
 

  
 
Na podlagi 2. in 3. odstavka 21. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 
96/05 s spremembami in dopolnitvami) in 63. člena Statuta javnega zavoda RTV Slovenija, 
(Uradni list RS,št. 106/06 s spremembami in dopolnitvami) objavljam javni razpis za mesto 
 

odgovornega urednika Uredniško producentske enote Uredništvo 
Televizijskega programa za madžarsko narodno skupnost 

 
Kandidat za odgovornega urednika mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- državljanstvo Republike Slovenije, 
- univerzitetna izobrazba, 
- znanje slovenskega jezika, 
- aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,  
- aktivno znanje madžarščine, 
- najmanj pet let delovnih izkušenj z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški 

dejavnosti oziroma v dejavnosti v množičnih občilih, 
- poznavanje problematike RTV-dejavnosti, 
- organizacijske in vodstvene sposobnosti, 
- ne sme biti poslanec državnega zbora ali funkcionar katere izmed političnih strank, 
- ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki 

poslovno sodelujejo z RTV Slovenija. 
 
Odgovorni urednik bo skrbel za snovanje in produkcijo v okviru Uredniško producentske 
enote TV program za madžarsko narodno skupnost v programsko produkcijski enoti RTV 
center Maribor. Hkrati bo finančno, programsko, kadrovsko in produkcijsko odgovoren za 
njeno realizacijo. Odgovoren bodo tudi za uresničevanje uredniške politike in porabo 
finančnih sredstev skladno s programskimi zasnovami in sprejetim programsko produkcijskim 
načrtom. 
 
K prijavi morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev: 

– fotokopijo potrdila o državljanstvu, 
– fotokopijo dokazila o univerzitetni izobrazbi, 
– fotokopijo dokazila o znanju slovenskega jezika, v primeru da kandidat ni obiskoval 

šol v Republiki Sloveniji, 
– fotokopijo dokazila o aktivnem znanju tujega jezika,  
– fotokopijo dokazila o aktivnem znanju madžarskega jezika, 
– fotokopijo verodostojnih listin, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogoja najmanj 

petih let aktivnega dela v kulturno-umetniški dejavnosti oziroma v dejavnosti v 
množičnih občilih, 

– lastnoročno podpisano pisno izjavo kandidata, da ni poslanec Državnega zbora ali 
funkcionar politične stranke, 



– lastnoročno podpisano izjavo, da nima lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov 
s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija, 

– lastnoročno podpisan program dela za delovno mesto na katero se kandidat prijavlja 
oziroma vizijo razvoja uredniško-producentske enote, v prihodnjih štirih letih. 

 
Prijava, program dela oziroma vizija razvoja Uredniško producentske enote TV program za 
madžarsko narodno skupnost v programsko produkcijski enoti RTV center Maribor v 
prihodnjih štirih letih je potrebno oddati v slovenskem in madžarskem jeziku, vsa dokazila pa 
morajo biti napisana v slovenskem jeziku, oziroma morajo biti predloženi prevodi, ki jih je 
opravil sodno zapriseženi tolmač. 
 
Kandidati lahko prijave s priloženimi dokazili vložijo do vključno 25. februarja 2016. 
 
Upoštevane bodo le popolne vloge, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili o 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev.   
 
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih  pogojev v 
zaprti označeni ovojnici na naslov:  
 
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom: 
 

 »Javni razpis za odgovornega urednika Uredniško producentske enote TV program za 
madžarsko narodno skupnost v programsko produkcijski enoti RTV center Maribor – NE 
ODPIRAJ«.  

 
Za pravočasne štejejo prijave, ki bodo prispele v vložišče Javnega zavoda RTV Slovenija do 
vključno 25. februarja 2016, oziroma bodo najpozneje 25. februarja 2016 oddane na pošto s 
priporočeno poštno pošiljko. 
 
Generalni direktor RTV Slovenija bo na predlog pomočnice generalnega direktorja za Radio 
in Televizijo za avtohtono madžarsko narodno skupnost, ob pogoju predhodno pridobljenega 
pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvu, oziroma po pridobitvi soglasja 
programskega odbora za narodnosti program, izbranega kandidata imenoval za 
odgovornega urednika Uredniško producentske enote TV program za madžarsko narodno 
skupnost, za obdobje štirih let.  
 
Razpis bo na primeren način objavljen v radijskih in televizijskih programih RTV Slovenija, 
celotno besedilo pa bo dostopno tudi na Teletekstu in na spletni strani RTV Slovenija, od 9. 
februarja do vključno 25. februarja 2016.  
 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske. 
 
 

Javni zavod RTV Slovenija 
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Pomočnica gen.dir. za madžarsko avtohtono narodno skupnost 
 

 


