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Predstavitev kandidatke za članico v upravnem odboru družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova ulica 24, 3000 
Celje 

 

 

Tina Bačič je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim Pravniškim državnim izpitom pri Ministrstvu za pravosodje, Republika 
Slovenija. Trenutno je zaposlena na delovnem mestu „Head Legal MSIN business group“ – vodja pravne službe v poslovni skupini MSIN, 
kjer celostno vodi, spremlja, nadzoruje in skrbi za pravne, kadrovske in ostale korporativne zadeve v poslovni skupini MSIN (oziroma v 
družbah, ki jih obvladuje MSIN). 

 

V okviru svoje zaposlitve skrbi za in vodi pravno področje, to je področje statusnopravnih, gospodarskih, delovnopravnih, nepremičninskih 
in drugih pravnih zadev, ki so povezana z vodenjem in/ali poslovanjem gospodarskih družb ter poslovne skupine v celoti. Se redno 
izobražuje, njene delovne izkušnje in znanja so dnevno povezana s področjem pravnega svetovanja in reševanja zadev v zvezi z vodenjem in 
upravljanjem podjetij, upravljanjem s človeškimi viri, mednarodnim in domačim poslovanjem, insolvenčnim pravom, prestrukturiranjem 
podjetij in optimizacijo poslovanja. Vsakodnevno se pri reševanju zadev srečuje tudi z drugimi poslovnimi področji, kot so z ekonomika 
podjetja, računovodstvo, finance. Kandidatka ni v konfliktu interesov z družbo. 

 

Stalna vključenost v poslovno sodelovanje s tujimi in domačimi družbami ter korporacijami, jezikovno izobraževanje, izobraževanje na 
pravnem področju in spremljanje aktualne pravno-poslovne literature krepijo njen objektivni pogled na poslovanje, poslovno etiko, 
korporacijsko kulturo in sposobnost poslovnega komuniciranja, obenem pa ji dajejo kompetence za opravljanje funkcije člana nadzornega 
sveta. 

 
 
 
DELOVNE IZKUŠNJE  

15.02.2008 - danes 
»Head Legal MSIN business group« (Vodja pravne službe v poslovni skupini MSIN), MSIN d.o.o., družba za 
svetovanje in investiranje, Leskoškova cesta 6, Ljubljana 

01.02.2006 – 
14.02.2008 

Odvetniška pripravnica, ODVETNIK TOMAŽ ČAD, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana,  

01.10.20005 – 
31.01.2006 

»Customer relationship manager«, Vendmarket d.o.o., Leskoškova cesta 6, Ljubljana  

 
 

ČLANSTVO V ORGANIH VODENJA IN NADZORA 

12.3.2013- CETIS d.d., Čopova ulica 24, Celje: član NS 

30.8.2011- EGP Embalažno Grafično podjetje d.d. Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka: član NS 

  

 
 
Ljubljana, julij 2017 

 
 
 
        Tina Bačić  

 


