
 

 

Poslovodja Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, k.o., (v nadaljnjem 

besedilu: »Združenje ZAMP«) na podlagi drugega odstavka 17. člena Statuta društva Združenje 

avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, k.o. (v nadaljnjem besedilu: »Statut«) 

objavlja 

Nadzorni odbor Združenja ZAMP (v nadaljnjem besedilu: »Nadzorni odbor«) ima v skladu s tretjim 

odstavkom 18. člena Statuta pet (5) članov, ki jih izmed članic in članov Združenja ZAMP (v nadaljnjem 

besedilu: »Član/ica«) imenuje Skupščina Združenja ZAMP (v nadaljnjem besedilu: »Skupščina«). 

Mandatno obdobje aktualnega Nadzornega odbora se izteče 18. oktobra 2021. S tem datumom 

nastopi mandatno obdobje novoizvoljenega Nadzornega odbora, ki bo trajalo od 18. oktobra 2021 do 

18. oktobra 2025. 

Pristojnosti in naloge članov Nadzornega odbora so podrobneje opisani v 18. členu Statuta Združenja 

ZAMP, za člana Nadzornega odbora pa lahko v skladu s prvim odstavkom 13. člena kandidira vsak/a 

Član/ica, v kolikor zanj/o velja, da: 

− za Združenje ZAMP ne opravlja računovodskih ali materialno-finančnih storitev, 

− ni imenovana za poslovodjo Združenja ZAMP, 

− ji ni bila izrečena prepoved opravljanja funkcije v Združenju ZAMP, 

− ni oseba, ki ne more biti član organa vodenja ali nadzora v skladu z zakonom, ki ureja 

gospodarske družbe (glej predvsem 255. člen ZGD-1). 

Obvezne priloge za prijavo kandidature: 

− izpolnjen obrazec prijave h kandidaturi za člana/ico Nadzornega odbora, ki je priloga tega 

poziva, s katero se izjavi tudi strinjanje s kandidaturo za člana/ico Nadzornega odbora, 

− potrdilo o nekaznovanosti, ki ga mora kandidat/ka predložiti najkasneje do vključno 

19. 7. 2021 do 12. ure. 

Vlogi za kandidaturo lahko kandidat/ka priloži tudi kandidacijsko pismo, predstavil/a pa se bo lahko 

tudi na sami skupščini. 

Podpisane prijave s prilogami morajo prispeti v tiskani obliki v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ 

– KANDIDATURA ZA NO ZAMP« na naslov ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije, k.o., Kersnikova 10A, 

1000 Ljubljana, do vključno 5. 7. 2021 do 12. ure. 

V Ljubljani, 30. 6. 2021 Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih 

avtorskih pravic Slovenije, k.o. 

 

      mag. Barbara Pogačnik, poslovodja 


