6. Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti konflikta interesov kandidata za člana nadzornega sveta
(vzorec je priložen).
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Vzorec

Izjava o izpolnjevanju zakonsko določenih splošnih in posebnih pogojev za
imenovanje za člana nadzornega sveta

Podpisani/a ___________________ vezano na kandidaturo za člana nadzornega sveta družbe Elektro
Maribor d.d. izjavljam sledeče:

1. v zadnjih petih letih od danega trenutka nisem bil/a pravnomočno obsojen/a 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),
TRDITEV DRŽI

TRDITEV NE DRŽI

2. v času kandidature v zvezi z menoj ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica
izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1),
TRDITEV DRŽI

TRDITEV NE DRŽI

3. kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, nisem
bil/a pravnomočno obsojen/a na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona
oziroma je od pravnomočnosti sodbe minilo vsaj 24 mesecev (255. člen ZGD-1),
TRDITEV DRŽI

TRDITEV NE DRŽI

4. v času kandidature sem član/ica naslednjih nadzornih svetov:
1. ________________________, mandat poteče ___________
2. ________________________, mandat poteče ___________
3. ________________________, mandat poteče ___________

Datum: _________________

Ime in priimek: _________________________
Podpis: _______________________________
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Vzorec

Izjava o privolitvi o obdelavi in uporabi osebnih podatkov v zvezi s
kandidaturo za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d.

Podpisani/a ____________________________________

s to izjavo izrecno dovoljujem obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki sem jih posredoval/a v tej
prijavi, v zvezi s kandidaturo za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d.

Datum: _________________

Ime in priimek: _________________________
Podpis: _______________________________
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Vzorec

Motivacijsko pismo in utemeljitev kandidature za člana nadzornega sveta
družbe Elektro Maribor d.d.

1. Utemeljite kandidaturo z vidika formalne in neformalne izobrazbe (vključno z navedbami o
dodatnem izpopolnjevanju iz svoje stroke oziroma širjenjem svojega strokovnega znanja tudi
na komplementarnih področjih, npr. skrb za stalno izpopolnjevanje svojih nadzorniških,
finančnih, revizorskih, računovodskih, pravnih, kadrovskih, menedžerskih/voditeljskih znanj).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Utemeljite kandidaturo z vidika znanj in izkušenj (vključno z navedbo konkretnih referenc na
kratko predstavite svoje celovito poslovno znanje in relevantna strokovna znanja, ki bodo
pripomogla k učinkoviti vlogi nadzornika, posebej utemeljite svojo dosedanjo vlogo kot
strateški svetovalec, povezovalec in strokovnjak na svojem področju; iz referenc naj bodo
razvidne tudi morebitne mednarodne in/ali multikulturne izkušnje, ki potrjujejo strokovno in
poslovno širino).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Utemeljite kandidaturo z vidika strokovnih referenc in nadzorniških kompetenc (z
referencami in dosedanjim delom naj bo predstavljeno poznavanje poslovnih modelov in
procesov, obvladovanje vloge nadzornika v strokovnem smislu in obvladovanje strokovnega
znanja, ki predstavlja dodano vrednost v nadzornem svetu; iz referenc mora biti razvidna
sposobnost učinkovitega komuniciranja, pogajalske spretnosti in timskega dela).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Utemeljite kandidaturo z drugimi kompetencami (vključno s komunikacijskimi in pogajalskimi
spretnostmi, timskim delom, poslovnem ugledu in moralni integriteti, pripravljenost na
intenzivno delo v času trajanja funkcije, sposobnosti objektivnega reševanja konflikta
interesov glede na svojo poklicno dejavnost in izpolnjevanju standarda “Fit & Proper”).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Družba Elektro Maribor d.d. deluje v specifični gospodarski dejavnosti. V nekaj alinejah
navedite svoje poznavanje te panoge in utemeljite svoj interes za članstvo v tem nadzornem
svetu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Glede na svojo karierno pot opredelite področje oziroma poslovno funkcijo, kjer menite, da
je vaša dodana vrednost za družbo Elektro Maribor d.d. največja
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. V nekaj alinejah utemeljite svojo strokovnost na področju finančnega poslovanja oziroma
poslovanja družbe (izobraževanje, certifikati)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Navedite svoje z referencami podprte dosežke na področju finančnega poslovanja oziroma
poslovanja družbe in svojo konkretno vlogo v projektih, procesih ali na delovnih mestih, kjer
ste delovali in ki dokazujejo upravičenost vaše kandidature.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. S čim, menite, lahko največ doprinesete k uspešnemu delu nadzornega sveta družbe Elektro
Maribor d.d.?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: _________________

