Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov
avdiovizualnih del Slovenije, k.o. - AIPA, k. o.,
na podlagi 27. člena ZKUASP1in 37. člena Statuta2

objavlja

Poziv k oddaji kandidatur za člana v Nadzorni odbor AIPA, k. o.3

Spoštovane članice, spoštovani člani AIPA, k. o.,
pozivamo vas k vložitvi kandidatur za člana v Nadzorni odbor AIPA, k. o. (v nadaljevanju:
nadzorni odbor).
Na seji skupščine AIPA, k. o., ki bo predvidoma izvedena v juliju 2021, morate filmski producenti
imenovati dva člana, ki vas bosta v nadzornem odboru zastopala v mandatu 3 let od 7. 10.
2021 do 6. 10. 2024.
Kandidat mora biti (2. odstavek 37. člena Statuta):
• izvorni filmski producent4 ter obenem
• imetnik pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje
avdiovizualnih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, in hkrati
• imetnik pravice kabelske retransmisije.
Ostali pogoji, ki jih morajo kandidati za člane nadzornega odbora izpolnjevati, so določeni v 2.
odstavku ZKUASP ter v 38. členu Statuta (upoštevaje določbe ZGD-15) in so naslednji:
• samo član AIPA je lahko imenovan za člana nadzornega odbora; dedič ne more biti član
nadzornega odbora (1. odstavek 38. člena Statuta);
• član nadzornega odbora ne more biti oseba, ki ne more biti član organa vodenja ali
nadzora v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe (41. čl., 255. čl. in 273. čl.
ZGD-1) – smiselno za kolektivno organizacijo (k.o.) član nadzornega odbora tako ne
more biti:
•
•

oseba, ki bi s sprejemom funkcije člana nadzornega odbora AIPA, k.o., kršila konkurenčno prepoved
(41. člen ZGD-1);
poslovno nesposobna fizična oseba (2. odstavek 255. člena ZGD-1);

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16, 203/20 - ZIUPOPDVE)
Statut AIPA, k.o. z dne 18.12.2019
3 V tem pozivu in obrazcih uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
4 Za izvornega filmskega producenta, ki je pravna oseba, lahko kandidira njen zakoniti zastopnik.
5 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl.
US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE,
18/21)
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•
•

•
•

•
•
•
•
•

član drugega organa vodenja ali nadzora AIPA, k.o. (1. alineja 2. odstavka 255. člena ZGD-1);
oseba pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje
in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
če od pravnomočnosti sodbe še ni minilo 5 let oz. 2 leti po prestani kazni (2. alineja 2. odstavka 255.
člena ZGD-1);
oseba, ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved
(3. alineja 2. odstavka 255. člena ZGD-1);
oseba, ki je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe (oz. k.o.), nad katero je bil začet stečajni
postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki
ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti
sodbe (4. alineja 2. odstavka 255. člena ZGD-1);
poslovodstvo ali član poslovodstva ali nadzornega organa od AIPA, k.o., odvisne družbe oz. k.o. (1.
alineja 1. odstavka 273. člena ZGD-1);
prokurist ali pooblaščenec AIPA, k.o., (2. alineja 1. odstavka 273. člena ZGD-1);
poslovodstvo ali član poslovodstva druge pravne osebe oz. k.o., v čigar nadzornem organu je
poslovodstvo AIPA, k.o. (3. alineja 1. odstavka 273. člena ZGD-1);
oseba, ki je član nadzornega organa ali poslovodstva že v treh pravnih osebah oz. k.o. (4. alineja 1.
odstavka 273. člena ZGD-1) ali
oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa statut AIPA, k.o. (5. alineja 1. odstavka 273. člena ZGD1).

Kandidat za člana nadzornega odbora je dolžan ob prijavi kandidature po tem pozivu podati
pisno individualno izjavo o nasprotju interesov6, ki vsebuje informacije o:
•
•
•
•

vseh interesih v AIPA, k. o., ki jih ima član nadzornega odbora;
vsakem prejemku, ki ga je v preteklem poslovnem letu prejel od AIPA, k. o., oziroma zunanjega
izvajalca, vključno z vplačili za dodatna pokojninska zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli
obliki;
vseh avtorskih honorarjih in nadomestilih, ki jih je v preteklem poslovnem letu prejel od AIPA, k. o.;
obstoju katerega koli dejanskega ali morebitnega nasprotja med njegovimi osebnimi interesi in interesi
AIPA, k. o., ali med njegovimi kakršnimi koli obveznostmi do AIPA, k. o., in dolžnostmi do katere koli
druge pravne ali fizične osebe.

Kandidatura mora biti podana na predpisanem kandidacijskem obrazcu VOLITVE NOFP/2021, ki je objavljen skupaj s tem pozivom in vsebuje tudi izjavo, da kandidat izpolnjuje vse
zakonsko in statutarno določene splošne in posebne pogoje.
K kandidacijskemu obrazcu morajo biti priložene naslednje priloge:
1. motivacijsko pismo kandidata, v katerem kandidat predstavi svoje izkušnje,
kompetence, veščine ter razloge za kandidaturo (vsaj 2.500 znakov s presledki);
motivacijsko pismo mora biti datirano in podpisano (priloga 1);
2. izjava o nasprotju interesov (predpisan obrazec VOLITVE NO-FP/2021-priloga 2);
3. soglasje za obdelavo osebnih podatkov (predpisan obrazec VOLITVE NO-FP/2021priloga 3).
Predpisani kandidacijski obrazec s prilogami mora biti predložen v izvirniku, datiran in podpisan.
Datirane in podpisane morajo biti tudi vse priloge na predpisanih obrazcih, enako tudi
motivacijsko pismo. V primeru elektronskega pošiljanja kandidature mora kandidat poslati
datirane in podpisane obrazce ter priloge v obliki elektronskega posnetka kot pdf datoteko (ti.
sken).
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29. člen ZKUASP.

Člani AIPA, k. o., podajo kandidaturo tako, da zahtevane dokumente pošljejo:
1) priporočeno po pošti na naslov: AIPA, k. o., Dvorakova ul. 5, 1000 Ljubljana s pripisom
»Kandidatura za člana NO«
ali
2) po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@aipa.si, skupaj z elektronskim posnetkom datiranih
in podpisanih obrazcev oz. prilog v pdf datoteki.
Upoštevale se bodo kandidature, ki bodo oddane priporočeno po pošti najkasneje do
vključno ponedeljka, 31. 5. 2021 ali bodo prispele po elektronski pošti do vključno
ponedeljka, 31. 5. 2021. Prepozno prispele oziroma nepopolne kandidature bodo zavržene.
Na podlagi pravočasno prispelih in popolnih kandidatur se bo sestavila kandidatna lista, na
podlagi katere bodo kandidati predlagani v izvolitev in imenovanje na naslednji skupščini AIPA,
k. o. Kandidatna lista in posamezna motivacijska pisma kandidatov bodo v skladu z ZKUASP
skupaj z ostalimi gradivi za skupščino objavljena na spletni strani AIPA, k. o. Ostale osebne
podatke bo AIPA, k.o., varovala skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Ljubljana, 24. 5. 2021

