
   

 

 

OBVESTILO O SELEKCIJI 
POKLICNEGA ČASNIKARJA ALI PUBLICISTA 

Z ZNANJEM SLOVEŠČINE 2022 
 

Družba Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. razpisuje natečaj na osnovi  naslovov in preverjanja, s 
katerim želi izbrati enega (1) poklicnega novinarja ali publicista z znanjem slovenskega jezika, da 
bi ga zaposlili kot urednika z zaposlitvijo na določen čas v slovenskem uredništvu Deželnih 
informativnih sporedov Furlanije - Julijske krajine. 

1. Pogoji za sodelovanje: 

Obvezni pogoji so: 

A. Vpis v italijansko novinarsko zbornico - seznam poklicnih časnikarjev ali publicistov; 

B. Znanje slovenskega jezika (ravni C2 QECR). 

K postopku preverjanja bodo pripuščeni italijanski državljani, državljani Evropske unije in državljani 
držav, ki niso članice Evropske unije, vendar stalno prebivajo v Italiji. 

Omenjeni pogoji veljajo za bistvene in obvezne, kandidati jih morajo posestvovati ob priglasitvi na 
razpis, pa tudi med celotnim izvedbo selekcije in ob morebitni zaposlitvi. 

Razlogi za izključitev 

Ne more sodelovati pri selekciji, kogar je RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. odpustila, ali ga je 
odpustilo z upravičenim razlogom ali zaradi utemeljenega subjektivnega razloga drugo podjetje te 
družbe. 

2. Prošnja za sprejem 

Rok za predložitev prošenj za pripustitev k preizkušnji zapade ob 12.00 uri 25. januarja 2023. 
Prijava je mogoča izključno prek spletnega obrazca, ki je dostopen na 
naslovu www.lavoraconnoi.rai.it pod naslovom "SELEZIONE GIORNALISTA DI LINGUA SLOVENA 
2022". 

Računalniški sistem ne bo sprejemal prošenj po 12.00 uri 25. januarja 2023. 

Po izteku roka za izpolnjevanje in pošiljanje obrazcev, bo kandidat po elektronski pošti prejel 
avtomatično ustvarjeno sporočilo, ki potrjuje, da je prošnja sprejeta. 

Da lahko pošljete prošnjo za sprejem, morate: 

- Registrirati se na spletnem mestu www.lavoraconnoi.rai.it in/ali se prijaviti s svojimi poverili; 
pristopiti k pobudi s klikom na "SELEZIONE GIORNALISTA DI LINGUA SLOVENA 2022".  
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- izpolniti obvezne obrazce (samo informacije, navedene na prvi strani obrazca za vpis, bodo
upoštevane kot kvalifikacije - glej točko 5);

- potrditi pristop k iniciativi;

- preveriti prejem avtomatično ustvarjenega sporočila po elektronski pošti z 
naslova giornalistafvg2022@rai.it, v potrdilo, da je bila prijava sprejeta;

Kdor je svoj življenjepis / CV že vnesel v spletno mesto www.lavoraconnoi.rai.it, mora, če ga 
zanima, potrditi svoje sodelovanje na "SELEZIONE GIORNALISTA DI LINGUA SLOVENA 2022" in 
izpolniti namenski spletni obrazec. 

Prošnje poslane v drugačnem formatu in/ali v drugi obliki, kot smo navedli (npr. v tiskani obliki, po 
elektronski pošti itd.) in/ali izven navedenega časovnega roka, ne bodo upoštevane. 

V kolikor bi bil v času predložitve prošenj računalniški sistem dalj časa neodziven, bo družba Rai z 
obvestilom na portalu sporočila kandidatom sklepe glede oblike in načina predložitve prošenj. 

V razdelku "Pogosta vprašanja" 
( https://www.lavoraconnoi.rai.it/lavoraconnoi/application/faq ) so navodila za pravilno pošiljanje 
prošenj. 

