Nadzorni svet Gorenja, d.d.
predlaga
skupščini Gorenja, d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji
predlog sklepa k točki 5:
1. Ugotovi se, da je dne 23.4.2004 mag. Igor Omerza odstopil kot član Nadzornega
sveta družbe zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije člana nadzornega sveta
gospodarske družbe s funkcijo poklicnega funkcionarja lokalne skupnosti (51.člen
zakona o preprečevanju korupcije v povezavi z 20.členom tega zakona).
2. Za člana Nadzornega sveta se izvolita:
• mag. Igor KUŠAR in
• Peter TEVŽ
z mandatom, ki traja od dneva izvolitve do 18.7.2006.
Obrazložitev
Dne 23.4.2004 je član Nadzornega sveta mag. Igor Omerza pisno obvestil predsednika
Nadzornega sveta mag. Marka Voljča, da v zvezi z uveljavitvijo zakona o preprečevanju
korupcije, ki določa, da poklicni funkcionar lokalne skupnosti ne more opravljati dejavnosti
upravljanja, nadzora ali zastopanja gospodarske družbe, in da mora tak funkcionar prenehati
opravljati dejavnost, ki po tem zakonu ni združljiva z opravljanjem njegove funkcije v 30 dneh
po uveljavitvi zakona, ne more več nadaljevati z opravljanjem funkcije člana Nadzornega
sveta Gorenje,d.d. Nadzorni svet se je z njegovim pismom seznanil na 13. seji dne 5.5.2004
in ugotovil, da je mag. Igor Omerza v skladu z zakonom odstopil kot član Nadzornega sveta
Gorenje,d.d.
Nadzorni svet je ugotovil, da sta tako izpraznjeni dve mesti predstavnikov kapitala v
Nadzornem svetu družbe, saj je v preteklem letu dne 11.6.2003 svojo odstopno izjavo podal
dotedanji član Nadzornega sveta Anton Majzelj, o čemer je bila seznanjena skupščina
delničarjev že 20.6.2003.
Nadzorni svet se je odločil, da skupščini delničarjev predlaga v izvolitev za čas od izvolitve
na skupščini delničarjev do izteka mandata Nadzornega sveta t.j. do 18.7.2006, v sklepu
navedena kandidata. Oba kandidata sta podala pisno soglasje k svoji kandidaturi in izjavo,
da njuna izvolitev ne bi nasprotovala 263. členu zakona o gospodarskih družbah.
Mag. Igor Kušar, rojen 26.3.1955, je direktor Slovenske odškodninske družbe, d.d. Po
poklicu je magister ekonomskih znanosti. Delovno kariero je začel v Centru za proučevanje
sodelovanja z deželami v razvoju, bil krajši čas zaposlen v Slovenijalesu, nato pa v Centru za
mednarodno sodelovanje in razvoj in se leta 1991 zaposlil v Skladu Republike Slovenije za
razvoj. Leta 1994 je postal direktor Agencije RS za trg vrednostnih papirjev, ki jo je vodil
nekaj manj kot štiri leta, od novembra 1997 do septembra 1999 je bil član Uprave Lek, d.d.
zadolžen za finance, nato pa se je zaposlil kot menedžer projektov v svetovalni hiši
Deloitte&Touche. Maja 2001 je postal državni sekretar za zakladništvo na Ministrstvu za
finance. To funkcijo je opravljal do junija 2002, ko je bil imenovan za direktorja Slovenske
odškodninske družbe, d.d. Je strokovnjak s področja financ in prestrukturiranja podjetij.
Aktivno obvlada angleški jezik, pasivno pa francoski jezik.

Peter Tevž, rojen 23.6.1951, je direktor družbe z omejeno odgovornostjo G-M&M s sedežem
v Grosuplju. Po poklicu je univerzitetni diplomirani ekonomist. Najprej je bil tri leta zaposlen v
sistemu ISKRE na področju investicij, od septembra 1979 do marca 1986 je bil komercialni
direktor Belinke, nato je bil dve leti zaposlen v Metalki, zunanja trgovina, od aprila 1987 do
aprila 1998 je vodil podjetje JV Black&Decker za področje celotne Jugoslavije oziroma
kasneje podjetje B&D Slovenija, od aprila 1998 do junija 2000 je bil direktor Telekoma,d.d.,
nato pa je prevzel vodenje podjetja G-M&M, ki se ukvarja s proizvodnjo in trženjem
električnega ročnega orodja. Ima bogate izkušnje v gospodarstvu, široka managerska
znanja, znanja s področja financ in informacijske tehnologije. Aktivno obvlada angleški in
nemški jezik, pasivno pa tudi francoski in španski jezik.
Nadzorni svet meni, da bosta predlagana kandidata, glede na svoje strokovne izkušnje,
uspešno opravljala funkcijo člana nadzornega sveta družbe.

Velenje, 5.5.2004
Predsednik Nadzornega sveta
mag. Marko Voljč
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