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PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA DRUŽBE  

CETIS d.d.  

  

 

DAVOR VLAHEK  

  

inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani  

Univ. dipl. ekonomist, Univerza v Mariboru  

  

 

STROKOVNE IN DELOVNE IZKUŠNJE:  

  

Davor Vlahek je trenutno zaposlen na delovnem mestu izvršnega direktorja za finance in kontroling v 

družbi MSIN d.o.o., kjer celostno skrbi za navedeno področje v poslovni skupini MSIN. Ob tem od 10/2003 

opravlja še funkcijo direktorja v družbi FIENA, storitve d.o.o., Ljubljana, katere lastnik je.   

  

Ima bogate delovne izkušnje s področja vodenja financ in kontrolinga, tako doma kot tudi v tujini, kar je 

bistveno za potrditev njegove strokovne usposobljenosti in razumevanja področja vodenja in upravljanja, 

ekonomike, finančnega in strateškega načrtovanja poslovanja gospodarskih družb.  

 

Glede na to, da je že od leta 2013 član nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe CETIS d.d., v letu 

2022 pa je 8 mesecev opravljal funkcijo izvršnega direktorja za področje financ in ekonomike družbe CETIS 

d.d., bo s ponovnim imenovanjem za člana upravnega odbora zagotovljena kontinuiteta dela. 

 

Njegova dolgoletna vključenost v tuje in domače korporacije, v katerih je zasedal in še vedno zaseda 

vodstvene funkcije ali pa je član nadzornih organov, le krepijo njegov objektivni pogled na poslovanje 

družbe, njegovo poslovno etiko, korporacijsko kulturo in sposobnost poslovnega komuniciranja. 

 

Navedeno dokazuje, da razpolaga s kompetentnimi znanji za delo v upravnem odboru. Ni v konfliktu 

interesov z družbo.  

 

 

09/2003-danes     MSIN d.o.o. (prej Mohar Satler Investicije d.d., prej skupina IN)  

06/2005-danes:  Izvršni direktor za finance & kontroling za celo skupino  

 09/2003-05/2005: ITS Intertrade Sistemi: Finančni direktor  

 

05/2020-12/2020        CETIS d.d.: Izvršni direktor za področje financ in ekonomike 

  

03/2001-08/2003  Aktiva Group: Finance in Kontroling, od svetovalca uprave pa do direktorja 

kontrolinga za vsa podjetja v večinski lasti Aktive Group  

 

 



2 
 

07/1996-02/2001  IBM:  

IBM CEMA (Central & Eastern Europe, Middle East, Africa), na Dunaju;  

Kontroler za 10 divizij v 92 državah 

      IBM Slovenija: Kontroler  

  

01/1996- 06/1996        P&S d.o.o.: analitik 

 

 

ČLANSTVO V ORGANIH VODENJA IN NADZORA:  

12.3.2013 – danes  CETIS d.d.: član upravnega odbora, pred tem član nadzornega sveta; član 

revizijske komisije; od 01.05.2020 do 31.12.2020 izvršni direktor 

27.8.2008 – danes  KIG d.d.: član nadzornega sveta 

11.11.2003 – danes FIENA d.o.o.: direktor  

31.8.2011 – danes DONIT TESNIT, d.o.o.: prokurist  

14.9.2017 – danes DONEP d.o.o.: direktor  

25.03.2020 – danes DONIT TESNIT Gmbh: prokurist 

1.9.2020 – danes PAPILIO d.o.o.: direktor 

11.1.2021 – danes AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d.: predsednik nadzornega sveta 

  

 

V Ljubljani, maj 2022 

 

         Davor Vlahek 


