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Ljubljana, 26. januar 2021 

 

 

SKLEPI 26. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, 

Z DNE 25.1.2021 

 

AD 0 DNEVNI RED 
 

0 – 1 Programski svet sprejema naslednji dnevni red:                                                                                                      

1. Potrditev zapisnika 25. redne seje in pregled realizacije sklepov 

2. Kadrovske zadeve: 

- imenovanje generalnega direktorja RTV Slovenija 

3. Poročilo varuhinje pravic gledalcev za mesec december 2020 

4. Razno. 

 

 

 

AD 1 POTRDITEV ZAPISNIKA 25. REDNE SEJE IN  

  PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 
 

1 – 1  Programski svet RTV Slovenija sprejema zapisnik 25. redne seje. 

 

1 – 2 V sklepu 4 – 1 25. redne seje se popravi datum panela v mesecu aprilu tako, da se termin  »5. april« 

zamenja  z »12. april« 2021. 

 

AD 2  KADROVSKE ZADEVE: 

- IMENOVANJE GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLOVENIJA 

 

2 – 1 Programski svet RTV Slovenija sprejema poročilo Razpisne komisije o izidu razpisa za mesto 

generalnega direktorja. 

 

2 – 2 Za izvedbo postopka glasovanja in ugotovitev izida glasovanja o kandidatih za mesto generalnega 

direktorja RTV Slovenija Programski svet RTV Slovenija imenuje volilno komisijo v sestavi: 

 

    predsednica:  Marija Aleš 

    članica:  Alenka Gotar 

    članica:  Jelka Stergel 

    član:  Rok Hodej 

    član:  Robert Pajk 

     

2 – 3 Programski svet RTV Slovenija ugotavlja, da so se vabilu na predstavitev na 26. redni seji  

programskega sveta odzvali naslednji kandidati: 

             Natalija Gorščak  

    Andrej Grah Whatmough in 

    Igor Kadunc. 
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2 – 4 Na osnovi žreba se Programskemu svetu RTV Slovenija predstavijo kandidati po naslednjem 

vrstnem redu: Andrej Grah Whatmough, Igor Kadunc in Natalija Gorščak.  

 

 

2 – 5 Kandidati imajo v predstavitvi na voljo 10 minut za predstavitev in  do 45 minut za odgovore na 

vprašanja članov programskega sveta. 

   

 

Člani programskega sveta so o kandidatih glasovali z glasovnicami in SMS sporočili. Na podlagi oddanih 

glasovnic in prejetih SMS sporočil je Volilna komisija ugotovila, da je bilo oddanih skupaj 28 glasovnic, 

od tega 1 neveljavna.. 

 

Za kandidatko Natalijo Gorščak je glasovalo 7 članov, za kandidata Andreja Graha Whatmougha je 

glasovalo 14 članov in za kandidata Igorja Kadunca 6 članov programskega sveta. 

 

 

2 – 6 Na podlagi poročila volilne komisije Programski svet RTV Slovenija ugotavlja, da v prvem krogu 

glasovanja o kandidatih za delovno mesto generalnega direktorja nihče od kandidatov ni prejel 

zadostnega števila glasov, zato bo programski svet v skladu s statutom javnega zavoda v drugem 

krogu glasoval o kandidatki Nataliji Gorščak in kandidatu Andreju Grah Whatmough, ki sta v 

prvem krogu glasovanja prejela največ glasov. 

 

 

Na podlagi oddanih glasovnic in SMS sporočil je Volilna komisija ugotovila, da je bilo oddanih skupaj 28 

glasovnic in prejetih SMS sporočil, od tega 1 neveljavna. Za kandidatko Natalijo Gorščak je glasovalo 9 

članov, za kandidata Andreja Graha Whatmougha je glasovalo 18 članov. 

 

 

2 – 7 Programski svet RTV Slovenija na podlagi poročila Volilne komisije ugotavlja, da je bil z večino 

glasov vseh članov programskega sveta za generalnega direktorja RTV Slovenija izvoljen g. 

Andrej Grah Whatmough. 

 

  Mandat traja štiri leta in prične teči 25. aprila 2021. 

 

 

Preostale točke dnevnega reda bo programski svet obravnaval na naslednji redni seji.  

 

 

 

 

 

       Predsednik Programskega sveta RTV Slovenija: 

                     Ciril Baškovič, l.r. 