Spletno prošnjo za sprejem je treba izpolniti v celoti in ji je treba priložiti: 

- standardni evropski življenjepis z fotografijo (v formatu .pdf);

- kopijo izkaznice /certifikata o vpisu v Italijanski register novinarjev:  seznam poklicnih
novinarjev ali seznam publicistov (v formatu .pdf). 

- le če bo navedeno v prošnji za sprejem, kopije spričeval, ki potrjujejo navedene nazive in
študijske kvalifikacije, kot to predvideva točka 5 te napovedi razpisa (v formatu .pdf). 

- tiste, ki so kvalifikacijo pridobili v tujini, morajo priložiti potrdilo o enakovrednosti ali »izjavo
o veljavnosti«, ki so jo izdali pristojni italijanski diplomatski organi v državi, v kateri je bila
kvalifikacija izdana. Alternativno se lahko priloži "Diploma Supplement" (po modelu Evropske
komisije) ali potrdila, izdana s strani centrov ENIC-NARIC, ki vsebujejo vse podatke, navedene v
izjavi o veljavnosti (v formatu .pdf).

- Za državljane držav, ki niso članice Evropske unije, kopijo veljavnega dovoljenja za
prebivanje, ki jim omogoča opravljanje delovne dejavnosti, ter dokumentacijo, ki dokazuje 
razpoložljivost ustrezne bivanjske nastanitve (v .pdf).  

Rai lahko na kateri koli stopnji postopka, tako pred zaposlitvijo oz. v času sprejema v službo, 
odloča o izločitvi kandidatov v primeru: pomanjkanja rekvizitov ali zahtevane dokumentacije, ki bi 
potrdila njihovo posedovanje; prepozne prijave ali prijave, poslane na drugačen način od 
navedenega; predstavljenih lažnih izjav; ugotovitve enega ali več razlogov za izključitev iz 1. točke. 

Prijave, prejete v obliki in/ali na načine, ki niso navedeni zgoraj (npr. v papirni obliki, po e-pošti itd.) 
in/ali izven navedenega časovnega roka, ne bodo upoštevane. 

V primeru večje in daljše nedosegljivosti informacijskega sistema v roku za oddajo prijav bo Rai z 
obvestilom na portalu obvestila kandidate o sprejetih odločitvah glede načina oddaje prijave. 
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3. Komunikacija

Vsa komunikacija s kandidati bo potekala izključno po e-pošti na e-naslov, ki ste ga navedli ob 
prijavi, tako v celotnem selekcijskem postopku kot tudi v kasnejši fazi pred zaposlitvijo. 

Kandidati se lahko obrnejo na Rai, tako da pišejo na namenski e-poštni naslov 
giornalistafvg2022@rai.it . 

Rezultati sprejema v izbor, v naslednje faze in rezultati opravljenih testov bodo objavljeni tudi na 
domači strani spletnega mesta www.lavoraconnoi.rai.it. 

Ta objava ima vrednost obvestila tudi za vse pravne namene. 

4. Ocenjevalni testi

I. Faza -preselektivni test (le v primeru več kot 10. kandidatur)

V primeru, ko bi se prijavilo več kot 10 osebkov, bo pred izbirni preizkus, sestavljen iz slovenskega 
pisnega testa na izbire (multiple choice), namenjen preverjanju ravni znanja s področja splošne 
kulture in aktualnosti (glede na državni pravni red, predpise o tisku, radijskem in televizijskem 
sistemu, o varstvu zasebnosti, o deontologiji, o državni novinarski pogodbi o zaposlitvi, o radiu in 
televiziji ter o cross medijskem novinarstvu) in o teritorialni specifiki in stvarnosti.  

Ta faza se šteje za opravljeno za prvih 10 kandidatov (brez morebitnih uvrščenih ex aequo). 

Opravljena faza, katere ocena ne bo upoštevana za oblikovanje končne uvrstitve, je pogoj za 
sprejem v nadaljnje faze izbirne poti. 