Ime in priimek: _________________________
Podpis: _______________________________
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Vzorec

Izjava kandidata za člana nadzornega sveta o izpolnjevanju pogojev za
imenovanje za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d.
Soglasje za postopek izbire, ki ga bo vodila nominacijska komisija
Soglasje za imenovanje za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor
d.d.

Podpisani: _______________________________________________
Stanujoč: ________________________________________________

izjavljam,

da ni okoliščin, ki bi nasprotovale moji kandidaturi in imenovanju za člana nadzornega sveta v
gospodarski družbi Elektro Maribor d.d., zlasti pa izpolnjujem naslednje pogoje za imenovanje:













1

2

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)1;
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)2;
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 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),
v kolikor je v statutu oziroma drugem aktu o ustanovitvi družbe določeno, izpolnjujem
pogoje, ki so tam določeni (273. člen ZGD-1);

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in nasl.).

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014).

7











s sprejemom funkcije v družbi Elektro Maribor d.d. ne bi kršil konkurenčne prepovedi v
smislu 41. člena ZGD-1;
nisem neposredno v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbo Elektro Maribor d.d. 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 Elektro Maribor d.d.
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 ZSDH1 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 Elektro
Maribor d.d.

Izrecno izjavljam, da soglašam s postopkom izbire, ki ga bo vodila nominacijska komisija in
imenovanjem na funkcijo člana v nadzornem svetu družbe Elektro Maribor d.d.

Datum: _________________

Ime in priimek: _________________________
Podpis: _______________________________
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Vzorec

Izjava kandidata za člana nadzornega sveta o osebni integriteti in poslovni
etičnosti

Podpisani/a: ____________________________________________________________________
Stanujoč: ______________________________________________________________________
izjavljam,
da:
1. v zadnjih petih letih pred podpisom te izjave nisem sodeloval/a v organih vodenja ali nadzora
družb, nad katerimi je bil s pravnomočnim sklepom začet postopek prisilne poravnave ali
stečaja,3
2. zoper mene v zadnjih desetih letih od podpisa te izjave ni bil uveden postopek odvzema
licence za borznega posrednika, pooblaščenega revizorja ali druge licence, ki je predpisana za
opravljanje določene dejavnosti na področju gospodarstva,
3. v zadnjih desetih letih nisem bil odpoklican iz krivdnih razlogov oziroma zaradi hujših kršitev
obveznosti ali zaradi nesposobnosti vodenja poslov kot član organa vodenja ali nadzora
gospodarske družbe oziroma mi ni bila podana izredna odpoved delovnega razmerja,
4. da zoper mene ne teče disciplinski postopek, postopek za plačilo odškodnine, postopek
zaradi kršitve delovnopravne zakonodaje ali drug postopek, še zlasti pa, da nisem bil
pravnomočno obsojen in zoper mene ne teče kazenski postopek glede kaznivega dejanja
zoper gospodarstvo, zoper premoženje, zoper pravni promet, zoper delovno razmerje in
socialno varnost,
5. oziroma ni podana druga okoliščina, zaradi katere bi bila okrnjena moja osebna integriteta
oziroma ki kaže na ravnanje, ki ni v skladu s poslovno etiko.
6. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(razkriti drugo okoliščino, ki bi utegnila vplivati na pomislek glede izpolnjevanja pogoja
osebne integritete in poslovne etičnosti),
7. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(v primeru, da je potrebno kakšno posebno pojasnilo glede izjav od toč. 1 do 5, prosimo
natančno pojasnite)

Datum: _________________

Ime in priimek: _________________________
Podpis: _______________________________
3

V primeru sodelovanja v organih vodenja ali nadzora, nad katerim je bil uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja v
zadnjih petih letih pred podpisom te izjave, to ne pomeni izključitvenega razloga, se pa pričakuje posebno pojasnilo pod točko 7
te izjave.
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vzorec

Izjava o neodvisnosti in o odsotnosti konflikta interesov kandidata za člana
nadzornega sveta

Elektro Maribor d.d.

