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                             Ljubljana 1.12.2020 

 

SKLEPI 24. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z 

DNE 23.11.2020 IN NADALJEVANJA SEJE Z DNE 30.11.2020  
 

AD 0  DNEVNI RED 
 

0 – 1  Programski svet RTV Slovenija je potrdil naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje ter 6. dopisne seje 

      in pregled realizacije sklepov 

2. Informacija o realizaciji programsko produkcijskega načrta do konca leta 2020 

3. Predlog Programsko produkcijskega načrta za leto 2021 in  

 predlog Finančnega načrta za leto 2021 

4. Poročilo varuhinje pravic gledalcev za mesec oktober 2020 

5. Sklep o objavi razpisa za delovno mesto generalnega direktorja RTV Slovenija  

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

7. Razno. 
 

 

AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE TER 6. DOPISNE SEJE  

   IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 

1 – 1  Programski svet RTV Slovenija sprejema zapisnik 23. redne seje (prvi del) in 6. dopisne seje 

programskega sveta. 

 

1 - 2 Programski svet se je seznanil z realizacijo sklepov 23. redne seje in nadaljevanja 23. seje  

             programskega sveta. 

 

Dogovorjeno je bilo, da se seja zaradi tehničnih težav prekine in nadaljuje 30.11.2020. 

 

SKLEPI  NADALJEVANJA 24. SEJE PROGRAMSKEGA SVETA RTV 

SLOVENIJA Z DNE 30.11.2020 
 

AD 2 INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA  

   DO KONCA LETA 2020 

 

2 – 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s Poročilom o spremembah in realizaciji Programsko 

produkcijskega načrta za obdobje julij – oktober 2020 in z oceno realizacije do konca leta. 
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2 – 2 Programski svet RTV Slovenija predlaga vodstvu Radija Slovenija, da naj se dokončna odločitev 

o načinu izvajanja večernega programa ARS-a sprejme po zaključku epidemije in temeljiti analizi 

potekajočega preizkusa v dialogu z ustvarjalci. O tem vodstvo RTV poroča programskemu svetu. 

 

AD 3  PREDLOG PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA ZA LETO 2021 IN  

   PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 

 

»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 predložen Programsko 

produkcijski načrta za leto 2021, ki je usklajen s finančnimi, kadrovskimi in produkcijskimi možnostmi 

RTV Slovenija in predložene programske sheme radijskih in TV programov RTV Slovenija.« 

 

Programski svet RTV Slovenija ni sprejel (21; 12, 4, 5) predlaganega sklepa. 

 

 

AD 5 SKLEP O OBJAVI RAZPISA ZA DELOVNO MESTO GENERALNEGA DIREKTORJA 

RTV SLOVENIJA  

5 – 1  V skladu s 16. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 - 

ZDavP-1B, 105/06 - odl. US, 26/09 - ZIPRS0809-B, 9/14, 61/20 - ZIUZEOP-A) ter 12. in 44. 

členom Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 106/2006, 9/2012, 

55/2014, 34/2015, 3/2017)  

 

Programski svet RTV Slovenija razpisuje mesto 

 

GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLOVENIJA 

 
Kandidat za generalnega direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 

- biti mora državljan Republike Slovenije; 

- imeti mora univerzitetno izobrazbo; 

- obvladati mora slovenski jezik; 

- aktivno mora obvladati najmanj en svetovni jezik; 

- imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj; 

- biti mora usposobljen za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov in imeti izkušnje pri tem; 

- ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki so poslovno povezane z RTV   

   Slovenija; 

- poznati mora problematiko RTV dejavnosti; 

- ne sme biti poslanec Državnega zbora ali funkcionar katere izmed političnih strank. 

