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SKLEPI 3. IZREDNE REDNE SEJE 

 PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 20.7.2020 

 

 

AD 0 DNEVNI RED 

 

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje in pregled realizacije sklepov 

2. Poročilo o interni reviziji kadrov v letu 2018 s pojasnili vodstva 

3. Predlog sprememb programsko produkcijskega načrta za leto 2020 in  

  predlog Finančnega načrta za leto 2020 

- Informacija o izvajanju programa v obdobju januar – julij 2020 

4. Poročilo varuhinje za mesec junij 2020 

5. Razno: 

-      Zakonodaja na medijskem področju 
 

 

AD 1 POTRDITEV ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE TER 

       PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 

1 – 1  Programski svet RTV Slovenija sprejema zapisnik 21. redne seje. 

 

Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z realizacijo sklepov. 

 

 

AD 2  POROČILO O INTERNI REVIZIJI KADROV  V LETU 2018 

 
2 - 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z ugotovitvami iz poročila o notranji reviziji 

zaposlovanja v letu 2018 in pojasnili vodstva. 

 

         Programski svet poziva vodstvo, da pristopi k ureditvi sistemizacije, kot je od njega zahteval 

nadzorni svet. 

 

2 – 2 Programski svet RTV Slovenija nalaga generalnemu direktorju, da seznani programski svet kako   

so bile sanirane finančne posledice ugotovljenih pomanjkljivosti in  neskladij, ki jih je ugotovila 

revizija za javni zavod za leto 2018. 
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AD 3 PREDLOG SPREMEMB PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA ZA  

  LETO 2020 IN PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 

- Informacija o izvajanju programa v obdobju januar – julij 2020 

 
Programski svet RTV Slovenija ni sprejel ( 22;11,2,9 /23;10,3,10/ 21;9,3,9) predlaganih sklepov:  

 

»Programski svet RTV Slovenija skladno s 16. členom Zakona o RTV Slovenija in 12. členom Statuta 

javnega zavoda RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja sprejema Spremembe  programsko 

produkcijskega načrta za leto 2020 v predloženem besedilu (z dopolnitvami).« 

 
»Programski svet RTV Slovenija skladno s 16. členom Zakona o RTV Slovenija in 12. členom Statuta 

javnega zavoda RTV Slovenija daje pozitivno mnenje k predlogu Finančnega načrta za leto 2020.« 

 
»Programski svet RTV Slovenija svetuje vodstvu RTV, da izoblikuje inovacijsko skupino mlajših  

sodelavcev za povečanje propulzivnosti, kreativnosti in ekskluzivnosti programov.« 

 

 

AD 4 POROČILO VARUHINJE ZA MESEC JUNIJ 2020 
 

4 – 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s Poročilom varuhinje pravic gledalcev in 

poslušalcev za mesec junij 2020. 

 
 

AD 5 RAZNO: 

- Zakonodaja na medijskem področju 
 

5 – 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s predlogi za spremembo medijske zakonodaje. 

 

5 – 2 Programski svet RTV Slovenija naroča Delovni skupini za zakonodajo, da izdela predlog stališč 

do sprememb medijske zakonodaje. Programski svet bo o pripombah in predlogih (delovne 

skupine) odločal na korespondenčni seji pred potekom roka za javno obravnavo.  

 

5 – 3 Programski svet RTV Slovenija naroča Delovni skupini za zakonodajo, da izdela predlog stališč 

do sprememb Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah. Programski svet bo o tem odločal na 

korespondenčni seji pred potekom roka za javno obravnavo. 

 

--- 

 

Na vprašanje novinarja, ali kdo od članov PS morda ne plačuje RTV prispevka, je predsedujoči pojasnil, 

da poimenske preverbe oz. seznama ni mogoče podati zaradi varstva osebnih podatkov, se pa upravičeno 

predvideva, da vsi člani programskega sveta RTV prispevek redno plačujejo. 

 

 

 

 

       Predsednik Programskega sveta RTV Slovenija: 

         Ciril Baškovič 