Ime in priimek kandidata za člana
nadzornega sveta družbe

Začetek mandata člana nadzornega
sveta družbe

Izobrazba

Redna zaposlitev
(navedite delodajalca)
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Spodaj podpisani

IZJAVLJAM:

1. da pri meni v danem trenutku ni podan in tudi ob sprejemu funkcije člana nadzornega
sveta konkretne družbe ne bo podan konflikt interesov4 in

2. se izrekam o posameznih okoliščinah, ki predstavljajo potencialni konflikt interesov v
zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta v konkretni družbi, kot sledi v
nadaljevanju (označiti ustrezen odgovor s ):
OKOLIŠČINE,
INTERESOV

KI

PREDSTAVLJAJO

KONFLIKT

TRDITEV
DRŽI

TRDITEV
NE DRŽI
(po potrebi dodatno pojasniti)

SKLOP 1
a.

b.

c.

Nisem izvršni direktor ali član uprave
družbe ali povezane družbe in nisem bil
na takšnem položaju v zadnjih petih
letih
Nisem zaposlen v družbi ali povezani
družbi in nisem bil na takšnem položaju
v zadnjih treh letih
OPOMBA: Če bi bil vaš odgovor pod
točko b. »TRDITEV NE DRŽI« a gre v
vašem primeru za izjemo: »razen v
primeru, če član nadzornega sveta ni
višji kader in je bil izvoljen v upravni
odbor ali nadzorni svet v okviru sistema
delavskega predstavništva, ki ga
priznava zakon, in hkrati zagotavlja
ustrezno zaščito pred nezakonitim
odpustom
ter
drugimi
oblikami
nepravičnega
ravnanja«
označite
odgovor b. »TRDITEV DRŽI«
Kot član nadzornega sveta družbe nisem
prejemal večjih dodatnih prejemkov iz

4

Za konflikt interesov gre, ko so podane okoliščine, v katerih zasebni interes osebe vpliva ali ustvarja videz da
vpliva (ali bo vplival, če gre za kandidata) na nepristransko opravljanje njenih nalog. Pri tem je zasebni interes
osebe premoženjska ali nepremoženjska korist zanjo, za njene družinske člane in za druge fizične osebe ali
pravne osebe, s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike oziroma interes, ki je posledica
vključevanja čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti. Družinski člani so osebe, ki jih v 2. členu
opredeljuje ZSDH-1.
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

družbe ali povezane družbe, razen
plačila, ki ga dobim kot član nadzornega
sveta. Pod takšne dodatne prejemke se
šteje tudi kakršna koli udeležba pri
delniških opcijah ali kakršnih koli drugih
plačnih
shemah,
povezanih
z
uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo
nesprejemljivih zneskov nadomestil v
okviru shem upokojevanja (vključno z
odloženim nadomestilom) za prejšnje
storitve v družbi (pod pogojem, da
takšno nadomestilo ni na noben način
odvisno od nadaljevanja dela)
OPOMBA: Kandidati za člane, ki do sedaj
niso bili v nadzornem svetu zadevne
družbe, označijo odgovor a. »TRDITEV
DRŽI«
Nisem na noben način bil večinski
delničar/
družbenik
ali
zastopal
večinskih
delničarjev/družbenikov
(nadzor se določi s sklicevanjem na
primere iz člena 1(1) Direktive Sveta
83/349/EGS (1))
Nimam in v zadnjem letu nisem imel
pomembnih poslovnih stikov z družbo
ali povezano družbo, neposredno ali kot
partner, delničar, družbenik, direktor ali
vodilni delavec organa, ki ima tak odnos.
Poslovni stiki vključujejo položaj
pomembnega dobavitelja blaga ali
storitev (vključno s finančnimi, pravnimi,
svetovalnimi
ali
posvetovalnimi
storitvami), položaj pomembne stranke
in položaj organizacij, ki prejemajo večje
prispevke od družbe ali od njene skupine
Nisem in v zadnjih treh letih nisem bil
partner ali uslužbenec sedanjega ali
nekdanjega zunanjega revizorja v družbi
ali povezane družbe
Nisem izvršni direktor ali član uprave
druge družbe, v kateri je izvršni direktor
ali član uprave družbe član nadzornega
sveta, prav tako pa prek sodelovanja v
drugih družbah ali organih nisem kako
drugače povezan z izvršnimi direktorji
oziroma člani uprave družbe
Nisem v nadzornem svetu družbe več
kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar
nacionalna zakonodaja za normalne
pogoje določa zelo kratek čas)
Nisem bližnji družinski član članov
uprave ali oseb, ki so v položajih,
omenjenih v drugih točkah od (a) do (h)

