
 
 

 
 
 
 
Na podlagi 2. odstavka 21. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, v 
nadaljevanju ZRTVS – 1) in 43., 52. in 53. člena Statuta javnega zavoda RTV Slovenija, (Uradni list 
RS, št. 106/06) Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto:  
 
DIREKTORJA TELEVIZIJE  SLOVENIJA 
 
Kandidat za direktorja Televizije Slovenija  mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

1. biti mora državljan Republike Slovenije; 
2. imeti mora univerzitetno izobrazbo; 
3. obvladati mora slovenski jezik; 
4. aktivno mora obvladati najmanj en svetovni jezik; 
5. imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj, z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški 

dejavnosti oziroma v dejavnostih povezanih z javnimi glasili; 
6. poznati mora problematiko RTV-dejavnosti; 
7. imeti mora organizacijske in vodstvene sposobnosti; 
8. ne sme biti  poslanec Državnega zbora ali funkcionar katere od političnih strank; 
9. ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno 

sodelujejo z RTV Slovenija. 
      
Kandidati morajo vlogi priložiti Program dela in vizijo razvoja PPE Televizije Slovenija.  
 
Mandat direktorja Televizije Slovenija traja štiri leta.  
Kandidati morajo vlogi priložiti verodostojna dokazila o izpolnjevanju pogojev pod točkami 1, 2, 4, 5 in 
7. 
 
V zvezi z izpolnjevanjem pogojev pod točkama 8 in 9 je dovolj, da kandidat vlogi priloži izjavo, s katero 
pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo izjavi, da nima lastniških deležev, niti trajnih pogodbenih 
stikov s pravnimi osebami, ki so poslovno povezane  z RTV Slovenija in da ni  poslanec državnega 
zbora, niti funkcionar katere od političnih strank.  
 
Izpolnjevanje pogoja pod točko 6, JZ RTV Slovenija preverja na podlagi vsebine Programa dela z 
vizijo razvoja PPE Televizije Slovenija, ki mora biti priložen vlogi. 
 
Kandidati naj pisne prijave, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih  pogojev, pošljejo v zaprti, 
označeni ovojnici na naslov: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom »Javni razpis 
za direktorja Televizije Slovenija« do vključno 23. julija 2018. 
 
Upoštevane bodo le pravočasne vloge, katerim bodo priložena zahtevana dokazila o izpolnjevanju 
pogojev ter Program dela z vizijo razvoja PPE Televizije Slovenija. Javni zavod RTV Slovenija 
nepravočasno oddanih vlog ne bo obravnaval. Po pridobljenem soglasju Programskega sveta  bo 
generalni direktor izbranega kandidata imenoval za mandatno obdobje štirih let in bo z njim sklenjena 
pogodba o zaposlitvi za določen čas trajanja mandata na delovnem mestu direktor Televizije 
Slovenija.  
 
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za oba spola. 
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