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OBRAZEC 1 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA ČLANA FINANČNEGA 
ODBORA RTVS 

 
 
 
Spodaj podpisani ______________________________________________________________ 

                                                                                       (ime in priimek kandidata) 

pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da: 

 

1. imam izobrazbo - dosežena najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, 

oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in 

je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven (26. čl. ZRTVS-

1B); 

 prilagam življenjepis in fotokopijo dokazil o pridobljeni izobrazbi 

 

2. imam najmanj deset let delovnih izkušenj s finančnega področja (26. člen ZRTVS-1B); 

 prilagam življenjepis in utemeljitev v lastni pisni utemeljitvi kandidature 

 

3. nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 

dolžnosti, in ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (26. člen 

ZRTVS-1B); 

  prilagam potrdilo (možnost, da se ga prinese na intervju, če bo kandidat vabljen) 

 

4. zoper mene ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 

preganja po uradni dolžnosti (26. člen ZRTVS-1B); 

 prilagam potrdilo (možnost, da se ga prinese na intervju, če bo kandidat vabljen) 

 

5. nimam lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z 

RTV Slovenija (26. člen ZRTVS-1B); 

 

6. nisem ali v obdobju petih let pred imenovanjem nisem bil (17.a člen ZRTVS-1B): 

- član organov političnih strank na državni, regionalni ali občinski ravni; 

- poslanec Evropskega parlamenta ali uslužbenci in funkcionarji v organih Evropske unije; 

- predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, člani državnega sveta, župani, ustavni 

sodniki, ministri, državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih; 

- generalni direktor, generalni sekretar ministrstev, direktor organov v sestavi in vladnih služb, 

načelnik upravnih enot ter direktor občinske uprave ali tajnik občine. 
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7. nisem (17.a člen ZRTVS-1B): 

- član organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma zaposlene pri konkurenčnih medijih, in 

osebe, ki imajo v teh medijih lastniške deleže; 

- zaposlen na RTV Slovenija, razen oseb iz 1. točke tretjega odstavka 17. člena tega zakona; 

- član Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve 

Republike Slovenije ter člani oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku 

odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, 

ki sodelujejo v postopkih sprejemanja teh odločitev; 

- član organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV 

Slovenija; 

- ožji družinski član vodilnih delavk in delavcev (v nadaljnjem besedilu: vodilnih delavcev) RTV 

Slovenija, kot so člani uprave RTV Slovenija, direktor radia, direktor televizije in direktor 

digitalnih vsebin, ter tistih zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje 

statut. 

 

8. nisem član sveta RTV Slovenija (20. člen ZRTVS-1B); 

 

9. poslovno ne sodelujem z javnim zavodom RTV Slovenija (20. člen ZRTVS-1B). 

 

 

 

________________________________      _________________________________ 

   kraj in datum                                     podpis 

 
 
 