 

K prijavi mora kandidat priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev: 

 

1.   za dokazovanje državljanstva: potrdilo o državljanstvu, ki ga izda upravna enota, ali fotokopijo veljavne osebne 

izkaznice ali potnega lista; 

 

2.   za dokazovanje univerzitetne izobrazbe: dokazilo o zaključku univerzitetnega študija oziroma o zaključku študija 

II. bolonjske stopnje, ki ga izda ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena. Če je kandidat ustrezno izobrazbo 

pridobil v tujini, mora k dokazilu predložiti nostrifikacijo ali mnenje o ovrednotenju izobraževanja, ki ga izda 

pristojno  ministrstvo;    

 

3.   za dokazovanje znanja slovenskega jezika: kandidatu, ki je za dokazovanje izobrazbe, opredeljene v točki 2, 

predložil potrdilo o zaključku študija, ki je potekal v slovenskem jeziku, ni treba predložiti dokazila o znanju 

slovenskega jezika. Kandidat, ki je študij opravili v tujini, mora za dokazovanje znanja slovenskega jezika predložiti 

dokazilo o  zaključku vsaj štiriletne srednje šole, ki je potekala v slovenskem jeziku.  

Če kandidat ni končal ustreznega izobraževanja v slovenskem jeziku, mora v razpisni dokumentaciji predložiti 

potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o znanju slovenskega jezika. Pri tem velja, da visoko raven aktivnega 

znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo 

oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo;  

 

4.   za dokazovanje aktivnega znanja najmanj enega svetovnega jezika: fotokopijo dokazila o aktivnem znanju najmanj 

enega od svetovnih jezikov ali potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o stopnji znanja najmanj B2, izdano 
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skladno z evropskim jezikovnim referenčnim okvirom (CEFR), ali potrdilo o končanem  izobraževanju v enem 

izmed svetovnih jezikov najmanj na srednješolski ravni; 

 

5.   za dokazovanje najmanj desetih let delovnih izkušenj: lastnoročno podpisano izjavo z navedbo vseh delovnih 

izkušenj in dokazili;  

 

6.   lastnoročno podpisano izjavo s seznamom referenc, ki dokazujejo usposobljenost in najmanj 3 leta izkušenj za 

organizacijo in vodenje večjih organizacijskih sistemov ter poznavanje RTV dejavnosti; 

 

7.   lastnoročno podpisano izjavo, da ni poslanec Državnega zbora ali funkcionar politične stranke; 

 

8.   lastnoročno podpisano izjavo, da nima lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki so 

poslovno povezane z RTV Slovenija;  

 

9.   potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje.  

 

 

Kandidatova vloga mora vsebovati življenjepis in program vodenja RTV Slovenija, v katerem predstavi svoja stališča: 

 

- do položaja in vloge RTV Slovenija v slovenskem medijskem prostoru, 

- do medijske zakonodaje, ki ureja položaj zavoda, 

- do ključnih izzivov na področju programskih, produkcijskih in poslovnih procesov ter na področju financ,  

- do programske, finančne in upravljavske neodvisnosti zavoda,  

- do njegove organizacijske strukture in  

- do srednjeročnega razvoja RTV Slovenija.  

 

Mandat generalnega direktorja traja 4 leta. 

 

Pisne vloge z oznako “za razpis za mesto generalnega direktorja RTV Slovenija” in dokazila 

o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema Razpisna komisija Programskega sveta RTV 

Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, do vključno 7.1.2021. 
 

Za pravočasne štejejo prijave, ki bodo prispele v vložišče javnega zavoda RTV Slovenija do vključno 7. januarja 2021 

do 12.00 ure, oziroma bodo najpozneje 7. januarja 2021 oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko.  

 

O izidu razpisa bodo kandidati, obveščeni osem dni po zaključku razpisa.  

 

Komisija bo upoštevala le pravočasno oddane vloge. 

 

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni – za ženske 

in moške. 

 

Za morebitna dodatna pojasnila se kandidati lahko obrnejo na Kadrovsko službo RTV Slovenija, na telefonsko številko 

01 475 4371 ali na e-naslov: kadrovska@rtvslo.si. 

 

V kolikor bodo zaradi epidemije nastopile spremenjene okoliščine glede razmer covid-19, ki bi kakor koli vplivale na 

izvedbo razpisnega postopka, bo RTV Slovenija javnost o tem pravočasno obvestila.  

                                                                                  

 

5 – 2 Razpis za delovno mesto generalnega direktorja se na primeren način objavi dne  7. decembra 

2020 v radijskih in TV programih RTV Slovenija in na spletni strani RTV Slovenija. 

 

 

         Ciril Baškovič, l.r.  

       predsednik Programskega sveta RTV Slovenija 

 

 


