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                             Ljubljana 16. junij 2020 

 

 

SKLEPI 21. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, 
Z DNE 15.6.2020  

 

AD 0  DNEVNI RED 

 

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje in nadaljevanja seje ter pregled realizacije sklepov 

2. Družbeno odgovorna vloga RTV Slovenija 

- Dostopnost programov za osebe s težavami sluha in vida 

3. Dopolnitev Poslovnika Programskega sveta RTV Slovenija 

4. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja RTV Slovenija v obdobju 2018 – 2020 

5. Poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev za mesec maj 2020 

6. Poročilo o interni reviziji kadrov  v letu 2018*  

7. Predlogi in pobude programskih odborov, komisij ter članov programskega sveta 

8. Razno: 

- Pristop k letnemu nagrajevanju generalnega direktorja 
 

 

*Predlog, da se seja ob 6. točki dnevnega reda zapre za javnost, ni bil sprejet. 

 

 

AD 1 POTRDITEV ZAPISNIKA 20. REDNE SEJE IN   NADALJEVANJA SEJE TER 

       PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 

1 – 1  Programski svet RTV Slovenija sprejema zapisnik 20. redne seje in nadaljevanja seje z 

dopolnitvijo, podano na seji.. 

   

1 – 2 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z realizacijo sklepov. 

 

1 – 3 Programski svet pričakuje, da vodstvo RTV ponovno poda predlog za spremembo Statuta javnega 

zavoda RTV Slovenija ter do konca oktobra 2020 sprejme poklicna merila in protokol med 

Radijem Slovenija, Televizijo Slovenija in Multimedijskim centrom.  

 

 

AD 2  DRUŽBENO ODGOVORNA VLOGA RTV SLOVENIJA  

- Dostopnost programov za osebe s težavami sluha in vida - predstavitev 
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AD 3  DOPOLNITEV POSLOVNIKA PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA 

 

3 – 1  Programski svet RTV Slovenija sprejme dopolnitev Poslovnika programskega sveta v 

naslednjem besedilu: 

 

V Poslovniku Programskega sveta se besedilo dosedanje točke 6.8. nadomesti z naslednjim 

besedilom:  

 

»6.8. V primeru naravne ali druge hujše nesreče (izredne okoliščine), če izvedba seje z osebno 

navzočimi svetniki predstavlja tveganje za zdravje in varnost svetnikov,  se lahko skliče seja 

Programskega sveta, ki poteka s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in ki 

omogoča razpravo in glasovanje delu ali vsem svetnikom na daljavo. Zavod zagotovi varno 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pri čemer vsi udeleženci na posamezni seji uporabljajo 

enako programsko opremo.  

 

O nastopu takšnih okoliščin predhodno odloči Programski svet na korespondenčni seji. Seja iz 

prvega odstavka te točke se šteje za redno sejo.  

 

Seja se izvede z uporabo varne informacijske-komunikacijske tehnologije, dnevni red takšne seje 

se določi s sklicem. Odločitev o tem, da bi svetnik kljub temu sodeloval na seji na sedežu sklica, 

sporoči svetnik predsedujočemu v roku, ki ga določi v sklicu.  

 

Sklepčnost se ugotovi tako, da se za prisotne štejejo tisti svetniki, ki so osebno prisotni na sedežu 

sklica seje ter tisti, ki na seji sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske 

tehnologije.  

 

Glasovanje poteka tako, da predsedujoči vsakega svetnika poimensko pozove, da se izjasni o 

odločitvi (javno poimensko) ali z uporabo informacijske tehnologije, ki omogoča avtentifikacijo 

(potrditev pristnosti) in sledljivost svetnika. Način glasovanja se določi ob sklicu seje.« 

 

Dozdajšnja točka 6.8. se preštevilči v 6.9. 

 

 

AD 4  POROČILO O IZVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA RTV SLOVENIJA V  

  OBDOBJU 2018 – 2020 

 
4 – 1 Programski svet RTV Slovenija je obravnaval Poročilo o izvajanju strategije razvoja RTV 

Slovenija v obdobju od 2018 do 2020. 

 

4 – 2 Programski svet RTV Slovenija zahteva od vodstva RTV Slovenija ponovno presojo in 

oblikovanje strateških ciljev RTV Slovenija vzporedno s pripravo programskih izhodišč za leto 

2021. 

 

 
AD 5 POROČILO VARUHINJE PRAVIC GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV  

  ZA MESEC MAJ 2020 

 

5 – 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom Varuhinje pravic gledalcev in 

poslušalcev za mesec maj 2020. 
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AD 7 PREDLOGI IN POBUDE PROGRAMSKIH ODBOROV, KOMISIJ TER ČLANOV  

  PROGRAMSKEGA SVETA 

 

7 – 1  Programski svet RTV Slovenija navaja, da v točki program za madžarsko narodno skupnost velja 

izvajati programsko produkcijski načrt za leto 2020 in poziva vodstvo RTV Slovenja k sklenitvi 

za obe strani sprejemljivega kompromisnega predloga sprememb programsko produkcijskega 

načrta 2020. 

  

 

AD 8 RAZNO: 

 

8 – 1 Programski svet RTV Slovenija bo na 2. izredni seji 20. julija 2020 obravnaval predlog rebalansa 

programsko produkcijskega načrta za leto 2020 in predlog Finančnega načrta za leto 2020.  

 

  

 

 

 

 

       Predsednik Programskega sveta RTV Slovenija: 

         Ciril Baškovič, l.r. 

 