Pri tej pred selekcijski preizkušnji bo zagotovljeno načelo anonimnosti. 

II. faza in III. faza

Druga faza, katere ocena bo upoštevana za oblikovanje končne uvrstitve le, če bo kandidat pri 
vsaki posamezni preizkušnji (brez strokovnega razgovora) dosegel minimalno oceno 12/20, bo 
imela naslednjo strukturo: 

a) priprava novinarskega besedila v slovenščini z izbiro in osnutkom montaže slikovnega
gradiva za TV na lokalno temo po izboru komisije (do 20 točk);

b) priprava novinarskega besedila v slovenščini z zvočno osnutkom montaže, namenjeno
radiu, na krajevno temo, drugačno od prejšnje, po izboru komisije (do 20 točk);

c) organizacija cross medijskega projekta v slovenskem jeziku (do 20 točk);

d) improvizacija v slovenskem jeziku, v videu, na aktualno temo, ki jo kandidat izbere med
predlaganimi s strani komisije, s pomočjo pretoka slik; video branje besedila za TV; branje
besedila, namenjenega Radiu (do 20 točk).

Tretja faza, v kateri bodo morali sodelovati vsi na določen dan povabljeni kandidati, predvideva: 

e) strokovni razgovor v slovenskem in italijanskem jeziku, ocena življenjepisa (do 15 točk).

Ta faza ne predvideva minimalne ocene glede primernosti. 
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5. Vrednotenje nazivov - kvalifikacij

Za oblikovanje končne lestvice se bodo v primeru dokazanega posedovanja naslednjih kvalifikacij 
podelile naslednje dodatne točke za največ 5 točk: 

- triletna diploma, 1 točka;

- magisterij, specializacija ali diploma po starem sistemu, 2 točki (rezultat, predviden za naslednjo
kvalifikacijo, ni mogoče kombinirati s tistim, ki je dosegljiv za triletno diplomo);

- kvalifikacije, izdane ob zaključku izobraževalnih tečajev novinarskega usposabljanja na
novinarskih šolah, ki jih priznava Nacionalni svet Italijanske novinarske zbornice in veljajo za
dostop do novinarskega poklica, 3 točke.

Posedovanje več naslovov iste narave ne bo prispevalo k pridobitvi dodatnih točk od že navedenih. 

Ocenjevanje kvalifikacij bo izvedeno pred izvedbo druge faze in ne bo prispevalo k doseganju 
praga upravičenosti (glej 7. točko – Oblikovanje lestvice). V primeru, da je kandidat kvalifikacijo 
pridobil v tujini, mora za namene veljavnosti predložiti potrdilo o enakovrednosti. 

Zgoraj omenjene kvalifikacije morajo biti dosežene na dan prijave na ta selekcijski razpis. 

6. Komisija

Izpitno komisijo bo RAI imenovala po izteku roka za oddajo prijav. 

7. Oblikovanje lestvice

Na koncu omenjenega izbirnega postopka bo sestavljena končna lestvica, ki bo upoštevala 
naslednje pogoje: 

• ocena, pridobljena v drugi fazi (max 80 točk): pridobljena ocena bo uporabna za oblikovanje
končne uvrstitve – in s tem veljavnosti – le, če bo kandidat pri vsakem posameznem preizkusu
dosegel minimalno oceno 12/20;

• rezultat dosežen v tretji fazi (največ 15 točk);

• dodatno točkovanje, ki izhaja iz posedovanja kvalifikacij (max 5 točk), to točkovanje bo dodeljeno
le v primeru doseganja minimalnega praga upravičenosti (57/95).

Kandidati morajo za izpolnjevanje pogojev glede ustreznosti doseči vsaj 57/95 točk iz seštevka 
druge in tretje faze natečaja. 

Ko bi se več kandidatov uvrstilo ex aequo, ima prednost najmlajši kandidat po starosti. 

