
 

 
 

                                             Ljubljana, 22. september 2021 

 

 

SKLEPI 30.  REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, 

Z DNE  20.9.2021 

 

 

AD 0 DNEVNI RED  
                      

1. Potrditev zapisnika nadaljevanja 28. seje in 29. redne seje, zabeležka o sklicu 4. izredne seje 

 ter pregled realizacije sklepov 

2. Kadrovske zadeve 

- Soglasje k imenovanju v.d. direktorja Televizije Slovenija  

3. Obseg in doseg programov RTV Slovenija 

4. Poročilo o realizaciji programsko produkcijskega načrta v obdobju januar – junij 2021 

5. Poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev za mesec junij – avgust 2021 

- obvestilo  generalnega direktorja o sprejetih ukrepih v zadevi poslančeva diploma in v zvezi 

z neobjavljenim intervjujem z izraelskim veleposlanikom  

6. Aktualne zadeve: 

- Dogovor s sindikati 

7. Predlogi in pobude komisij in članov programskega sveta 

8. Razno.     

 

 

 

AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA NADALJEVANJA 28. SEJE IN 29. REDNE SEJE,  

ZABELEŽKA O SKLICU 4. IZREDNE SEJE TER PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 

1 – 1  Programski svet RTV Slovenija sprejema zapisnik nadaljevanja 28. redne seje in 29. redne seje s 

popravkom, podanim na seji. 

 

1 – 2 Programski svet RTV Slovenija je prejel obvestilo generalnega direktorja  glede sprejetih ukrepov 

v zadevi poslančeva diploma in v zvezi  z neobjavljenim intervjujem  z izraelskim veleposlanikom.  

 

1 – 3 Programski svet RTV Slovenija  je prejel poročilo generalnega direktorja  glede sprememb 

Pravilnika o koprodukcijskem sodelovanju  pri realizaciji AV del, Pravilnika o postopku javnega 

razpisa RTVS za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno in kinematografsko 

prikazovanje in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup AV del neodvisnih producentov.  

 

Programski svet se strinja s predlogom generalnega direktorja, da vodstvo RTV Slovenija predlog 

sprememb posreduje na oktobrsko sejo Komisije za kulturne in umetniške programe, programski 

svet pa bo razpravo o predlogu sprememb pravilnikov opravil po razpravi na Komisiji za kulturne 

in umetniške programe. 

 

1 – 4 Programski svet RTV Slovenija bo predloženo analizo glasbenih programov Radia Slovenija 

obravnaval po predhodni obravnavi na Komisiji za glasbo.  

 

 

Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje poročilo o realizaciji sklepov. 



 

 

 

AD 2 KADROVSKE ZADEVE 

- SOGLASJE K IMENOVANJU V.D. DIREKTORJA TELEVIZIJE SLOVENIJA  

  

2 – 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil, da je generalni direktor RTV Slovenija dne 

20.8.2021 izdal sklep o razrešitvi Natalije Gorščak z mesta direktorice Televizije Slovenija. 

 

2 – 2 Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje odločitev generalnega direktorja, da je do 

imenovanja vršilca dolžnosti opravila direktorja Televizije Slovenija opravljal sam,  in sicer 

tehnično vodenje sej kolegija Televizije Slovenija in podpisovanje finančnih aktov v zvezi s 

poslovanjem Televizije Slovenija, brez poseganja v izvajanje veljavnega programsko 

produkcijskega načrta 2021 in brez poseganja v tiste kadrovske odločitve, ki so po statutu RTV 

Slovenija  vezane na odločitev ali predhodno soglasje direktorja Televizije Slovenija. 

 

2 – 3 Programski svet RTV Slovenija ob smiselni uporabi devete alineje prvega odstavka 16. člena 

Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1) daje predhodno soglasje k imenovanju dr. Valentina Areha 

za vršilca dolžnosti direktorja Televizije Slovenija za čas največ šestih mesecev oziroma do 

imenovanja direktorice oziroma direktorja Televizije Slovenija po rednem postopku. 

 

2 – 4 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z namero generalnega direktorja RTV Slovenija, da 

pristopi k aktivnostim za imenovanje direktorja oz. direktorice Televizije Slovenija po rednem 

postopku po obravnavi in sprejemu programsko produkcijskega in pripadajočega Finančnega 

načrta za leto 2022. 

 

 

AD 3  OBSEG IN DOSEG PROGRAMOV RTV SLOVENIJA 

Programski svet se je seznanil s podatki Programskega kontrolinga o obsegu in dosegu programov RTV 

Slovenija. 

 

 

 

AD 4 POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA V 

OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2021 

 

4 – 1 Programski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji programsko produkcijskega načrta za 

obdobje januar – junij 2021. 

 

 

 

AD 5 POROČILO VARUHINJE PRAVIC GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV ZA MESECE  

          JUNIJ – AVGUST 2021 

 

Programski svet se je seznanil s poročilom varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev za obdobje junij 

- avgust2021. 

 

 

 

 

Predsednik programskega sveta: 

                                                                                                                                    Ciril Baškovič, l.r 

 


