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                                                                                                                                         Ljubljana, 3. november 2020 

 

 

 

SKLEPI 23. REDNE SEJE  

PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 26. 10.2020  

 

 

AD 0 DNEVNI RED 

 

0 – 1 Člani programskega sveta, ki 23. redni seji prisostvujejo prek MS Teamsov, se bodo o sklepih 

izrekali s SMS sporočili (z besedami ZA, PROTI ali VZDRŽAN,  brez obrazložitve glasu) na 

GSM (mobilni telefon) sekretarke programskega sveta v sočasnem časovnem intervalu postopka 

glasovanja (5 minut), ki bo potekal v sejni sobi. 

 

0 – 2 Programski svet prekinja 23. sejo in jo bo nadaljeval 2. novembra 2020. 

 

 

 

 

SKLEPI NADALJEVANJA 23. REDNE SEJE  

PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 2.11.2020  

 

 

AD 0 DNEVNI RED 

0 – 3 Za ugotavljanje izida glasovanja članov programskega sveta z glasovalnimi lističi in prek 

Teamsov Programski svet RV Slovenija imenuje Volilno komisijo v sestavi: 

 Viki Twrdy - predsednik, Petra Ložar in Alenka Gotar. 

 

0 – 4  Programski svet RTV Slovenija je potrdil naslednji, dopolnjen  

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje in pregled realizacije sklepov 

2. Predlog za razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenja 

3. Predlog sprememb Programsko produkcijskega načrta za leto 2020 in  

        predlog Finančnega načrta za leto 2020 

4. Osnutek Programsko produkcijskega načrta in osnutek Finančnega načrta za leto 2021 

5. Začetek postopka za javni razpis za delovno mesto generalnega direktorja RTV Slovenija  

6. Poročilo varuhinje pravic gledalcev za mesec september 2020 

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

8. Razno. 

 

 

AD 1 POTRDITEV ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE  

 

1 – 1  Programski svet RTV Slovenija sprejema zapisnik 22. redne seje. 

 

1 – 2 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z realizacijo sklepov 22. redne seje. 
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AD 2  POBUDA ZA RAZREŠITEV GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLOVENIJA  

 

Programski svet je glasoval o predlogu sklepa: 

»Na podlagi devete alineje prvega odstavka 16. člena ZRWS-I (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 - 

ZDavP-1 B, 105/06 - odi. US, 26/09 - ZlPRS0809-B in 9/14), devete alineje 12. člena Statuta (Uradni 

list RS, št. 106/06, 9/12, 55/14, 34/15 in 3/17) ter v zvezi z prvim in drugim odstavkom 49. člena 

Statuta, Programski svet RTV Slovenija po prejeti pobudi skupine članov Programskega sveta za 

predčasno razrešitev generalnega direktorja, seznanitvi generalnega direktorja z razlogi za razrešitev, 

po opravljenem zagovoru generalnega direktorja ter na podlagi opravljene razprave in opredelitve 

članov Programskega sveta do razlogov za razrešitev, sprejme sklep, da se Igorja Kadunca z dnem te 

seje razreši s položaja generalnega direktorja RTV Slovenija.« 

Sklep ni bil (29;14,9,6) sprejet. 

 

 

 

AD 3  PREDLOG SPREMEMB PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA ZA  

             LETO 2020 IN PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 

 

Programski svet je glasoval o predlogih 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 sprejme predložene Spremembe  

programsko produkcijskega načrta za leto 2020, ki so usklajene s finančnimi, kadrovskimi in 

produkcijskimi možnostmi RTV Slovenija.«  

Sklep ni bil (23; 13,3,7) sprejet. 

 

» Programski svet RTV Slovenija daje soglasje za financiranje iz sredstev, prejetih iz kupnine za delnice 

Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova v letu 2020 za razvojni projekt P1/20 Igrana serija Inšpektor 

Vrenko / 6 serij po 50 minut.«  

Sklep ni bil (23; 13,3,7) sprejet. 

 

»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.« 

Sklep ni bil (23; 5,8,10) sprejet. 

 

 

 

AD 4 OSNUTEK PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA IN OSNUTEK  

             FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 

 

4 – 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z osnutkom Programsko produkcijskega načrta za 

leto 2021 in vodstvu RTV predlaga, da na tej podlagi, upoštevaje v razpravah programskega sveta, 

programskih odborov in komisij podanih pripomb ter na podlagi pisnih predlogov svetnikov, 

pripravi predlog Programsko produkcijskega načrta za leto 2021. 

 

4 – 2 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z osnutkom Finančnega načrta za leto 2021. 

 

 

 

AD 5 ZAČETEK POSTOPKA ZA JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO  

  GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLOVENIJA  

 

5 – 1 Programski svet RTV Slovenija pristopa k razpisnemu postopku za imenovanje generalnega 

direktorja RTV Slovenija, ki nastopi mandat po izteku mandata sedanjega generalnega direktorja 

v mesecu aprilu 2021.  
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5 – 2 Programski svet RTV Slovenija imenuje Razpisno komisijo v sestavi: 

 

   Matjaž Juhart – predsednik 

   Petra Ložar – članica 

   Rok Hodej – član 

   Andrej Prebil - član 

   Alenka Gotar - članica 

 

 Naloge Razpisne komisije so : 

- komisija na podlagi statuta RTV Slo in s pomočjo pravne službe pripravi predlog  

       razpisa za naslednjo redno sejo PS; 

- komisija v sodelovanju s sekretariatom sveta in pravno službo po koncu razpisa  

        odpre prispele vloge, preveri njihovo popolnost ter formalno ustrezanje kandidatov  

        razpisnim pogojem, 

- komisija lahko od vlagateljev zahteva listinsko dopolnitev vlog največ v tednu dni, 

- komisija programskemu svetu predlaga v obravnavo in odločanje popolne vloge 

       tistih kandidatov, ki ustrezajo razpisnim pogojem. 

 

 

 

AD 6 POROČILO VARUHINJE PRAVIC GLEDALCEV ZA MESEC SEPTEMBER 2020 

 

6 – 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom varuhinje pravic gledalcev in 

poslušalcev za mesec september 2020. 

 

 

 

AD 7  PREDLOGI IN POBUDE PROGRAMSKIH ODBOROV, KOMISIJ IN ČLANOV  

  PROGRAMSKEGA SVETA 

 

7 – 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s sklepi programskih odborov in komisij 

programskega sveta. 

 

 

 

AD 8 RAZNO 

 

Obvestilo predsednika, da je dne 5.10.2020 na Ministra za kulturo naslovil zaprosilo »za pomoč pri 

prilagoditvi predpisov za ocenjevanje letne uspešnosti generalnega direktorja RTV specifikam tega 

javnega zavoda.« 

 

8 – 1 Programski svet RTV Slovenija imenuje g. Leona Oblaka za člana Komisije za razvedrilne in 

športne programov namesto dosedanje članice ge. Jelke Stergel. 

 

 

 

     

            Predsednik Programskega sveta  

         RTV Slovenija: 

          Ciril Baškovič 

 

 


