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Spoštovana gospa Hofmann, 

opozorjen sem bil na pismo, ki so vam ga posredovali iz poslanske skupine slovenske politične stranke SDS. 

Ker je v njem precej netočnosti, smatram za svojo dolžnost, da vas s tem seznanim. 

Navedel bom kar nekaj povsem zlaganih trditev, tako da boste potem lahko presojali o namenu 

predlagateljev tudi pri interpretaciji drugih navedb: 

1. RTV Slovenija nikoli pod mojim vodstvom od aprila 2017 ni imela, pa tudi sedaj nima nobenih 

dolgov ali neporavnanih obveznosti. 

2. Vodstvo je realiziralo vse logične sklepe tako Programskega kot Nadzornega sveta. Do letošnjega 

leta, ko je zaradi epidemije prišlo do nezmožnosti sprejemanja  Finančnega načrta, smo imeli 

sprejete tako programsko produkcijske kot finančne načrte. Vseskozi smo imeli tudi revizorsko 

potrjene zaključne račune. To pomeni med drugim, da smo vedno zagotavljali racionalno in 

transparentno porabo sredstev. O tem se lahko kdorkoli prepriča tudi v javno objavljenih poročilih 

in načrtih. Tako je tudi trditev, da Nadzorni svet »že nekaj let opozarja na nepravilnosti pri vodenju 

RTV Slovenija« povsem iz trte zvita. 

3. Predlog sistematizacije delovnih mest je bil predan v postopek izrekanja in usklajevanja z 

reprezentativnimi sindikati in s Svetom delavcev. Za delovanje sistema pa očitno ni nujno če nihče 

ne spomni, kdaj naj bi bil zadnji tak predlog sploh sprejet. 

4. Z dopisom KPK lahko dokažem, da ni ugotovila nobenega spornega ravnanja, razen na začetku 

mandata, ko sem dobil opomin, ker nisem mogel vedeti, da skupno članstvo v Svetu SFC pomeni 

povezanost samo po sebi. To bi v poslanski skupini politične stranke vendarle morali  vedeti. 

V navedbe iz poročila Nadzornega sveta RTV Slovenija se ne želim spuščati, sestavil ga je namreč predsednik 

tega sveta, ki je bil zelo aktiven že pri prvem poskusu moje razrešitve in je bil že takrat pretendent za 

funkcijo vršilca dolžnosti generalnega direktorja, prav tako kot je to zdaj. Bistveno pomembneje je, kaj sta 

sklenila Odbor za kulturo Državnega zbora in Komisija za nadzor javnih financ: nič, ker pri poslovanju RTV 

Slovenija ni bilo nobenih pomembnejših nepravilnosti. 

Navedel sem le nekaj poudarkov kot odziv na eklatantno neresnične in netočne navedbe, kakršnim smo v 

zadnjem času priča v preobilju, predvsem iz navedene stranke oz. krogov blizu njej.  

S spoštovanjem 

Generalni direktor RTV Slovenija 

Igor Kadunc, MBA 
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