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PRIJAVNICA 

 
na avdicijo za voditelja nove otroške oddaje v produkcijskem letu 2019 – 2020. 

Referenčna št. prijavljenca: 

 

 
Podatki o prijavljencu: 

Ime in priimek:  

Datum rojstva:  

Elektronski naslov:  

Telefonska številka:  

 
Hobiji:  

 
Povezava do kratkega videa z vašo predstavitvijo (1 min) prek YouTube kanala ali Vimea: 
 

Če ne želite videa pošiljati prek spleta, nam ga lahko prek prenosljivega nosilca (dvd, USB ključ) skupaj z 
ostalo dokumentacijo dostavite prek običajne pošte. 
 
Poleg videa priložite še: 

- kratko biografijo (na največ dveh straneh),   
- motivacijsko pismo (na eni strani).  

 
Izpolnjeno in podpisano prijavnico ter vse našteto pošljite na elektronski naslov: zivalska@rtvslo.si ali 
(prek običajne pošte) na naslov: TV Slovenija (Za avdicijo OMP) Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, najkasneje 
do (vključno) 27. 05. 2019. 
Na podlagi poslane dokumentacije bomo na avdicijo, ki bo potekala 6. 6. 2019 (od 10. ure naprej) 
povabili samo izbrane prijavljence in jim dodelili referenčne številke, ostalim ne bomo odgovarjali. 
Ustvarjalci oddaje si pridržujemo pravico, da po končani avdiciji prijavljence povabimo še v drugi krog 
izbora. Ustvarjalci oddaje si pridržujemo pravico, da k sodelovanju povabimo katerega koli prijavljenca 
po lastnem izboru.  
O rezultatih avdicije bomo najkasneje do 30. 06. 2019 obvestili samo tiste, ki jih bomo povabili k 
nadaljnjemu sodelovanju. 
 
Pomanjkljivo izpolnjena prijavnica ali prijavnica brez prilog ne bo upoštevana. Originalni izvod prijavnice 
s prilogami prinesite s seboj na avdicijo.  
 
S podpisom potrjujete, da se z napisanim strinjate in da ste seznanjeni z obdelavo osebnih podatkov, ki 
je podrobno opisana v Obvestilu posamezniku o obdelavi osebnih podatkov (povezava) in Politiki varstva 
osebnih podatkov in zasebnosti na RTV Slovenija.  
 

Podpis prijavljenca:  

Kraj in datum:  

 

mailto:zivalska@rtvslo.si
https://www.rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnost/5805
https://www.rtvslo.si/strani/varstvo-osebnih-podatkov-in-zasebnost/5805
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IZPOLNI RTV SLOVENIJA 
Skrbnik izjave shrani izpolnjen obrazec v svoj arhiv in ga ustrezno zavaruje v skladu z internimi akti in 

splošno uredbo ter nacionalno zakonodajo. 

PREJEM IZJAVE POSAMEZNIKA:  PODPIS: 

Skrbnik izjave pri RTV:   

Podpis prejema:   

Kraj in datum prejema:   

   

Obrazec pregledala in odobrila Pooblaščena oseba za varstvo 
osebnih podatkov (DPO):  

mag. Simona Habič 

Kraj in datum: Ljubljana,  

 


