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SOGLASJE H KANDIDATURI
IN
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
kandidatke ali kandidata za članico ali člana Programskega sveta RTV Slovenija
(javni poziv št. 010-02/20-24/1 z dne 19. 5. 2020)

Ime in priimek:
rojena oziroma rojen:
s stalnim bivališčem:

soglašam
s kandidaturo za članico oziroma člana Programskega sveta RTV Slovenija ter pod
kazensko in materialno odgovornostjo za resničnost navedb
i z j a v l j a m,
1. da nisem oziroma nisem bila oziroma bil v obdobju petih let pred kandidiranjem za
članico oziroma člana Programskega sveta RTV Slovenija:
 članica oziroma član organov političnih strank;
 poslanka oziroma poslanec Evropskega parlamenta ali uslužbenka oziroma
uslužbenec in funkcionarka oziroma funkcionar v organih Evropske unije;
 predsednica oziroma predsednik republike, predsednica oziroma predsednik
vlade, poslanka oziroma poslanec, članica oziroma član državnega sveta,
županja oziroma župan, ustavna sodnica oziroma ustavni sodnik, ministrica
oziroma minister, državna sekretarka oziroma državni sekretar in druga
funkcionarka oziroma drugi funkcionar v državnih organih;
 generalna direktorica oziroma generalni direktor, generalna sekretarka oziroma
generalni sekretar, predstojnica oziroma predstojnik organa v sestavi in vladne
službe, direktorica oziroma direktor direktorata in organa v sestavi, načelnica
oziroma načelnik upravne enote ter direktorica ali direktor oziroma tajnica ali
tajnik občinske uprave.
(tretji odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
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2. da nisem:
 članica oziroma član organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma
zaposlena oziroma zaposlen pri konkurenčnih medijih in nimam v teh medijih
lastniških deležev;
 zaposlena oziroma zaposlen na RTV Slovenija;
 članica oziroma član Sveta za radiodifuzijo;
 zaposlena oziroma zaposlen na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije ter članica oziroma član ali zaposlena oziroma zaposlen v
drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih
pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in ne sodelujem v postopkih
sprejemanja teh odločitev;
 članica oziroma član organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki
poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
 ožja družinska članica oziroma ožji družinski člani vodilnih delavk in delavcev
RTV Slovenija, kot so generalna direktorica oziroma generalni direktor RTV
Slovenija, direktorica oziroma direktor radia in direktorica oziroma direktor
televizije, ter tistih zaposlenih v RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce
opredeljuje statut.
(četrti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)

Datum:

i

Podpis:

Ožji družinski člani so zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani
istospolni partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in starši oziroma posvojitelji ter
druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu (peti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji
Slovenija).
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