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IZJAVA PO  

41. čl., 255 čl. in 273 čl. ZGD-1 
 

 

 

Spodaj podpisani ____________________________________________________________,  

stanujoč__________________________________, kandidat za člana nadzornega sveta družbe 

UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, vpisane v Poslovni register Slovenije z matično 

številko: 5042437000,  

 

izjavljam: 

 

−  da kot družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementar komanditne družbe, 

družbenik in poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo, član uprave, upravnega odbora in 

nadzornega sveta delniške družbe ter prokurist ne sodelujem in ne bom sodeloval pri nobeni 

od teh vlog, pa tudi ne kot delavec v katerikoli drugi družbi ali kot podjetnik, ki opravlja 

dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe UNIOR 

d.d., razen če statut družbe ne določa drugače, 

−  da nisem član organa vodenja te družbe, 

− da zadnjih pet let 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, 

−  da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,  

− da v zadnjih dveh letih 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 zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti,  

−  da nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe, 

−  da nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe, 

−  da nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te 

družbe,  

−  da nisem oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah, 

−  da nisem oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut družbe,  

− prav tako ne obstojijo druge okoliščine, ki bi po določbah ZGD-1 nasprotovale mojemu 

imenovanju za člana nadzornega sveta. 
 

Prav tako izjavljam, da soglašam s svojim imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe 

UNIOR Kovaška industrija d.d., s sedežem v Zrečah, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče. 

 
   

 

 V _____________, dne ____________         

         Podpis: 


