
 

 

 
Nadzorni svet družbe Istrabenz Turizem d.d., Obala 33, 6320 Portorož, na podlagi 
določil 7.1. člena Statuta delniške družbe Istrabenz Turizem d.d. podaja  
 
 

vabilo za oddajo prijave na mesto 
 
 

ČLANA UPRAVE družbe Istrabenz Turizem d.d. (M/Ž) 
 
 

V upravo bo imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih, izpolnjuje še 
naslednje pogoje: 
 

- najmanj visoka strokovna izobrazba, 
- najmanj pet let vodstvenih izkušenj, 
- strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših 

nalog,  
- izkazuje neoporečnost in osebno integriteto. 

 
Skupaj s prijavo za mesto člana uprave in dokazili o izpolnjevanju pogojev mora 
kandidat predložiti tudi program dela za celotno mandatno obdobje in motivacijsko 
pismo. 
 
 
V selekcijskem postopku bo poseben poudarek namenjen naslednjim kompetencam: 
 

- izkušnje in reference iz vodenja in sposobnost organiziranja, 
- upravljanje odnosov z deležniki v procesu upravljanja družbe,  
- obvladovanje sprememb in tveganj,  
- komunikacijska spretnost (pisna, osebna predstavitev, strukturiranost), 
- vodstveni in delovni stil,  
- razumevanje področja turistične dejavnosti. 

 
Nadzorni svet bo izmed pravočasno prispelih in popolnih vlog imenoval člana uprave. 
Mandat traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 
 
Postopek selekcije bo potekal skladno z določili o varovanju osebnih podatkov. Pri  
izboru se bodo upoštevale samo popolne in pravočasno prispele prijave z vsemi 
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. 
 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku osmih dni po imenovanju. 
 
 
 



 

 

K vlogi je potrebno priložiti: 
 

1. življenjepis, 
2. overjeno kopijo diplome, 
3. program dela za celotno mandatno obdobje (na največ štirih straneh), 
4. motivacijsko pismo (na največ dveh straneh), 
5. potrdilo o nekaznovanosti, 
6. potrdilo, da zoper kandidata ne poteka kazenski postopek,  
7. izjavo, da niso podane okoliščine, ki bi po določilih ZGD-1 nasprotovale 

imenovanju kandidata.  
 
Dokazila pod točkami 5., 6. in 7. ne smejo biti starejša od treh mesecev. 
 
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddati oziroma poslati 
najkasneje do 19.10.2022 na naslov ALEXANDER HUGHES za MOVE, STUDENEC 
22, 4220 ŠKOFJA LOKA, s pripisom »ne odpiraj za kadrovsko komisijo Nadzornega 
sveta Istrabenz Turizem d.d. - razpis za člana uprave«. 
 
Uporaba moške slovnične oblike je uporabljena zgolj zaradi jasnejšega izrazoslovja in 
nikakor ne pomeni diskriminatornega pristopa. 
 
Priloge: 
 

- navodilo za pripravo programa dela (Priloga 1),  
- navodilo za pripravo motivacijskega pisma (Priloga 2),  
- vzorec izjave (Priloga 3). 

 
 
 
 

Predsednik nadzornega sveta 
         Samo Logar 

 

 


