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Odprti javni poziv za vložitev kandidatur za člana Nadzornega sveta družbe
Cinkarna Celje d. d.

Nadzorni svet Cinkarne Celje, d. d. je zaradi rednega poteka mandata članu Nadzornega sveta družbe v
postopku oblikovanja seznama primernih kandidatov in kasnejšega oblikovanja predloga skupščinskega
sklepa o imenovanju novega člana Nadzornega sveta družbe.
Skladno s sklepom nominacijske komisije se z namenom izvedbe postopka izbora in oblikovanja predloga
ustreznega kandidata objavlja odprti javni poziv zainteresiranim posameznikom.
V tem pozivu ter njegovih prilogah (kot so navedene spodaj) se izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
uporabljajo nevtralno in veljajo enakovredno za oba spola.
Komisija bo pri oblikovanju predloga za kandidata za člana Nadzornega sveta, poleg zakonodajnih zahtev
in omejitev (41., 255. in 273. člen ZGD-1), upoštevala obstoječi sestav članov Nadzornega sveta družbe v
oziru na strokovno dopolnjenost ter heterogenost sestave Nadzornega sveta, s poudarkom na spolu in
starosti. Del izbornega postopka bo tudi razgovor z izbranimi kandidati pred komisijo, ki bo izveden
najkasneje do 8. 5. 2020.
Član, ki se mu izteka mandat, je strokovnjak s področja financ/ekonomije ter opravlja funkcijo predsednika
revizijske komisije, zato bo komisija z namenom zagotovitve komplementarnosti znanj in izkušenj članov
Nadzornega sveta pri kandidatih iskala predvsem znanja, izkušnje in veščine, ki bodo izbranemu kandidatu
prvenstveno omogočale prevzem predhodno naštetih nalog.
Redno trajanje mandata člana Nadzornega sveta je 5 let od imenovanja na skupščini.
Komisija od kandidatov pričakuje izpolnjevanje zlasti naslednjih pogojev:
da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne smeri oz. področja najmanj
7. stopnje/2. bolonjska stopnja,
da ima kandidat najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj na podobni funkciji ali delovnem mestu
s področja vodenja, organiziranja ali upravljanja podjetij oziroma vodenja projektov,
da kandidat ne opravlja funkcij vodenja, nadzora ali zastopanja ter svetovalnih nalog za
konkurenčne družbe in tudi ni njihov večji delničar ali družbenik na področjih temeljnih dejavnosti
družbe in nima drugih konfliktov interesov, ki se jih ne da obvladovati,
da kandidat ni ekonomsko, osebno ali kako drugače povezan z družbo ali njeno upravo;
da kandidat je in bo časovno razpoložljiv v času opravljanja funkcije,
da je kandidat sposoben učinkovitega komuniciranja in timskega dela,
da kandidat poseduje ustrezno znanje o pristojnostih, odgovornostih ter delovanju organov
nadzora,
da kandidat izpolnjuje druge omejitve in pogoje po statutu družbe in veljavni zakonodaji.
Zainteresirani kandidati morajo svoji vlogi, v kateri izkažejo in utemeljijo svojo zainteresiranost in
primernost za člana Nadzornega sveta družbe obvezno priložiti še: (i) Europass življenjepis, skupaj z
dokazili o zahtevani izobrazbi in usposobljenosti, (ii) Izjavo o obdelavi osebnih podatkov, (iii) Izjavo po
255. členu ZGD-1 brez overitve, (iv) Izjavo o neodvisnosti člana Nadzornega sveta, (v) Izjavo kandidata o
pripravljenosti, da sodeluje v notranjih postopkih ugotavljanja primernosti, ki jih lahko imajo večji delničarji
ter (vi) Izjavo o funkcijah kandidata v trenutku oddaje vloge.
Popolne vloge s prilogami lahko posredujete do četrtka, 23. 4. 2020, do 12:00 ure, na elektronski naslov
gregor.gajsek@cinkarna.si.
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