Kandidacijski obrazec - VOLITVE NO-FP/2021

Kandidatura za člana Nadzornega odbora AIPA, k. o.
(izvorni filmski producent)
Ime in priimek kandidata:
Naslov stalnega prebivališča:

Datum rojstva:
Telefonska št.:

E-naslov:

Spodaj podpisani kandidat ____________________________________________ (ime in priimek)
želim v AIPA, k.o., prevzeti funkcijo člana nadzornega odbora iz vrst izvornih filmskih producentov
in za namene kandidature in imenovanja v to funkcijo
izjavljam,
•
•
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

da ni okoliščin, ki bi po določbah ZKUASP in ZGD-1 nasprotovale moji kandidaturi in
imenovanju za člana nadzornega odbora AIPA, k.o.;
da izpolnjujem vse zakonsko in statutarno določene splošne in posebne pogoje:
da sem član AIPA, k. o.;
da sem obenem izvorni filmski producent1;
da sem hkrati imetnik pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje
avdiovizualnih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe in pravice kabelske
retransmisije;
da sem polnopravno poslovno sposobna oseba;
da sem oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določa statut AIPA, k. o.;
da s kandidaturo in prevzemom funkcije člana nadzornega odbora ne bom kršil konkurenčne
prepovedi, kot jo opredeljuje 41. člen ZGD-1;
da nisem član drugega organa vodenja ali nadzora AIPA, k. o.;
da v obdobju zadnjih pet let nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper
gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper
premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oz. je od prestane kazni minilo že več kot
dve leti;
da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica oz. da tak ukrep ne traja v
času moje kandidature;

Tj. izvorni filmski producent kot fizična oseba oz. zakoniti zastopnik izvornega filmskega producenta, ki je pravna
oseba.
1

10. da v zadnjih dveh letih nisem bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil
začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z
določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti;
11. da nisem član organa vodenja ali nadzora od AIPA, k. o., odvisne pravne osebe;
12. da nisem prokurist ali pooblaščenec AIPA, k. o.;
13. da nisem član organa vodenja druge pravne osebe, v čigar nadzornem organu je član organa
vodenja AIPA, k. o.;
14. da nisem oseba, ki je član nadzornega organa ali organa vodenja že v treh pravnih osebah
oziroma sem član nadzornega organa ali organa vodenja že v dveh pravnih osebah:
1. v ________________________, funkcija ___________________, mandat do__________
2. v ________________________, funkcija ___________________, mandat do__________
•
•
•
•

da izrecno soglašam s postopkom izbire in imenovanja ter z imenovanjem na funkcijo člana
nadzornega odbora;
da poznam zakonsko ureditev kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic;
da poznam svoje pravice in dolžnosti, ki jih imam v funkciji člana nadzornega odbora kolektivne
organizacije, posebej pa tudi AIPA, k.o.;
da imam dovolj izkušenj in znanja za opravljanje funkcije člana nadzornega odbora AIPA, k.o.

V ____________________, dne __________
___________________________
(podpis)

Obvezna priloga h kandidaturi oz. k temu kandidacijskemu obrazcu je tudi:
1.
2.
3.

datirano in podpisano motivacijsko pismo kandidata, v katerem predstavi svoje izkušnje, kompetence,
veščine ter razloge za kandidaturo – vsaj 2500 znakov s presledki (priloga 1);
datirana in podpisana izjava o nasprotju interesov na predpisanem obrazcu (predpisan obrazec
VOLITVE NO-FP/2021-priloga 2) in
datirano in podpisano soglasje za obdelavo osebnih podatkov na predpisanem obrazcu (predpisan
obrazec VOLITVE NO-FP/2021-priloga 3).

