MALA ULICA 5, P. P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

IZJAVA
(POTENCIALNEGA) KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA O OSEBNI INTEGRITETI IN
POSLOVNI ETIČNOSTI

Podpisani/a: ____________________________________________________________________
Stanujoč: ______________________________________________________________________
izjavljam,
da:
1. v zadnjih petih letih pred podpisom te izjave nisem sodeloval/a v organih vodenja ali nadzora
družb, nad katerimi je bil s pravnomočnim sklepom začet postopek prisilne poravnave ali
stečaja,1
2. zoper mene v zadnjih desetih letih od podpisa te izjave ni bil uveden postopek odvzema
licence za borznega posrednika, pooblaščenega revizorja ali druge licence, ki je predpisana
za opravljanje določene dejavnosti na področju gospodarstva,
3. v zadnjih desetih letih nisem bil odpoklican iz krivdnih razlogov oziroma zaradi hujših kršitev
obveznosti ali zaradi nesposobnosti vodenja poslov kot član organa vodenja ali nadzora
gospodarske družbe oziroma mi ni bila podana izredna odpoved delovnega razmerja,
4. da zoper mene ne teče disciplinski postopek, postopek za plačilo odškodnine, postopek zaradi
kršitve delovnopravne zakonodaje ali drug postopek, še zlasti pa, da nisem bil pravnomočno
obsojen in zoper mene ne teče kazenski postopek glede kaznivega dejanja zoper
gospodarstvo, zoper premoženje, zoper pravni promet, zoper delovno razmerje in socialno
varnost,
5. oziroma ni podana druga okoliščina, zaradi katere bi bila okrnjena moja osebna integriteta
oziroma ki kaže na ravnanje, ki ni v skladu s poslovno etiko.
6. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(razkriti drugo okoliščino, ki bi utegnila vplivati na pomislek glede izpolnjevanja pogoja osebne
integritete in poslovne etičnosti),
7. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(v primeru, da je potrebno kakšno posebno pojasnilo glede izjav od toč. 1 do 5, prosimo natančno
pojasnite)
Podpis: _______________________________
Datum: _______________________________

V primeru sodelovanja v organih vodenja ali nadzora, nad katerim je bil uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja v zadnjih
petih letih pred podpisom te izjave, to ne pomeni izključitvenega razloga, se pa pričakuje posebno pojasnilo pod točko 7 te izjave.
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