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Na podlagi sklepa nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. št. VI-3.Kor/2021, sprejetega na 
korespondenčni seji nadzornega sveta dne 12.3.2021, ter na podlagi Statuta družbe UNIOR 
d.d. in Poslovnika o delu nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. d.d., objavlja nadzorni svet 
družbe UNIOR d.d.  
 
 

POZIV 
K VLOŽITVI KANDIDATUR ZA ČLANICO/ČLANA NADZORNEGA SVETA 

DRUŽBE UNIOR d.d. 
 
 

Skladno s Statutom družbe UNIOR d.d. ima nadzorni svet šest članov, od katerih so štirje 
predstavniki delničarjev, dva člana pa sta predstavnika delavcev. Dne 12. 12. 2021 bo štirim 
članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, potekel mandat, zaradi česar bo 
nadzorni svet pripravil predlog za imenovanje novih članov nadzornega sveta za mandatno 
obdobje štirih let s pričetkom mandata dne 13. 12. 2021, ki ga bo predložil v odločanje 
skupščini delničarjev. 
 
Kandidati za člane nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. morajo izpolnjevati vse pogoje iz 
Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe UNIOR d.d., kadrovska komisija, ki jo bo 
oblikoval nadzorni svet družbe UNIOR d.d., pa bo pri izbiri upoštevala tudi kriterije iz 
Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb ter Pravilnika o pogojih, merilih in 
postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov 
za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države. 
 
Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. vabi vse zainteresirane kandidate, da svoje kandidature z 
ustreznimi dokazili najkasneje do dne 6. 4. 2021 do 13. ure pošljejo na elektronski naslov: 
prijavaNS.Unior@unior.com, pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno 
podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki. Kandidature sprejemamo samo preko navedene 
elektronske pošte. 

Kandidati naj na kratko predstavijo svoje kompetence in utemeljijo primernost za sodelovanje 
v nadzornem svetu (do dve strani). Vlogi naj priložijo življenjepis, izpolnjeno izjavo o 
neodvisnosti člana nadzornega sveta, izjavo po 255. členu Zakona o gospodarskih družbah, 
izjavo o nekaznovanju ter izjavo o osebni privolitvi k uporabi osebnih podatkov (obrazci v 
prilogi). Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb 
v prijavi. Prepozno prispela prijava in/ali nepopolna prijava se zavrže. 
 
Komisija za imenovanja bo po 6.4.2021 vloge pregledala ter s kandidati v ožjem izboru opravila 
intervjuje. Komisija za imenovanja si pridržuje pravico, da izmed prispelih kandidatov ne izbere 
nobenega. V besedilu te objave in prilog uporabljeni izrazi član, kandidat in drugi izrazi, 
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 
Upoštevale se bodo le popolne in pravočasne prijave, ki bodo vsebovale vse zahtevane 
priloge. 
 
 
Priloge: 

- izjava o neodvisnosti  
- izjava po ZGD-1 
- izjava o nekaznovanju 
- kriteriji za presojo ustreznosti kandidata 
- soglasje za obdelavo osebnih podatkov. 

 
 

NADZORNI SVET 
        družbe UNIOR d.d. 
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