Zmagovalec natečaja je po točkah prvouvrščeni na lestvici. 

Ustrezni kandidati, ki pa niso zmagovalci, so tisti, ki so dosegli enako ali višje število toč od 
predvidenega točkovnega praga (57/95) in so na lestvici uvrščeni pod razpoložljivim mestom za 
zaposlitev. 

Kandidati, ki niso dosegli minimalnega točkovnega praga (57/95), so izločeni. 



Družba Rai bo lahko črpala z lestvice ustreznih kandidatov v obdobju njene veljavnosti, ko bi se 
upravičeni kandidati odpovedali službi ali da bi prišlo do izključitev kandidatov. Črpalo bi se po 
zaporedju uvrstitev. 

Morebitna zaposlitev s pogodbo za določen čas, do katere bo lahko prišlo v treh letih veljavnosti 
končne lestvice in po zgoraj navedenih pravilih, bo podrejena izpolnjevanju vseh zahtevanih 
postavk natečaja. 

Ob zaposlitvi bo kandidat moral opustiti vse morebitne nerešene spore in vsa morebitna dotakratna 
delovna razmerja s podjetjem s sindikalnim dogovorom v skladu s čl. 2113 civilnega zakonika. 

Tiste, ki imajo v teku kazenski postopek ali so bili obsojeni in to tudi z nepravnomočno razsodbo, ni 
mogoče zaposliti. 

Zavrnitev ponudbe za zaposlitev za določen čas predpostavlja izključitev iz končne lestvice. 

Lestvica velja tri leta od dneva objave. 

8 – Končne določbe 

Nekatere faze selekcije bo družba Rai opravila v sodelovanju z zunanjo družbo za selekcije Selexi. 

Kandidat, ki se ne predstavi na dan in uro natečaja ali če odstopi, bo ne glede na razlog izostanka 
izključen iz selekcije. 

Natečaj bo potekal v Trstu predvidoma od meseca februarja 2023. 

Prijavljeni na natečaj niso upravičeni do morebitnega povračila potnih ali drugih stroškov, ki bi 
nastali ob udeležbi natečaja. 

Rai si pridržuje pravico, da kandidate, ki so državljani držav zunaj Evropske unije, vpraša za 
predložitev veljavnega dokumenta o prebivanju, po katerem je razvidna upravičenost 
zaposlovanja, in dokumentacijo o razpoložljivosti primernega bivališča. 

Rai lahko v kateri koli fazi prekliče natečaj. 

Kot je predvideno v Triletnem načrtu za preprečevanje korupcije družbe Rai 2022-2024 bodo 
morali kandidati ob podpisu delovne pogodbe izjaviti, da niso v navzkrižju interesov z 
delodajalcem in da ni morebitnih nekompatibilnosti. 

DOPOLNILO Z DNE 17. JANUARJA 2023
Namesto določbe: »Tiste, ki imajo v teku kazenski postopek ali so bili obsojeni in to tudi z 
nepravnomočno razsodbo, ni mogoče zaposliti.«, določamo: »V skladu z določbami zakona, ki 
ureja novinarski poklic (zakon št. 69/1963), ne bo mogoče zaposliti tistih, ki so bili pravnomočno 
obsojeni in jim kazen predvideva trajno izločitev iz javnih služb. Prav tako ne bo mogoče zaposliti 
tistih, ki se znajdejo v položaju neupravičenosti in nezdružljivosti v skladu z zakonsko uredbo št. 
39/2013 in zlasti ne tistih, ki so bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja (tudi z 
nepravnomočno razsodbo), kot je predvideno v I. poglavju II. Naslova, II. knjige Kazenskega 
zakonika ('O kaznivih dejanjih javnih uslužbencev zoper Javno upravo'), ob upoštevanju nadaljnjih 
prepovedi in omejitev zaposlovanja, ki jih predvideva veljavna zakonodaja«.


