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SKLEPI 3. IZREDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  

RTV SLOVENIJA, Z DNE 3.12.2009 (dopolnjeni 15.12.2009) 
 
1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O RTV SLOVENIJA 
 

1. Programski svet meni, da je nesprejemljivo, da se o noveli Zakona o RTV 
razpravlja v času, dokler niso znane morebitne spremembe Zakona o 
medijih. 

 
2. Programski svet je prepričan, da tako korenite sistemske spremembe, kot 

jih vsebuje predlog novele Zakona o RTV, zahtevajo pripravo novega 
Zakona o RTV in jih je nemogoče uveljaviti z novelo zakona.  

 
3. Programski svet meni, da je sistemska organizacijska sprememba 

sedanjega javnega zavoda RTV SLO v gospodarsko družbo javnega 
interesa, ki deluje po načelih delniške družbe, pravno-politični 
eksperiment, ki RTV SLO odmika od pomembnega vpliva civilne družbe 
in od javnega interesa, s tem ogroža izpolnjevanje javne funkcije in 
poslabšuje avtonomni status zaposlenih na RTV. Predlagana statusna 
sprememba RTV SLO na sistemski ravni spodbuja komercializacijo 
programskih vsebin. Bistvo gospodarske družbe (z uporabo načel delniške 
družbe) je namreč ustvarjanje profita.  

 
4. Predlagana statusna sprememba po prepričanju programskega sveta ne 

omogoča sedanje oblike RTV prispevka; v resnici vzpostavlja nevarnost 
ukinitve prispevka, čeprav zakonodajalec tega ne priznava. To je tudi 
ustavno sporno. 

 
5. Programski svet opozarja, da predlog novele zakona o RTV, da tri člane 

novega Sveta RTV imenuje predsednik države, ni v skladu z ustavo in 

 



zakonom o predsedniku republike. Ta v 107. členu določa pristojnosti 
predsednika republike, med katerimi imenovanje članov Sveta RTV ni. 

 
6. Programski svet ugotavlja, da novela Zakona o RTV zaradi načina sestave 

in imenovanj novih članov sveta RTV ter zaradi njihovih izrednih 
pristojnosti v nobenem primeru ne predstavlja depolitizacije Zavoda RTV 
SLO, ampak nasprotno, RTV SLO v popolnosti politizira, v marsičem še 
bolj radikalno kot pred letom 1990. 

 
7. Predlagan način izbire članov Sveta, ki predstavlja najvišji organ vodenja, 

upravljanja in programskega nadzorovanja, pridobiva jasne obrise tako 
vrhovnega kot tudi političnega organa na RTV, kar je nesprejemljiva 
rešitev v nasprotju s temeljnimi medijskimi standardi v demokratičnih 
družbah.  

 
8. Programski svet tudi ugotavlja, da po noveli zakona o RTV predlagana 

nova uprava RTV SLO ne nosi več jasne odgovornosti za strateške 
odločitve RTV; odločanje in odgovornost se  v veliki prenašata na oba 
kolektivna organa; uprava pa je zgolj izvajalec nalog sveta in novega 
nadzornega sveta RTV SLO. Uprava tako nima nobene vodstvene 
avtonomije in tudi ne potrebne odgovornosti.  

 
9. Programski svet ugotavlja, da v noveli zakona o RTV predvidena 

možnost, da svet RTV odpokliče oz. odstavlja odgovorne urednike. 
pomeni nevaren politični precendens in s tem v resnici postaja glavni 
kadrovik na skorajda vseh ravneh tudi programske politike RTV SLO. 

 
10. Svet RTV SLO po predlogu novele zakona o RTV iz vpliva in delovanja     

RTV SLO nerazumno zmanjšuje standarde zagotovljene participacije 
predstavnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, 
Slovencev v zamejstvu, civilne družbe kot so zastopniki verskih 
skupnosti, invalidov itd. Izločeni so tudi predstavniki zaposlenih. Večina 
teh skupin in predstavnikov civilne družbe zato sedanjemu predlogu 
nasprotuje. 

 
    11. Programski svet RTV ugotavlja, da predlog osnutka zakona bistveno krči 
 zagotovljene ustavne in zakonske posebne pravice avtohtonih narodnih 
 skupnosti na področju informiranja, ogroža avtonomnost narodnostnih 
 programov in jemlje avtohtonim narodnim skupnostim možnost, da 
 samostojno  in suvereno odločajo o programskih, kadrovskih in finančnih 
 vprašanjih, vezanih na narodnostne programe. 
 

 



12. Podreditev tretjega parlamentarnega programa po prepričanju 
programskega sveta predstavlja neposredno uvajanje državne-politične 
televizije, čemur nismo bili priča niti pred letom 1990. 

 
13. Programski svet zato zakonodajalcu, ministrstvu za kulturo, in ministrici 

Majdi Širca predlaga in od nje pričakuje, da bo to novelo zakona o RTV 
umaknila in pripravila zakonsko besedilo, ki bo sledilo obljubam in 
zavezam sedanje koalicije, da bo novi zakon o RTV javni zavod 
depolitiziral in omogočil popolno novinarsko avtonomijo. V nasprotnem 
primeru bo prisiljen izpostavljene probleme internacionalizirati.  

 
14. Programski svet je ogorčen nad dejstvom, da je v dosedanjem postopku 

predlagatelj novele zakona ignoriral zaposlene v javnem zavodu in 
pričakuje, da bo v vseh nadaljnjih postopkih  spreminjanja Zakona o RTV 
Slovenija skušal najti čim boljše rešitve v sodelovanju in ob upoštevanju 
mnenja predstavnikov javne RTV. 

 
 
 
 
 
        
      Predsednik programskega sveta 
         RTV Slovenija: 
               dr. Stane Granda, l.r. 
 