SKLOP 2

12

j.
k.

Nisem član širšega poslovodstva
povezane družbe
Nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine
predloga letnega poročila družbe

SKLOP 3
l.

Nisem preko družbe/druge pravne
osebe/s.p./
svoje redne zaposlitve
(delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem
ali konkurenčnem odnosu z družbo**
m. Nisem član organov nadzora v
konkurenčni družbi
OPOMBA: v primeru, da je vaš odgovor
»TRDITEV NE DRŽI«:
navedite firmo konkurenčne družbe,
njeno pretežno dejavnost ter po
potrebi dodajte kratko pojasnilo
razloga konkurenčnosti ter
navedite ali je druga družba v
kakršnemkoli
poslovnem
ali
konkurenčnem odnosu z družbo
nadzora**
n. Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z
njo povezano družbo (neposredno ali
posredno preko povezanih oseb - kot
povezane osebe se štejejo ožji družinski
člani, delodajalec, druge kapitalsko ali
upravljavsko ali kako drugače povezane
osebe s članom NS)**
SKLOP 4
o.

p.

Nisem kako drugače ekonomsko ali
osebno povezan z družbo ali njeno
upravo
Niso podane druge okoliščine, ki
ustvarjajo položaj odvisnosti, pri čemer
je oseba odvisna, če gre za konflikt
oziroma potencialni konflikt med
interesi kandidata oziroma člana organa
nadzora družbe s kapitalsko naložbo
države in interesi te družbe, ki vpliva ali
ustvarja videz da vpliva na nepristransko
odločitev člana organa nadzora družbe s
kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za
(potencialni) konflikt interesov takšne
vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz
odvisnosti člana organa nadzora od
določene osebe, organa oziroma
asociacije in je trajnejšega značaja

**V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v prilogi izjave navedite tudi naslednje podatke o
pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe),
vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene
stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum odobritve pravnega posla na nadzornem svetu
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družbe.
Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:
(ustrezno obkrožite)
a) neodvisnega*** člana oziroma kandidata za člana nadzornega sveta

b) odvisnega*** člana oziroma kandidata za člana nadzornega sveta

***Oseba je odvisna, če gre za konflikt oziroma potencialni konflikt med interesi kandidata oziroma člana
organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države in interesi te družbe, ki vpliva ali ustvarja videz da
vpliva na nepristransko odločitev člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Pri tem gre za
(potencialni) konflikt interesov takšne vrste, ki ustvarja odvisnost ali videz odvisnosti člana organa
nadzora od določene osebe, organa oziroma asociacije in je trajnejšega značaja. Oseba ki ni odvisna je
neodvisna.

3. da sem član drugih organov nadzora v naslednjih družbah (če niste član nobenega drugega
organa nadzora pustite spodnji vrstici prazni ali jih prečrtajte):
-

___________________________________; ____________________________
(firma družbe)
(mandat od- do)

-

___________________________________; ____________________________
(firma družbe)
(mandat od- do)

4. nisem ekonomsko, osebno ali kako drugače povezan z družbo

5. se zavezujem, da bom kot član nadzornega sveta izvajal vse previdnostne ukrepe, da bi se
izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo in da bom nasprotje
interesov pojasnil nadzornemu svetu družbe in Slovenskemu državnemu holdingu, d.d., ter
se v primeru nasprotja interesov vzdržal glasovanja.

Datum: _________________

Ime in priimek: _________________________
Podpis: _______________________________

OPOMBA: Vaš podpis je potreben na vsaki strani zadevne izjave.
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